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SY~ O]JALE HANDEJiINOEN,

EERSTE ZITTING.

Diny&1a~’, den l7den October 1837.

Be Afge~ aardigden van de onderscheidene Gemeenten in de Consistonekamer der
Luthersehe Kerk bijeengekomen zijnde, zoo eischte de Pr~ses van den Kaapstadschen
Kerkeraad de ôredeutialen op. Daar eenige der Afgevaardigden hunne begeerte te kennen
gaven om hierover eenige aanmerkingen te maken, zoo werd overeengekomen oin de over
weging hiervan uit te stellen en ondertusschen tot het openen der Vergadering voort te gaan.

Be credentialen voorgelezen zijnde, zoo bleek dat er Afgevaardigd waren, nit de
Gemeenten van—

Iaap$tad~—De Wel-Eerw. Heeren Von Manger; Spijker en Heyns, en de
Ouder1h~gen Roux en Maasdorp.

Stellenboscli.—Dè Wel-Eerw. Heer T. J. Herold, en de Ouderling A. C. van
der Biji, en als Secundus de Heer A. Faure, J.zoon.

Paarl.—De Wel-Eerw. Heer 0. W. A. van der Lingen en de Ouderling
B. Hugo.

Zwartland.—De Wel-Eerw. Heer J. C. la Febre Moorrees, en de Ouderling
M. Smuts, Sen., en als Secundus de fleer J. H. Loedolif.

Tidbaglt.—De Wel-Eerw. Heer H. A. Moorrees, en de Ouderling B. J. de Vaal.
Oraaff-Reinet.—De Wel-Eerw. Heer A. Murray, en de Ouderling B. J. Burger.
Zweltendarn.—De Wel-Eerw. Heer W. Robertson, en de Ouderling A. A. CiU~ers.
Caledon.—De Wel-Eerw. fleer John Cassie, en de Ouderling J. Maree.
Oeor~çe.—De Wel-Eerw. Heer J. J. S. Ballot, en de Ouderling P. R. Botha.
Uiten/ta~qe.—De Wel-Eerw. Heer A. Smith.
Cradoc/è.—De Wel-Eerw. fleer John Taylor.
Somer$el (Hottentot8 HollandJ.—De Wel-Eerw. Heer J. Edgar, en de Ouderling

T. J. Roos, en als Secundus de fleer H. Hendriks.
Bea~fort.—De Wel-Eerw. Heer Cola Fraser, en de Ouderling J. G. Bothma.
Worcester.—De Wel-Eerw. fleer H. Sutherland, en de Ouderling J. P. de Vos, en

als Secundus de Heer Gabriel Hugo, Senior.
8omer~et.—De Wel-Eerw. fleer G. Morgan, en de Ouderling A. Botha.
1~fçerber~ç.—Be Wel-Eerw. [leer J. J. Beck, en de Ouderling M. L. Neethling.
Clanwilliarn.—Be Wel-Eerw. Heer Be Roubaix, en de Ouderling F. J. Lubbe.
Colesber~.—Be Wel-Eerw. Heer Thos. Reid, en de Ouderling P. 3. van der Wait.
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lJ7ifnbery. —Be Wel-Eerw. Beer P. E. Faure, en de Ouderling 0. J. Truter, en
als Secundus de Heer J. J. Cruywagen.

Ba~,four.—De Wel-Eerw. Heer W. R. Thompson.
Pihetbe~q.—De Ouderling J. J. Basson.
Glenlynden.—Geen Afgevaardigde verschenen.
Albany.— dito dito.
Hierop legitimeerden zich als Pnnses de Predikant van Graaff-Reinet, en als Scriba

de Predikant van Zwellendarn. Be Hoog-Eerw. Pr~eses de Vergadering voor wettig ver
klaard hebbende, verwelkomde de broeders met eene hartelijke toespraak (Biji.). Waarop,
door den Scriba het gebed gedaan zijnde, de Moderatoren zich naar het huis van den Wel
Eerw. Predikant der Luthersehe Gemeente begaven, om de bog-Ed. Achtb. Heeren
Commissarissen Politiek, zijnde de Wel-Ed. Heeren Sir John A. Truter en Mr. B. F.
Berrang6, af te halen. Commissarissen Politiek de Vergadering ingeleid zijnde, werden door
den Hoog-Eerw.~ Pr~eses met eene gepaste aanspraak. verwelkomd (Biji.).

Yervolgens begaven zich de Commissarissen Politiek~ met de Leden der Vergade
ring naar de Kerk der Luthersche Gemeente, welke voor deze plegtige opening door den
Eerwaarden Kerkeraad dier gemeente goedgunstig was afgestaan. Terwiji de vergaderde
menigte den l34sten Psalm zong, bekiom de Hoog-Eerw. Pr~ses den kansel, en held, na
het gezang, eene plegtige r’eclevoering, bevattende eene krachtige opwekkiug tot eendragt en
liefde (Biji.).

Be eerste Heer Cominissaris Politiek sprak daarop de Hoog-Eerw. Moderatoren
en de vergadering op eene treffende wijze aan, tot zinspreuk nemende het zoo schoon oud
hollandsch spreekwoord: “Eendragt maakt magt ;“ op eene duidelijke wijze aantooneride
hoe zeer, in de tegenwoordige tijden, deze spreuk alien voor de aandacht behoorde te zijn.

Hierna deed de Hoog-Eerw. Pra~ses het gehed, liet zingen uit Gezang 69: 7—9,
en besloot deze plegtige opening met den gewonen apostolischen zegen.

Dc Hoog~Eerw. Moderator verklaard hebbende, dat de Vergadering hare zittingen
zoude hebben in de Consistorie Karner der Hervormde Gerneente, waren aldaar ten half Eén
nur alle leden tegenwoordig. Het gebed werd door den Scriba gedaan, en daarna door hem
het reglement van orde voorgelezen—waarop door den eersten beer Commissaris Politiek
hun Eds. Iastbrief van Zijne Excellentie, den beer Gouverneur werd voorgelezen (Biji.).

Op voordragt van den Hoog-Eerw. Pr~ses, werd Vs. P. E. Faure, ingevolge Art.
25 van het Reglement van Orde, tot Assistent Scriba benoemd. De Hoog.Eerw. Pr~ses
deelde nu de Vergadering mede, dat het thans de tijd was om. aaumerkingen op de creden
tialen te maken, waarop Vs. P. B. Faure de vraag deed: “Waarom, tegen het besluit van
de vorige Synode, de credentialen opge~ischt zijn~ geworden door den Kaapschen Kerkeraad,
en niet door deii PrEeses der vorige Vergadering ?“ Be Hoog-Eerw. Scriba zeide, dat dit
door eene omissie van de Moderatuur (waarvan zijn Hoog-Eerw. zeide de reden niet te
kunnen begrijpen), niet nan de sanctie van het Gouvernement was onderworpen. Ds. Spijker
merkte aan, dat dit. wel aan den Kerkeraad door den Scriba, in eenen brief daartoe ver
vaardigd, was bekend gemaakt, doch dat dezeive door zijn Wel-Eerw. riiet was afgezonden,
orndat de besluiten dier Synode nog. niet waren gesanctioneerd. Verger deelde zijn Wel-Eerw.
de Vergadering mede, dat zijn Wel-Eerw. eerst gemeend had, dat dit punt niet ter sanctie
van, het Gouvernement behoorde onderworpen te worden, doch naderhand van gevoelen
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veranderd was, meenende dat dit een punt was, hetwelk gedrukt moest worden. Daar deze
zaak weder ter tafel gebragt zal worden, zoo werd dezelve statu quo gela ten.

De Ouderling van Tulbagh vraagde, of meer personen in de zaak van den Eleer
Shand noodig zullen zijn? Wacrop de Hoog-Eerw. Pr~eses negatief antwoordde, er bij
voegende, dat er naar zijn gevoelen veeleer minder personen noodig waren, en dat, daar er
een Appel tegen de toelating van den WeLEerw. 1-leer Moorrees tot ~1a Ringsvergadering
hangende was, zijnHoog~Eerw. meende op dien grond te moeten oi~jecteren tegen de
admissie van .Ds. I-I. A. Moorrees tot deze Vergadering, omdat, dnor de toelating van
gemelden heer, het bedoelde appel, naar zijnHoog-Eerw. gevoelen, verv~apen zoude zijn.

Ds. Moorrees beweerde regt van zitting te hebben, op grond van zijne aanstelling
door het Gouvernement als Provisioneel Leeraar van Tulbagh.

Hierover gedelibereerd zijnde, ging men over tot de stemming, nadat Commissa
rissen Politick hadden te kennen gegeven, dat zij, ingeval dat door de meerderheid aan Ds.
Moorrees zitting zoude worden geweigerd, dit punt, overeenkomstig Art 60 van de Kerken
Orde van den Commissaris-Generaal Dc Mist, zouden moeten surcheeren, tot dat zij het
gevoelen van Zijne Excellentie den Gouverneur zouden vernomen hebben.

Bij het opnemen der stemmen bleek he~, dat slechts twaalf voor zijnEerw. zitting
hadden gesternd, terwiji de meerderheid van gevoelen was, dat zijnEerw. niet zitten zoude,
tot dat de questie in appet beslist was. Gevolgelijk surcheerden Commissarissen Politick
dit punt.

Ds. Morgan vraagde, ten einde te weten met welk regt Dr. Heyns zitting had,
om de bijzonderheden van zijnEerw. aanstelling te mogen vernemen. Dr. Heyns over
handigde hierop~ na eenige aanmerkingen te hebben gernaakt, zijne brieven van aansteliing
(Bijl.) ; waaruit bleek, dat geinelde Heer Heyns aangesteld was, om als tijdelijke Leeraar,
gedurende de ongestelciheid van den Wel-Eerw. Fleer Abraham Faure, in nile Kerkelijke
Vergaderingen zitting te nemen, zoo wel als alle andere pligten van Leeraar te verrigten.

Ds. Van der Lingen stelde voor, dat in olnvraag gebragt zoude worden, of Dr.
Heyns al dan niet zitting zoude hebben. Vooraf verzocht de Ouderling van Wijnberg orn
inlichting van de verandering in stemregt den Kaapstadschen Kérkeraad toegekend, voigens
Art. 49 van t~e Mist, Hierop werd geantwoord, dat het niet slechts een gebruik der Synode
was nan meer Predikanten uit de Kaapstad zitting te verleenen, maar zelfs door het Gouver
nement was goedgekeurd; en daar dit een Beschrijvingspunt was, dat nog behandeld moest
worden, zoo besloot men voor het tegenwoordige daarin te berusten.

Het voorstel van Ds. Van der Lingen in ornvraag gebragt zijnde, nadat de delibe
rati~u hierover gehoord waren, was de meerderheid voor de zitting van Dr. Fleyns. Dc
minderheid was twaa~ waaronder Ds. Van der Lingen, die daartegen protesteerde (Biji.).

Ds. A. Faure vraagde hierop, of hij als Actuarius in daze Vergadering stemregt
heeft? Nadat verscheidene Laden hierover hun gevoelen hadden medegedeelci, en Ds.
Morgan op eene gevoelvolle wijze de Vergaclering had aangesproken, omtrent het beta[ue
lijke van ann den Hoog-Eerw. Actuarius stemregt te geven, nit aanrnerking van de door
allen betreurde bezoeking, waaronder zijnHoog~Eerw. door de hand der Voorzienigheicl
lijdende is, zoo werd door de meerderheid besloten, dat zijnHoog~Eerw. onder de gemelde
omstandigheden in deze Vergadering stemnregt hebben zal, doch dat dit tot geen precedens
genomen zal worden. In de miiderheid waren ~e,9en, waaronder de Wel-Eerw. Fleer Spijker,

w
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die tegen dat besluit protesteerde (Biji.), daarbij voegende, dat hij geene genoegzame
inlichting hieromtrent vooraf had kunnen bekomen.

Ps. Morgan verzocht hierop de aandacht der Vergadering op Art. 61 van het
Algemeene Reglement te mogen vestigen.

De Hoog-Eerw. Pr~eses vraagde, of iemand jets had voor te dragen, waarop Ps.
Morgan een voorste~ deed omtrent een Synodaal Biduur (Biji.).

De Hoog-Eerw. Pr~ses kondigde flu aan, dat op morgen het Rapport van den
Actuarius Synodi gelezen zoude worden, en dat alle door zijn~Hoog-Eerw. ontvangene
Documenten ter tafel gebragt zullen worden; alsook dat het voorstel aangaande het Biduur in
overweging genomen zal worden.

Nadat de Minuten voorgelezen waren, werd de Zitting met dankzegging door den
Scriba gesloten.

TWEEDE ZITTING,

Woenscia~q, dem l8clen October 1837.

Present al de leden, uitgenomen den Ouderling van Colesberg door ongesteidheid
verhinderd. Na het gebed door den Scriba werden de Notulen der eerste zitting geresu
meerd en geteekend. Bij de resumptie werd voorgebragt, als de motive, welke de Verga~
dering bewogen had, om aan den Hoog-Eerw. Actuarius Synodi stemregt te verleenen, “dat
vermits de Hoog-Eerw. Aetuarius Synodi, de We1~Eerw. Heer A. Faure, niettegenstaande
zijnEerw. origesteidheid, welke het iioodzakelijk heeft geinaakt dat zijnEerw. bediening als
Leeraar door het Gouvernement provisioneel en gedurende den voortgang dier ongesteidheid
door eenen anderen leeraar is vervuld geworden, te dien effecte, dat zijn Eerws. provisionele
plaatsvervanger daardoor zitting in de Hoog-Ew. Synode heeft verkregen, zich niettemin
heeft b1ijv~n I)e~aStefl met de uitoefening van gezegde zijnHoog-Ews. betrekkingen als
Actuarius Synodi, en daardoor in de verpligting is gebragt, om voor zoo verre de uitoefening
dier betrekkingen betreft, de Synodale Vergaderingen bij te wonen, de Synode onder het
bestaan dier bijzondere omstandigheid geene zwarigheid maakt om aan den Wel-Eerw. Heer
A. Faure, in zijn Eerw. betreldcing als ~ctuarius Synodi, toe te staan het regt van zijn_
Hoog-Eerws. stem in te brengen in alle zaken, welke als onderwerpen van behandeling voor
de Algemeene Vergadering zullen kunnen worden gebragt, en waarin zijnHoog-Eerw. niet
personeel op de eene of andere wijze betrokken mogt zijn of worden.”

Ds. P. E. Faure vraagde, of hij wel als Assistent Scriba, waartoe hij bij de Eerste
Zitting door den Hoog-Eerw. Pr~ses benoemd was, fungeren kon, voor dat zijne aanstelling
door het Gouvernement was goedgekeurd, waarop geantwoord werd, dat de sanctie van het
Gouvernement, in dit geval, a~s zijnde slechts eene temporaire aanstelling, niet noodig was.

Het Vers~ag van den Hoog-Eerw. Actuarius werd flu voorgelezen. Ook werden de
Bijiagen, daartoe behoorende, door zijnHoog-Eerw. overhandigd, en daarvan de correspon
Uentie aaugaande het Weduwen Ponds, tusschen zijnHoog-Eerw. en den Kaapschen Kerke



117

raad gehouden, voorgelezen (Biji). De Hoog-Eerw. PrEeses vraagde, of er eenige aanmerkingen
waren over het rapport van den Hoog-Eerw. Actuarius. Ps. Spijker zeide daarop, dat het
moeijelijk was over eon zoo uitgebreid Rapport, enkel op het hooren lezen, zijne aanmerkingen
mede te deelen. De Ouderling van Tulbagh morkte op het Rapport aan, dat de testimonia
van Ds. Shand, bij zijne aans~e11ing niet aan den Hoog-Eerw. Actuarius overgeleverd waren.
Hierop antwoordde de Actuarius, dat het Document door Ds. Shand bij zijne aankomst
ingeleverd, toon voldoende was, om zijn Eerw. te doen legitinieren, producerende zijn-Hoog
Eerw. “copijen der Documenten zelve.”

Hierop stelde de Hoog-Eerw. Pra~ses voor, om hot gem. Rapport met do Bijiagen in
handen eener Commissie te stellen, welk voorstel goedgekeurd zijnde, zoo werden daartoe
benoemd Di. J. C. le Pebre 1V[oorrees, Cassie, Smith, en de Ouderling 0. J. Truter, ten einde
op het Rapport van den Hoog-Eerw. Actuarius zoo spoedig mogelijk to rapporteren, en daar
uit aan te wijzen, welke stukken de bijzondere aandacht der Synode verdienen.

Hierna word aan bovengemelde Commissie het Rapport met gez. stukken in
handigcl.

De Hoog-Eerw. PrEoses deelde flu aan de Vergaclering mode, hoedanige stukken
door Zijnfloog-Eerw. waren ontvangen, to weten

1. Brief geteekend door den Heer Neethling en 8 auderen (Biji.).
2. Twee docurnenten bevattende bozwaren van den Kaapstadschon Kerkeraad (Biji).
3. Memorie van Insinuatie van zekere inteekenaren tegen het Bestuur des Eersten

Rings.
4. Twee memoriën van Us. Van dor Lingen, als ook eon adres van gomeldon fleer

aan de Synode (Biji.).
5. Twoo memori~n van Us. P. E. Faure tegen zekore insinuati~n (Biji.).
6. Mornorio van Us. A. Paure met eon uittreksel nit het Rapport van den Eerw.

Kaapstadschen Korkoraad aau de Ringsvergadering 1 837 (Biji.).
7. Memorie met Bijiagon van den Wel-Ed. fleer As. Brink (Biji.)
8. Memorie van 84 personen mu do Synodale en Ringsvergaderingen met opene

douren te doen houdon.
Nadat doze stukken vermeld waren, verzocht de Hoog-Eorw. PrEoses de bijzondere

aandacht der Vergadering te bepalen bij Art. 49 van hot Algomeene Regloment, namelijk:
Kerkelijke Vergaderingen zullen in geschillen, die ter harer kennis worden gebragt, alle po..

gingen aanwenden om dezelve op oene minneli~7ce wijze uit den weg te ruimen, en do twis
tende partijen to bevredigen.”

Overeenkomstig dit Art. wenschte de Hoog-Eerw. PrEoses aan do Vergadering voor
to leggen den reeds gemelden brief van den fleer Neethuing en anderen, als naar zijn Hoog
Eerw. opinie, veel edit Christelijk gevoel in zich bevattende, en eon verzoek aan de floog
Eerw. Synode beheizende, om als bemiddelaarster tusschen den Kaapstadschen Kerkeraad
en do kiagonde loden dor gemeento to willen optreden, opdat wederzijdsche partijen bewo
gen worden naar don geest en tot eer der Christelijke Godsdienst alle toegevondheid to ge..
bruiken, en de zaken in der minno to schikken.

Hiorop deed zijnfloog-Eerw. hot volgende voorstel: eene Commissio aan to stellen
om alle verschillen tusschon den Kaapstadschen Kerkeraad of eenig individueel lid van den
zelven, en do kiagonde partij nit de Kaapstadsche gomeento, door nile pogingen to trachten
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op eene zoo mogelijk aan partijen voldoende wijze, tot vereffening te brengen, en om, hetzij
hij het slagen daarin of niet, een behoorlijk schriftelijk rapport te doen,”

Verschejdene der leden ondersteuriden dit voorstel door te verkiaren dat het nie
alleen we~scItelif/c maar zelfsphqtrnatig was, deze zaken in der minne te schikken, en indien
mogelijic, alles dat voorbij was uit het geheugen te doen wisschen. Be Iloog-Ed. Commis
sarissen Politiek waren beiden van gevoelen, dat; het voorstel om eene commissie, ni~t tot
onderzoek, maar ter vereffenin~y te benoemen, zeer wenschelijk was, en dat tot deze commissie
zouden worden toegevoegd zulke personen onder de mernorialisten als men beschouwen zou
de in staat te zijn veel te kunnen toebrengen tot eene minnelijke bijiegging van alle geschul
Ion; en verder dat aan de commissie volmagt zoude worden gegeven, om alle punten in deze
zaak betrokken, zoo mogelijk uit den weg te ruimen.

Voordat het gemelde voorstel i~ .~temrning werd gebragt, ontstond de vraag of
leden van doze vergadering tot den Eersten Ring behoorende, maar die in de Ringsvergade
ring niet hebben gezeten, toen do zaken van den Kaapstadschen Kerkeraacl behandeld werden,
in do overweging van dit voorstel zullen mogen deal nemen, waarop door alle Afgevaardig
den nit den Tweeden en Derden Ring, uitgezonderd den Ouderling van Tnlbagh, besloten
word, dat de leden van den Eerston Ring, als zijride eenigerrnate in de zaak betrokken, daarin
niet zullen deelen—De Hoog-Eerw. Pr~ses wenschte nu, voor dat men verder voortging, van
do Hoog-Ed. Commissarisson Politiek te mogen vernemen, of er reeds eenig autwoord
van Zijne Excellentie omtrent bet stemregt van Vs. H. A. Moorrees bekornen was. Corn
missarisseri Politiek antwoordden negatief, en waren van gevoelen dat gem. Vs. Moorrees
geen stemregt behoorde te hebben, tot dat bet welmeenen van Zijne Excellentie hieromtrent
vernornen was. Gevolgolijk word door den Hoog-Eerw. Pr~ses aan Us. Moorrees verklaard
dat hij goon stemregt zal hebben tot dat Commissarissen Politiek het antwoord van den
Gouvcrneur aan de Vergadering zouden hebben bekend gemaakt. Us. Van der Lingen ver
zocht hierop aanteekening, dat Vs. Moorrees tot nog toe geadviseerd en gestemd heeft.

Toen or verder over de minnelijke schikking der geschilen gesproken werd, merk
te Ds. Spijker aan, dat, daar do Kaapstadsche Kerkeraad door eon vonnis van den Eersten
Ring gesuspendeerd is, en hij niet twijfelde of dit besluit was reeds aan het Gouvernement
voorgeiegd, er thans geen term voor bemiddeling meer bestaat.

Op doze mededeeling gaf do tweede Hoer Commissaris Politick zijne opinie, dat
het in dit geval wenschelijk ware, om, indien zulk een~ Commissie werd aaugosteld, daarvan
nan Zijue Excellentie konnis to gevon, en Zijne Excellentie to verzoeken aan hot vonnis geon
effect to geven, tot dat do uitslag van zoodanige Commissie bekend zoude zijn.

Hot voorstel van den Hoog-Eerw. Pr~ses nu weder voorgelezen zijnde, word door
nile Afgevaardigden van den Tweeden en Derden Ring unaniem goedgekeurci.

Ilierop werden door den Hoog~Eorw. Pr~ses tot bovengemolde einden als Corn
missie benoemd :—Di. Ballot, Sutherland, Morgan, Fraser, en do Ouderlingen Be Vos en
Bothrna; en, op voorstel van 1)s. Ballot, voegde do Hoog-Eorw. Pr~ses zich bij dezelve.

Ann doze Commissio werd volmagt en rogt van toegang tot alle documenten ver.
leend. Waarna do bog-Ed. Commissarisson Politick de Vergadering mededeelden, dat zij
van bet bestaan en bet doe! der aangestelcle Commissie Zijne Excellentie zouden verwittigen,
en aan Zijne Exceliontio zouden voordragen, Zijuer Excellenties consideratie over bet von
nis van den Ring uit to stellen, tot dat de uitslag dier Commissie bekend zoude zijn.
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De wijze waarop de Commissie te werk zoude gaan, werd aan haar zelve overgela
ten, en haar de vrijheid gegeven de Hoog-Eerw. Vergadering over eenige voorkomende zwa
righeid te raadplegen.

Ds. Morgan verzocht nut dat nan de Commissie ter vereffening der verschillen
extract van het besluit harer benoeming zoude worden verleend, hetwelk toegestaan werd.

Di. Van der Lingeii en P. E. Paure verzochten dat aangeteekend worde, dat hun
stilzwijgen in de zaak waarin de Tweede en Derde Ringen gesternd hebben, als geen blijk
van hunne toestemming beschouwd moest worden, maar dat zij hun regt van protest
behielden.

Nu bragt de Hoog-Eerw. Pueses het Appel van Ds. Shand ter tafel, en benoemde
Di. Herold, P. E. Faure, Reid en Thompson, als eene commissie, om gem. zaak te onderzoe
ken en daarop te i~’apportereu; ook aan deze commissie werd regt van toegang tot alle Docu
menten verleend en aan den Scriba opgedragen, een extract van dit besluit aan dezelve te in
handigen.

Bet voorstel van Ds. Morgan aangaande een Synodaal Biduur, werd nu voorgedra
gen, te weten: “dat een biduur door de Synode afgezonderd worde om den zegen des Heeren
af te smeeken over de gemeenten van Christus in het Aigetneen, en over de verrigtingen
dezer Algemeene Kerkvergadering in het bijzonder, en dat de I-loog-Eerw. Pr~eses geautho
riseerd worde om eenigen van de Predikanten te benoemen, om deze godsdienstoefening bij
die gelegeriheid waar te nemen. Nadat hierover breedvoerig gehandeld was werd het
voorstel a~gemeen aangenomen. Ten opzigte van de wijze waarop de godsdienstoefening
zoude worden verrigt, werd door do meerderheid besloten, dat dit door twee of meer leeraars
zoude geschieden. Di. Spijker, le Febre Moorrees en Roubaix verzochten de aanteekening
dat zij gestemd hadden dat sulks door slechts ~nen leeraar zoude geschieden. — Verder word
besloten dat dit Biduur op den avond van den 2Osten dezer gehouden sal worden ten half
seven ure, en dat de Kerkeraad der Luthersche gemeente door den Scriba verzocht worde, orn
het gebruik van het kerkgebouw hunner gemeente op dien tijd daartoe te willen toestaan.
Dc Hoog-Eerw. Pr~ses en de Eerw. voorsteller werden benoemd om in gem. Bedestond
voortegaan.

Be Pr~ses kondigde nu aan dat op morgen de punten van Beschrijving aan de
orde van behandeling zijn sullen, aismede dat het voorstel van den Hoer H. A. Moo~rees,
hetwelk bij het begin der Vergadering was ingeleverd, aisdan in overweging zal worden ge.
nomen.

Nii werd een verzoek ingeleverd, “dat genotuleerd worde, dat de H. -Eerw. Pr~eses
den Broeder Van de~ Lingen verhinderd heeft in het midden te brengen de gronden op
welke hij zich verschoont van het dienen in commissie, als Ambtenaar van de Zuid. Aft. Ned
Gereforrneerde Synode.”

Nadat de minuten gelezen en goedgekeurd waren, werd deze Zitting met dank~
zegging door den Scriba gesloten.

Geresumeerd en geteekend, op heden, den lOden October 1837.
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DER1~E ZITTING,

Dondercla~, den l9den October 1837.

Present al de leden uitgezonderd den Ouderling van Colesberg, door ongesteld..
heid verhinderd. Ret gebed werd door den Scriba gedaan, waarop de notulen der vorige
zitting geresumeerd, en door onderteekening goedgekeurd zijn geworden.

De Hoog-Eerw. Pr~eses deelde flu het voorstel van Ds. R. A. Moorrees aan de
Vergadering mede, en merkte daaromtrent aan, dat hetzelve niet in overweging genomen kon
worden vó6r dat het welmeenen Zijner Excellentie ingewonnen zal zijn.

Nu ging men over tot de Beschrijvingspunten (Biji). De Hoog-Ew. Pr~eses stelde de
beide eerste punten vereenigd voor, maakte omtrent dezelve eenige aanmerkingen, zijnHoog..
Eerws. gevoelens mededeelende, dat hij eene onbepaalde toelating van het publiek niet zoude
goedkeuren, maar wel eene adtnissie van Leden der Hervormde Kerk onder zekere bepalin
gen. Daarna werd voorgelezen op deze punten betrekking hebbende, eene memorie door 84
personen geteekend (BijL), verzoekende do toelating van loden der gemeente tot deze Hoog
Eerw. Vergadering onder uitreiking van toegangkaartjes.

Na lang hierover te hebben geraadpleegd, en vele argumenten voor en tegen te
hebben gehoord, en na bekomen advies en consideratien van den Hoog-Ed. Comm. Politiek,
stelde de Hoog-Eerw. Pr~eses de vraag voor: ~ de ~5~ynodale wet aan~qaande pelieimkoudin,çi
noocl~ç’ of niet ?“ en de stemmen opgenomen zijnde, zoo bleek het dat de meerderhejd deze
wet voor onnoodig verklaarde, zijnde de stemmen 22 tegen 18.

Voor dat men nu tot het overwegen van het punt van opene deuren overging,
verzocht de eerste Comm. Politiek aan de Vergadering voor te lezen, bet antwoord van het
Gouvernement op het punt betrekkelijk hot stemregt van Ds. FT. A Moorrees, hetwelk in
do eerste zitting door de Heeren Comm. Politiek gesurcheerd was (Biji.), waaruit bleek dat het
Zijne Excellentie behaagd heeft aan gem. Ds. H. A. Moorrees op grond van zijne aanstelling
als dienstdoende leeraar van Tulbagh, gedurende de suspensie van den Wel-Eerw. R. Shai~d,
zittin~ en steniregt in deze vergadering te verleenen, in alle zakeri die niet verbonden zijn
met het Appel van gem. Wel-Eerw. Shand tegen het besluit van den Tweeden Ring.

Nu werd, daar de Predikant van Zwellendam en do Afgevaardigden van Somerset
en Uitenhage, door wie het eerste en tweede punt van Bescbrijving waren ingeleverd, er
mede tevreden waren, hot volgende voorstel door den Hoog-Eerw. Pr~ses gedaan, te weten

“Zullen de Synodale en Riny.~ver//aderinyen onder ze/~ere bepalinyen voor leden der
Hervormde Ker7~ toeyankelz~k zifn, op toe~ang/thartfe.g door leden de,~ iS~jnodale en Rin~çisverya
derinyen te verleenen “—welk voorstel na breedvoerige discussiën door de meerderhejd aan
genomen is geworden, zijnde 21 stemmen er voor en 20 or tegen.

Do Comniissarissen Poltiek gaven te kennen, dat zij dit aangenomene voorstel als
eene innovatie beschouwden, en volgens Art. 50 van de Kerkenorde van den Commissaris
Generaal do Mist, do conclusie daarvan surcheerden totdat zij het welmeenen van Zijne Excel
lentie den Gouverneur zouden bebben ingewonnen.
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De Afgevaardigden van de Kaapstad verzoehten aanteekening~ dat zij in de minder
heid hadden gestemd en tegen het voorstel protesteerden. Hiermede vereenigden zich de
Afgevaardigden van Stellenbosch, Tulbagh, Zwartland en Clanwilliam; de afgevaardigden
van Stellenbosch en Zwartland verkiarende, dat zij zuiks deden op specialen last van hunne
Kerkeraden, die van Zwartland er bij voegende, dat het den Kerkeraad van Zwartland in het
vervoig moeijelijk zoude zijn, wanneer zulk eene wet bestond, Afgevaardigden voor de Hoog
Eerw. Vergaderingen te zullen vinden.

Hierop verzocht de Ouderling van Wijnberg, dat het welmeenen van Zijne Excel.
lentie over dit punt zoo spoedig mogelijk mogt worden ingewonuen.

Ret 3de punt van Beschrijving, te weten: “dat er eene commissie be~zoemdworde
om de at reeds 6estaande kerkelz~ke wetten te revideren, en aan de eerstvol~iende 8y~ode te
rapporteren,” in overweging genomen zijnde, werd algemeen goedgekeurd, terwiji de Corn
missarissen Politiek hun gevoelen te kennen gaven, dat de Commissie daartoe aan te stellen,
uit zooclanigen zoude bestaan, die gemakkelijk bij elkander zouden kunnen komen, en dus
met vrucht de zaak zouden kunnen ten uitvoer brengen, en dat zij vrijheid van toegang heb
ben zouden tot alle Documenten, die noodzakelijk rnogten worden beschouwd, met de ringen
te corresponderen, en het gevoelen derzelve in te winnen.

Ten opzigte van het 4de punt van Beschrijving, gaven Heeren Commissarissen
Politiek hunne bereidwilligheid te kennen, om, aihoewel niet aan het hoofd, echter zoo veel
inogelijk die Commissie behulpzaarn te zullen zijn, waarvoor de Hoog-Eerw. Pra~ses Hoog
Ed. Heeren Commissarissen Politiek den dank der Vergadering betuigde.

Be Hoog-Eerw. Pra~ses verzocht wegens het gewigt der zaak eenig uitstel voor
de benoerning der Commissie, hetgeen algemeen goedgekeurd werd.

Ret 5de voorstel, “dat eene commissie benoernd worde om den gewonen Herderlij
ken Brief te vervaardigen,” door den voorsteller ingetrokken zijnde, op voorwaarde dat iemand
vroegtijdig aangesteld worde om denzelven op te stellen, zoo werd us. Herold, door den
Hoog-Eerw. Pr~eses, uit naarn der Vergadering daartoe verzocht, hetgeen ziju Eerw. goed
gunstig op zich genornen heeft (Biji).

Ret 6de voorstel “dat het Gouvernement verzocht worde, om ter voorkorning van
de schadelijke gevolgen die er anders uit voortvloeijen, voorzieriing te maken ter spoediger
bekorning van sanctie op de Besluiten der Synodale vergadering,” voorgelezen zijnde, en de
opinie van Commissarissen Politiek hieromtrent verzocht zijnde, zoo deelden zij de Vergade
ring mede, dat wanneer de Synode, na den afloop harer verrigtingen, aanwijzing mogt doen
van de punten welke terstond sanctie vereischten, zij daarvan in hun rapport aan het Gou
vernement melding zouden maken.

Be Hoog-Eerw. Actuarius merkte hierop aan, dat dit in sommige gevallen bij de
jongste Synode reeds is gesehieci, waarop echter, tot flog toe, geen antwoord is ontvangen.
Hierop stelde Vs. Morgan voor, “dat een Adres nit naam tier /S’y2zode aan Z~jnc ~iiceilentie
worde in,ç,ezonden, Zijne Rcvcellentie eerbied~ç, voordra~ende tie liezwaren en nadeelipe .qevoillen,
welke voortvloe~jen nil ket niet spoedi~q verkrijgen van tie sanclie ties Gouvemnements op tie lie
sluiten tier Synodale T7er,qaderin,ç’en, met verzoek dat Zijne Rwcelle2die in ~ijne wijs/ieid daar
in voorzienin,q make.”

Bit voorstel werd door de Vergaderiug unaniem goedgekeurd; de moderatoren wer
den verzocht gernelde Adres te vervaardigen; en de Hoog-Edele Cornmissarissen Politiek
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beloofden goedgunstig hetzelve aan het Gouvernement te inhandigen en bij hetzelve te onder~
steunen (Biji).

Be Scriba deed nu het volgende voorstel: cc Dat een adres door de Bynode aan
Hare iJlafesteit de Konin~iin yepresenteerd worde, Hare Majesteif met flare iliajesteits ver~
hooyinp tot den troon yehth wenschende, en onze Flervormde Kerk aan Hare Majesteits
lthninkhifke yunst aanbevelende.” Bit voorstel werd ook algemeen aangenomen, en Di.
Smith en Beck werden door den Hoog-Eerw. Pr~ses in commissie gesteld om gemeld Adres
to vervaardigen (Biji).

Nadat de minuten voorgelezen en goedgekeurd waren, werd do vergadering more
solito met dankzegging gesloten.

VIERDE ZITTING.

17rijda~, den 2Osten October 1837.

Tegenwoorclig al do leden, uitgezonderd den Hoog-Eerw. Actuarius en den Ou
derling van Colesberg, beiden door ongesteidheid verhinderd, en den Ouderling Maasdorp,
die geene reden voor zijne afwezigheid heeft opgegeven.

Nadat door den Scriba do Vergadering met hot gebed geopend was, werden de
notulen der vorige zitting geresumeerd, en door onderteekening goedgekeurd.

Bij de resumptie werd door den tweeden Hoer Commissaris Politick verzocht het
navolgende op te teekenen: “Dat Commissarissen Politick aan zich reserveren, om de gron..
den die zij op do zitting van gisteren te berde hobben gebragt, met betrekkiug tot de beide
eersto punten van den Beschrijvings-Brief in geschrifte op te geven, om onder do Acta
van dien dag to verblijven (Biji).

Wijders merkten do Commissarissen Politick aan, dat voor en aleer zij zich om
trent het gesurcheerde punt aan Zijne Excellentie den Hoofdgebieder adresseren, zij het
dienstig oordeelon aan de Floog-Eerw. Synode in consideratie te geven het navolgend voor
stel: om namelijk hot punt aangaande hot houden van Synodale en Ringsvergaderingen met
opene deuren, uithoofde zoo van deszelfs belangrijkheid, welke eene allezins bedaarde, lang-
same er rijpe overwoging vordert, als van het direkt en zoo naauw verband met do kerkelijke
wetten en regulatien, to stellen in handen van do benoemde Commissie van revisie dier wet
ten en regulatiën, ten einde, met inachtneming van do consideratiën die op dat stuk gewis
sold ziju, en ook op zoodanige andere als aan haar aan do hand mogten worden gegeven, daar
over haar gevoelen bij hot te doen rapport uit to breugen” (Biji).

Do Ouderling 0. J. Truter protesteerde tegen dit voorstel (Biji). Di. Morgan, Smith,
Robertson en P. E. Paure vereenigden zich hiermede op grond van Art. 10 van hot Regi.
van orde, ccdat eens genomene conclusiën niet mogen worden betwist.” Ds. Faure merkte
ann, dat, door hot aannernen van sulk een voorstel, hot op gisteren genornen besluit weder in
govaar zoude worden gebragt, on verzocht verder om do motiven voor zijne stem hieromtrent
op gisteren gegevon, in geschrift gesteld, bij do Acta to doon bewaren (Biji).
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Ben brief van den Diaken Scriba der Luthersche gemeente werd nu voorgelezen,
het gebruik hunner Kerk voor dezen avond tot het houden van een biduur aan de Synode
afstaande (Biji).

Vervolgens werd het protest van de Afgevaardigden van Tulbagh tegen de beslui
ten omtrent de beide eerste punten van Beschrijving aan de Vergadering medegecleeld (Biji).

De Scriba verzoeht flu aanteekening, als mede gestemd hebbende in de groote meer
derheid dezer Vergadering, dat Us. H. A. Moorrees als dienstdoende leeraar in de gemeente
van Tulbagh, geene zitting hebben zoude in deze Vergadering, zoolang de zaak in Appel tegen
ZijnEerw. door Us. Shand als nog niet zoude zijn beslist, en waaromtrent de conclusie door
de Hoog-Ed. Heeren Commissarissen Politiek is gesurcheerd, tot dat het welmeenen van Zijne
Excellentie zal zin vernomen, en gaf te kennen, dat hij ten gevolge van den Brief van Zijne
ExceUentie aan de Heeren Commissarissen Politiek over dat onderwerp geschreven, en aan de
Vergadering voorgelezen, bet volgende hieromtrent heeft voortestellen: “Bat eene Deputatie
aan Zijue Excellentie den Gouverneur, uit naam der Synode gezon den worde, om de bezwa~
ren der Synode aan Zijne Excellentie voortedragen, wegens de vernietiging van een besluit
der Synode, welke door eene groote meerderheid der Vergadering genomen was.”

Ook werd door Ds. Morgan het volgende voorstel ingeleverd, te weten: “Baar
~eene groote meerderheid der Synode hare stem heeft uitgebragt, dat Ds. Moorrees geene zit
ting of stem in de Vergadering zal hebben, zoo lang het Appel tegen hem van Ds. Shand
nog hangende is, en daar ingevolge Artikel 50 der Kerkenorde van Be Mist, Oommis
sarissen Politiek het nemen der conclusie gesurcheerd hebben, tot dat bun Iloog-Ed. bet
welmeenen van den Gouverneur zouden hebben vernomen, en daar Zijne Excellentie verklaard
heeft, dat Us. Moorrees desniettegenstaande zitting en stem zoude hebben; en daar de bog
Ed. Commissarissen Politiek het regt hun in meergemeld Artikel verleend, hebben gebruikt
aangaande bet besluit der Synode omtrent het houden van Synodale en Ringsvergaderingen
met opene deuren; en daar het bestaan van djt Wetsartikel ten alien tijde de vrije hande
lingen der Synode zoude kunnen stremmen — zoo wordt voorgesteld, dat aan Hare Majesteit in
Rade, namens de Synode een verzoek gedaan worde, dat het bovengemeld Artikel vernietigd
worde.” — Bit voorstel werd gesecondeerd door Ds. P. E. Faure, op grond van Art. 9, van
bet Aig. Kerkelijk Reglement: “De Hoogste Directie der Hervormde Kerk in deze yolk-
planting omtrent kerkelijke zaken, berust bij de Algemeene Kerkvergadering.”

Be tweede Heer Comrnissaris Politiek gaf zijn wensch te kennen, dat I-Jun-Ed.
voorstel voor de vergadering zoude worden gebragt, doch daar de Hoog-Eerw. Pr~eses tot de
Beschrijvingspunten wenschte over te gaan, zoo werd de overweging van hetzelve uitgesteid.

Het voorstel van den Kerkeraad van Uitenhage was flu aan de orde, te weten:
“Bat de genomene resolutien van de vergadering dadelijk in werking worden gebragt en ge
houden, provisioneel tot de daaraanvolgende vergadering.” -

Be Hoog-Eerw. Pr~eses stelde voor, dat met toestemming van de Afgevaardigden
van Uitenhage een speciaal voorstel hieromtrent bij bet intezenden Adres over het voorgaande
punt bijgevoegd mogt worden, welk voorstel aigemeen goedgekeurd is geworden.

Het 8ste punt, te weten: “mededeeling van gevoelen van den Eersten Ring, aan
gaande de in werking brenging van het besiuit der Synode van 1834, zonder bekomeen
sanctie, betrekkelijk de permanente Scriba’s van den Ring van Zweliendam.”

Us. Moorrees, als Scriba van den Eersten Ring, gaf nu te kennen, dat de gernelde
x
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Ring op aanvraag had vernomen, dat door een unaniem besluit van den Tweedeti Ring, het
besluit der Synode aangaande permanente Scribas aldaar in werkiug gebragt was, terwiji de
Eerste Ring van gevoelen was, dat zuiks niet behoorde te gesehieden, voor dat sanctie op de
besluiten der Synode bekomen was.

Hierover gediscoureerd zijnde, kwam men overeen, em de zaak aan de bog-Ed.
ãornmissarissen Politiek over te laten, die van gevoelen waren, dat, dewiji het besluit een
Fonds aangaat, hetwelk onder sanctie van het Gouvernement gecre~5erd is, het bedoelde be
sluit, zonder daartoe bekomene santie, niet behoorde in werking gebragt te zijn.

Hierop stelde Ps. P. E. Faure voor: “dat tot tijd en wiji het Gouvernement het
besluit van 1834 omtrent het salaris van Permanente Scriba’s zal hebben goedgekeurd, Per
nianente Honoraire Scriba’s, waar zij gevonden kunuen worden voor de Ringen, zullen mo
gen worden aangesteld, die intusschen, zonder sanctie van het Gouvernement, a!s zoodanig
zullen mogen ageren.” Dit voorstel werd algemeen goedgekeurd met uitzondering van deii
Predikant van Clanwilliam.

Het 9de punt, door den Kerkeraad van Stellenbosch, aangaande de evenredig
heid in het stemregt, tusschen de gemeenten ten platten lande en de Kaapstad, werd, nadat
de afgevaardigden van Stellenbosch de mo’tiven van den Kerkeraad voor het gedane voorstel
hadden medegedeeld, met algemeene goedkeuring gerenvoijeerd naar de Commissie van Re
visie der wetten.

bet voorstel No. 1, onder het hoofddeel “RingsBestuur,” te weten: “dat bij ge
legenheid van Ringsvergaderingen in de Ruitendistricten, de Ouderling der Gemeente, waarin
dc gem. vergaderingen gehouden worden, ook vacatiegelden ontvange,” werd flu in over
weging genomen. Dc Vergadering oordeelde het voorstel zeer billijk, en besloot dat eTh
Oaderlin~q vacatie zal ontvangen, indien het fonds zuiks zal toelaten, waaromtrent de opinie
van den Floog-Eerw. Qu~stor zal worden ingewonnen.

Ret 2de punt onder het Hoofddeel “Ringsbestuur,” werd door den Hoog-Eerw.
Pr~ses provisioneel uitgesteld.

bet 3de punt, te weten: “voorstel van den Eersten Ring ter afschaffing van het
medebrengen der kerkelijke boeken naar de Ringsvergaderiugen, in overwegiug genomen
zijude, was eene groote meerderheid van gevoelen, waarmede zich Commissarissen Politiek
ook vereenigden, dat aan de letter der wet moet voldaan worden, ten minste dat al hetgeen
na de vorige vergadering des Rings aangeteekend is, ter visie vertoond moet worden, of ge
authentiseerde copijen van dezelve, door den Kerkeraad onderteekend.

Ret 4de punt, te weten: “Alteratie in Art. 13, in het Reglement van Kerkelijk on
derzoek, te weten: de tijdsbepaling .sedert de laatste Rin~qsver~alerin~çi in van primo Januarif
tot ultimo December van 1~et vori~çe jaar,” werd door de meerderheid verworpen, en besloten
bij de gedrukte wet te blijven. Di. Van der Lingen, Roubaix en P. E. Faure waren in de
minderheid, en verzochten hiervan aanteekening.

Be twee laatste punten onder het Hoofddeel “Ringsbestuur,” zijn met toestemming
der stemgeregtigden provisioneel uitgesteld.

Men ging nu over tot het eerste punt van het Hoofddeel KerkBestuur, door Corn
missarissen Politick, ten opzigte van ecu Reglement op de Kerkeraden, hetwelk op voorstel
van Hun-Eds. gerenvoijeerd werd naar de Commissie van Revisie der wetten.

Be vraag van den Kerkeraad van Zwellendam, te weten : “Hebben Kerkeraden



125

het regt om leden hunner gemeenten wegens ontheiliging van den Sabbat, door koopen, ver
koopen, danzen, timmeien, metselen, onnoodig reizen enz, onder kerkehjk censuui te ste1len~”
werd flu behandeld, en na veelvuldige discussien over dit vraagpunt, verklaarde de Synode,
met uitzoridering van den dienstdoenden Leeraar van Tulbagh Ds. H. A. Moorrees en den
Ouderling D. J. de Vaal, “dat Kerkeraden bet iegt hebben, orn leden hunner gemeente,
die, door ontheiliging van den Sabbat, openbare ergernis geven, te behande~en in overeen
komst met het 71 Art. van het Algemeen Synodaal Reglement.

Dc Hoog-Eerw. Pr~ses stelde nu tot Rationarii aan Di. Heijns, Roubaix, Cassie
en Taylor; waarop de minuten voorgelezen en goedgekeurd zijn geworden, en de Verga
dering more $olito met dankzegging gesloten en geadjourneerd tot Maandag, den 23sten.

Geresumeerd en geteekend op heden den 23 Octdber 1837.

VIJFDE ZITTING,

Maandap den 23s~en Octo6er 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgezonderd den Ouderling van Colesberg door onge
steidheid verhinderd, en den Ouderling van Stellenbosch met verlof van den Pr~eses. Nadat
de Vergadering met het gebed geopend was, werden de notnien der vorige zitting geresu
meerd en dooi onderteekening goedgekeuid

Be Ouderling Maasdoip gaf redenen op vooi zijue afwezigheid op 11 Vrijdag~
waartegen geene objectien zijn ingebragt geworden

Ret voorstel van den Hoog-Ed Corn missaris Politick, omtrent het renvoijeien van
het aangenomene voorsteL betrekkelijk het houden van Synodale en Ringsvergaderingen met
opene deuren, naar de Commissie van Revisie der wetten, werd weder voorgelezen. Eenige
leden, en ook dc Hoog-Eerw. Pr~ses waren van gevoelen dat dit voorstel niet kon worden
overwogen, uithoofde van hetgeen bepaald is bij Art. 10 van het Reglement van Orde, daar
de vergadering omtrent opene deuren haar gevoelen reeds had uitgedrukt. Be 2de Comrnis.
saris Politick maakte toen eenige aanmerkingen omtrent het uitbrengen der stemmen, zoo
als daarvan gemeld wordt in Art. 49 van de kerkenorde van Dc Mist; waarop de Hoog-Eerw.
Actuarius de vergadering mededeelde, dat gem. Art. in de Synode van 1824 in ernstige over
weging geweest is, en dat aistoen het Reglement van Orde is opgesteld en aangenomen ge
worden, waarbij bepaald is (in Art. 5), dat ieder Lid hooJdelz~/c zal .inoeten stemnien, welk
Reglement niet anders dan als eene verbetering in Revisie van Art. 46 tot 51 van gernelde
kerkenorde beschouwd is geworden. Commissarissen Politick verklaarden nu, dat zij, uit
aanmerking van de moeijelijkheid die men orntrent de consideratie van Hun-Eds. voorstel
heeft bespeurd, onverminderd gemeld voorstel, het gesurcheerde punt omtrent opene deuren
aan Zijne Excellentie den Gouverneur zoo spoedig doenlijk zullen voordragen, terwiji zij te
gelijker tijd van de hinderpalen, die hun voorstel ontmoet heeft, aan Zijne Excellentie kennis
zullen geven.

x~
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Nu was aan do orde hot voorstel van den Scriba in do vorige zitting voorgelezert,
betiekkehjk het zenden van eone Deputatie naar Zijne Excellentie, om, uit naam der Synode
hare bezwaien voor te dragon wegens hot vernietigon van eon beslmt van eene groote meer
deaheid der Synode, omtrent de zittrng van Ds H A Moorrees Na eenige discussion hier
omtront, gaven Commissarissen Politiek to kennen, dat zij met konden toelaten dat hot rogt
van do Souvoreirntoit van den Gouverneur, als Vertegenwoordiger van Hare Majesteit in twij
fel gotrokkon worde, on dat zij derhalve met wildon toolaton dat hot voorstol in omvraag ge
biagt worde

Ret voorstel van Ps. Morgan, aangaando eon Adres aan Hare Majosteit om vornio
tiging van hot Art. van surcheering, ondervond van Commissarissen Politiok, op donzo~fden
grond, dezêlfde tegenwerking.

Nu werd hot Adres aan den Gouvorneur omtrent hot spoedig bekomon van sanctio
der Synodale ]3esluiten, hetwelk in de Derde &s$ie aan do moderatoren is opgedragon, voor
gelezen on goedgokeurd, waarvoor de dank dor vorgadoring aan gemoldo Heoron botnigd
is geworden.

Tot do Beschrijvingspunten overgegaan zijnde, word hot 3do punt ondor hot Hoofd
deel “Kerkbestuur,” omtrent hot sluiten der kantienon in do Buitengomeenten, op Voorberoi
dings-, Pankzoggings- en andero foestdagen, waar zuiks ,zoodi~7 6esc~ouwd mo’e worden, in
overweging genomen, en algemeen goedgokourd, met uitlating van do woorden “waar zuiks
noodig beschouwd mogo wordon.”

Ps Morgan merkto hior aan dat hot voorstol van don Kerkeraad van Somerset
anders was, dan hotgoen in hot Beschrijvingspunt was uitgedrukt, to weton “.Dat aan het
Goüvernement voorgodragon wordon do onhoilen, woilce uit hot groote aautal kantionon in de
Buiten-Pistrikten voortkomen, en eon vorzook godaan worde, dat oonigo verandering in de
wet desaangaando gornaakt worde.” Hieromtrent verklaardo do Vergadering, dat zij geone
mogolijkhoid zag oni hierin verder to voorzien dan in het voorgaande Besluit bogropen is.

Omtrent het 4de punt, Hoofddeel “Korkbestuur,” ten opzigte van don Sabbat,
inerkte do Vergadering aan dat daarin door do bostaande Sabbats-ordonnantio reeds voor—
zien was.

Op do vraag vaii den Tweeden Ring (5do punt): “Hoe moet gehandeffi wordon,
wanneer ouders, die hunne kinderen verwaarloozen, weigeren otn dezelve aan de getuigen af to
staan ?“ is geantwoord, dat Kerkeraden hunnen invloed bij zoodanige ouders moeten gebrui
ken, en door ernstige vermaningen trachten hon tot hunnen pligt to brengen; doch, indion
hunne herhaalde pogingen vruohteloos bevonden worden, zij dan zoodanige ouders onder
kerkelijk censuur to stellen liebben, en zoo deze rniddelen flog zonder gewenscht gevoig
zijn, de getuigen zich aisdan bij den wereldlijken regter zullen hebben to vervoegon.

Over hot voorste~ van den Eersten Ring (Punt 6), “dat het aan niemand veroor
Ioofd zalzijn bij eene andere 8emeenie het nachtmaal te vieren, zonder vooraf daarvan kennis
te .geven aan, en toestemming bekotnen te hebben van den Leeraar dier gemeente,” wordon
nu de gevoelens van ondersoheidene leden medegedeeld, en door eene meerderheid van 23
tegen 16 besloten, om hetzelve aan te nemen met deze emendatie “van den ?eeraar of een der
qpzieners dier gemeente” De Afgevaardigden van de Kaapstad, Stellenbosch, Zwartland,
Tulbagh, George, Clanwilliam, en de Predik ant van do PaarL verzochten aantoekening dat zij
in de minderheid waren.
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Pin~t 7 .—Het voorstel van den Kerkeraad der hoofdstad kwarn flu ter tale!, te we-
ten: C~ Dab Art. 26 (Algemeen Kerkelijk Reglement), betrekkelijk het verleenen van een
doopconsent door de volgende bepalingen geamplieerd worde. Zoodanig verlofschrift zal
echter niet mogen worden verleend, dan met toestemming van den Kerkeraad, en in de stad
riog daarenboven alleen door den tijdelijken Voorzitter van denzelven,—zullende geen
verlofschrift als geldig worden beschouwd, of daarop gehandeld, tenzij hot daaruit blijke,
dat aan de gezegde voorwaarde is voldaan.” Nadat over hot voorstel discussiën waren
gehoord, werd hetzelve, met uitzondering van den Kerkeraad der hoofdstad, algemeen
verworpen.

Schriftelijke voorstellen werden ingezonden door de Heeren Smith en 0. J. Tm
ter, en eene vraag van Ds. P. E. Faure, welke, na afloop der Beschrijvingspunten, zullen
overwogen worden.

Hierna werden de Minuten dezer Zitting gelezen en goedgekeurd, en de Verga
dering door den Scriba met dankzegging gesloten.

Geresumeerd en geteekend op heden den 24 October 1837.

ZESDE ZITTING.

Din~da~, den 24~ten October 1837.

Tegenwoordig al de Leden, met uitzondering van den Ouderling van Colesberg,
nog door ongesteidheid verhinderd.

Do Vergadering more so&ito met hot gebed geopend zijnde, werden daarop de
Notulen der vorige Zittirig geresumeerd en geteekend.

Bij de resumptie merkte de Hoog-Ed. eerste Commissaris Politiek aan, ten
opzigte van de aanmerking van den Hoog~Eerw. Actuarius omtreut het Reglement van
Orde, in de handelingen van de vorige Zitting genotuleerd, dat gemeld Reglement geene
door hot Gouvernement gesanctioneerde wet is, maar slechts eene overeenkomst door de
Vergadering getroffen om de huishoudelijke orde te bewaren, en door Zijn Hoog-Edele
goedgekeurd, welke dus bestaande wetten niet zou kunnen vernietigen.

Do Commissie benoemd om te rapporteren over het rapport van den Hoog-Eerw.
Actuarius, deed versiag van hare werkzaamheden, aantoonende welke punten in het gemeld
Rapport do aandacht der Synode vereischten.

Ds. La Febre Moorrees merkte aan, dat hij als lid der gez. Commissie ver
zuimd had, zijne aanmerkingen te maken over het voom regelmatig houden van het~
verleend extract uit de Handelingen der Synode van 1834, aan den Wel-Ed. Fleer A. Brink,
aangaande zijne aanstelling als Mede-Administrateur van hot Predikanten Weduwen-Fonds,
waaromtrent zijnEerw. in gevoelen met de Commissie verschilde.
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Ps. Spijker maakte insgelijks eenige aanmerlcingen hieromtrent, en zeide, dat hij
zijn gevoelen over deze zaak uitstelde, tot dat dezelve onder de Beschrijvingspunten zoude
worden ter tafel gebragt.

Op voorstel van den Hoog-Eerw. Pr~ses werd dit rapport met dank aangenomen,
behoudens het regt om eemg punt, hetzij in den Beschrijvingsbrief direct vervat, of daar
med6 in verband staande, verder te overwegen Vervolgens werd vooigelezen en aange
nomeii, het rapport van de Commissie in de zaak van Ps. Shand (Biji.).

Het iapport en de explicatien bij monde van Ps P E Paure, deden eemgen tw~jfel
ontstaan omtrent den aard van het appel van Ds. Shand, en ten einde op eene regelmatige
wijze te kunnen voortgaan, zoo werd besloten, den Wel-Eerw. Beer Shand uit te noodigen in
persoon voor de Vergadering te verschijnen, om zich duidelijk aangaande zijn appel te verkiaren.

Het rapport van de Commissie aangesteld ter bemiddeling van zekere geschullen
tussohen den Kaapstadschen Kerkeraad en eenige leden dier gemeente, werd flu voorgelez en,
alsook de Bijiagen daaraan geannexeerd, waaruit bleek, dat zij in hunne pogingefi niet
geslaagd waren (Biji.).

Pit rapport werd aangenomen, en daarvoor de dank der Vergadering aan de
Commissie betuigd.

Hierop deed de Hoog-Edele eerste Commissaris Politiek, Sir John Truter, eene
declaratie omtrent de hangende geschfflen in de Kaapsche gemeente, met verzoek, dat
dezelve, tot zijn bog-Ed. decharge in de notulen van dezen dag worde bekend gesteld.
Dezelve luidt aldus:

“Hoog-Eerw. en Eerw. Heeren, niets zou mij aangenamer zijn, dan om,
overeenkomstig de bestaande Kerken-orde, ook omtrent de hangende geschillen tusschen
eenige leden der Kaapstadsche gemeente en den Kaapstadschen Kerkeraad, mijne conside
ratiën en advies pligtmatig aari deze Hoog~Eerw. Vergadering mede te deelen, zoo ik daarin
niet door gebiedende beweegredenen wierd verhinderci. Toen ik door de nieuwspapieren, en
ook door personeele berigten, kennis kreeg, dat onder de gemeente verdeeldheid bestond, en
dat in die verdeeldheid zelfs begrepen was eene verdeeldheid tussehen cle leeraren, gevoelde
ik dat daaruit groot nadeel voor het belang der ~Nederduitsch Hervormde Kerk, en zelfs voor
de godsdienstoefening zelve zoude kunnen ontstaan, en bood ter voorkoming, des doenlijk,
daaivan in eene correspondentie met de leeraren mijne bemiddeling can Pit is, tot mijn
leedwezen, zonder vrucht geschied, zoo als ook eene poging door rnijn collega en mij
zelven, bij eene volgende gelegenheid, mondeling bij hunEerws aangewend, van geene de
minste uitwerking is geweest.—Met het geschil, voor zoo verre de ledematen in het afge
trokkene betrof, gevoelde ik minder neiging mij te bemoeijen, doch, zonder van mijne
zijde daartoe aanleiding te hebben gegeven, ben ik, bij herhaling, door eenige voorname
ledematen over de bestaande geschilen onderhouden geworden; bij welke gelegenheden ik,
zonder aan de mogehjkheid te denken dat die geschillen vroeg of laat ter mijner beoordeeling
zouden kunnen komen, vrij uit heb verklaard wat ik clacht; zoodat, toen ik naderhand met
mijn collega tot het onderzoek der zaak werd geroepen, ik mij verpligt vond te verkiaren, dat
ik mij te ver met een der partijen had ingelaten, om van weerzijden dat vertrouwen in rnijn
onderzoek te kunnen verwachten, waartoe de overtuiging van volkomene onpartijdigheid
vo~strekt wordt vereischt. Waarom ik dan ook, ofschoon geen personeel belang in de zaak
hebbende, en ook in mijn gemoed geene partijdigheid gevoelende, nogtans, om de welvoege
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lijkheid niet te kwetsen, op mijn verzoek, door Zijne Exeellentie den Gouverneur van de
onderzoekingstaak ben ontslagen geworden.

“Op deze gronden, Hoog-Eerw. en Eerw. Heeren, ben ik verpligt mij ook thans te
verschoonen, om, ten aanzien van de gesehullen in kwestie, u mijne consideratiën en advies
mede te deelen; aan UHoog-Eerw. overlatende, om, onder approbatie van Zijne Excellentie
den Gouverneur, daarin zoodariig te beslissen, als in uwe wijsheid met christelijke verdraag.
zaamheid geoordeeld zal worden, te behooren, waarbij ik alleen behoor aan mijzelven voor te
behouden, om, indien zuiks gebiedend mogt worden gevorderd, mijne aanmerkingen aan
Zijne Excellentie bij het Rapport mede te deelen.”

Ds Shand, op uitnoodiging vooi de Veigadenng versehenen zijnde, werd hem
voorgelezen het punt van beschrijving omtrent zijnEerw. appel, en gevraagd of hetzelve
juist ware.

Hierop antwoordde hij: “Mijn appel is enkel en alleen tegen de provisionele
aanstelling van den Wel-Eerw. Heer Moorrees, en vooral tegen zijne toelating tot eene plaats
in de Ringsvergadering.”

Gevraagd zijnde, of hij er jets op tegen had, dat zijne geheele zaak voor de
Synode zoude gebragt worden? antwoordde hij: “Dc Vergadering heeft de magt, indien
zij zuiks goedvindt, de zaak voor haar te brengen.”

Verder gevraagd zijnde, of hij genoegen neemt om, nadat het appel zal zijn
afgehandeld, de principale zaak door de Synode zelve te laten besluiten ?—antwoordde hij:
CC 1k vind mij niet vrij daarop te antwoorden, want ik kan mijzelven niet anders beschou

wen, dan ais uit de kerk van dit land gesloten door de aanstelling van den Beer Moorrees,
en zijne toelating tot de Ringsvergadering; cii zoo lang ik in mijne regten van gesitspen
deerden leeraar niet hersteld ben, kan ik mij omtrent de suspensie niet inlaten.

De Hoog-Eerw. Actuarius gevraagd hebbende, of hij niet appelleert tegen de
continuatie van de suspensie? antwoordde hij “ Neen, ik blijf bij het door mij geschre
yen appel.”

Verder door den Hoog-Eerw. Actuarius gevraagd zijnde: CC Wenscht gij eenig
redres wegens de continuatie van de suspensie 9” antwoordde hij: “Neen; rnaar alleen
redres tegen de aanstelling van den Heer Moorrees.”

Nu verklaarde de Hoog-Eerw. Pr~ses nit naam der Vergadering aan den Beer
Shand, dat de Synode, op grond van Art. 6, Algemeen Kerkelijk Reglement, na afloop
van de zaak in appel, kennis nemen zal van de geheele zaak, staande deze Vergadering, en
daarover eene regterlijke uitspraak doen zal.

Hierop verliet de Beer Shand de Vergadering, waarna Ds, H. Moorrees, die
gedurende de tegenwoordigheid van Ds. Shand, niet in de Vergadering was geweest, dezelve
weder binnentrad.

Dc Hoog-Eerw. Pr~eses stelde nu de vorige Commissie in de zaak van Us. Shand
op nieuw aan, met bijvoeging van Us. Fraser, om over het appel, en daarna ook over de
geheele zaak te rapporteren, en dit wel zoo spoedig doenlijk.

Dc Hoog-Eerw. Pr~eses gaf vervolgens aan Commissarissen Politick de verwach
ting der Synode te kennen, dat Bun 1-Joog-Ecis. den uitslag der commissie ter vereffening
der Kaapstadsche gesehillen ter kennisse van Zijne Excellentie den Gouverneur zouden bren
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gen, en dit wel ten opzigte van het vonnis van den Eersten Ring tegen den kerkeraad van
de Kaapstad.

Verder maakte de Hoog-Eerw. Pr~ses aan de Vergadering bekend, dat door zijn
Hoog-Eerw ook ontvangen was een Appel van zekere kiagers in de Kaapstadsche gemeente,
omtrent zeker vonnis van den Eersten Ring (Biji ), hetwelk door z~jnHoog Eerw reeds vroeger
aan de Vergadering zoude zijn medegedeeld, ware het niet dat zijnHoog-Eerw zuiks on
dienstig geoordeeld had, zoolang de Comniissie van Benuddeling nog werkzaam was

Be Hoog-Eerw Pra~ses stelde flu Di Ballot, Morgan en Smith in eene Commissie,
om de ingekomene Documenten betrekkelijk de gesehilen te onderzoeken, en een kort versiag
te doen in welke orde zij voorgelezen zullen worden.

Nadat de minuten voorgelezen en goedgekeurd waren, werd de Vergadering met
dankzegging gesloten.

Geresumeerd en geteekend op heden den 25 October 1837.

ZEVENDE ZITTING.

Woensda~ den 25.gten October 1837.

Tegenwoordig al de leden uitgenomen Ds. Edgar, en den Ouderling van Coles
berg, door ongesteidheid verhinderd.

Nadat de Vergadering ‘met het gebed geopend was, werden de notulen der vorigè
zitting geresumeerd en geteekend.

Be tweede Heer Commissaris Politick stelde aan den eersten Heer Commissaris
Politick de vraag voor, of zijnHoog.Ed. zich versehoonde om zich met de Kaapsche geschil..
len in te laten wegens partijdigheid, dan wel wegens de zwakheid zijner ligchaamskrachten,
en de moeijelijkheden aan de zaak verbonden?

Waarop do bog-Ed. eerste Commissaris Politick ten antwoord gaf~ dat zijnfloog.
Eds~ motiven begrepen zijn in de declarat.ie gisteren door zijnHoog-Ed. gedaan.

De H oog- Eerw. Pr~ses gaf hierop aan den bog-Ed. tweeden Commissaris Politiek
zijne verwachting te kennen, dat zijnboog-Ed. ook bij deze gelegenheid eenige verkiaring aan
gaande zijnboog-Ed. onzijdigheid omtrent de gezegde geschillen geven son, 1. dewiji zijn
bog-Ed. een lidmaat is van de gempente waarin gezegde geschillen bestaan, en 2. dewijl
de Vergadering in het bezit is van eene declaratie desaangaande van den ~ersten Commissa~
ris Politiek.

Hierop Jiet zijnboog-Ed. volgen, dat hij gevoelig was over deze aanmerkingen, die
strekten om zijnHoog-Ed. karakter, zoo niet te kwetsen, eohter te affecteren; daar het de
vraag zijn moet, wanneer zijnHoog-Ed. sulk eene verkiaring niet zoude doen, welk gevoeleii
de Hoog-Eerw. Pr~ses dan van zijnHoog.Ed. zoude koesteren?

Be Hoog-Eerw. Pr~ses antwoordde dat deze Synode niet is als de vorige, daar
men thans partijen moet hooren, en Regterlijke zaken beslissen, zijnboog-Eerw. voegde er
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bij, dat hij geene bedenking maakte tegen het karakter van ZijnHoog-Ed., maar zeide hij:
“Verondersteld er komt geene verkiaring, wat zoude het Publiek van ons denken? Wij moe-
ten ons schoou houden voor de wereld, en daarom verwacht ik eene declaratie van UEIoog.Ed.”

Hierop zeide do Hoog-Ed. fleer, dat hij het niet met den Pr~eses eens is, om aan
a~gemeen gevoelen zoo toe te geven, dat hij niet gaf om de publieke opinie, zoo lang hij
do goedkeuring van zijn geweten en van God genoot?

Be Floog-Eerw. Pr~ses antwoordde: “Ook ik kan mij op God beroepen, maar
algemeen gevoelen heeft op alle regters invloed. Mijn voorname rnotief is, om de wereld te
overtuigen dat wij rein handelen.”

Be bog-Ed. Hoer zeide hierop, dat hij niet verpligt is eenige declaratie te doen,
maar dat hij zuiks nogtans doen zal, en deze is: “Zoo lang de Souverein, die mij her
geplaatst heeft, mij hier van mijne zitplaats niet wegroept, zal ik blijven zitten en aan de
werkzaamheden deelnemen. 1k heb het mij immer tot eene eere gerekend, uit aanmerking
van de regtvaardigheid der zaak, om de Vortegenwoordigers van eene zoo aanzienlijke
gemeente met raad behulpzaam te zijn en te ondersteunen, en zal zuiks doen tot aan het
laatste oogenblik.”

Be Scriba merkt nu aan, dat—
Dewiji aireeds twee punten door de Heeren Commissarissen Politiek gesurcheerd

zijn geworden, en een derzelve reeds tegen het besluit der Synode vernietigd is, en het
andere welligt vernietigd kan worden—

Dewiji reeds door Hoog-Ed. Commissarissen Politiek geobjecteerd is geworden
tegen do discussie van de Synode, omtrent hot zenden van eene deputatie aan Zijue
Excellentie uit naam der Synode, om zekere bezwaren aan Zijne Excellentie bekend te
maken, op grond dat zij niet konden toelaten dat hot regt van den Souverein betwijfeld
worde—

Dewiji op dienzelfden grond door hunfloog-Ed. geobjecteerd is tegen de dis
cussie omtrent een adres aan Hare Majesteit deswegens—en

Dewiji na de declaratie van den eersteu Commissaris Politiek, zijn Hoog-Eds.
redenen opgevende om van alle deelneming in de Kaapstadsche gesehillen verschoond te
blijven, de tweede fleer Commissaris Politiek verklaard heeft, dat hij het altoos, uit aan
merking van do regtvaardigheid der zaak, tot cene eere gerekend heeft, om de Vertegen
woordigers van de Kaapstadsche Gemeente met raad behulpzaam te zijn en to ondersteunen,
en zuiks doen zoude tot aan het laatste oogenblik—en men zijn Hoog-Ed. derhalve beschou
wen moot als reeds partijdig in “die” gesehillen, en do Synode zich door al deze dingen
bezwaard bevindt—

Hij zijn vorig voorstel verzoekt voor te dragen, om eene deputatie uit naam der
Synode aan Zijne Excellentie te zenden, met volmagt om al deze bezwaren bij Zijue
Excellentie bekend to maken.

Dit voorstel in ornvraag gebragt zijnde, zoo werd hetzelve aangenomen door eene
meerderheid van 24 tegen 16. De Afgevaardigden van Stellenbosch, die in de meerderhejd
waren, verzochten dat onder die bezwaren ook mogten zijn begrepen, do bezwaren van don
Eersten Ring wegens het besluit, om degenen, die in de Vergaderingen van gemelden Ring
van 1837 geeno zitting gehad hebben, van de discussie der Kaapstadsche geschillen uit te
sluiten, waaromtrent er geene wet bestaat.

-7



Het gevoelen van Corn missarisse~i Politick gevraagd zijtidè, ~oo antwoordde~i hun
bog-Ed., dat zij aan de Vergadering niet betwisten kunnén de vrijheid, di~ zij ~neent t~
hebben, maar dat zij geene direote sanctie daartoe kunnen verleenen.

De Afgevaardigden van Kaapstad, Zwartland, Tulbagh, Georgn, Clanwilliam,
protesteerden hi~tegen, en de Afgevaardigden van do Kaapstad v~erzocbten hiervan
extracten.

Ds. H. A. Moorrees verzoobt aanteekeuing, dat hij de gegrondheid van de
beschuldiging tegen den tweeden beer Commissaris Politiek wegens partijdigheid negeerde,
en herinnerde aan de Hoog-Eerw. Vergadering, dat zij heden hierdoo~ eene b~staande
wet verwierp, terwiji men in eene der vorige Vergaderingen geweigerd had van den
blooten vorm af te wijken, en dat op grorid hiorvan, dat die grond uitdrukkelijk voorge
schreven was.

Ds. P. K Faure wedersprak de aanrnerking omtreut do beschu1diging~ daar de~
zelve door de declaratie van den Hoog-Ed. Commissaris Politiek zelven erkend is.

Tot de Doputatie werden benoernd do moderatoren, Di. Smith en J. J. Beck en dç~
Ouderling 0. J. Truter.

De Commissie op gisteren aangesteld, om de Docurnenten te onderzoakon, de go
schillen betreffende, bragt nu rapport uit (Biji.), hetwelk aangenomon werd met dank ; torwiji
het bleek dat de stukken, we~k~ do Cornmissie opgaf niet te kunnen vinden, door den Hooj
Eerw. Actuarius in de twee Sessie ovorgeleverd zijn.

Ps. Morgan voegde er bij dat, naar zijn gevoelen, de notulen van den Eersten
Ring omtrent de gez. geschillen behoordon eerst voorgebragt te worden.

Do FIoog-Eerw. Pr~ses stoldo nu voor tot do Beschrijvingspunten overtegaan, na
to’ hebben aangekondigd, dat do stukken op niouw in handen dier Corn tnissie zullen worden
gesteld, ten eindo daarmedo volgens Art. 133 van Algemeen Kerkreglement te handolen.

bet 8ste punt, Hoofddeel “Kerkbestuur,” betrekkelijk het beroepen van Lecraars
door do gemeenton, in rijpe overweging genomen zijnde, was men algemeen voor het principe,
doch om zwarighedon in de uitvoering van hetzelve, waren or sornrnigen tegen het voorstel.
Hetzelve word nogtans aaiigenomen door cone rneerderheicl van 22 tegen 18. Ps. Beck ver
zocht de aarateekening dat hij in do minderheid was.

bet maken van een Reglement hieromtrent werd overgelaten nan do commissie
van revisie der wetten.

Ten opzigte van het 9de punt, Hoofddeel “Kerkbestuur,” omtrent do vermeerde
ring van het getal van Leeraars voor dezo kolonie, merkte de voorstellor aan, dat zijno bedoc
ling was om aan hot Gouvernement do noodzakelijkheid voor to dragen om godsdiehstig on
derwijs in doze kolonie, en dus hot gotal van Kerken en gesalarieerde Loeraars voor dezelve
to vermeorderen.

Pit voorstel droeg do algemoono goodkouring wcg, met uitzondering van den On
derling Maasdorp.

Het lOde punt, Hoofddee~ “Kerkbestimr” nan de orde zijnde, stelden do Afge
vaardigden van Stollenbosch als eene omendatie op hot Synodaal Besluit van don 5 Nov.
1829 voór, dat cone Kérkodienst ~an twaa~f jaron, in welke betrekking ook, hetzij als
Ouderlink dan wol als Diaken, of beide te zamon, genoegzaata bosch~uwd zal worden voor
zoodanig persoon, om zich van verdore dionst to versehoonen. - ‘.~ ‘
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J~eze emendätio is door de meerclerheid izangenomen. De Hoog-Eerw.~ Actuarius
en de Scriba hebben gestemd vcor de geheele vernietiging van dit wetsartikel.

Do Hoog-Eerw. Pr~ses maakte de Vergadering bekend, dat er cen rapport
omtrent de zaak van Ps. Shand is ingekomen, en dat men morgen met do Bescbrijvings
punten zal voortgaan.

~De Minuten werden hierop voorgelezen en goedgekeurd, waarna de Vergadoring
àp de ~ewone wijze met dankzegging gesloten werd.

Geresurneerd en geteekend op heden den 26 October 1837.

AOHTSTE ZITTING.

Donderdaq, den 26.sten October 1837.

Na bet gebed, alle Leden tegenwoordig zijnde, werden de Notulen der vorige
Zitting goresumeerd en geteekend. Nadat dit geschied was, gaf Ps. Spijker, als een der
Afgevaardigden van de Kaapstad, te kennon, dat bet extract uit de Notulen, hetwelk de
Afgevaardigden uit de Kaapstad verzocht hadden, dat hun zoude worden medegedeeld
voor de resumptie, dewiji het gebeuren kon, dat het besluit, waartegen zij geprotes
teerd hadden, voor de resumptie der notulen werde ge~ffectueerd, flog iiiet ontvangen was.
Waarop geantwoord werd door den Scriba, dat bet verzoek niet op die wijze in de Minuteii
aangeteekend was, dewiji hij het alzoo niet verstaan had, en het ook in zijne kiad-notulen zoo
niet opgescbreven had; terwiji do Ouderling Truter eene stelligo verkiaring deed, dat door
de deputatie nog volstrekt geezie stappen zijn gellomen. Ds. Spijker antwoordde daarop,
dat hoewel men de Afgevaardigden van de Kaapstad in het denkbeeld gelaten heeft, dat
aan hun verzoek van gisteren zoude worden voldaan, hij na de verkiaring van gemelden
Oudorling daarop niet verder insteren zou, maar gaf te kennen, dat. als de deputatie
misschien staande deze Zitting mogt werkzaarn zijn, bet bekonien van extract dan voor de
Kaapstadsche Afgevaardigden nutteloos zou wezen, dat zij daarvan aithans bet bedoelde
gebruik niet zouden kunnen maken. Be Iloog-Eerw. Moderatoren verklaarden toen, dat
de doputatie heden aan haren last voldoen zou. Ps. Spijker verzocht daarop, dat van dit
een en ander in do Notulen van heden aanteekening geschieden zou, hetwelk word toege
staan.

Tot do Beschrijvingspunten overgegaan zijnde, was bet 1 ide punt, Hoofddeel
Kerkbestuur, aan de Orde. Nadat hetzelve rijpelijk overwogen was, werd door eene meer
derheid van 36 tegon 6 hot voorstel verworpen, en bepaald, dat afwezige loden eener
kerkolijke Vergadering, hunne gevoelens over cone to behandelen zaak, schriftelijk zullen
mogon inzenden,

Dc Afgovaardigden van do Hoofdstad vorzoehten aanteekening dat zij in de
minderhoid waron.
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Het 1 2de punt werd nu ter tafel gebragt, waaromtrent de Afgevaardigden van
Somerset voorstelden, dat het aan de respective Ringen opgedragen worde, om, waar zuiks
noodig geoordeeld wordt, kerkelijke limietscheidingen te maken, en dezelve aan het Gou
vernement ter approbatie voor te dragen, welk voorstel unaniem werd aangenomen.

De vraag, punt 13, “Hoe te handelen met personen, die met attest van elders
~ekomen en daar niet gealimenteerd zijnde, dadelijk om alimentatie verzoeken P” werd in
overweging genomen, en besloten te handelen overeenkomstig het besluit van 1834. Terwiji
cm reden van de groote bezwaren, die omtrent de alirnendatie van armen ontstaan, de
Vergadering deze geheele zaak met het advies van 1824, aan de Commissie van revisie der
wetten opdroeg.

De omstandigheden, die aanleiding gegeven hebben tot het voorstel van den
Eersten Ring, aangaande het overnemen van bekeiide familie- namen bij den doop, inzonder
heid van onechte kinderen, door den Predikant van Stellenbosch opgeklaard zijnde, zoo
declareerde de Synode geene reden te vinden, waarom predikanten weigeren zouden het
overnemen van bekende familie-namen, die bij den doop worden opgegeven.

Het l5de voorstel, dat door geen leeraar aan iemand in het vervoig een consent
~al worden verleend om, door eenen leeraar van of in eene andere gemeente, tot lidmaat
aangenomen te worden, werd naar de Commissie van revisie der wetten gerefereerd.

Ret lOde punt, dat iemand, geen lidmaat zijnde, niet zal worden toegelaten (in
eene andere gemeente dan waartoe hij behoort) tot de katechisatien om ais lithnaat dier

~qerneente aan~çe~ornen te worden, tenzij hij of in die gemeente een jaar en zes weken hebbe
gewoond, of binnen het bedoelde jaar en zes weken, een verlofschrift hebbe vertoond van
den Leeraar, of bij vacature van den Ouclerling der gemeente, waartoe hij gerekend wordt
wettiglijk te behooren, werd algemeen goedgekeurd en aangenomen.

Be l7de en l8de punten, Hoofddeel Kerkbestuur, werden flu overwogen, en de
Hoog-Ed. Commissarissen Politiek hunne toestemming gegeven hebbende, dat hunHoog.
Eds. voorstel in eene vorige Zittiiig aangaande deze zaak, die toen aan de commissie der
rivisie werd opgedragen, aan eene commissie der Synode zoude worden overgegeven, opdat
de zaak daardoor bespoedigd zoude worden, zoo werd er eene commissie benoemd,
bestaande uit Di. Van der Lingen, Fraser en P. E. Faure, en de Ouderlingen Be Vos, Dc
Vaal en Truter, om bepalingen te maken voor Kerkeraden, zoo met betrekking tot derzelver
constitutie als wijze van handelen (Biji.).

Hierna las de 1-bog-Ed. Iieer eerste Commissaris Politiek eenen brief van den
bog-Ed. Secretaris van het Gouvernement nan de Vergadering voor, waarin Commissarissen
Politick verzocht werden ann de Synode voor te stellen terstond met het Appel van Ds. Shand
eenen aanvang te maken (Biji.).

flit voorstel gedaan zijnde, zoo besloot de Vergadering overeenkornstig hetzelve
te hatidelen en op morgen met gezegd Appel voort te gaan.

Nog werd gelezen een voorstel van den Ouderling van Wijnberg.
Dc minuten gelezen en goedgekeurd zijnde, werd de Vergadering more solilo met

d~nkzegging gesloten.
Geresumeerd en geteekend op heden den 27 October 1837.
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NEGENDE ZITTING,

Yr~jda~ den 278ten October 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgezonderd Ds. von Manger en den Ouderling van
Somerset (H. H.), wegens indispositie, de Ouderling Maasdorp met verlof van den Pra~ses,
en Ds. H. Moorrees ingevolge Gouvernements brief aan Commissarissen Politiek op gisteren
gelezen.

Na het gebed door den Scriba, werden de Notulen der vorige zitting geresumeerd
en geteekend.

Do Hoog-Eerw. Pr~ses maakte aan de Vergadering bekend, dat do deputatie be
noernd om aan Zijne Excellentie eenige bezwaren der Synode voor te leggen, aan haren last
op gisteren had voldaan, en dat Zijne Excellentie beloofd had, zoo spoedig ala doenlijk is, cen
antwoord op de aan Zijne Excellentie voorgelegde stukken der Synode toe to zenden.

Be Hoog-Eerw. Pr~ses kondigde flu aan, dat het appel van Ds. Shand aan
de orde was, waarop de Ouderling van den Wijnberg voorstelde, “dat daar de zaak van
den Heer Shand thans geopend is, die loden van de Vergadering die reeds in de gemelde
zaak uitspraak gedaan, of een deel in do zaak gehad hebben, de vergadering verlaten (over
eenkomstig art. 61 van het Aig. Regi.). Do groote meerderheid de Vergadering keurde
dit voorstel goed. Ds. le Febre Moorrees protesteerde hiertegen. Di. Spijker, Fleyns en
Roubaix, en de Ouderling Roux hebben niet gestemd, do Afgevaardigden van George
gevoelden zwarigheidom hunne stem hierover uit te brengen. Ps. Spijker zal zijne redenen
schriftelijk opgeven, waarom hij zijne stem niet heeft uitgebragt.

Hierop verwijderden zich uit de Vergadering Di. Cassie, Ballot, Robertson, Suth
erland en de Ouderling Cilliers; aismede de Pred. van Zwartland, die daartoe op verzoek
verlof had bekomen, uithoofde van de naauwe betrekking waarin zijnEerw. tot den dienst
doenden Leeraar van Tulbagh staat.

Ds. Heyns deed flu de vraag, of Ds. Shand geene objectie maken kan, tegen de
afgevaardigden uit den Kaapstadschen Kerkeraad, daar or een vonnis van Suspensie tegen
gemelden kerkeraad is uitgesproken door den Eersten Ring. Ds. P. E. Faure antwoordde
dat hij van gevoelen was, dat dit geen grond van objectie tegen de afgevaardigden uit den
Kaapstadschen Kerkeraad zijn kan, omdat op gemeld vonnis nog geene sanctie van den Heer
Gouverneur was bekornen, en do Secretaris van hot Gouvernernent aan het Bestuur van den
Eersten Ring had gemeld dat:

“His Excellency has been duly advised to withhold that confirmation (i. e. of the
sentence)”

Hierop verklaarcle do Vergadering dat er geene objectie tegen de Kaapstadsche
Afgevaardigden kan gemaakt worden.

Daar de fleer do Vaal, Ouderling van Tulbagh, niettegenstaande hot goedgekeurd
voorstel van den Ouderling van den Wijnberg nog was blijven zitton, zoo werd hem door
den Hoog-Eerw. Pr~ses en den Hoog-Ed. eersten Commissaris Politiek verzocht, zich ook te
verwijderen, als deel hebbende in de zaak van dan fleer Shand, waarop de Heer de VaaI
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antwoordde, “als het dan de wet is dan zal ik weggaan,” er op eene onwelvoegelijke wijze
bijvoegende, “eer ik uit de ver~4erii~ ~a, moet ik. ui~ naam van kerkeraad en gemeente
protesteren tegen de wederaansfellihg van den fleer Shand, ingeval hij weder wordt aange
steld.” Daar de HoogEerw. Scriba een van die leden was, die ingevolge Art. 61 zich moesten
verwijderen, ZOO werd door den Hoog-Eerw. Pr~ses de Ass, SQriba Ds. P. E. Faure verzocht
zijnHoog-Ew. functie waar te nemen.

Ni~ ~g~i~g men over tot het lezen van het Rapport der Con~m~ssie in de zaak van
~s. Sband. e~i~- vervoigens van al de Docurnentej~ op de geheele zank bet~ekking hebbencle,
~oc~ t~ls cTje~ijn ppgegeven in gemeld Rapport (Bjjl.). Nadat de minuten waren gele~en en
goedgekeurd werd deze zitting door den fungerenden Scriba met gebed gesloten.

.Geresumeerd e~i geteeken4 op heden, den 2Ssten Octo1~er 1837.

TIENDE ZITTING,

Za/zwda~ç’ den £S$~ten October 1837.

Teg~woordig al de Leden uitgezonderd den Hoog-Eerw. Actuarius en den 0u
derling van Somerset (H. H.), wegens indispositie, aismede die lederi die zich gisteren hebben
verwij.derd, ~uithoofde dat de zaak van den Heer Shand diende.

Na het gebed door. den fungerenden Scriba, werden de Notulen der vorige zitting
geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.

- Ds. Morgan gaf uit naam van Ds. Ballot te kennen dat zijnEerw. op gistéren de
Vergader.ii~g verlaten heeft, omdat de zaak van Ds. Shand op handen was.

Dc Hoog~Eerw. Pr~ses berigtte flu, dat de zaa.k van het Appel van Ds. Shand
zoude worden .v.oortgezet, en bepaalde de aandacht d~r Vergadering op hetgeen naar zijn..
Hoog-Eerw, gevoelen daarin wel van elkander behoorde geseheiden te worden? namelijk eén
-Appel tegen :de. provisionele aanstelling van den Wel.Eerw. fleer H. Moorrees als Leeraar
van ‘Pulbagh,. en een. Appel tegen de toelating van gemelden fleer tot eene plaats in de Ver
gadering van den Tweeden Ring.

...Nadat de meesten der Leclen hun gevoelen omtrent deze zaak in het breede had-
den medegedeeld, en Commjssarissen Politick hieromtrent hunne considerati~n en advies
hadd~n uitgebragt,. ~telde do Hoog-Eerw. Pneses de vraag voor: “is het eerste gedeelte van
het Appel naar de Synode tegen de provisionele aanstelling van Ds. H. Moorrees régelmatig
of niet.~.. Door .de groote. meerderheid werd negatief geantwoord. Er. waren 5 affirmative
steminen, terwijl Ds. Von Manger en de Ouderling Maasdorp geene stem uitbragten, omdat
zij bij het lezen derstukken niet tegenwoordig waren. Ten opzigte van het tweede gedeelte
van- hat Appel deed de~H~og~-Eerw. Voorzitter flu deze vraag:

:..:‘ Heeft. - de~ Ringsvergadering. te Zweflendam wel gedaan, door Ds. Moorrees tot
eene plaats in .die~vergadering toe te laten, ja of neen P” De meer.derheid -beantwoordde deze
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vraag negatief~ voor welk ~mtwoord do AfgevaardigdeP van Stelle~iboseh en -D~ Van der Lin
gen hunne motiven schriftelijk hebben opge~eveü (Bijl.)~

In de minderheid waren de afgevaardigden van do Kaapstad (die hunne motiveflT
in geschrifte zullen stellen (Bijl.)~ de Ouderling van Zwartland en do Predikant van Clanwil
ham. Be Hoog-Eerw. Actuarius heeft zijn gevoelen schriftelijk ingezonden.

Hierop ging men over tot het opmaken van de volgende uiL~practh:
“Na rijpe de1iberati~n over de tot dit Appel bohoorende Documenten, is de Synode

tot deze uitspraak gekornen, dat wat aangaat bet eerste punt van Appel tegen do provisio
neele aanstelling van Ds. H. Moorrees als Predikant van Tulbagh, de Synode oordeelt, dat
het niet regelmatig is, dat zoodanige zaak voor de Synode gebragt worde, omdat het eene
aanstelling is, die door het Gouvernement is gesehied.

Wat aaiigaat het tweede Punt, het Appol tegen do toelating van Ds. Moorrees
tot eene plaats in de Ringsvergadering te Zwellendam, oordeelt de ~ynode dat deze toelating
niet had behooren te geschieden, op grond dat de meerderheid der Synodé van oordeel is
dat do suspensie van den Wel-Eerw. Heer Shand had opgehouden, zoodra de Ringsvergade
ring te Zwellendam geopend was, en dien te~n govolge do ~anste11ing van den Wel-Eerw.
Moorrees op dat tijdstip ook had opgehouden van kracht te zijn. Reserverende de Synode
voor hot overige aan zich, nader uitspraak to doei’i aangaancle dc in de~e zaak gevallene kos
ten, tot hot uiteinde van do principale zaak.”

Nu werden partijen binnen genoocligd en bovenstaande uitspraak aan hen voorge
lezen, waarna zij do vergadering wederom verlieten.

Ds Shand hierop weder binnoñgotreden zijnde, word nu aan zijnWel-Eerw. ge
vraagd of hij wenschte dat do zaak tusschen hem en do gemeonte te Tulbagh onderzoeht
zoude worden? Zijn-Eerw. maakte eenige zwarigheid, doch verzocht om copij van de aan
hem voorgelezen üitspraak, belovende aisdari op aanstaanden Maaridag hierop to zullen
antwoorden. Bit ver~oek word Zijn-Eerw. toegesta’an.

Nadat de minuten waren gelezen en goedgekeurd werd dezo zitting met dankzeg.
ging door den fangerendert Scriba gesloten.

Geresumeerd en geteekend, op heden, den 3Osten October 1837.

ELFDE ZTTT,ING.

Maandaq, den 3O~ten October 1837.

Tegenwoordig. al do Leden, uitgezonderd do Hoog-Eerw. Actuarius, wegens
indispositie, en die leden der Vergadering, die afwezig zijn moesten uithoofde dat de zaak
van Ps. Shandonder behandeling is.

Na het gebed doo~ den fungereuden Scriba, werden de Notulen der vorige
Zitting geresmneerd, geedgekeurd en. geteekend, 1~e Afgevaardigden van de Kaapstad
leveren hunne schriftelijke motiven in (Biji.), yolgens aai~kondiging in de vorige Sessie.
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De Hoog-Eerw. Pr~ses maakt bekend, dat er door zijnHoog-Eerw. ontvangen is
ccii document van c~ The Christian Instruction Society,” inhoudende verzoek om den Heer
Vogelgezang als Zendeling te ordenen.

Dc zaak van Ds. Shand wordt flu voortgezet, en zijnEerw. daartoe birmengeroepen.
Voor do Vergadering verschenen zijnde, vraagde zijnEerw. om explicatie van het eerste
gedeelte van de uitspraak der Vergadering in de vorige Sessie; waarop de Hoog-Eerw.
Pr~eses antwoordde, dat de Synode geene magt heeft om dit punt van hot appel te beslissen,
daar het eene daad is, welke door het Gouvennement is geschied.

Ds. Shancl antwoordde: dan sijn de hunderpalen voor mij nog niet nit den weg
geruimd, en ik ben dan nog niet hersteld in mijne regten van gesuspendeerden Leeraar.

Hierop verzocht de Pnnses sijnEerw. om zich weder te absenteren; waarna de
Voorzitter voorstelde, dat de Broeders Morgan en 0. J. Truter den Eerw. Shand in een
vriendschappelijk gesprek, het gevoelen van de Vergadening omtrent de uitspraak zouden
xnededeelen, en alzoo datgene nit ‘sijn gemoed wegnemen, hetwelk hem zoo seer schijnt te
bezwaren om in de pnincipale zaak to treden.

Ds. Shand wordt hierna weder binnengeroepen.
Do Praises zeide nu tot zijnEerw.: wij sullen dan, daar het appel afgeloopen is,

tot de zaak zelve overgaan. Waarop de Heer Shand antwoordde: do magt van den
Gouverneur in de provisioneele aanstelling van den Eerw. Moorrees is onregtmatig; al erkent
de Synode het, ik sal het nooit kunnen erkennen, zoo lang ik door Gods genade in staat sal
zijn mij daartegen te verzetten. 1k beschouw de aanstefling van den Eerw. Moorrees voor
onwettig, en meen te moeten zorgen, dat niets in do Tulbaghsche gemeente geschiede tegen
den wil van den Heer Jesus; daar de band tusschen mij en die gemeente nog niet verbroken
is. Daar do Synode verklaart geene magt te hebben om jets uit te rigten tegen den wil van
het Gouvernement, zoo zoude het beter voor mij zijn, geheel onder do magt van het Gouver
nement to zijn; want vertrouwen moet gevestigd zijn op magt.

Ds. Morgan merkte aan, dat, wanneer hot Gouvernement jets zoude doen in
strijd met onze wetten, wij dan wel redres zouden zoeken.

Dc Praises voegde zijnEerw. flu toe: uw appel, voor zoo ver het kerkelijk is,
is gunstig voor u afgeloopen. De zaak moeten wij flu zelve onderzoeken. Zegt ons vooraf,
wat meent gij met uwe regten? Antw. van Ds. Shand: Niemand moest aangosteld zijn
zonder tusschenkomst van den Ring en toestemming van den gesuspendeerden Leeraar.

Ds. Shand vraagt flu verlof om zijne aanmerkingen op de uitspraak der Synode
schriftelijk in to geven. Daartoe werd aan zijnEerw. ecu halfuur toegestaan, waarna hij
zijne aanmerkingen heeft ingelevord (Biji.). Hienna verklaarde do Praises, dat de sank geen
langer uitstel lijden kon, waarop zijnHoog-Eerw. tot bet onderzoek den zaak overging,
aan Ds. Shand deze vraag voorstellende:

Zijt gij genegen om den doop to bedienen aan de kindenen van alle ledematen
uwer gemeénte, die niet onder censuur gelegd zijn?

Antw. 1k doe clezelfde verkiaring, die ik ann den Ring gedaan heb. Dewiji de
Synode mij niet kan of wil herstellen in mijnen stand als gesuspendeorden leeraar, zoo kan
ik geen antwoord geven in mijue zaak met de gemeente van Tulbagh. Op nog eenige
andere vnagen gaf zijnEerw. hetzelfde antwoord.
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Hierop word Ds. Shand verzocht zich te verwijderen. Nu vraagt do Pr~ses aari
do Vergadering oT Ds. Shand niet tegen do instelling en gewoonte van de Hervorrnde Kerk
in Zuid-Afrika gohandeld hooft, in zwarigheden to maken in het toodionon van de Sacra
menton aan ongecensureorde lodematen, volgons aant. Acta, 2do Ring, 1 836, Tulbagh?
Zostion Loden der Vorgadoring oordoolen Ja. Acht zeggen dat hij tegen do gewoonte gohan
deld heeft, maar niet tegon do instollingen, on hioronder was ook Ds. P. Faure (Biji.). Twee
hebben do vraag ontkonnoricl boantwoord, daarondor was Ds. Van der Lingon, die hun
govoelen schriftolijk mododoolden (Biji.). Zeven hebben niet gostomd en hiortegon gepro
testeerd, te weten : Di. Morgan, Smith, J. J. Bock, Fraser, Th. Roid, Wm. Thomson on
J. Taylor (Biji.).

Nu verklaarde do Synode dat de Wol-Eerw. Shand hot Looraars- on Herdersambt
in geone gonieento in dezo volkplanting kan waarnemen, zoo lang hij niot boroid of gonogon
zijn zal do Sacramenten to bodionon nan onbesprokon of ongoconsuroerdo lodomaton, en dus
tot dat hij overeenkomstig do Reglomonton der Synodo in Zuid-Afrika, on do gewoonto en
instellingen aihier hestaande handelen zal. Twee-en-twintig stommen derlen doze vorkiaring.
Ds. Van dor Lingen was in de mindorheid. Di. Morgan, Smith, Beck, Fraser, Reid, Thom
son en Taylor, protesteorden togon doze vorklaring (Biji.).

Mon sprak flu nog over do koston in doze zaak govallon, en besloot, daar de tijd
reeds verstrokon was, dit onderwerp tot morgou nit to stellon.

Nadat de Minuten waren golozen, word deze Zitting door don fungereriden
Scriba gosloten.

Gerosumeerd on geteekenci, o~jboden, don 3lston October 1837.

TWAALFDE ZITTING.

Din~q$da~ç/, den 31$ien October 1837.

Tegonwoordig al do Loden, uitgonomon den Hoog-Eerw. Actuarius en den Ouder
ling van Colesberg, door indispositie verhinderd, aismede zij die afwezig zijn rnoeten omdat
dezaak van Ds. Shand ondor bohandoling is.

Do Floog-Ed. eerste Commissaris Politiek woonde deze Vorgadering niet b~j.
De Vergadoring met hot gebed door den fungorenden Scriba goopend zijudo, wer

den de Notulon der vorige Zitting gelezen, goodgekourd en getoekend.
Hot schriftolijk gevoelon van den Hoog-Eerw. Actuarius tot staving van hetgeen

hij reeds in eono vorigo zitting had medegedeeld (Biji.), omtrent do zaak van Os. Shand, als
mode twee protesten van Di. Morgan, Fraser, Smith, Reid, Thomson, Bock en Taylor, wei
don gelozen en bij do Acta van gistoren gelegd (Biji.).

Overeenkomstig aankondiging van gisteron, handelde men flu over de kosten, die
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in de zaak van Ds. Shand gevallen waren. Be Pr~ses stelde voor dat geene onkosten aan
eene der partijen zouden worden toegerekend, welk voorstel bijna algemeen werd aangenomen.

Us. Shand versoheen nu op uitnoodiging voor de Vergadering, waarop aan zijn
Eerw. de op gisteren ged~ne vericlaring der Synode is voorgelezen, met bijvoeging dat geene
der Partijen in doze zaak in do kosten is gecondemneerd. Nadat Us. Shand die verkiaring
had aangehoord, antwoordde hij: Nu do Synode tot eene uitspraak gekomen is, ben ik ge.
noodzaakt rnij over dezelve uit to laten. Niemand kan mij bewijzen dat ik gehandeld heb
tegen do instellingen der kerk. 1k heb immer getracht dezelve stiptolijk na te komen•
Wat aangaat gewoonte, ik ken geene andere, dan die bestaat omtrent het trouwon. Zoo lang
de Geloofsbelijdenis van kracht is, heb ik mij niet te onderwerpen aan gewoonten; en tegen
die gewoonte heb 1k gestreden, omdat ik dezelve als goddeloos beschouw. In Holland is
hot nergens de gowoonte op Zondag to trouwen, en vele Leeraars hebben mij hier to ken -

non gegevcn dat trouwen op Zondag groote aanleiding geeft om den dag des Heeren te ont
heiligon; en indien zij dit. dus doen, zijn zij den menschen moer gehoorzaam dan Gode. 1k
zal tegen doze uitspraak formeel protesteren, en overigens rnijne geheolo zaak leggon voor
do koningin; en vorzoek daartoe copij van alle tot de zaak behoorende Documenten.

Be fleer Shand hierop do Vergadering verlaten hebbende, werden de afwezigen
binnon geroepen.

De Ouderling 0. J. Truter vraagde nu aan den Hoog-Ed. Commissaris Politiek,
als vertegenwoordigende het Gouvernement, in welk licht men flu Us. H. A. Moorrees moest
beschouwon.

Be bog-Ed. Commissaris Politiek las n,~i weder voor den brief van den Secretaris
van hot Gouvornoment van den 26sten October hieromtrent, en verklaarde, dat, vermits do
zaak van den Wel-Eerw. Shand afgeloopen is, hij den Hoer Moorrees als nu be~chouwde zit
ting en stem te moeten hebben. Us. H. Moorrees verklaarde dat hij van hier niot gaan zal,
tot dat hij vanwege het Gouvernement van her geroepen wordt.

Be Ouderling van Wijnborg verzocht flu, dat zijn voorstel op den 26sten October
ingelevord, betrekkelijk het rapport van Kerkvisitatio door do Ringen aan do Synodo, als
naar zijfl oordeel van belang zijnde, in overweging gonomen zoudo worden. Men ging dan
hiertoe over, en besloot voor ditmaal tovreden to zijn met hot Algemeen Versiag van den
Actuarius, maar dat, in het toekomendo, eon rapport door den Ring, staande deszelfs Ver
gadering, worcie opgemaakt voor do Synode, on door denzelven aan haar wordo ingelevord,
overeenkomstig Art. VI van het Reglement op Kerkvisitatie.

Nu ging men over tot do Boschrijvingspunten, en wel hot laatste punt onder hot
Hoofddeel Kerkbestuur, t. w.: dat in hot vervoig geene I-Iuwelijken kerkelijk bovostigd zullen
worden, waartoe Partijen door den woroldlijkon Regtor ~qeclwon~qen zijri. Hetgeen aanloi
ding gogeven heeft tot dit voorstel, door Ds. Spijker medegedeeld zijnde, merkto de Hoog
Eerw. Pr~ses aan dat, in alle waarschijnlijkheid, de Burgerlijke Wet wolhaast hiorin voor
Zion zal, terwiji do bog-Ed. Commissaris Politiek verklaarde dat do Synodo goene magt
heoft om tot eon besluit hieromtront to komen, als zijnclo eeno civiole zaak, op grond waar
van bet voorstel werd ingetrokken.

Het Rerste en het Tweede punt, onder het Hoofd “Leoraarsambt” vereenigd
zijndo, merkte de eerste voorsteller aan, dat, naar zijn gevoelen, do bowoording van de
thans bestaande Acte van Onderteekening van Predikanten, den weg openlaat tot zekere
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reserve. Hierover werden vele discussiën gehoord. Sommigen hebben zich met kracht er
tegen verzet; anderen met vele redenen het voorstel ondersteund, en door Di. Van der
Lingen en P. E. Faure stellig verklaard, dat zoodanig reserve werkelijk bij velen in Neder
land gemaakt wordt, zoo zelfs, dat in de laatste tijden, in cle Nederlanden, onder beroemde
godgeleerden veel in geschriften er over is getwist. Dc voorstellers gaven nu te kennen, dat
zij hun voorstel zouden intrekken, wanneer de Synode omtrent de Acte van Legitimatie
de voigende verkiaring wilde doen

De Synode verklaart, dat de onderteekenaar van de Acte bij de legitimatie,
door zijne onderteekening verklaart en te kennen geeft, dat hij de leer, die in de Formulieren
van Eenigheid vervafis, gelooft overeenkomstig Gods Heiig Woord te zijn.”

Deze verkiaring werd door de meerderheid der Synode gedaan. Dè stemmen
waren 21 tegen 19.

In de meerderheid waren de Heeren Van der Lingen, P. Faure, Reid, Morgan,
Fraser, Beck, Truter, Thomson en Taylor. In de minderheid de Afgevaardigden van de
Kaapstad, die ook protesteerden, de Afgevaardigden van Tulbagh, Clanwilliam, Zwartland
en George.

Be bog-Ed. Commissaris Politick decide nu aan de Vergadering mede den
inhoud van twee Brieven van het Gouvernement, weike zijnboog-Ed. slechts wilde dat
men voor gecommuniceerd zoude aannemen, te weten: Een omtrent provisionele sanctie op
sommige besluiten van de Synode van 1834 (BijI.), en de andere betrekkelijk het aangenomen
voorstel omtrent opene deuren. Hierop werden twee voorstellen ingeleverd en gelezen, een
van Ds. Faure en een van Ds. Morgan, en nadat de Minuten waren gelezen en goedge..
keurd, werd de Vergadering met dankzegging door den Scriba gesloten.

Geresumeerd en geteekend, op heden, den Isten November 1837.

DERTIENDE ZITTING.

Wben&daç den l8ten November 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgezonderd den Hoog-Eerw. Aetuarius en ecu
Ouderling van Zwartland, door ongesteidheid verhinderd.

Nadat de Vergadering met het gebed door den Scriba geopend was, werden de
de Notulen der vorige Zitting geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.

Bij de resurnptie verzocht Ds. Spijker de aanteekening, dat hij in het bepalen der
kosten in de zaak van Us. Sharad in de minderheid was, zullende hij zijne motiven daarvoor
inleveren (Biji.).

Us. Van der Lingen merkte ook aan, dat de woorden van Ds. H. A. Moorrees, die
hij in de discussie van de vorige zitting gebruikt had, en waarvan hij aanteekening verzocht
had, echter niet aangeteekend waren. Be bedoelde woorden waren deze: “Be Tien Gebo
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den zijn voor ons van geene verbjnclende kracht. Be echtbreuk wordt niet gestraft op grond
van het zevende gebod, maar op grond van derzelver verderfelijken invloed op de Maat~
schappij.”

Ds. H. A. Moorrees zeide, dat deze zijne woorden “ schandelijk verdraaid waren,”
en dat men in acht moest ilemen, dat hij dit gezegd had als ChristenLeeraar; bepalende de
Vergadering vooral bij het 4de gebod, “hetwelk” zeide bij, “indien men hetzelve letterlijk zou
opvatten, ons verpligten zou, den Sabbat in plaats van onzen Zondag te vieren.”

Ps. Morgan, die hieromtrent een voorstel ingeleverd had, zeide dat zijrie begeerte
daarmede enkel was dat Ps. Moorrees in de gelegenheid zoude gesteld worden, zich wegens
gez. uitdrukkingen te verkiaren en vooral voor te komen dat zoodaiiige uitdrukkingen in
het vervoig in onze Synodale Vergadering niet gebruikt worden.

Men ging nu over tot de Beschrijvin~spuuten, waarop het 3de voorstel onder het
Hoofddeel “Leeraarsambt,” betrekkelijk het predikeii in de Engelsehe taal, door den voor
steller werd ingetrokken, die daarbij aanmerkte, dat, hoewel ten voile overtuigd van het be..
lang van het voorstel, hij de zaak aan het Gouvernement zoudè overlaten.

Het 4de punt onder het gemelde Hoofddeel werd uitgesteld, tot dat de persoon
op wien hetzelve eenige hetrekking had, tegenwoordig zoude kunnen zijn.

Hot 7de punt op doze wijze ter opheldering van hetzelve veranderd: “Is het wen
schelijk in geval van suspensie van eenigen Leeraar, eenen anderen, in stede van eenen Con
~ulent tot Provisionelen £eeraar, in deszeifs plaats aan te stellen ?“ werd nu door den bog
Eerw. Pr~ses aan de overweging der Vergadering voorgedragen. Na dit punt rijpelijk over
wogen te hebben, was de meerderheid van gevoelen, dat, aihoewel de wetten en bepalingen
der Hervormde Kerk, slechts omtrent eenen Consuient in dit geval voorziening maken, het
echter wegens do bijzondere omstandigheden van dit land wenschelijk is, dat een Provisio
nele Leeraar aangesteld worde.

Be beide Heeren Moorrees bebben hieromtrent niet gestemd. Di. Van der Lin
gen en P. E. Faure verzochten aanteekening dat zij in de minderheid waren, •en hunne rede
nen zullen inleveren (Biji.).

Ps. Herold deed nu de vraag, of de wet aangaande het constilentschap, derzelver
kracht nog behoudt, en of iemand door den Ring tot Consuient aangesteld, verpligt is tot
do waarneming van het ambt P welke vraag nern. con. affirmatief beantwoord werd.

bet 5de 6de en 8ste punt onder het Hoofddeel Leeraarsambt, 6etrelc1cel~j/c Iset
ira/clement van eenen 8esuspendeerden Leeraar, vereenigd, als met elkander in verband staan
do, voorgedragen zijnde, werd er aangemerkt, dat hieromtrent deze navolgende wet in de
Ned, Herv. Kerk in Nederland bestaat, t. w.:

“Provisionele opschorting van dienst, of ook die voor een bepaalden tijd bij een
eind-vonnis is opgelegd, strekt zich niet uit tot gemis van traktenient of emolumenten ; doch
zullen gesuspendeerde Leeraars gehouden zijn, do Predikant~n van den Ring, die op last van
het Klassikaal Bestuur do dienst inmiddels vervullen, to defroijeren, op gelijke wijze a~s voor
de consulenten bepaald is in het Reglement op do beroepingen. Eene geheele afzetting van
do dieust heeft, behalve in geval van Appel, dadelijk ten gevolge, hot inhouden van het
traktement en van alieemolumenten.”

Be Hoog-Ed. Commissarisseri Politick werden verzocht, om de aanneming dezer
wet, in zooverre dezelve op dit land toepasselijk is, aan bet Gouvernement aan te bevelen,
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hetgeeri zij goodgunstig beloofden, waarmede de Vergadering voldaan was; doze aanmerking
bij gevoegd zijnde, dat het defroijeren door den gesuspendeerden Leeraar alleen gesohiedon
zal ten opzigte van een Consulent, rnaar niet van eonen provisioneelen Leeraar.

Do overweging van het 9de punt werd om dezelfde roden als het 4de uitgesteld.
Tot het Hoofddeel “ Godsdienstonderwijs” nu overgaande, word hot punt betrek

kelijk bet goedkeuren van de “Shorter Catechism” door den voorsteller ingetrokken, die in
plaats daervan voorstelde, dat de Heidelbergsche Catechismus, en hot Korte Begrip door den
druk verkrijgbaar worden gemaakt in het Engelsch, daar hij zijn eerste voorstel vooral go
daan had om degenen te gemoet te komen, die geene genoegzame kennis van het Neder
duitsch hadderi.

Do Vergadering was algemeen van gevoelen, met uitzondering van Ds. H. A.
Moorrees, dat bet noodzakelijk was om niet alleen den Catechismus maar ook do Formulieren
to vertalen, of do reeds gedane vertaling na to zion en to laten drukken. Do Scriba en do
Afgevaardigden van Wijnberg worden tot dit einde in cone Commissie gosteld, terwiji Dr.
Heyns op zich nani om hot opzigt ovor hot drukken to hobben.

Do Floog-Ed. Commissarisson Politick, boloofden ook om bij hot Gouvornement
uit naam der Synocle aanzoek to doen, dat gemeldo Catechismus en Formulioron ter Gou
vernemonts Drukkerij gratis gedrukt mogton worden.

Hot punt onder hot Hoofddeel “Zendelingswezon,” namelijk “rapport ter appro
batie van hot besluit aangaando do orciening voor den Zendoling J. Vorhaag,” kwam nu
ter tafel.

Uit do handolingen van den Eersten Ring hieromtrent door den Scriba des Rings
voorgelezen, en ook nit bet Rapport van Di. Van dor Lingen en P. B. .F’aure, die door den
Ring tc~ ordoning van den Fleer Verhaag in Commissie gestold waren, block hot, dat gemelde
Hoer Verhaag, door de gomolde Commissie tot Zendoling in do Franscho Hook op don 27sten
Aug. 11. was geordend geworden, overoonkomstig eon besluit van do meerderheid van den
Eerston Ring, men gaf ook to kennen dat do omstandighedon zoodanig waren, dat do Rings.
vergadering zich goregtigd beschouwdo, overeenkomstig hot 3do Art. van het Besluit van
den 1.Oden November 1829, als cone Synodale Commissie in doze zaak to handolen.

Er werd aangemorkt dat, volgens Art. 1V van hot Regloment betrekkelijk hot or
denen van Zendelingon, men den Fleer Verhaag vóór zijue ordeniug geoxamineerd moest
hebbon, hetgeen niet Neck to ziju geschied.

1-lierop antwoordde men dat do I-Jeer Vorhaag eon Diploma had als Proponent der
Heilige Dienst voor do Christenen nit do Hoidenen, van do Comniissie voor do kerken van
Oost- en West-Incliën in Nodorland, en dat men hot derhalvo niet noodig beschouwde horn
aan oenig examen verder to onderworpon.

Dc Hoog-Eerw. Pr~ses deed nu aan do Vergadering, met uitzondering van degenen
tot den Eersten Ring behoorendo, die bij do bohandeling van deze zaak in de Ringsver
gadering gozeten hadden, doze vraag: “Heeft do Eerste Ring, onder do bestaande omstan
digheden good gehandeld in hot ordonen van den I-Jeer J. Verhaag ?“—hotgeen door do meer
derheid qifiumafief beaiitwoord word. Di. Spijker en Roubaix verzochten aanteekoning dat
zij als loden van den Eersten Ring niet toogelaton zijn oni macdo to stommen, inaar dat Zjj
tegen hot Bosluit van den Ring goprotestoerd hobben, gelijk blijkt nit do Acta van den Ring
(Biji.).
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Er werd flu weder voorgelezen de brief van den Gouvernements Secretaris, be.
trekkelijk het toegankeiijk maken van de Synodale en Ringsvergaderingen voor leden der
Hervormde Kerk onder zekere Bepalingen (Biji.), waarin Zijne Excellentie de Gouverneur aari
de Vergadering recommandeert, om aisnog het voorstel van Commissarissen Politick desaan
gaande in overweging te nemen, om namelijk dit punt aan de Commissie van Rivisie der
Wetten te refereren.

Commissarissen Politick steiden flu voor de vraag: “Of de Hoog-Eerw. Synode
al dan niet treedt in de aanbeveling van Zijne Excellentie, om het toelaten van de Ledema.
ten der Nederduitsch Hervormde Kerk onder zekere bepalingen tot de Synodale en Rings
vergaderingen, aisnog te refereren naar de Commissie ter Rivisie der Synodale Wetten en
Reglementen 9”

Nadat omtrent deze vraag vele bezwaren waren in het midden gebragt, terwiji
vele Leden te kennen gavel, dat zij, behoudens allen eerbied voor Zijne Exeellentie, ver
meenden goede gronden te hebben, waarom zij niet van hunne eerst uitgebragte stem konderi
terugkomen, werd op de vraag van Commissarissen Politick door 20 affirmatief en 20 nega
tief geantwoord. Be Pr~ses in zijne kwaliteit besliste, overeenkomstig Art. 6 van het
Reglement van Orde, dat in het voorstel niet kon worden getreden. Waarop de Hoog-Ed.
Commissarissen Politick copij van deze uitspraak verzochten. In de minderheid waren de
Afgevaardigden van Kaapstad, Tuibagh, George, Cianwihiam, en de Predikant van Zwartiand.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses meidde, dat aan Zijne Excellentie de motiven van het besluit
waartoe de Vergadering gekomen is, eerbiedig zulien worden gesubmitteerd; terwiji Corn
missarissen Politick verzochten daarvan eene copij te mogen hebben (Bijt).

Be Pr~ses decide der Vergadering mede, dat het Rapport van de Commissie tot
ontwcrpen van een Regiernent op Kerkeraden was ingekomen; aismede ecu verzoekschrift
van zekere appeilanten, weike op morgen voorgelezen zulien worden.

Ook werd voorgeiezen een brief van den Secretaris des Gouvernements, provisio -

nele gocdkeuring gevende aan de Acta van de Synodale Vergadering van 1 834 (Biji.).
Nadat de Minuten voorgelezen en goedgekeurd waren, werd de Vergadering met

dankzegging gesloten.
Geresurneerd en geteekend, op heden, den 2den November 1837.

VEERTIENDE ZITTING.

Donderday, den 2den November 1837.

~ al de Leden, uitgenomen den Hoog-Ecrw. Actuarius.

Be Hoog-Ed. ecrste Cominissaris Politick was ook door ongestcidhcid verhinderd
deze Vergadering te kunnen bijwonen.

Nadat de Vergadering op de gewone wijze met het gebed geopend was, werden
de Notulen der vorige Zitting gelezen, goedgekeurd en geteekend.
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Nu werd er voorgelezen (op verzoek der Commissie aangesteld om de ingekomene
docurnenten betrekkelijk de Kaapstadsche geschillen te examineren, en daarop te rapporte
ren) eene meinorie van zekere kiagers en appellanten, ingeleverd bij het openen der Synode
(Biji.), alsook eene memorie, gedateerd den 3Osten October 1837, en gisteren door den
Hoog-Eerw. Pra~ses ontvangen, met de eerstgenoemde in verband staande (BijL).

Be Kaapstadsche Afgevaardigden gaven te kennen, dat voor dat eenige discussie
omtrent gernelde memoriën plaats hadden, zij wenschten dat zekere memorie, door hunEerw.
aan de Vergadering ingezonden, ook voorgelezen zoude worden.

Dit werd billijk geoordeeld; doch daar het gebleken is, dat gemelde memorie
onder de documenten, in handen der Cominissie gesteld, niet te vinden is, en daar de Hoog
Eerw. Pra~ses verklaarde, nooit, met zijn weten, zoodanige memorie ontvangen te hebben,
zoo werd de verdere overweging der gemelde documenten tot morgen uitgesteld.

Er werd flu voorgelezen en met dank aangenomen, bet rapport der Commissie
aangesteld om “Bepalingen te maken voor Kerkeraclen,” (BijL), en daarbij besloten, om ge
meld Reglement, wegens deszelfs uitgebreidheid en belangrijkheid, en de rnoeijelijkheid om er
anders naar behooren over te oordeelen, zoo spoedig mogelijk te doen drukken, en exem
plaren daarvan aan de leden mede te deelen, wanneer de zaak op aanstaanden Woensdag
behandeld zal worden.

Door Ds. Spijker melding gemaakt zijnde van het Reglement bestaande voor den
Kaapstadschen Kerkeraad, werd door den Hoog-Eerw. Pr~eses aan de Kaapstadsche Afgevaar
digden verzocht, hetzelve aan de Vergadering te willen mededeelen; hetgeen men beloofde,
indien hetzelve voorhanden mogt zijn, te zullen doen.

Men ging nu over tot de Punten van Beschrijving, en wel tot hetgeen voorkomt
omtrent bet punt “Onderwijs der Heidenen.” Vs. Spijker las daarop voor eene corres
pondentie, tusschen den Pungerenden Scriba der Synode van 1834 en de Direkteuren van
bet Zuid-Afrikaai~sch Zendelingsgenootschap, welke laatsten door gernelde Synode verzocht
waren als Finantièle Comité volgens een door de Synode ter onderwijzing der Heideriexi
ontworpen plan, te willen handelen, doch die na het opbreken der Synode geweigerd hadden,
op grond van eenige Artikelen in het gemelde plan, welke zij beschouwden als strijdig met
hunne Grondwetten, dezen aan hen opgedragen last op zich to willen nemen (Biji.).

Ook las Ds. Spijker voor een gedeelte uit de 1-landelingen van den Kaapstadschen
Kerkeraad, eene buitengewone bijeenkomst houclende, op den 3den December 1834, waaruit
bleek, dat zijnEerwaarde, in zijne betrekking als eerste Moderator van de Synode van 1834,
ann den gemelden Kerkeraad verzocht had, orn inmiddels, mogt bet plan door de Synode
ontworpen door bet Gouvernement goedgekeurd worden, in plaats van gemelde Direkteuren
te willen treden, welk voorstel gemelde Kerkeraad bereidwillig heeft aangenomen.

Ook werd aan de Vergadering voorgelezen hetgeen hieromtrent in de Handelingen
van den Eersten Ring voor 1835 voorkomt.

Be Synode dit alles aangehoord hebbende, keurde do handelingen van den eersten
Moderator der jongste Synode, den Hoog-Eerw. Spijker, met betrekking tot die zaak, vol
koinen goed.

Be vraag werd nu gedaan, of de Synode berust in de weigering van de Directeu~
ren van hot Z. A. Zendelinggenootschap P—hetgeen door allen affirmatief beantwoord word.

Er werd nu veel gesproken met opzigt tot bet onderwijs der Heidenen, doch geen
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bijzonder plan hieromtrent aan do Vergadering voorgelegd; waarop door den Pra~ses voor
gesteld en algemeen goedgekeurd werd, eene Commissie te benoernen om de reeds aan de
Synode van 1834 voorgelegde ontwerpen, betrekkelijk deze belangrijke zaak te revideren en
aan de Vergadering te rapporteren (Biji.). Tot deze Commissie werdon henoemd Di. Van
der Lingen, W. R. Thomson en de Hoog-Eerw. Scriba.

Tot bet hoofddeel, Reglement van Orde voor de Kerkvergaderingen en Kerkeraden,
overgegaan zijnde, en wel tot bet eerste punt onder gemeld hoofddeel, namelijk de vraag:
“Of een Lid der Vergadering meer dan é~ne stem hebben mag ?“ zoo bleek bet nit de
handelingen van den Ring van Kaapstad, dat dit punt ontstaan was uit de vraag, of do
Predikant..Consulent ook de gemeente, waarvan hij Consulent is, vertegenwoordigen kan en
als zooclanig stemregt hebben? Op deze vraag werd zonder tegenspraak geantwoord, dat
eene vacante of herderlooze gemeente regt heeft om twee Afgevaardigden naar do Synodale
en Ringsvergaderingen te zenden, maar dat een Lid der Vergadering in geen geval meer dan
ééne stem bebben zal.

Met betrekking tot bet tweede punt, onder gemeld hoofddeel, werd door de
Vergadering, met uitzondering van do Predikanten van Uitenhage en Clanwilliam, bepaald,
“dat men in Kerkelijke Vergaderingen wel regt van stemmen hebben zal in de verdere be
handeling eener zaak, omtrent welke men zijn protest heeft laten aanteekenen.”

Bet voorstel van den Ring van Kaapstad, om eene nadere bepaling op Art. 61
van het Algemeen Reglement te maken, werd nu ter tafel gebragt, en de noodzakelijkheid van
eene verandering, wegens de bijzondere omstandigheden dezes lands, vooral met opzigt tot
de bepaling omtrent 6loedverwa~tsc1iap of zwayersclIap aangetoond zijnde, zoo werd voorge
steld en goedgekeurd, om dit punt tot de Commissie der Revisie te refereren.

Bet Rapport van do Rationarii werd mi voorgelezen en met dank aangenomen
(BijI.). Betrekkelijk hetgeen daarin voorkomt aangaande Us. Welsh, van Glenlynden, word
besloten den Hoog.Eerw. Qu~stor te verzoeken, gemelden heer te herinneren aan zijnen
pligt, gelijk dezelve voorgesteld wordt in hot eerste artikel van het Reglement voor hot
Predikanten Weduwen Ponds.

Eon voorstel van Us. Van der Lingen werd nu voorgesteld, en zal in nadere
overweging genomen worden.

Do Hoog-Eerwaarde Pr~oses maakte nu aan do Vergadering bekend, dat hij
hoopte tegen Maandag de Beschrijvingspunten zoo ver afgehandeld te hebben, dat men dan
tot do kla~qten zoude kunnen overgaan.

Be Minuten werden flu voorgelezen en goedgekeurd, waarop de Vergadering met
dankzegging gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 3den November 1837.
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VIJFTIENDE ZITTING.

T7r~jda~q, den Sden November 1837~

Tegenwoordig al de leden, uitgenornen den Underling Maasdorp, die de redenen
zijner afwezigheid aan den Eloog-Eerw. Pr~ses heeft bekend gemaakt.

De Hoog-Edele eerste Oomrnissaris Politiek heeft, wegens ongesteidheid, ook cleze
Vergadering niet kunnen bijwonen.

Nadat de Vergadering op de gewone wijze met het gebed geopend was, werden
(le Notulen der vorige Zitting gelezen en geteekend.

Bij de resumptie rnerkte Us. Spijker aan, dat hij zich nIet herinneren kon het
woord Reglement, zoo als in de aanteekening der vorIge zitting staat uitgedrukt, gebezigd
~te hebben ; dat hij, in alien gevalle, niet met voordacht daarvan melding heeft kunneii
maken, omdat hij declareren moet niet te weten dat er zoodanig een Reglement bij den
Kaapstadschen Kerkeraad bestaat, als men daarmede schijnt te bedoelen; maar dat hij weet
gesproken te hebben van vaste regu1ati~n en bepalingen bij dien Kerkeraad, die jaren lang
eene goecle werking gedaan hebben. Ook wenschten de Kaapsche Afgevaardigden, dat
nangeteekend worde, dat zij geene stellige belofte daaromtrent gedaan hebben.

Hierop deelde de Hoog-Edele tweede Commissaris Politick het volgende aan de
Vergadering mede, en verzocht een officieel extract er van uit de Notulen te mogen hebben
(Biji.) :—“ Ten einde voor te komen de opmerking van de Vergadering omtrent de wijze
waarop ik voortaan in mijne betrekking als Mede-Commissaris Politiek de zittingen zal
bijwonen, acht ik het noodig de Hoog-Eerw. Synode bekend te maken met mijne deter
ininatie, om mij in het vervoig stipt te houden aan de Instructiën door het Gouvernement
aan Commissarissen Politiek verleend, en geenen stap verder te gaan.

Gezegde Instructiën brengen mede, dat Commissarissen Politick sullen hebben te
zorgen voor de handhaving der bestaande wetten en regulatiën, en dat niets plaats hebbe,
waardoor de regteii van het Gouvernement en de civiie regten van Zijner Majesteits onder~
danen in bet minst worden geaffecteerd.

“Van bet regt aan Commissarissen Politick bij de kerkenorde toegekend, om hunne
consideratiën en advies aan de Vergadering mede te deelen, zal ik, zoo dikwijls ik bet
noodig zal oordeelen, geen gebruik maken, om reden niet alleen, dat ik bij ondersoheidene
gelegenheden ondervonden heb de onnuttigheid daarvan, maar ook en wel bijzonder,
uithoofde van de wijze ~vaârop de considerati~n en voorstellen van Commissarissen Politick
meestal oppositie hebben ontmoet, en de beiemmering dikmäals in hetgeen zij ten goede
hebben getracht voor te brengen.”

Be Scriba stelde flu voor, daar hij den Floog-Eerw. Actuarius en Qu~stor heden
met genoegen in de Vergadering zag, dat de dank der Synode aan zijnHoog-Eerw., wegens
zijne zorgvuldige en getrouwe waarneming van zijne ambten, als Actuarius en Qu~stor,
betuigd worde. flit werd algemeen goedgekeurd; waarop de Hoog-Eerw. Pra~ses aan dcii
Jloog-Eerw. ~4. Paure den hartelijken dank der Synode betuigde. Dc [leer Faure
antwoordde hierop, inter alia, dat zijnHoog-Eerw. veei van den dank, welke hem betnigd

A2
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is geworden, moet toeschrijven aan den belangloozen ijver van zijuen Mede-Administrateur,
den Wel-Ed. Beer A. Brink, verzoekende dat dit aangeteekend mogt worden. Men besloot
hierop, den dank der Vergadering aan den Wel-Ed. Heer A. Brink, wegens zijne genomene
rnoeite en belangloozen ijver, te betuigen. De Kaapstadsche Afgevaardigden verzochten
de aanteekening, dat zij er niets tegen hebben, dat de dank aan den Beer Brink betuigd
worcie, maar dat zij nogtans aan zieh reserveren het regt, om aangaande de aansteiling van
den Beer Brink nog aanmerkingen te maken, wanneer het Beschrijvingspunt hieromtrent
voorkorn t.

Dc Hoog-Eerw. Pra~ses vraagde nu aan de Commissie, benoemd om een adres aan
1-lare IViajesteit de Koningin to vervaardigen, of het adres al gereed ware. Men antwoordde,
dat veelvuldige bezigheden do Commissie tot nog toe belet hebben, van aan hetgeen haar
opgedragen werd to kunnen voldoen, maar dat zij flu hoopt het adres welhaast in gereedheid
to hebben.

Be Hoog-Eerw. Pr~ses decide nu aan de Vergadering mede, dat hij heden eene
memorie van den Kaapstadschen Kerkeraad ontvangen heeft, met eene declaratie van Ds.
Spijker hioromtrent (Biji.), welko declaratie zijnlloog-Eerw. besohouwde, voor zoo ver zijn
I-Ioog-Eerw. aariging, voldoende te zijn.

Men gilig nu over om gezegde memorie, met de op gisteren ingekomene en voor
gelezene memoriën in overweging te nemon, waarop do Kaapstadsche Afgevaardigden, met
do leden van den Eersten Ring in de gesohiien betrokken, verzochten zich to mogen ver
wij deren.

Bit geschied zijnde, deed Us. B. A. Moorrees do vraag, of de andere leden des
Eersten Rings, die in gemelde Vergadering niet gezeten hadden, toen do Kaapstadsche ge
schillen behandeld werden, flu zuflen blijven zitten; doelencle op hot besluit in do tweede
zitting, toen hot voorstel orn cone Commissie ter vereffening aan te stellen, ter tafei gebragt
werd, van dozen inhoud:

“Voor dat het gemelde voorstel in $temminy word gebragt, ontstond do vraag of
leden van doze Vergadering tot den Eersten Ring behooronde, maar die in do Vergadering
niet hebben gezoten, toen do zaken van den Kaapstadschen kerkeraad behandeld werden, in
do overweging van dit voors~el zullen mogen dccl nemen; waarop door alle Afgevaardigden
uit den TwQeden en Derden Ring, uitgezonderd den Ouderiing van Tulbagh, hesloten word,
dat do leden van den Eersten Ring, als zijnde eenigormato in de zaak betrokken, daarin niet
zullen deelen.

Men merkte aan dat gemeid besluit op een speciaal voorste4 namelijk ter vereffe
fling en bemiddeling doelde, waar dit in de zaak van Us. Shand, toeu men regterlijk han
deide, degenen die in do zaak geone uitspraak gedaan hadden, zitting en stemregt hadden.

Aan den anderen kant werd door Us. H. A. Moorrees aangemerkt, dat nit den
grond, waarop gemeld besluit of gemeld voorstel ter vereffening genomen was, het block dat
diegenen, welke ter cerster instantie niet gezeten hadden, beschouwd werden als zijnde
eenigermate in de zaak betrokken, en dat uit dien hoofde bet regt van zitting hun gewei
gerd was.

Hierop deed do Hoog-Eerw Pr~eses do volgende vraag: “Zijn do loden van don
Eersten Ring die ter eorster instantio ~iet hebben gezoten, bevoegd om in dezo zaak to zit
ton, ja of neen
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Doze vraag werd door eene meerderheid van 16 tegeti 5 affirmatief beantwoord;
7 van hun stemregt vrijwillig afstand gedaan hebbende.

De Afgevaardigden van Tulbagh en George,. verzochtell de aanteekening dat zij in
de minderheid waren, terwiji do eerstgenoemden protesteerden.

Ds. H. A. Moorrees vraagde flu als hoedanig men hem dan beschouwt. 1)e 1-bog-
Eerw. Pneses antwoordde, dat hij geloofde dat deze vraag gedaan was, wegens do nanuwe
betrekking waarin zijnEerw. stond tot den Predikant van Zwartland, maar dat zijn [bog
Eerw. gisteren in de Vergadering bespeurd had, dat men bijna algoineen van gevoelen was,
dat hetgeen in Art. 61 van het Algemeen Kerkelijk Reglement voorkomt, betrekkelijk
bloedverwant$chap en zwa~çer$c1~ap in dit land, wegens deszelfs bijzondere omstandigheden
niet toepasselijk gemaakt kan worden; behoudens echter het regt van Partijen om iemand
te recuseren. Hetzelfdo ai~twoord werd aau do Ouderlingen Roos en Van der Biji gegeven,
die in riaauwe betrekking tot eenigen der Partijen staan.

Met opzigt tot de reeds bedoelde memorien, werd door do Synode besloton om
dezelve alien aan do Commissie over te geven; en met opzigt tot de verzoeken voorkomende
in eene derzelve, gedateerd den 3Osten October, heeft de Synode, zonder op de memorie
zelve to beslissen, als eon algemeenen maatregel besloten, aan do Commissie volmagt to
verleenen om alle Documenten of copijen derzelve, die zij noodig besehouwt tot eene behoor
lijke afdoenirig dozer zaak, uit naam der Synode, naar de omstandigheden te verzoeken of op
to eischen, en aan do helanghebbenden naar hare discretie vrijheid van inzage to verleenen.
Di. H. A. Moorrees en Ballot verzochten aiwoder de aanteekening, dat zij in do minderheid
waren, de eerstegenoomde protesteorde, om rodenen die hij naderhand zal inleveren (Biji.).

Do reeds gomeldo memori~n wordon flu aan do Cornmissie inhandigd, waarop de
loden die zich gedurende doze discussie verwijderd hadden, weder binnen geroepen werden.
Dr. Heyns merkte nu aan, dat hij bespourd had dat de Ouderling Loedolf de Vergadering
verlaten had, torwiji anderon tot don Eerston Ring hehoorende waren blijven zitten. Be Ou
derling Loodolf zeide hierop, dat hij de Vergadering verlaton heeft op grond van hot reeds
in de tweede Zitting genomen besluit aangaande loden van den Eersten Ring.

Men ging nu over tot do Beschrijvingspunten, en wel tot hot 4de onder het Hoofd~
deel Leeraarsambt, t. w. “dat do Synode beslisse of Art. 28, Algonieen Kerkelijk Regloment,
ook niot behoort to worden geobserveerd door eenen Leeraar, die wegens ziekte of andere
omstandigheden verlof van afwezigheid van het Gouvernement vraagt en bekomt.

Do omstandighedon welke aanloiding tot dit voorstel gegeven hadden, aan dc Ver
gadoring modegedeeld zijnde, hebben velen hunne opinio bieromtrent geuit, waarna door
Us. Spijkor voorgestold word, dat dit punt nan do Commissio van Revisie opgedragon worde.
Dit voorstel is door eono meerderhoid van 22 tegen 16 verworpen.

Door Us. A. Faure word nu voorgesteld, dat met opzigt tot Art. 28, ziekte en
en veriof van afwozigheid wegons ziekto, op gem. Art. geon betrekking hebben, en dat in
zu!k goval, do kerkoraad handelen moot ovoreenkomstig Art. 22, Algemeen Kerkelijk Reg
lenient. Pit voorstel is door eeno meorderheid van 22 tegen 16 aangenomen. Do
Afgevaardigden van do Kaapstad verzochten de aanteekening dat zij in do mindorheid waren.

Betrekkelijk hot laatste punt ondor het Hoofddeel “Leeraarsambt,” hetwelk nu in
overweging genomen werd, is door eene moerdorheid van 30 togen 5, drio niet gestemd
hebbende, nadat hetgeen hieromtrent in de handelingon van den Eersten Ring aangetoekond

A2
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s, door den Scriba des Rings aan de Vergadering was medegedeeld, en de zaak rijpelijk
overwogen was, bepaalcl: “Dat een Predikant verlof van afwezigheid (leave of absence) be
komen hebbencle, zich wel bemoeijen mag met zaken zijn ambt betreffende.” Be Kaapstad
sche Afgevaardigden verzochten de aanteekening dat zij in de minderheid waren.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses gaf nu te kennen dat de Vergadering morgen met de Be
schrijvingspunten zal voortgaan, waarop de minuten voorgelezen en goedgekeurd zijn ge~
worden, en deze zitting met dankzegging gesloten.

Geresumeerd en geteekend, op heden den 4den November, 183.

ZESTIENDE ZITTING.

Zalurda~j den 4den November 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen Ds. Herold, die met verlof van den Hoog~
Eerw. Pr~ses afwezig was, den Ouderling van Colesberg en den Hoog-Eerw. Actuarius door
indispösitie verhinderd.

Nadat de Vergadering met het gebed geopend was, werden de notulen der vorige
zitting geresumeerd en geteekend.

Bij de resumptie merkte de Hoog-Ed. tweede Commissaris Politiek aan, dat met
opzigt tot het besluit, waarbij aan de Leden van den Eersten Ring, die geen aandeel hebben
genomen in de behandeling der klagten, zitting en stem worden geleend, zijnfloog..
Ed. stilzwijgen niet zal worden aangemerkt als eene goedkeuring, maar dat hij aan zijnHoog..
Ed. voorbehoudt, om zich daaromtrent ter zijner tijd te verkiaren.

Met be’trekking tot de besluiten gisteren in hunne afwezigheid genomen, t. w.:
I. tot het zitting verleenen aan zulken van den Eersten Ring, die geen cleel hebben gehad
aan het onderzoek der klagten, in het aanstaande onderzoek, strijdig met een vroeger besluit
daaromtrent. 2. Pot het verleenen van qualificatie aan de aangestelde comniissie, wegens op..
eisching van Documenten en het geven van inzage daarvan—wenschten de Afgevaardigden
van de Kaapstad dat aangeteekend worde, dat gezegde besluiten bij hunne absentie genomen
~ijn, en dat zij aan zich gereserveerd houden, om, voor zoo ver hunne zaak daardoor mogt
worden geprejudiceerd, op zijnen tijd objectie daartegen maken zullen.

Men ging nu over tot de Beschrijvingspunten, en wel eerst tot het Hookideel “Be
trekking van Actuarius, Archivarius en Qu~stor Synodi,” onder hetwelk een voorstel
van den Eersten Ring voorkornt, om bepalingen te ruaken voor de opvolging in de betrekking
van Actuarius etc., ingeval van ziekte of leave ~f ab$enee.

Hieromtrent is het volgende voorstel gedaan, en door eene meerderheid van 22
tegeu 9 aangenomen: Bat om te voorzien in het mogelijke geval waarin de Actuarius, Ar
chivarius Syn odi en Qmestor van bet Synodale fonds door ziekte of leave of absence wordt
verhinderd die betrekkingen zelve waar te nemen, een Assistent ter zijner eigene verantwoor~
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delijkheid door zijnHoog-Eerw. worde henoemd, onderworpen aan de goedkeuring der Sy
node. De Afgevaardigden van de Kaapstad, de Predikanten van Worcester en Clanwilliam1
en de Ouderling van Tijgerberg, hebben ~hierin niet gestemd. Ps. H. A. Moorrees verzocht
de aanteekening, dat hij in de minderheid was.

Betrekkelijk het “Reglement voor den Scriba van den Ring,” is door den Roog
Eerw. Pr~eses de vraag gedaan, “of de Scriba van Kerkelijke Vergaderingen vrijheid heeft,
of verpligt is, volledige extracten der Notulen betrekkelijk eene zaak aan belanghebbenden
te verleenen 9” Deze vraag werd algemeen aj7irmatief beantwoord, doch daarbij wel te
verstaan, dat de Scriba voor zoodanige extracten betaling genieten zal.

Aangaande het verzoek van den Eersten Ring, “om nadere Bepalingen te maken
voor de Moderatuur van den Ring,” werd dii, punt met algemeene goedkeuring naar de
Commissie van Revisie gerefereerd.

Tot het Hoofddeel “ Synodale Ponds” overgaande, merkte de voorsteller van
het eerste punt aan, dat hij hieromtrent tevreden was, wanneer nit naam der Synode eene
recommendatie aan Kerkeraden geschieden zou, ter stipte observantie van de daaromtrent
bestaande regulatiën. Pit werd algemeen goedgekeurd.

Ret tweede voorstel werd ingetrokken, als zijnde reeds in de Synode van 1834
hieromtrent voorzien. 1-let verzoek van den Kerkeraad van Wijnberg, “om van de jaar
lijksche contributie aan het Synodale Ponds uit de zitplaatsgelden te mogen worden
verschoond, zoo lang de gemeente zal aanhouden haren Leeraar zelve te bekostigen, met
bijvoeging: dat, gedurende zoodanige excusatie, niets ten laste van het Synod aal Ponds zal
worden gebragt voor de onkosten aan deszelfs Afgevaardigden tot de Hoog-Eerw. Synode
en Ringsvergaderingen,” is door eene meerderheid van 19 tegen 17 van de hand gewezen.

Het laatste punt, te weten, “kennisgeving dat men de beslissing der vraag
aangaande het dragen der kosten van de Buitengewone Synode aan dezelve overlaat,” is
voor notificatie aangenomen.

Ret punt voorkomende onder “Kerkfondsen,” is ingetrokken door de Afgevaar
digden van Worcester, die in deszelfs plaats voorstelden, dat, dewiji de collecten, bepaald
bij Art 45 van de Kerkenorde van De Mist, onvoldoende zijn om alle kosten, die met het
repareren der gebouwen, het onderhoud der armen, en andere noodzakelijke uitgaven
gepaard gaan, te bestrijden, aan het Gouvernement, wegens de Synode, verzoek gedaan
worde, om door eene Ordonnantie, zoo mogelijk, op alle gemeenten toepassehjk, in deze
behoefte te voorzien.

Hierop werd door den Hoog-Eerw. Pneses voorgesteld en algemeen goedgekeurd,
oin deze zaak aan de bijzondere Kerkeraden over te laten, ten einde daaromtrent naar hunne
respectieve behoeften, door I usschenkomst van den Civilen Cornmissaris, bij het Gouverne
ment aanzoek te doen.

1-let eerste punt onder het l-loofddeel “Predikauten Weduwen Ponds,” is op eene
aanmerking van Ds. Van der Lingen, en het tweede wegens de afwezigheid van den
Qua~stor, uitgesteld tot nadere overweging.

Het eerste punt onder de Bijzondere Voorstellen en Vragen is ingetrokken, op
grond van de Ruwelijks Ordonnantie, thans voor den Wetgevenden Raad, welke in de
behoefte voorzien zal.

Betrekkelijk bet tweede punt merkten de Afgevaardigden var~ Tulbagh aan, dat
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de vraag daarin voorkomende reeds beantwoord is, in hotgeen betrekkelijk bet 6de punt
onder het hoofd “Synodaal Bestuur,” is besloten geworden.

Hot 3de punt is door do ~ fgevaardigden van Zwellendam ingetrokken, doch op
grond van het 3de Art. van het Algemeen Kerkelijk Reglement, inlichting gevraagd op
3 punten (Biji.).

Hierna verlieten do Afgevaardigden van Zwellendam de vergadering, de Assistent
Scriba de plaats van den Scriba nemende.

Hierop word door Ds. Spyker voorgesteld, “of de vraagpunten door Ds. Robert
son opgegeven, al dan niet aan de overweging en beslissing van de vergadering zullen worden
voorgedragen.”

Do meerderheid beantwoordde doze vraag toestemmend. In de minderheid waren
do .Afgevaardigden van do Kaapstad, die hunne redenen (Biji.) schriftelijk zullen opgeven, de
afgevaardigden van Zwartland, Tulbagh, George en do ouderlingen van Caledon, Tijgerberg
en Piquetberg. Die in do minderheid waren, hebben goon deel genomen in de overweging
dor vraagpunton.

Omtrerit het cerste punt oordeelde de vergadering, dat nan ieder predikant en
ouderling worde overgelaten, de wijze waarop zij dit zedolijk kwaad wettig willen
tegengaan.

De ~qewoonte waarvan in het t’weede punt gesprokon wordt, keurde de Vergadoring
niet goed. Uit hoofde van den aard van het voorstel, kon men op hot 3cle punt niet ant
woorden. Do boron Morgan en Truter hebben hieromtrent hunno stem niet uitgebragt~
orndat hot eene vraag is omtrent eene daadzaak, die niet anders dan bij wijze van klagte of
appel door do Synode behoorde beantwoord to worden.

Ret vierde punt is naar do commissie van revisie goroforoerd, ton oinde to onder
zooken of hot noodig zij aan do kerkelijke wotton dezer kolonie oonigo moor verbindende
kracht to geven, on zoo ja, om daartoe do boste midde~Ion to toonen.

Do Pr~ses maakto nu bokend, dat or door Zijn Hoog-Eorw. ontvangon is oon Docu
ment inhoudende oen Protest van Ds. Shand, hotwelk in do volgendo zitting golezon
zal worden (Biji.).

Do Hoog-Ed. eerste Commissaris Politiek maakte de Vergadering bekond, dat hij
ann Zijno Excellentie den Gouverneur geschreven had, zich verschoonende van zitting als
Commissaris Politiek godurendo hot dienen van do Kaapstadsche geschullen.

Nadat de Minuten gelezen en goedgekeurd waron, word do Vorgadering met dank..
zegging door den Scriba gesloten.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 6don November, 1837.
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ZEVENTIENDE ZITTING.

Maanda~çi, den 6den ftTovernber, 1837.

Tegenwoorclig al de leden, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius en den ouder
ling van Somerset (FT. H.), wegens indispositie verhinderd. Nadat de Vergadering met hot
gebed geopend was, werden de Notulon der vorige Zitting geresumeerd en geteekend.

Do Pr~eses bragt flu ter tafol het appel van Ds. Shand, hetwelk gelozon en voor
notificatie aangenonien werd (Biji.).

Ook werd voorgelozen een verzoek van den Heer Martinus Casparus Vogolgezang,
om als zendeling geordond to worden, bij welk verzoek gevoegd was bewijs van lidmaatschap
der Hervormdo Kork, en zijne acto van admissie om als zendeling van het “Christian
Instruction Society” to ageren (Biji.).

Op voorstel van den Hoog~Eerw. Pr~ses werd gemelde hoer aangeschreven, ten
2 ure voor do Vergadering te verschijnen.

Men ging nu. over tot de klagte van Ds. H. A. Moorrees (gemeld in de
Beschrijvingspunten), togen den Tweeden Ring; waarorntrent do Notnion van den
gemelden Ring werden voorgelezen, en waaruit gebloken is, dat gemeldo Ring aan hot
Gouvernemont gerecommandeerd heoft, bij deszelfs zitting to Zwellendarn, in de zaak
van den Heer Shand, orn aan Ds. H. Moorrees, indien het Zijne Excellontie mogto
behagen zijnEerw. in do betrekking van dionstdoendon leeraar to Tulbagh to doen
continueron, de heift van hot traktement aan hot looraarsambt verbonden, too to kennon,
en do andero hoift aan Ds. Shand, tot dat de Hoog-Eerw. Synodo daaromtrent nadoro
bepalingon makon zou.

Do Hoog-Eerw. Pra3ses vraagde nu, of do klagte van Ds. Moorreos tegen gomeldon
Ring ~qej’irond of o~ge~qrond is? Waarop door cone meerderhoid van 20 tegen 7 goantwoord.
word, dat dit cone zaak is, wolke hot Gouvornoment betroft, on dat derhalve do klagto
togon don Ring als zoodanig ongogrond is.

Dc ouderling van Calodon, do Afgovaardigdon van George, do Predikanton van
Cradock on Wijnberg, en do oudorling van Piquetborg hebben niot gostomd. Do Afgevaar
digdon van do Kaapstad waron in do minderheid. Ds. Moorroos vorzocht om eon extract
hiervan, hotwelk hem toegestaan werd.

Do twoode klagte van Us. Moorreos in de Beschrijvingspunten is vervallon, door
hetgoon hieromtront in cone vroegore zitting besloten is.

Men ging nu over tot hot tweedo punt, ondor Hoofddeol “Prodikanten Weduwon
Ponds,” to weten, “voordragt van do zaak der administratie van hot Predikanton Woduwon
Ponds, in zoo vor do Kaapstadsche Korkoraad daarmode moont botrokkon to zijn.”

Aihoowel do Hoog-Eerw. Qmestor afwezig was, zoo word nogtans, op zijn oigon
verzook, do zaak niot langor uitgosteld.

Er word nu voorgelozen eene memorio, met Bijiage, van den Wol-Ed. Hoer A.
Brink, C.z. (Biji.), moldendo de woigoring van don Kaapstadschon Kerkeraad, om aan ziju
Edele als mede-administrateur van hot Predikanten Weduwen Ponds, do ponningen voor bet



154

gemelde fonds gecollecteerd ait to betalen; aismede de aanstelling van den diaken, den Heer
Abraham de Smidt, in zijne plants, door den gemelderi Kerkeraad; en verzoekende, uithoofde
van deze redenen, en ter verniijding van verdere onnoodige tegenkanting van den Kaapstad
schen Kerkeraad, om zijnEds. ontslag, als mede-admjnjstrateur van het fonds, hetwelk zijn
Ed., op verzoek der Synode, 9rati$ had geadministreerd.

Ds. Spijker, als afgevaardigde van den Kaapstadschen Kerkeraad, gaf te kennen,
dat genielde Kerkeraacj dit Beschrijvingspunt had opgegeveri met geen ander doel dan om do
Hoog-Eerw. Synode te overtuigen, dat dezelve in 1830, op verzoek van den Floog-Eerw.
Actuarius, namens de Synode de administratje van dat fonds werkelijk op zich genomen
heeft, en om te verzoeken dat dezelve op grond van het in 1834 genomen en dadelijk in ~ver
king gebragte besluit, behoorlijk ontslagen rnoge worden van die adininistratie, door (Ic ken.
nisgeving van de Synode, dat zij overtuigd is dat de Kerkeraad administrerende geweest is,
en dat dezelve flu verschoond wordt van alle verantwoordelijkheid.verzoelcende daarbij in
het bezit te worden gesteld van hot bewijs in 1830 aan den Hoog.Eerw. Qniestor verleend,
en van den anderen sleutel der rnuurkast in do Cousistorie. Hierbij werd overgelegd en
voorgelezen extract uit de Notulen van de Nederduitsch Hervorrnde Gemeente in de Kaap.
stad, ten bewijze dat de gemelde Kerkeraad in 1830 do administratie op zich genomen heeft
(Biji.).

Daar het uit de memorie van den Heer Brink, en vooral uit cone correspondentie
tusschen den Hoog-Ew. Qu~stor en den Kaapstadschen Kerkeraad reeds bij eene vroegere zit
ting gelezen, gebleken is, dat er eon misverstand tusschen den Kaapstadschen ICerkeraad en
den Hoog-Ew. QuEestor is ontstaan, omdat do besluiten der Synode van 1834 nog met waren
gesanctioneerd, en daar gemelde besluiten flu provisioneel gesanctioneerd zijn, zoo besloot
men in gevolge besluit van 1834 den Kaapstadschen Kerkeraad van alle verantwoordelijkhejd
to ontslaan, en den Wel-Ed. Hoer Brink te verzoeken in zijn ambt als mede.admjnistratour
met den Hoog.Eerw. Qu~stor to willen continueren; en verder word or eene commissie be.
noemd, bestaande uit de Predikanten van Stellenbosch, Wijnberg en Somerset (H.Hj, om,
in geval van overlijden van den Qu~ostor, in plants van den Kaapstadschen Kerkeraad to han
delen, zoo als bepaald is omtrent het Weduwen Ponds, bij besluit van den 6den November
1 829. Do Kaapstadsche Afgevaardigden hebben in doze zaak niet gestemd.

Betrekkelijk hot eerste Punt “Predikanten Weduwen Ponds,” merkten de Afgevaar.
digden van do Paarl ann, dat zij hetzelve als verworpen beschouwden.

De Hoer .!vL Vogelgezang kwam nu, ingevolge aanschrijving, voor tie vergade
ring, en las eenige vragen nan dezelve voor (Biji.), or eenige aanmerkingen ter elucidatie
bijvoogende.

Hierop verkreeg hij ten autwoord van do Synode, dat hij op geene andere wijze, en
onder geene andere bepalingen geordend kon worden, dan zoo als uitgedrukt is in de Beslui.
ten van 1826, betrekkelijk het ordenen van zendelingen; en hem werd tot Doiiderdag ann
staande de tijd vergund, om zich hieromtrent nader to verkiaren.

Eon concept adres aan Hare Majesteit, do Koningin, word nu, door de daartoe in
cene vroegere sessie bonoemde Cotumissie vervaardigd, voorgelezen, goedgekeurd, en daar.
voor de dank der vergadering aan gemeldo Commissie botuigd (Biji.).

Do Hoog-Ew. Pr~ses kondigde flu aan, dat indien or op morgen geen antwoord van
Zijue Excellentie zal zijn bekomon, omtrent hetgeen do Synode to doen staat bij tie verkiaring
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van den Hoog-Ed. eersten Commissaris Politiek, dat Zijn-Ed. als zoodanig geene zitting
nemen zal bij de behandeling der Kaapsche geschillen, men dan met de voorstellen en het
Reglement op Kerkeraden zal voortgaan.

Nadat de minuten gelezen en goedgekeurd waren, werd de Vergadering op de
gewone wijze met dankzegging door den Scriba gesloten.

Geresumeerd en geteekend, op heden, den 7den November, 1 837.

ACf[TTIENDE ZITTING.

Din~çi$da~çI, den 7den November, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Somerset (H. H.),
door indispositie verhinderd.

Nadat de Vergadering more eolito met het gebed geopend was, werden de Notulen
der vorige Zitting geresumeerd en geteekend.

Bij de resumptie verzochten de Afgevaardigden van de Kaapstad extract uit de
Notulen van gisteren, van hetgeen besloten is betrekkelijk het Predikanten Weduwen Ponds,
hetwelk hun toegestaan werd.

De floog-Eerw. Actuarius merkte ook aan, dat de correspondentie tusschen ziju
Hoog-Eerw. en den Kaapstadschen Kerkeraad, in 1830, betrekkelijk het Predikanten Wedu~
wen Ponds, waarvan melding gemaakt is in de Notulen, door zijnHoog-Eerwaarde, in zijn
versiag als Actuarius van de Synode van 1834 is medegedeeld geworden, en dat de
deliberatiën daarover gehouden, aangeteekend zijn in de ide en 8ste Sessien van die
Vergadering. Verder bij de resumptie verklaarde Ds. J. H. von Manger, uit naam
van den Kerkeraad der Kaapstad, dat dezelve, vernomen hebbende welk eene belee
digende verkiaring de Afgevaardigden van den Paarlschen Kerkeraad aangaande denzel
yen gisteren in deze Hoog-Eerwaarde Vergadering hebbe~i afgelegd, verlangt dat die
verkiaring thans plegtig herroepen worde, of zoo de gemelde Afgevaardigden zuiks niet
mogen, kunnen of verkiezen te doen, dat dan de gedane verkiaring, woordelijk herhaald, in
de Notulen geinsereerd worde, in welk geval de Afgevaardigden van de Kaapstad extract
daarvan verzoeken, ten einde, des verkiezende, bet noodige gebruik daarvan te kunnen
maken. Deze zaak werd door den Hoog~Eerw. Pr~eses uitgesteld, om met de andere

voorstellen” in overweging te worden genomen
Nu werden er aan do Vergadering voorgelezen twee brieven door hot geëerbiedigd

Gouvernement aan de Hoog-Ed. Commissarissen Politick gerigt, gedateerd den 6den dezer:
de eene sanctie geveride aan het besluit der Synode, betrekkelijk het toelaten van loden der
Nederduitsch-Hervorrndo Kerk tot do Synodale en Ringsvergaderingen onder zekere bepalin
gen (Biji.); de andere hunEds. inededeelende, dat, in autwoord op verscheidene cornmunicatii~ii
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van de Synode, en van hunEds. ontvangen, betrekkelijk hunEds. zitten als Commissarissen
Politiek, gedurende de overweging en beslissing der Kaapstadsehe geschillen, Zijne Excel
lentie besloten had, om hieromtrent geene voorziening te makeri, het Gouvernement niet
kunnende berooven van hunEds. bekwarne diensten en rijpe ondervinding, noel’ het voor
beeld sanctioneren van de Representantén des Gouvernements, op zoodanige als de op..
gegevene gronden. terug te roepen; Zijuer Exceilenties vertrouwen echter te kennen geven
de, dat hunEds. zich onthouden zullen van eenig advies of gevoelen te geven, gedurende de
discussie van de bedoelde zaken, maar dat zij zich bepalen zullen tOt de waarneming van de
meer algemeene pligten hunner aanstelling (Biji.).

Er werd ook verder aan de Vergadering voorgelezen een brief van den Hoog-Eerw.
Actuarius aan den Pr~eses gerigt, verzoekende dat zijnHoog-Eerw. versiag met het daarop in
geleverd Rapport, ingevolge besluit, in aanmerking worde genomen, vooral met betrekking
tot de daarin voorkornende voorstellen, welke, naar zijrilloog-Eerw. oordeel, eene vroege
overweging verdienden, ten einde zijnHoog-Eerw. daarna te kunnen regelen.

Be Hoog-Eerw. Pr~ses stelde flu voor de volgende voorstellen van den bog
Eerw. Actuarius, te weten:

1.. Be Actuarius zal verschoond zijn van de waarneming der moderatuur zoo bij
do Synode ais Ringsvergadering.

2. Be Actuarius zal gedurende de zitting der Synode, na de resumptie van elk
besluit dat door~ den druk moot worden bekend gemaakt, hetzelve in forma gereed ma
ken, opdat die besluiten op den dag der sluiting en voor het opbreken der Synode aan de
Vergadering voorgelezen en door de Hoog-Eerw. Heeren M.oderatoren en Corn tuissarissen
Politiek geteekend kunnen worden.

3. Aan den Actuarius zullen ten minste binnen den tijd van drie maanclen na het
opbreken der Synode, de Acta Synodi en Synodale Besluiten door den Hoog-Eerw.
Scriba, met copijen van ale door hem gedane expeditiën worden bezorgcl, blijvende de Ac
tuarius belast met het uitvoeren van hetgeen hij mogte vermeenen verzuinid te zijn; alle
welke voorstellen unaniem zijn aangenornen.

bet voorstel van den Hoog-Eerw. Actuarius omtrent het terstond in werking bren.
gen der Synodale Besluiten—zie rapport van den Actuarius No. 36—aismede hot punt No.
37, werden gerefereerd naar de Commissie van revisie der wetten.

Hierna las men voor eene memorie door den Hoog-Eerw. Questor van het Predi
kauteri Weduwen Ponds, ingezonden aan den Wetgevenden Raad, betrekkelijk de Huwelijks.
Ordorinantie (zie rapport van den Hoog-Eerw. Actuarius). Be Vergadering betuigde deswe
gens hareu bartelijken dank aan zijnboog-Eerw. voor zijne genomene moeite en betoonde
zorg voor gemeld Ponds.

Nadat eenige aanmerkingen waren medegedeeld, omtrent het nernen van maatrege
len bij do geprojecteerde verandering in de voltrekking der huwelijken, werd door Ds. P. E.
Paure, op verzoek van den Actuarius voorgelezen, eene “Circu~aire van do Hoog-Eerw. Sy
node in Nederland, omtrent de kerkelijke inzegening der huwelijken.” — Op voorstel van
den Hoog-Eerw. Pr~eses, word or eene commissie aangesteld, bestaande uit den Hoog-Eerw.
Actuarius, Di. Reid, Fraser, Van der Lingen en den Ouderling 0. J. Truter, om cone me
morie to vervaardigen aan den Wetgevendeii Rand, ten einde de bezwareu der Synode om
trent dc thans voor dien Raad liggende huwelijks-ordonnantie nit te drukken (Biji.). Aa~



157

deze, Commissie werden inhandigd twee voorstellen van de Heeren Morgan en Truter, op
doze zaak betrekking hebbende.

Men sprak nu over de bepalingen, die noodzakelijk waren ten opzigte van de toe-.
lating van Leden der gemeente tot cleze Verfladerin~, waarop door Ds. P. E. Faure voorge
steld werd: “elk lid der Synode zal do vxijheid hebben een toegangskaartje met zijne naam
teekening voorzien aan een lid der Hervormde Kerk to geven, waarop aan hem op afgaaf
van het kaartjo aaci den koster, toegang zal worden verleend tot de Vergadering. Hot lid
der Synode is verantwoordelijk voor het gedrag van den door hem geadmitteerde. Hot toe
gangskaartje moet ook voorzien zijn van den datum en is maar geldend voor dien é6nen dag.
Do Pr~ses heoft hot regt zuiks noodig oordeelende geadmitteerden te doen uitgaan (Biji.).”
flit voorstel werd aangenomen door alien die gestemd hebben voor den maatregel van ad
mitteren van Leden.

Hierna besloot men tot de Kaapstadseho gesohilen over to gaan, waarop al de
leden van den Eersten Ring die reeds in doze zaak uitspraak gedaan hadden, de Vergade
ring verlieten, aismede de Afgevaardigden van de Kaapstad.

Het Rapport van de Commissie in gez. gesohillen word nu voorgelezen, en met
dank aangenomen, alsmede eenige der Bijiagen en Documenten door de Commissie aange
wezen (Biji.). DePr~ses kondigde flu aan, dat men op morgen zoude voortgaan, terwiji zijil
Hoog.Eerw. to kennen gaf, dat gedurende do lezing dozer stukken niemand tot cle Vergade
ring geadmitteerd zoude worden.

De Minuten werden flu voorgelezen en goedgekeurd, waarna de Vergadering met
dankzegging gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 8den November, 1857.

NEGENTIENDE ZITTING.

JP~ensda~, den 8sien November, 1837.

Tegenwoordig al do Loden, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius en den
Oud~r1ing van Somerset (H. H.), door indispositie verhinderd.

Nadat de Vergadering met het gebed geopend was, werden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.

Bij do resumptie verzocht Ds. Spijker de aanteekening, dat hij de aanmerkingen
v~n den Hoog-Eerw. Actuarius, betrekkelijk do tusschen zijn Hoog-Eerw. en den Kaapstad
schen Kerkeraad, aangaande het Predikanten Weduwen Fonds gevoerde correspondentie,
niet ~qehoord had; waarop de Scriba ten antwoord gaf, dat gemelde aanmerkingen desniet
tegenstaande aan de Vergadering werkelijk zijn medegedeeld, en dat hij hot laatste gedeelte
letterlijk heeft overgenomen. Verder verzocht Vs. Spijker, dat de verkiaring van Vs. Van

B2~



158

der Lingen, omtrent het voorstel van Ps. Von Manger, aangeteekend worde, te weten:
“Wat meent de Kaapstadsche Kerkeraad P dat 1k ben een dergenen, die heden zeggen:
dat hebben wij en het heeft honderd jaren lang kracht gehad,’ en morgen zeggen: ‘wij

hebben het niet?’ die heden zeggen: ‘wij hebben dat gedaan,’ en morgen zeggen: ‘wij
hebben het niet gedaan?’ Hetgeen i/c gezegd heb is niet alleen mijne stem, maar de stem
van den Paarlschen Kerkeraad. Geen jota of tittel daarvan zal weggedaan worden.”

Ps. Heyns wenschte dat aangeteekend worde, dat hij, bij het verlaten der
Vergadering op gisteren, de Hoog-Eerwaarde Vergadering indachtig gemaakt had op het
besluit in de tweede zitting genomen, omtrent het niet deelen in de Kaapstadsche zaak,
door die leden van den Eersten Ring, die geene uitspraak in gemelde zaak gedaan hadden;
terwiji de Kaapstadsche Afgevaardigden er bijvoegden, dat zij aisnog blijven protesteren
tegen de zitting van gemelde leden.

Ps. P. E. Faure liet hierop volgen, dat hij in de vorige zitting, op de aanmerking
van Ds. Heyns, geantwoord had, dat het bedoeld besluit niet door de Synode was genomen,
maar slechts door de Afgevaardigden uit de Tweede en Derde Ringen, toen er gesproken
werd orntrent de aanstelling eener Commissie ten einde partijen te bevredigen—met welke
zaak de geheele Eerste Ring zich niet heeft ingelaten—dat hij tevens de Vergadering
herinnerde aan haar besluit en handelwijze in de zaak van Ds. Shand, toen leden van den
Tweeden Ring, die geene uitspraak gedaan hadden in gemelde zaak, volgens dat besluit, ziju
blijven zitten en stemmen; terwiji hij de Vergaderiug bepaalde bij hetgeen de wet hier
omtrent zegt, Art. 61, AIg. Regi. Hierop werd een brief gelezen van den Wel-Ed. Heer
Aridries Brink, Cornelis zoon, gedateerd den Ssten dezer, zijne gevoeligheid uitdrukkende
over de satisfactoire wijze waarop de Hoog-Eerw. Synode hare goedkeuring aan zijne mede
administratie van het Weduwen Ponds heeft te kennen gegeven, en op grond daarvan zich
bereidwfflig verkiarende aan het verzoek der Synode te voldoen, om dat Ponds met den
Hoog-Eerw. Qwestor bij continuatie te administreren (Biji.).

Hierna stelde de Ouderling van Wijnberg voor, dat geen der partijen of belang
hebbenden, wanneer toegang aan anderen verleend wordt, zal worden uitgesloten, mits van
een toegangkaartje voorzien zijnde. Pit voorstel werd door eene meerderheid van 22 tegen
18 aangenomen. In de minderheid waren de Afgevaardigden van de Kaapstad, Zwartland,
Tulbagh, George, Clanwilliam, en de Ouderlingen van Caledon en Tijgerberg.

Voor dat de Leden der Vergadering, die in de hangende questie geene zitting
hebben, hunne plaatsen verlieten, werd het door de Commissie vervaardigde adres aan Hare
Majesteit de Koningin geteekeud door alle aanwezenden.

Hierna ging men voort met het lezen der documenten omtrent de geschilen, door
de Synodale Commissie van Onderzoek aangewezen in haar Rapport, onder No. IT, het
laatste punt; aismede het aangewezene onder No. III en IV, en van het laatste alleen tot
Art. 2, zijnde Insinuatie en Memorie van klagten door eenige Ledematen, enz. Toen men
met het lezen gevorderd was tot No. IV in het rapport van gemelde Commissie,
merkte de Hoog-Eerw. Pr~ses aan, dat, daar men thans tot de principale zaak gekomen
was, hij meende dat, vooral na het aangenomene voorstel van den Ouderling van Wijnberg,
de tijd nu geboren was, om leden der Hervormde Kerk tot de Vergadering te admitteren,
ten gevolge waarvan de laatstgenoemde stukken in het bijwezen van een aantal op toegang
kaartjes geadmitteerden, gelezen zijn.
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De Hoog-Eerw. Pr~ses kondigde flu aan, dat men morgen met het lezen der
stukken zoude voortgaan. Be Minuten werden hierop gelezen en goedgekeurd, waarna de
Vergadering met dankzegging door den Scriba gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 9den November 1 837.

TWINTIGSTE ZITTING.

Donclerda~’, den 9den November, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Stellenbosch en den
Ouderling van Somerset (H. H.), door ongesteidheid verhinderd, en degenen die gedu
rende de beharidelingen der Kaapstadsche geschullen geene zitting hebben.

Nadat het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.

Be Scriba ging flu voort met het voorlezen der stukken door de Synodale
Commissie in haar rapport aangewezen, te weten, eene memorie van Ds. P. E. Faure en
ééne van Ds. Van der Lingen, in antwoord op zekere insinuatie en klagten (Biji.).

Ook is er voorgelezen eene rnemorie van den Kaapstadschen Kerkeraad, gedag
teekend den 1 2den October 1837, in antwoord op eene insinuatie van den Eersten Ring,
waarvan eene copij geannexeerd is, gemerkt No. 1 (Biji.), alsook copij van eenen brief van
den Hoog-Ed. Secretaris van het Gouvernement, aan de Wel-Eerw. Heeren Von Manger en
Spijker, gedagteekend den 6den Januarij 1837, gemerkt No. 2. Ds. Ballot merkte nu aan,
dat, daar de Kaapstadsche Kerkeraad, in deszelfs memorie van den l2den October, in
antwoord op zeker “Goed.achten” zich beroepen heeft op de handelingen van de Rings
Commissie van 1837, het van belang ware gemelde handelingen aan de Synode voor
te lezen.

Bit voorstel door den Hoog-Eerw. Pr~ses goedgekeurd zijnde, zoo zijn de Acta
van gemelde Commissie met derzelver Bijiagen tot aan “het Rapport van de Commissie”
aan de Vergadering voorgelezen.

Be Pr~ses kondigde flu aan, dat men rnorgen met het rapport der Commissie, en
eenige daarmede in verband staande stukken, zoude voortgaan; alsook met het verder
voorlezen van de stukken door de Synodale Commissie aangewezen, en van eene memorie
van den Wel-Eerw. A. Faure.

De minuten werden nu voorgelezen en goedgekeurci, waarna de Vergadering
met dankzegging gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den lOden November, 1837.
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EEN EN TWINTIGSTE ZITTING.

Pi~da8, den lOden November, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Stellenbosch, en den
Ouderling van Somerset (H. H.), door ongesteidheid verhinderd, en degenen die gedurende
de behandeling der geschillen geene zitting hebben. De Hoog-Ed. eerste Commissaris
Politiek heeft wegens ongesteidheid deze Zitting niet bijgewoond.

Nadat het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.

Men ging flu voort met het lezen tier Documenten in verband staande met tie
Kaapstadsche geschilen, en wel eerst het rapport van de Commissie van den Eersten Ring,
daarna eene memorie van den Kaapstadschen Kerkeraad, betrekking hebbende op gemeld
rapport, en vervolgens repliek van gezegde Commissie op gezegde memorie van den Kerke
raad (Zie Acta van de Rings Cominissie).

Hierop werden aan de Vergadering voorgelezen de twee klagtschriften aan den
Eersten Ring, ingezonden tegen den Eerwaarden Kaapstadschen Kerkeraad (zie bovenge
meld Acta), vervolgens tie verdere handolingen van den Eersten Ring, nadat het bovenge
melde repliek aan gemelden Ring was medegedeeld (zie Handelingen des Rings), en ver-.
volgens de orde gevolgd, aangewezen in het rapport van de Synodale Commissie, te weten,
Acta van tie Commissie van den Eersten Ring, met tie aangewezene Bijiagen en het ant
woord van het Gouvernement op het gevelde vonnis van suspensie (Biji.); daarna eene
memorie van den Kaaptsadschen Kerkeraad, gedateerd 2den November 1837 (Biji.), twee
rnemoriën van tie appellanten uit de Kaapstadsche gemeente, gedateerd I Sden October II.
en 30sten October 11. (Biji.), en eindelijk een brief van de Wel-Eerw. Heeren Von Manger
en Spijker aan hot Gouvernement, gedateerd 24sten December 1836, met deszelfs Bijiagen
(Biji), en eene memorie van den Wel-Eerw. Heer A. Paure, gedateerd l7den October
1837 (BijI.). Op voorstel van Ds. Ballot is besloten, copij te doen vervaardigen van boven
gemelden brief door de Wel-Eerw. Heeren Von Manger en Spijker aan het Gouvernement
geschreven, met deszelfs Bijlagen, daar het origineel aan het Gouvernement moet worden
teruggezonden, en is zulks opgedragen aan Ds. Ballot, die dit ook goedgunstig op zich
genornen heeft.

De Hoog-Eerw. Pr~ses kondigde flu aan, dat men met tie overige stukken op
rnorgen zou voortgaan.

Be Minuten werden nu voorgelezen en goedgekeurd, waarna de Vergadering met
dankzegging door den Scriba gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend, op heden, den I iden November, 1837.
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TWEE EN TWINTIGSTE ZITTING.

Zaturdci1, den llden .November, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Stellenbosch en den
Ouderling van Somerset (H. IL), door ongesteidheid verhinderd, en degenen, die gedurende
de beliandeling der Kaapstadsche geschilen geene zitting hebben. Be Hoog-Ed. eerste
Commissaris Politiek heeft wegens ongesteidheid deze Zitting niet bijgewoond.

Nadat het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.

Men ging nu voort met het lezen der documenten door de Synodale Commissie
aangewezen, en wel eerst van eenen geleibrief van den reeds gemelden brief van de Wel
Eerw. Heeren Von Manger en Spijker, door den bog-Ed. Secretaris des Gouvernements
aan de Commissie toegezonden, gedateerd 6 November 1837 (BijI.). Vervolgens ecu
brief van denzelfden datum, betrekkelijk de correspondentie gehouden tusschen den Kaap
stadscheii Kerkeraad en het Gouvernement, omtrent de afbraak der oude kerk (Biji.).
Ook werd er voorgelezen een brief van den Kaapstadschen Kerkeraad, gedateerd 6den
November 1837, bezwaren opgevende waarom zij hunne resolutieboek aan de Commissie niet
heeft kunnen ter hand stellen (Biji.). Eindelijk werd voorgelezen een brief van Ds. A.
Faure, mededeelende, dat aan zijnEerw. was berigt, dat er eene missive van do Wel
Eerw. Heeren Von Manger en Spijker, gedateerd 24sten December 1836, aan het Gou
vernement gerigt, aan de Vergadering was voorgelezen, “waarin uitdrukkingen voorkomen,
welke zijnen naarn en karakter een blaam aanwrijven,” en inzage van dat stuk verzoe
kende, ten eincle zich te kunnen verantwoorden op de tegen hem ingebragte en voor hem
verborgen gehouden beschuldiging” (Biji,). In dezen brief was ingesloten eene plegtige
verkiaring van zijnEerw., betrekkelijk hetgeen door den Wel-Eerw. Von Manger in eene
noot op zijnEerw. brief aan zijuen ambtgenoot, Ds. Spijker, gedateerd i iden September
1835, is aangemerkt geworden.

Dc Hoog-Eerw. Pr~ses bepaalde nn in het bijzonder de aandacht der Vergadering
op art. 134 van het Aig. Kerk. Regi., na herinnerd te hebben dat men vruchteloos op art. 49
had gehandeld; vervolgens op art. 48, 6, 7 en 10, en verklaarde dat het zijn gevoelen was, dat
vele der aan de Vergadering voorgelegde zaken niet in aanmerking zouden kunnen komen,
rnaar dat do Vergadering voornamelijk zich zoude hebben to bepalen bij de klagte omtrent
gebrek aan voorziening in do behoefte aan godsdienstig onderwijs, vragende het gevoelen
der Synode of de voorgelezene Documenten hieromt.reut genoeg waren om tot eene uitspraak
over te gaan, dan of men de Partijen zoude moetea hooren? hot desniettemin noodig oor
deelende dat aan de Vergadering behoorlijke tijd zoude worden verleend tot consideratie, eer
men tot eene uitspraak zelve overging.

Be Vergadering oordeelde dat de Partijen riiet zullen gehoord worden. Ds. J.
Taylor was in do minderheid en zal zijne motiven schriftelijk indienen (Biji.).

Do Pr~ses stelde flu voor dat do Vergadering, na den Gouvernementsbrief dd.
6 Nov. I 837, betrekkelijk de afbraak der oude kerk te hebben gehoord, zich niet met die
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zaak zoude inlaten. Dit voorstel werd aangenomen~; de Ileeren Truter en Robertson zullen
hunne motiven voor dit voorstel schriftelijk inleveren (Biji.). Us. Fraser heeft hieromtrent
niet mede gestemd.

Betrekkelijk do zaak van de nieuwe kerk stelde Us. Morgan voor, dat de beslissing
van de vraag, of de Synode zich zal inlaten met de klagte betrekkelijk het staken van den op
bouw der nieuwe kerk, tot Maandag uitgesteld worde, en dat dan andere bepalingen om
trent do behandeling der klagte gemaakt worden. Dit voorstel werd aangenomen. De Afge
vaardigden van Tulbagh en George waren in do minderheid.

Vervolgens stelde de Ouderling van Wijnberg voor, dat gelijk hot bovenstaande,
zoo ook de behandeling van alle daarmede in betrekking staande zaken worde uitgesteld tot op
Maandag, om de leden dezer vergadering in de gelegenheid te stellen dezelve rijpelijk te over
wegen, en dat men thans tot de gewone werkzaamheden overga. Dit voorstel is ook aange
nomen geworden.

Nu gelastte de Pr~ses den koster om de afwezige loden to verzoeken de Vergadering
weder bij to wonen, en nadat dezen op die uitnoodiging waren verschenen, werd do Vergade..
ring bekend gemaakt met eenige Documenten van den Wel-Eerw. Robert Shand (Biji.), waarin
zijnEerw., met eon gerust gemoed en zuiver geweten, zich bereid en ~7ene~en verklaarcle de
&zcramen ten te bedienen aan onbe~proken of on~qecengi~reerde Ledematen en du$ overeenkomsti~
cle re~lementen der Synode in Zaid AJri~a, en de ~‘ewoonte en ingtellinyen alkier be8taaacle te
hanclelen.”

Do Pr~eses verklaarde flu, dat op deze declaratie van Ds. Shand, hij volgons de nit
spraak der Synode weder eon Leeraar der Hervormdo Kerk was.

De tweede Commissaris Politiek merkte aan, dat het naar zijnHoog-Ed. gevoelon
noodig was dat Us. Shand zijn appel zou intrekken, waarop Di. P. Faure en Reid repli
ceerden dat aan Us. Shand door de Hoog-Eerw. Vergadering gezegd was, dat hij ook na in
zijnen stand hersteld te zijn, zijn appel kon voortzetten indien hij verkoos. Di. Spijker en
Von Manger merkten aan, dat hij zich nog niet verklaard had omtrent het inzegenen van hu
welijken op den Zondag, waarop de Pr~eses antwoordde dat zijnEerw. ingewilligd had alles
hetwelk van hem voor de uitspraak der Synode gevorderd was.

Uaar nu van de geheele zaak van Us. Shand nog niets aan het Gouvernement
was medegedeeld, stelde dus Ds. P. E. Faure voor, dat Us. Shand op zijne gedane declaratie
verklaard worde als Leeraar van Tuibagh hersteld to zijn, welk voorstel aangenomen werd~
Do Ouderling Do Vaal protesteerde hiertegen nit naam van Kerkeraad en gemeente (Biji.).
Us. H. A. lVloorrees heeft hieromtrent gevoelen noch stem uitgebragt. Dr. Heyns verzocht
aanteekening, dat hij, nadat dit punt tot conclusie is gebragt, eerst in do vergadering is
verschenen.

In de minderheid waren de Predikant van Clanwilliam, Di. Von Manger en Spij..
ker, do Ouderlingen van Zwartland, Tulbagh en Tijgerberg (Biji.). Us. Van der Lingen
loverde zijne schriftelijke motiven voor hot voorstel in (Biji.). Do Hoog-Eerw. Pr~eses gelastte
hiorop den Scriba het Gouvernement van dit alles konnis to geven.

De Pr~eses bragt nu ter tafel eon voorstel van Us. P. E. Faure, te weten: “Dat
de Synode aannierkingen make over de handelwijze van den Ouderling, den Beer Do Vaal,
in hot verleonon van een doopconsent, torwiji do Leoraar nog niet was gesuspendeerd,
aismede over do handelwijze van do Rings Commissie to Worcester, do vrijheid verleenendo
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aan de Ouderlingen te Tulbagh tot het uitreiken van zoodanige consenten, en dus het regt
van den Leeraar benadeelende, zonder dat zijnEerw. onder eenig vonnis was.”

Zoo wel de Heer Be Vaal als de Rings Commissie van Worcester gaven te kennen,
dat zij gevoelden gedwaald te hebben.

Ds. Herold verzocht, dat hiervan kennis gegeven worde aan den Kerkeraad van
Tulbagh, opdat zoo jets in het vervoig niet weder geschiede.

Hierna verzocht Bs. Herold, dat voorgelezen zoude worden een gedeelte van
zekere memorie van den Kaapstadschen Kerkeraad, waarin voorkomt (zoo als hij had
vernomen), dat hij, Pr~ses van de RingsCommissie, geconsuleerd zoude hebben met den
Heer Advokaat Brand. Bit geschiedde; waarop zijnEerw. zich daaromtrent verklaarde,
belovende deze declaratie schriftelijk te zuhlen inleveren (Biji.). Be Kaapsche Afgevaardig
den verzochten copij van die declaratie, wanneer dezelve zal zijn ingezonden.

Nu brengt de Pr~eses ter tafel het Reglement op de zamenstelling en werkzaam
heden der Kerkeraden (BijL). Bs. Spijker proponeerde, dat het Reglement niet in overwe
girig zoude worde genomen, omdat hij ontwaard had, dat in de bestaande behoefte niet voor
zien is, omdat de zaak zoo belangrijk is, en eene rijpere overweging verdient. De Pr~eses
antwoordde, dat het eerste Art. van het Reglement vóór dit voorstel gaat, en Vs. Morgan
voegde er bij, dat het voorstel van Vs. Spijker in strijd is met eene eens genomene conclusie.
Ret lste Art. werd aangenomen.

Art. 2 werd aangenomen. Vs. H. Moorrees merkte aan, dat het eenigzins strijdt
met Art. 18.

Art. 3 aangenomen. Ds. Herold wilde liever dat het zijn zoude: “zoo wet
predikanten als ouderlingen.”

Art. 4 en 5 aangenomen. Be Kaapsche Afgevaardigden waren in de minderheid.
Tot een 6de Artikel werd door Vs. Morgan voorgesteld en door de Vergadering

aangenomen, “aan elke vergaderplaats zal eene afzonderhijke wijk verbonden worden, voor
zoo ver het herderlijk werk betreft.” De Kaapstadsche Afgevaardigden waren in de
minderheid.

Be Pr~eses koncligde flu aan, dat men op Maandag met de Kaapstadsche geschillen
zou voortgaan; waarop de mmnuten voorgelezen en goedgekeurd zijn geworden, en de
Vergadering met dankzegging gesloten.

Geresumeerd en geteekend op heden, den l3den November, 1837.
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DRJE EN TWINTIGSTE ZITTING.

Maanda~’, den i3den November, 1837.

Tegenwoordig al de Ledeii, uitgenornen degenen, die in ~de Kaapstadsche zaken
niet zi%ten mogen, den Ouderling Dc Vaal, die wegens huiselijke ornstandigheden verlof van
den PrEeses heeft orn naar huis te keeren (Biji.), en den Ouderling Dc Vos, door ongesteld
heid verhinderd.

Ret gebed word door den Scriha gedaan, waarop de Notulen der vorige Zitting,
geresumeerd en geteekend werden. l3ij de resumptie verzocht Ds. Spijker dat aangeteekei~d
worde, dat het hem belet is aanmerkingen te maken op hetgeen in zijne afwezigheid is
besloten. Na do resumptie verlieten Di. Spijker en P. E. Faure de Vergadering.

Betrekkelijk het staken van den opbouw der tweede kerk in de Kaapstad, deed
nu Ds. Morgan het volgende voorstel: “Dat de Eerw. Kerkeraad der Hervormde Gemeente
in de Kaapstad golast worde, de origineele acta des Kerkeraads, betrekkelijk den opbouw van
een tweede kerkgebouw in de Kaapstad, met al do daarmede in verhand staande stukken,
zonder verzuim aan den Hoog-Eerw. Scriba dezer Synodale Vergadering in handen te stellen,
ten einde do Hoog-Eerw. Synode in overweging moge nemen, welke maatregelen daarorn..
trent behooren genomen te worden.” Bit voorstel in overweging genomen zijnde, en velen
hun gevoelen hieromtrent medegedeeld hebbende, werd in omvraag gebragt, aangenomen, en
dadelijk door den Scriba ten uitvoer gebragt (Zie Brieven). Ds. H. A. Moorrees was in
de mindorheid en heeft zijne redenen schriftelijk ingelevercl, waarmede zich vereenigd
hebben do Ouderlingen Loedolif en Maree (Biji.). Be Afgevaardigden van George waren
ook in de minderheid, aismede do Ouderling van Wijnberg, die zijue redenen schriftelijk zal
inleveren (Biji.).

Do Pr~ses stelde hierop voor, dat do Vergadering flu voortga om de zaak in qppe4
betrekkelijk hot niet genoegzaam voorzien van godsdienstig onderwijs in do gemeente van do
Kaapstad, in overweging te nemen,

Ds. H. A. Moorrees vraagde, of dit voorstel uit do originele klagten was voort
gesproten, en word door den Pr~eses affirmatief beantwoord. Verder vraagde hij, of hot
Gouvernement niet hioromtrent reeds boslist had? Waarop word voorgelezen hot antwoord
van hot Gouvernoment op den brief van Di. Von Manger en Spijker, waaruit blijkt, dat
Zijne Excollentie goon gevoelen omtrent do zaak in kwestie heeft uitgedrukt, maar dezelvo
verwezen naar do Rings en Synodale Vergadering.

Nadat vole loden dor Vergadering hun govoelen hieromtront hadden to konnen
gegeven, word het volgende voorstel door Ds. Morgan gedaan: “dat hot duidolijk bowezen is,
dat er eon groot gobrek aan oponbare godsdionst in de Hervormde Gemeente in do Kaapstad
bestaat, en dat doze Synodale Vergadering zulke maatregolen zal nemen, als dezelvo good
vinden on zich daartoe bevoegd oordeelen zal, om in ‘t vorvoig hierin te voorzien.” Bit
voorstel in omvraag gebragt zijndo, is door eeno meerderhoid van 20 tegen 7 aangenomon.
Ds. H. A. Moorrees, de Afgevaardigdon van George, de Ouderlingen van Zwartland en
Caledon, verzochton de aanteokening, dat zij in de minderheici waren, terwijl do Ouderling van
Wijnberg aanteokening verzocht dat hij in do meerderheid gestemd had.
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Het volgende voorstel werd flu door den Ouderling van Wijnberg gedaan, te
weten : “dat de beklaagden het in hunne magt hebben gehad om in dit gebrek gedeeltelijk
te voorzien, en zuiks hadden behooren te doen.” Dit voorstel is door eene meerderheid van
21 tegen 6 aangenomen. Ds. 11. A. Moorrees en de Afgevaardigden van George waren in
de minderheid.

Hierop werd door den Ouderling van Wijnberg voorgesteld: “dat ten gevolge van
de contumacie van de beklaagden, voor den Eersten Ring, dat gedeelte van deszelfs vonnis,
waarbij de beklaagden in de kosten ziju gecondemneerd, worde geconfirmeerd.”

N adat velen hieromtrent bun gevoelen hadden medegedeeld, werd eerst door den
Pra~ses de vraag gedaan: “hebben de beklaagden voor de Vergadering en de Commissiën
van den Eersten Ring gecontumaceerd?” Deze vraag is door eene meerderheid van 18
tegen 7 affirmatief beantwoord. Ds. Thomson en de Ouderling Roos hebben geene stem
uitgehragt. Ds. H. A. Moorrees en de Afgevaardigden van George waren in de minder
heid.

Na werd het laatste gedeelte sian het voorstel in omvraag gebragt, te weten: “dat
dat gedeelte van het vonnis van den Ring, waarbij de beklaagden in de kosten zijn gecon
demneerd, worde geconfirmeerd.” Pit gedeelte van het voorstel, is eohter door eene meerder
heid van 13 tegen 12 verworpen. De Ouderling Roos heeft niet gestemd, dewijl hij bij het
lezen der stukken niet tegenwoordig was. De Ouderling van Colesherg was gedurende
deze stemming wegens ongesteidheid afwezig. Di. Morgan en Smith, die met de meerder
heid gestemd hebben, zullen hunne redenen schriftelijk inleveren (BijL). Di. Robertson
en Taylor zullen hunne redenen inleveren, waarom zij met de minderheid gestemd hebben
(Biji.). Zie ook redenen van den Ouderling van Wijnberg (Biji.).

De Pr~ses merkte hier aan, dat dat gedeelte van het vonnis van den Ring, i~
deszelfs “goedachten” uitgedrukt, betrekkelijk hot schorsen van do door het Gouverne-.
ment gesalari&rden des Kaapstadsehen Kerkeraads, reeds door Zijne Excellentie was afge
keurd, en dat, daar de tijd tot deze zitting bepaald verloopen was, hij de verdere overweging
dezer zaken tot morgen uitstelde. Verder maakte de Pr~ses bekend, dat hij het repliek
van Ds. Herold en eene communicatie van Ps. A. Faure ontvangen had. De Scriba las ann
de Vergadering voor een brief van den Eerw. Pr~ses van den Kaapstadschen Kerke
raad, waarin zijnEerw. berigt, dat hij zich niet geregtigd gevoelt zonder voorkennis en toe-.
stemming van den Kerkeraad, het Notulen-Boek des Kerkenraads, volgens aanschrijving
aan de Hoog-Eerw. Synode in to zenden, en dat zijnEerw. niet in staat zal zijn, het gevoc
len des Kerkeraads daaromtrent voor heden avond te vernemnen.

Hierop werden de minuten voorgelezen en goedgekeurd, waarna do Vergadering
met dankzeggmg gesloten werd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den l4den November, 1837.

c2~
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VIER EN TWINTIGSTE ZITTING.

Din9sda~ç, den l4den November, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen den Ouderling van Worcester door onge
steldheid verhinderd, en degenen die in de behandeling der Kaapstadsche zaken geene zitting
hebben. Nadat het gebed door den Soriba gedaan was, werden do notulen der vorige zit
ting geresumeerd en geteekend.

Vervolgens werd er eene memorie voorgelezen geteekend door ackttien personen,
zich noemende Leden der Hollandsch Gereformeerde Kerk in do Kaapstad (Biji.), de Hoog..
Eerw. Vergadering mededeelende, dat zij eenigen fijd. geleden zekere geschriften hebben getee
kend, die zij naderhand tot hun leedwezen vernomen hebben klagten tegen den Kerkeraad hun..
ner Kerk to beheizen, verkiarende verder dat hunne meening nooit geweest is mu zoodanige
klagten in te zenden wegens eenig gebrek aan godsdienst, noch eenig verzoek om de Eerw.
Predikanten to noodzaken in het Gesticht te prediken, wiji de gaanderij van de Luthersche
Kerk gewoonlijk onder bet houden der Hollandsch Gereformeerde Godsdienst onbezet was,
verder dat zij misleid zijn geworcien, en verzoeken derhalve, dat geene do minste regard op
hunne naamteekening worde geslagen (BijL).

Tot de Kaapstadsche geschilen alweder overgaande, stelde Ds. Morgan voor, “dat
dat gedeelte van het vonnis van den Eersten Ring, waarbij de Kerkeraad gesuspendeerd is,
wegens contumacie, bevestigd worcie, en dat de suspensie zal voortduren tot dat de Kerke
raad zich genegen zal verkiaren om zich te onderwerpen aan de Hoogere Kerkelijke Bestu
ren, volgens Art. 4 van het Algemeen Kerkelijk Reglement.” Ps. Morgan adstrueerde zijn
voorstel met oenige aanmerkingen, doch verklaarde zich ook genegen, indien zuiks blijken
mogt cle wenseh van de vergadering te zijn hetzelve in to trekken. Ds. Ballot verzocht dat
eon gedeelte van de mernorie van den Kaapstadschen Kerkeraad, in antwoord op hot “goed..
achten” weder voorgelezen mogt worden, ter verlichting der Vergadering omtrent de bedoe
ling en de bezwaren des Kerkeraads, hetwelk geschied is.

Over het voorstd van Ps. Morgan werden nu door velen der Loden aanmerkingen
gemaakt, en daar hot scheen dat de vergadering zich or niet mede vereenigde, zoo werd bet
zelve door den voorstelleringetrokken.

Do Scriba stelde nu voor hot navolgende: c~ De Synode verklaart dat de Eerste
Ring, wegens de conturnacie van den thans fungerenden Kaapstadschen Kerkeraad verpligt
was om eenig duidelijk teeken van afkeuring to geven, doch onder do bestaande omstandig
heden, vooral daar, door gebrek aan Leeraars, de openbare Godsdienst nog meer zoude ko
men te lijden, zoo wijzigt de Synode het vonnis van suspensie door hare afkeuring to ver
kiareri van bet gedrag der Beklaagden jegens den Ring en deszelfs Commissi~n, en dezelve
bij dezen te bock te stellen— door den yemelden .Kerkeraad iliervan $chrVtelijlce /cen~i8 i~e~even,
en denzelven Ic pelaslen, in ket vervo~ç, meer eerbied voor Itoopere /~er/celifke besturen Ic betoo
nen.” Dit voorstel is door cone groote meerderheid (18 tegen 6) der Vergadering aangeno
men. Ps. Fl. A. Moorrees en do Ouderling van Zwartland en Caledon, als ook de Afge..
vaardigden van George, waren in do minderheid en zullen hunne redenen schriftelijk inleve.
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ren (Biil.). Be Ouderlingen van der Biji en Roos verzoohten van hot uitbrengen hunner stem
verschoond te zijn. — De Ouderling van Wijnberg verzocht ook geëxcuseerd te worden.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses stelde flu voor: “dat in do behoefte van de Kaapstadsche
Gemeente aan godsdienstig onderwijs a1l&~n kan worden voorzien, door op eene tweede
plaats des Zondags openbare Godsdienst voor dezelve te houden, en dat de Kaapstadsche
Kerkeraad, op grond van Art. 22 van het Algemeen Kerkelijk Reglement, mits dozen wor
de gelast, daarin onmiddelijke voorziening te maken “—welk voorstel, nadat men hetzelve
rijpelijk overwogen had, door eene meerderheid van 20 tegen 6, de Ouderling A. Roos al
weder niet gestemd hobbonde, is aangenomen geworden. Ds. H. A. Moorrees, do Ouder
ling van Caledon, en do Afgevaardigden van George waren in do minderheid en zullen hunne
motiven schriftelijk inleveren (Biji.). De Ouderling van Wijnberg vraagde nu, als in verband
met het eerste en hot laatste der aangonomene voorstellen betrekkelijk deze zaak : “ kan dit
geschieden zonder additioneel bezwaar voor het Gouvernement, door het getal van Leeraars
to moeten vermeerderen P” Met betrekking tot deze vraag was de Synode met cone meer_
derheid van 20 tegen 7 van gevoolen dat zuiks wel kon geschieden zonder additioneel be~
zwaar voor hot Gouvernement of cone vermeerdering vau hot getal van Leeraars, wanneer elk
der drie Leeraars sleohts eons des Zondags op ondersoheidene uren openbare Gôclsdienst houdt.
Be Ouderling Roos heeft met do meerderheid gestemd. Vs. H. A. Moorrees merkte hier
aan, dat, op grond van zijne bezwaren tegen do twee voorgaande voorstellen, hij zich met dit
voorstel ook niet kon vereenigen (BijL).

Be Pr~eses benoemde hierop Vs. Ballot en den Scriba, om voorstellen to vervaardi
gen op het 2de, het 5de en hot 6de punt voorkomendo oudor hot Hoofddeel Riiigsbestuur,
aismede op do eerste en tweede klagte van den Kaapstadschen Kerkeraad tegen den Eersten
Ring.

Er werd flu voorgelozon eon brief van den Kaapstadschon Kerkeraacl, verdere bezwa
ron opgevende, waarom dezelve aan do opeisching van deszelfs Resolutie-Boeken, niet heeft
voldaan, maar do Synode mededeelende, dat men do zaak onder do overwegiug van Zijne
Excellentie den Hoer Gouverneur had gebragt, met verzoek om to mogen weten of men al
dan riiet vrijheid heeft aan do vordering der Synode te voldoon (Biji.).

Verder word er voorgelezen cone communicatie van Ds. A. Faure, behoizende eon
verhaal door zijn-Eerw. vervaardigd, betrekkelijk hot prediken in hot Gesticht, cii op zijn
Eerw. verzoek aan do Synode medogodeold, als wetende, golijk zijnEerw. zich uitdrukt, van
geeno betere gelogenhoid om zich to verdedigon tegen aanmorkingen in den brief van de
We]-Eerw. 1-Jeeren Von Manger en Spijkor, wolke, gelijk hij van do toehoorders vernomen
had, die doszelfs lezing in do Synode hobben aangehoord, zijn karakter aandoen (Biji).

Ook is aan do Vergadering voorgelozen geworden hot repliek van Ds. Herold op
do aanmerkingon botrekkelijk zijnEerw., voorkomendo in cone memorie van den Kaapstad
schen Kerkeraad, dd. 12 October 1837 (Biji.).

Do Hoog-Eerw. Pr~eses maakto flu aan de Vergadering bekend, dat do Vergade
ring op morgen met do overblijvende Beschrijvingspunten zou voortgaan, waarna de minu~
ten voorgelezen en goodgekeurd zijn geworden, en de Vergadering met dankzegging gesloteri.

Gerosumeerd en getoekend op hoden, den l5den November, 1837.
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YIJF EN TWINTIGSTE ZITTING.

W~en8da~q, den l5den Novem&r, 1837.

Tegenwoordig al do Leden, uitgenomen degenen tot den Eersten Ring behoorende.
die in de zaken betrokken zijn, en derhalve niet zitten mogen.

Nadat de Vergadering op de gewone wijze met hot gebed geopend was, werden
de notulen der vorige zitting geresurneerd en geteekend.

Bij do resumptie stelde de Hoog-Eerw. Pra~ses voor, “dat het verzoek van de 16
personen, die verzocht hebben, dat geen regard op hunne naamteekening geslagen worde,
volkomenlijic toegestaan worde, dewiji zij getoond hebben, dat hunne naantteekening geen
regard verdient.” Met dit voorstel van den Pra~ses vereeuigde zich bijna de geheele verga
dering.

De Synode ging flu voort om de voorstellen te overwegen, welke door de conimis
sic gisteren aangesteld vervaardigd waren> op de nog overblijvende Beschrijvings punten; en
wel eerst betrekkelijk den wensch van den Eersten Ring 1837, orn het gevoelen der Synode
te mogen hebben aangaande den schijn, clien do Kerkeraad der Kaapstad in het Rapport
opgeeft, omtrent de handelingen van den Ring 1836. Hieromtrent, na hetgeen hierop betrek
king heeft weder voorgelezen is geworden, zijn twee voorstellen ingeleverd, het eerste door Ds.
Ballot van dezen inhoud : “de Synode kan niet anders dan de zinsnede ointrent den schijn,
voorkornende in een Rapport van den Kaapstadschen Kerkeraad, ingeleverd in den Eersten
Ring 1837, beschouwen als beheizende cone wel niet aangename reflectie voor een ligchaarn
als dat van den Eersten Ring, doch tegelijktijdig lettende op do omstandigheden zelve, is
van gevoelen, Kerkeraden in vervoig van tijd to recommenderen, meer beseheidenheid ten op~
zigte van do Ringsbesturen, onder welke zij sorteren, te betoonen; en de Ringsbesturen
ten sterkste aautebevelon, om, in vervoig van tijd zich te wachten in hot geven van zelfs do
minste reclenen tot het maken van dergelijke reflectiën”—en het tweede door den Scriba, lui
dende aldus: “Dc Synode kan niet anders dande zinsnede omtrent den se/dfn, voorkomende
in een Rapport van den Kaapstadschen Kerkeraad, ingeleverd in den Eersten Ring, 1837,
afkeuren, als beheizende cone reflectie op hot gedrag van den Ring, een ligchaam over den
Kerkeraad gesteld, omtrent hetwelk men moor hescheidenheid moest botoonen.”

Doze voorstellen in omvraag gebragt zijnde, zoo is het tweode door eene meerder
heid van 20 togon 6 aangenomen. Ds. Edgar en do Ouderling van Clanwilliam, die in den
Ring van 1836 gezeten hebben, hebben hierin niet gestemd.

Aangaando hot 5de punt, onder hot Hoofddeel “Ringsbestuur,” t. w.: “Voor
dragt van den drang der omstandigheden, waarin do Vergadering van den Eersten Ring van
1837 zich bevonden heeft enz.,” is het volgende voorstel door do Commissie ingeleverd: “Ret
bodrooft do Synodo do onaangenaamheden to vernemen, die in do Vergadering van den
Eorsten Ring hebbon plaats govondon, en daar dit meest schijnt ontstaan to zijn uit ge
brek ann eon reglomont van ordo voor den Ring, zoo wordt voorgestold dat de Synode be-
pale, dat hot Roglomont van orde bij do Algemoone Kerkvergadering in gebruik, ook bij de
Ringsvergadering van kracht zijn zal, tot dat or bepalingon voor do moderatuur van den
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Ring zullen zijn gemaakt, wanneer men vertrouwt dat dit genoegzaam zijn zal, om derge
Iijke dingen voor de toekomst voor te komen.” De overwegirig van dit voorstel werd uitge
steld tot dat er eene voile vergadering zijn zal.

Aangaande het volgende punt, Hoofddeel “Ringsbestuur,” t. w.: “Bat de
Hoog-Eerw. Synode onderzoek doe naar de ambtsverrigtingen der Voorzitters van den Eer
sten Ring, gedurende 1836 en 1837,” was de Commissie van gevoelen, dat dit punt niet in
overweging genomen kon uorden als te algerneen zijnde. Men stelde echter ook dit punt uit,
tot dat er eene voile vergadering zijn zal.

Betrekkelijk de eerste klagte van den Kerkeraad der Hoofdstad, tegen bet Hoog
Eerw. Bestuur van den Eersten Ring 1837, wegens het onregt en de beleediging deszelfs Afge
vaardigden tot de Eloog-Ew. Vergadering van den Eersten Ring, 1837, aangedaan, door den
Wel-Ed. Hr. G. I-I. Maasdorp Ouderling, benoemd om bij iridispositie van den welEerw. Hr.
Predikant A. Faure, deszelfs plaats te vervangen, te verwerpen enz—werd door l)s. Ballot
voorgesteld, nadat de stukken hiermede in betrekking staande weder aan de Vergadering
medegedeeld zijn geworden, “dat de Kaapstadsehe Kerkeraad, door de benoeming van den
Ouderling G. FT. Maasdorp, om, uithoofde indispositie van den Wel..Eerw. Heer Predikant
A. Faure deszelfs plaats te vervangen, goed gehandeld heeft, en dat het Ringsbestuur in het
verwerpen van hem, als zoodanig, kwalijk heeft gehandeld ;“ welk voorstel door eene groote
rneerderheid verworpen is.

Hierop stelde de Scriba het volgende voor: “Daar het gebleken is, dat de Verga
dering van den Eersten Ring geconvoceerd is geworden in den naam van Ds. A. Faure, en
het niet is bewezen dat Ds. A. Faure aan den Kerkeraad van de Kaapstad kennis heeft ge
geven, dat hij zeif in die Vergadering niet tegenwoordig zijn zoude, en daar dus de benoe
ming van den Ouderling Maasdorp tot plaatsvervanger van Ds. A. Faure is geschied, zonder
voorkennis van laatstgemelden, zoo verklaart de Synode, dat de Kerkeraad om bovengemelde
redenen kwalijk heeft gehandeld, om den Ouderling lVlaasdorp in die betrekking te benoe
men, en keurt dezelve de handelwijze goed van het Ringsbestuur, door den Ouderling Maas
dorp, om evengemelde redenen, in deszelfs Vergadering sessie to weigeren.” Dit voorstel is
door eene groote meerderheid aangenomen. In de minderheid waren Ds. H. A. Moorrees,
de Afgevaardigden van George, en de Ouderlingen van Caledon en Zwartland.—D. Edgar
en de Ouderlingen van Worcester en Colesberg hebben niet gestemd.

Betrekkelijk bet tweede punt van klagte, t. w. : “Die Vergadering in afwezigheid
van de geadmitteerden te sluiten enz.”, werd door de Commissie voorgesteld, dat, “daar in
gemelde Ringsvergadering niet anders behandeld is dan de zaak van de Kaapstadscbe gemeen
to en Kerkeraad, en er verklaard is dat er geene intentie tot beleediging bestaan heeft, zoo
oordeelt de Synode deze redenen als voldoende. Ten opzigte van de uitdrukking der ver
wachting om als Leden van het Ringsbestuur weder te zullen worden toegelaten, is de
Synode van gevoelen, dat, daar eenige Leden van gemeld Ringsbestuur verklaard hebben,
dit niet aldus te begrijpen, er een misvei’stand heeft plaats gebad en men geheel ter goeder
trouw heeft gebandeld.” Dit voorstel is algerneen aangenomen met uitzondering van den
Ouderling van Wijnberg, die zijne redenen zal inleveren (Biji.). Ds. Morgan heeft niet
gestemd en zal ook scbriftelijk zijne motiven inzenden (Biji.).

Er werd nu voorgelezen een brief van den Kaapstadschen Kerkeraad van heden
(Biji.), vermeldende dat er bij den Kerkeraad een antwoord van het Gouvernernent ontvan
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gen is, betrekkelijk bet opeisohen door de Synode van deszelfs Resolutie-boeken, waaromtrent
Kerkeraad heden avond eene vergadering zal houden, en op morgen deszelfs decisie aan de
Synode zal mededeelen.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses wenschte flu van den Ouderling van Wijnberg te weten,
of hij genegen zoude zijn de genomene decisiën in de Kaapstadsche geschullen te vereenigen
en daaruit eene uitspraak op te maken.

Gernelde Ouderling antwoordde hierop, dat hij aan dezen moeijelijken pligt voldoen
zou, indien daartoe door den Pr~ses aangesteld, doch verzocht vooraf of het hem nog ver
oorloofd zijn zoude een voorstel te doen, om zelfs flu nog pogingen aantewenden, ten einde
den vrede te herstellen tusschen de Partijen.

Bijna allç loden deelden hieromtrent hun gevoelen mede, en bijna algemeen was
men er voor, kon zuiks op eene voldoende wijze gesehieden.

Er werd ook aangemerkt, dat, daar men nu niet regterlijk handelde, men dus ook
het gevoelen van Commissarissen Politiek hieromtrent zoude kunnen inwinnen. Flierop zeide
de eerste Commissaris Politiek, dat hij zich met bet voorstel hartelijk vereenigde, en dat, ge
lijk hij bij de opening der Synode gezegd had, het nageslacht liaar zegenen zoude, indien
zij tbans eon einde aan al de oneenigheden maken zoude. Be tweede Commissaris Politiek
stemde hiermede volkomen in.

Be Pr~eses benoeinde hierop den Ouderling van Wijnberg en Us. Ballot, om met
eenigen der wederzijdsche Partijen, thans als toehoorders tegenwoordig, over eene bevrediging
te spreken, en het gevoelen derzelven aan de Synode mede te deelen.

De Commissarissen Politiek hebben zich ook bij dit onderhoud gevoegd.
Nadat gemelde Heeren zich voor eenigen tijd hadden verwijderd, berigtte de Un

derling van Wijnberg, dat hij de hoop koesterde dat eene vereeniging nog mogelijk was;
dat zij overeengekomen waren op morgen ten 12 ure te confereren tot gez. einde; tot welke
conferentie ook genoodigd worden de beide i~VEoderatoren en beide Heeren Commissarissen
Politiek. Hij stelde daarom voor, dat de verdere behandeling dezer zaken zoude worden
uitgesteld tot na afloop dier conferentie; hetwelk aangenomen is geworden.

Do Hoog-Eerw. Pneses gelastte hierop den Scriba, om ook aan den Eersten Ring
hiervan kennis te geven, en denzelven to verzoeken twee uit hun midden te comn~itteren,
om denzelven in gernelde conferentie te vertegenwoordigen.

Ook word verder aan den Scriba opgedragen, om de uit den Eersten Ring afwezi
ge leden tot do vergadering van morgen te convoceren, wanneer men hot rapport van do
Commissie, aangesteld om eene memorie aan den wetgevenden Raad betrekkelijk de Huwe
lijks Ordonnantie to vervaardigen, in overweging nemen zal; en den Heer M. C. Vogelge
zang aan te schrijven, om op morgen in do Vergadering te verschijnen.

Do minuten werden flu voorgelezen en goedgekeurd, en de Vergadering met dank
zegging gosloten.

Geresumeerd en geteekend op heden, don l6den November, 1887.
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ZES EN TWINTIGSTE ZITTING.

Donderc1a~q, de~ l6den iVovember, 1837.

Tegenwoordig al de leden, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius, de Afgevaar
digden van de Kaapstad, den Predikant van de Paarl en dien van Tijgerberg. Nadat het
gebed door den Scriba gedaan was, werden de notulen der vorige zitting geresurneerd en
geteekend.

Be door de Commissie vervaarcligde memorie, betrekkelijk de Huwelijks Ordonnan
tie thans voor den Wetgevenden Raad, werd nu voorgelezen.

D.e Ouderling van Zwartland merkte aan, dat in de memorie niet gelet is op de
schade, weike door het passeren van deze ordonnatie de kosters en voorlezers zullen komen
te lijden.

Ds. Morgan stelde voor, dat het goed ware wanneer in gemelde Ordonnantie eeii
clausule gemaakt werd, aan elk kerkgenootschap overlatende, om verdere bepalingen aan -

gaande het inzegenen der huwelijken van deszelfs ledematen te maken.
Ps. Smith en anderen maakten ook eenige aanrnerkingen op gemelde memorie,

waarop besioten werd om dezeive weder in handen te stellen van de Commissie, met bijvoe
ging van Di. Smith en Morgan, en met verzoek om dezelve op morgen te willen inleveren.

Be Scriba leverde nu in hetgeen door de Commissie vervaardigd was, betrekkelijk
de zaak der Heidenen. Be Commissie was van gevoelen, dat in de tegenwoordige tijden,
het in werking brengen van het Reglement door de Synode van 134 ontworpen, hierom
trent (waarop echter geene zelfs provisioneele sanctie aisnog bekomen is) weinige gewerischte
vruchten zou opleveren, en stelde derhalve voor, dat eene opwekkingsrede hieromtrent, door
de Commissie daartoe vervaardigd, in de ondersoheidene kerken op drie Zondagen voorgele..
zen zoude worden, als zijnde het eenigste, dat de Commissie thans in staat was aan te
bevelen (Bijl.).

Di. Herold en H. A. Moorrees gaven te kenneri, dat zij gaarne zien zouden, dat
scholen opgerigt werden ter opleiding van jongelingen als onderwijzers, niet alleen voor de
Heidenen, maar ook voor de kinderen der landbouwers en anderen, die op eenen verren
afstand van de dorpen wonen.

Di. Ballot en Smith vereenigden zich hiermede.
Ds. Fraser vond de opwekkingsrede, door de Commissie vervaardigd, goed, en

was van gevoelen, dat het voorlezen derzelve, niet alleen in de kerken, maar ook bij gelegen
heid van openbare godsdienst in de afgelegene gedeelten der gemeenten, met ed goed
gevolg zoude gepaard gaan.

Ds. P. E. Faure herinnerde de Vergadering aan de recommendatie door de Synode
van 1834 aan de Ieeraars gedaan, om geschikte jongelingen als onderwijzers gratis op te
leiden.

Ds. Thomson stelde voor, dat cen of twee nit elken Ring als eene vaste Corn
missie aangesteld zouden worden, om onderling te corresponderen, en plannen te beratnen
ter betere onderwijzing van de Ohristelijke jeugd en van de Heidenen.

D2
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De Synode besloot intussehen om de commissie voor hetgeen zij vervaardigd had,
derzelver dank te betuigen, doch voor dat eenig besluit hierorutrent genomen word, van
hot Gouvernement door ruiddel van de Commissarissen Politiek te vernemen, wat geworden
was van de ontworpene plannen hieromtrent aan het Gouvernement in 1834 voorgelegd.

De Pr~eses maakte flu aan de vergadering bekend, dat do Heer Vogelgezang ver
hinderd was door ziekte heden tegenwoordig te zijn, doch hoopte op rnorgen daartoe in staat
to wezen (Biji.).

Eerie vraag voor eenigen tijd door Ds. P. E. Paure ingezonden, werd flu door den
Pr~ses aan de vergadering voorgedragen, to weten: “Zal men niet, om wanorde voor te
komen, do Lidmaats-Attestatien aan vertrekkenden gratis vorleenen, en om den voorlezer
of koster te vergoeden, in deszelfs inkomsten, bij do aanneming ecu bowijs van lidmaatschap
aan ieder aangenomenon door den voorlezer of kostor doen uitreiken, ondor betaling van
twee shillings en sixpence ?“ Na eenige discussio hieromtront, word do vraag ingetrokken.

Ret flu 12 uur zijnde, zoo verwijderden zich do Moderatoron, do Commissarisson
Politick met de commissie der Synode, Us. Ballot en de Ouderling Truter, ten einde,
volgens besluit van gisteren, zelfs flu nog pogingon aan te wenden, de partijen in de
Kaapstadsche geschillen botrokken, op eerie voldoondo wijzo te bevrodigon.

Bij hot wederkeeren gaf do Pr~ses aan do Synode to kennen, dat do belangrijk
heid van do zaak oorzaak was geweest van een langer oponthoud dan hij wel gedacht had,
maar dat het hem aangenaam was do vergadering te kunnen mododeelen, dat aihoewel de
zaak net alsnog geschikt was, men echter nog het vooruitzigt had, op eone minzamo afdoe
ning der geschillon.

Met betrekking tot do vraag van Ds. P. E. Pauro, stoldo rim do ouderling van
Wijnberg het volgende voor: “Eenig lidmaat, die een jaar en zes woken in oeno gomeonte
zal hebben gewoond, zondor zijn attestaat bij die gemeento to hebben ingolevord, zal totdat
zoodanige attestaat zal zijn ingeleverd, niot tot do sacramenten worden toegelaton.”

Do Scriba stelde voor, dat doze zaak naar do onderscheidene Ringen gerenvoijeord
worde, en dit voorstol in omvraag gebragt zijnde, is door do meerderheid aangenomen ge.
wordon.

Er werd flu voorgelezen eene communicatie van den Hoog-Eerw. Qu~stor van het
Synodale Ponds (Biji.), de vergadoring mededeelende, dat de ponningen thans in hot Synodale
Ponds voorhanden, toereikonde zoudon zijn geweest, ter bestrijking dor onkosten dozer buiten
gewone Synodale Vergadering, indien dozelve met vijftien zittingdn ware besloten, doch
dit hot het geval niet zijndo, verzoekendo vroegtijdig dat hem aanwijzing rnogt geschieden,
van Pondsen ter betaling dor rekeningen der afgovaardigden, enz.

Deze wonk is met dank aangonomen, en besloten om hieromtrent bepalingon to
maken vóór de sluiting der vergadering.

.De Hoog-Eerw. Pr~ses gaf flu aan do vorgadering to konnen, dat hij hoopte doze
Buitengowono Synodale Vergadering op aanstaanden Dingsdag to kunnen sluiten.

Do minuton werden hierop voorgelozen en goedgekeurd, en do Vergadering met
dankzegging gesloten.

Geresumeerd en goteekend op heden, don l7den November, 1837.
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ZEVEN EN TWINTIGSTE ZITTING-.

P~ijdaq, den l7den November, 1837.

Tegenwoordig al de leden, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius, den Ouder
ling van Worcester door ongesteidheid verhinderd, de Kaapstadsche Afgevaardigden, en de
Wel-Eerw. Heeren Beck en Van der Lingen.

Dc Vergadering werd met het gebed door den Scriba geopend, waarna de notulen
der vorige zitting geresumeerd en geteekend zijn geworden.

De Commissie aangesteld tot het vervaardigen van eene memorie aan den Wet
gevenden Rand, betrekkelijk de Huwelijks Ordonnantie, las flu gemelde memorie geëmen
deerd voor, welke algemeen goedgekeurd en met dank aangenomen werd (Biji.).

De Ouderling van Wijnberg, als een der Commissie aangesteld ter bevrediging
van partije;~ in de Kaapstadsche geschillen, maakte bekend, dat wegens de kortheid des
trjds, de Commissie het geluk niet had van te kunnen berigten, dat de partijen met elkan
der juist geheel hevredigd waren, en dat, wat de Commissie aanging, zij hare taak voor
vrucbteloos afgedaan moest houden; partijen waren echter nabij elkander gekornen, en
voor hemzelven had hij als flog het vooruitzigt op cene minnelijke schikking.

Men ging flu over tot de verdere overweging van het ontworpen Reglement op
Kerkeraden, hetwelk met de gemaakte veranderingen, bijvoegsels en uitlatingen (zoo als te
zion is in de Biji.), door de meerderheid is aangenomen.

De Ouderling van Wijnberg stelde flu voor, dat betgeen in den gelei-brief van
de Commissie gerecornrnendeerd wordt, in een besluit der Syixode moge worden veranderd.
Waarop door do meerderheid werd besloten, dat ann de Moderatoren worde opgedragen,
om to zorgen dat dit Reglenient, zoo spoedig als mogelijk, kracht van wet verkrijge.

Vervolgens stelden de Heeren Morgan en Truter het volgende voor: “Do Synode
verwacht van de ledematen der Nederduitsch Hervormde Kerk, dat zij als voorheen zullen
voortgaan met hunne huwelijken, als van goddelijke instelling zijnde, kerkelijk to laten
inzegenen, niettegenstaande eenige wetsvoorzieningen, waardoor hot voltrekken van
huwelijken, zonder zoodanige inzegening, voor voldoende verklaard wordt; oordeelende do
Synode zoodanige inzegening noodig, om aan gehuwden onder de gemeenten al hunne
kerkelijke voorregten te verzekeren.” Dit voorstel is door de meerderheid der Vergadering
verworpen.

Er werd nu voorgelezen een brief van den Kaapstadschen Kerkeraad, gedateerd
16 November, betrekkelijk de opge~ischte Resolutie-Boeken, met eenen geannexeerden brief
desaangaande van hot Gouvernement (Biji.). Dc Kerkeraad schrijft onder anderen hot volgende:’
“Hot blijkt, dat tusschen de Hoog-Eerw. Synode en den Kerkeraad, omtrent het regt van
opeisching, een verschil van opinie bestaat. Dit verschil in eene zaak van consequentie,
dient op de eene of andere wijze beslist te worden, en de Kerkeraad neemt do vrijheid aan
de overweging van de Hoog-Eerw. Synode te submitteren, op wat wijze zuiks hot best zal
kunnen gesehieden, met verzoek om met he gevoelen der Hoog-Eerw. Synode daaromtrent
bekend gemaakt te worden.”

D2



174

Toen men overging om den brief van den Kaapschen Kerkeraad in overweging
te ~nemen, hebben de leden van den Eersten Ring, in de geschillen betrokken, zich ver
wijderd.

De Synode hierop acht geslagen hebbende, verklaarde dat het buiten twijfel was,
of de beslissing van dit versehil behoorde tot hare competentie, en dat de Kerkeraad als een
minder bestuur verpligt is aan de aanschrijving van hoogere besturen te voldoen.

Daarop steide de Pr~eses voor “ dat de Eerw. Kerkeraad der Kaapstad door den
Scriba uit naam der Synode gelast worde, deszelfs Resolutie-Boeken, met alie daartoe be
hoorende Bijiagen betrekkelijk het staken van den opbouw der nieuwe of tweede Kerk te
stellen in handen van den Scriba, morgen ochtend bij het openen der Synodale Vergadering.”
Dit voorstel is aangenomen door 20 tegen 5 (Zie Brievenboek). Ds. H. A. Moorrees, de
Ouderlingen van Oaledon en Zwartland, en de Afgevaardigden van George in de minderheid.

De Pr~eses rnaakte aan de Vergadering bekend, dat de Heer Vogelgezang nog door
ziekte verhinderd was van in de Vergadering te kunnen verschijnen.

Verder deelde de Pr~eses aan de Vergadering mede dat men op morgen eenige
voorsteilen die voor de voile Vergadering gebragt moeten worden, in overweging zal nemen,
en daarna met de verdere besiissing der Kaapstadsche Geschullen zal voortgaan.

Dc minuten werden hierop voorgelezen en goedgekeurd, en nadat dankzegging
door den Scriba gesehied was, werd de Vergadering tot morgen geadjourneerd.

Geresumeerd en geteekend op heden, den l8den November, 1837.

AOHT EN TWINTIGSTE ZITTING.

Zaturcla~q, de7~ l8den November, 1837.

Tegenwoordig al de I~eden, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius en de Kaap~
stadsche Afgevaardigden, behaive den Ouderiing P. Roux.

De Hoog-Ed. eerste Commissaris Politiek heeft deze Zitting niet bijgewoond. Na-
dat het gebed door den Scriba was gedaan, werden de Notuien der vorige Zitting geresu
meerd en geteekend.

Bij de resumptie merkte Ds. P. E. Faure aan, dat er in het Regiernent op Kerkera
den geene voorziening gemaakt is, omtrent het getal die jaarlijks aftreden, en stelde tot dat
einde het volgende voor: “De diensttijd van eiken Ouderling en Diaken is bepaald op twee
achtereenvolgende jaren, waarna hij zai moeten aftreden, tenzij zij herkozen worde.” Dit
voorstel is algemeen aangenomen.

Nu werd voorgelezen een brief van den Pr~ses des Kaapstadschen Kerkeraads, te
kennen gevende dat zijnEerw. eene Vergadering des Kerkeraads tegen half twaalf uur belegd
had, om over den brief van den Scriba der Synode te delibereren, en dat hij in den loop van
dezen dag het antwoord zoude inzenden (Biji.).
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liet voorstel reeds gedaan in de 25ste Zitting, omtrent den drang der omstandig
heden waarin de Vergadering van den Eersten Ring van 1837 zich bevonden heeft, enz.,
doch welk voorstel, tot dat er eene voile Vergadering zijn zou, uitgesteld werd, is flu in
overweging genomen en algemeen goedgekeurd, behaive door de Afgevaardigden van de Paarl
en den Ouderling van Zwartiand, die daarvan aanteekening verzocht. Ret laatste punt, onder
het hoofddeel Ringsbestuur, betrekkeiijk de ambtsverrigtingen van de Voorzitters van den
Eersten Ring in 1836 en 1 837, werd aiweder ter tafel gebragt, en daarop besloten, op
gemeide voorstei niet te ageren, omdat door het besluit omtrent het voorgaande punt
desaangaande voorziening is gemaakt. De Afgevaardigden van de Paarl waren tegen dit
besiuit.

Nu werd weder voorgeiezen eene inemorie van den Wei-Eerw. A. Faure, inhou
dende verzoek om zijn gedrag ten opzigte van bet prediken in bet Gesticht van het Zuid~
Afrikaansch Zendeling Genootsohap, onderzoeht te hebben (Biji.), en daardoor de opinie der
Synode te mogen hebben, dewiji hij wegens gemeid prediken bij de Ringsvergadering is
aangeklaagd, en gemelde klagte aidaar voor notificatie is aangenomen.

Be vraag werd gedaan, of er hieromtrent eene klagte bij de Synode gedaan was?
waarop geantwoord werd, niet direct, maar indirect door den brief aan het Gouvernement,
door Di. Von Manger en Spijker ingezonden, beheizende beschaidigingen tegen Ps. A.
Faure, welke voor hem verborgen waren gehouden, terwiji Ds. Faure, op het vernemen van
het bestaan van dien brief, eene verdediging van zichzeiven aan de Synode had inge~
zonden.

Ps. H. A. Moorrees merkte aan, dat, daar de memorie van den Kaapstadschen
Kerkeraad, vragende hoe te moeten handelen in hunne zaak voor de Synode, niet beantwoord
is geworden, deze ruemorie ook in geene aanmerking moest komen ; dat hij tegen deze wijze
van behandeling was, en geene verdere aanmerkingen daarover wilde mededeeien. Be
Pr~ses antwoordde hierop, dat niet alleen de memorie van den Kaapstadschen Kerkeraad,
maar ook die van de Appellanten, dezelfde vraag voorstellende, onbeantwoord is gebleven,
orndat men zuik eene vraag meende niet te rnoeten beantwoorden.

Veie loden deelden hun gevoeien omtrent de handelwijze van Ps. Faure inede,
waarna het volgende voorstei omtrent de zaak gedaan werd: “ Dc .cS~jnode verklaart, dat de
Wel-Eerw. fleer A. Panre, door ketprediken in liet Z. A. Z. Gestickt, in voldoenin~i aan den
wen$c/~ van vele Leden zifner Gemeente, onder do liestaande om&tand~g1ieden, allezins loffelific
en overeenkomst~çi de uitspraken der H &hr~ft als een ~qetrouwe Rvan~eliedienàar ~qekan
cleld heqft.

Dit voorstel werd tegen cone minderheid van 5 aangenomen. [)e Afgevaardigden
van George, Us. H. A. Moorrees, en de Ouderling van Zwartland en Caledon maakten deze
minderheid uit, en verzochten hiervan aanteekening.

Die ieden van den Eersten Ring, voor wie de zaak als klagte gebragt was, hebben
niet mode gestemd. Ret voorstel van de Afgevaardigden van do Paarl, was nu aan de orde,
t. w. : “Dc Hoog-Eerw. Synode gelieve den Kerkeraden te veroorloven terug to houden, ten
profijte van hot Armenfonds, in eike gemeente, twee-vijfde deelen van bet geld dat geheven
wordt van de Buitengewone Huwelijksdnzegeningen en Ledernaatsbevestigirigen, daar dat
geld oorspronkelijk der gemeente eigendom is “—hetwelk door allen, uitgenomen de voorstel
lers en den Predikant van Caledon, is verworpen geworden.
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Hierop volgde het voorstel van Ds. A. Smith, namelijk :~ cc Pat een adres vanwege
de Synode aan Zijne Excellentie den Gouverneur in Rade gepresenteerd worde, den
dank der Vergadering betuigende voor de onlangs gepasseerde orcionnantie aangaande de
heiliging van den Ohristelijken Sabbat, met uitdrukking der hoop, dat deze ordonnantie door
Hare Majesteit de Koningin in Rade moge gesanctioneerd worden.” Ds. Smith onder
steunde zijn voorstel met eenige aanmerkingen, en nadat het gevoelen der vergadei’ing hier
omtrent ingewonnen was, is het voorstel door cene meerderheid van ] 8 tcgen 11 aangeno
men; waarop Os. Smith door den Pr~ces benoemd werd, om gemeld Adres te vervaardigen
(Biji.). Do Heeren Morgan en Truter hebben niet gestemd en zullen hunne redenen inleve
z’en (Biji.).

Na werd ontvangen een brief van den Pr~eses des Kaapstadschen Kerkeraads, in
antwoord op dien van den Scriba van gisteren (Biji.), me~dende dat de Kaapstadsche Kerke
raad wenschte dat de Hoog.Eerw. Synode het verschil van opinie tussehen haar en den Kerke
raad, door eenen derde zoude laten beslissen enz.

Nadat eenige leden hun gevoelen orntrent het gedrag van den Kerkeraad hadden
medegedeeld, vraagde de Pr~eses: “Heeft de Kaapstadsche Kerkeraad door het niet voldoen
aan de opeisching der Synode van dezelfs Resolutie-Boeken en andere Documenten, betrek
kelijk hot staken van den opbouw der tweede of nieuwe kerk, zich aan contumacie schuldig
gemaakt, Ia of IVeen ?“ Deze vraag werd affirmatief beantwoord. De Ouderlingen van Caledon
en Somerset, en de Predikant van Worcester hebben niet gesternd. Do Afgevaardigden van
George, Ds. H. A. Moorrees en de Ouderling van Zwartland waren in de minderheid. Dc
leden van den Eersten Ring meergemeld, hebben noch gevoelen noch stern in deze zaak
uitgebragt.

Ps. Smith stelde nu voor en werd door den Scriba gesecondeerd, dat eene corn
missie benoemd worde, om vóór het doen van eenige uitspraak hieromtrent met den Kerke..
raad to spreken en daaromtrent op Maandag morgen to rapporteren. Dit voorstel werd niet
aangenomen.

Nu stelde Vs. Morgan voor, “dat de Kaapstadsche Kerkeraad gelast worde, zich
Maandag oohtend, om half elf ure, voor de Synode te sisteren, om, wegens deszelfs con
tumacie door den Hoog-Eerw. Pr~ses onderhouden te worden, zullende aisdan, zoo het noo
dig geoordeeld wordt, verdere stappen genomen worden naar bevind van zaken.” Pit voor
stel werd aangenomen. In de minderheid waren do Afgevaardigden van George en Ds. H.
A. Moorrees. Dc Ouderlingen van Zwartland en Caledon, en de Predikant van Worcester
hebben niet gestemd.

De Pr~ses bragt nu ter tafel het volgende voorstel van Vs. Von Manger van den
6den November t. W.: “ Dc Wel-Eerw. Heer J. H. von Manger verklaart uit naarn van den
Kerkeraad der Kaapstad, dat dezelve vernomen hebbende welk eene beleedigende verkiaring
do Afgevaardigden van den Paarlschen Kerkeraad aangaanden denzelven gisteren in deze
Hoog.Eerw. Vergadering hebben afgelegd, verlangt dat die verkiaring thans plegtig herroepen
worde, of zoo de gernelde Afgevaardigden zuiks niet mogten kunnen of verkiezen te doen,
dat dan de op gisteren gedane verkiaring nu woordelijk herhaald en in do notulen geinsereerd
worde, in welk geval de Afgevaardigden van de Kaapstad extract daarvan verzoeken, ten
einde daarvan desverkiezende bet noodige gebruik te kunnen maken.”

Do Pr~eses vraagde of dit verzoek van den Kaapstadschen Kerkeraad zoude wor
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den toegestaan, dan of dit voorstel zoude worden uitgesteld? Ac/il antwoorden negatief,
lien affirmatief, lien waren voor het uitstellen totdat de Kaapstadsche Kerkeraad onderwer
ping aan de Synode zoude betoonen. De Pr~ses besliste voor het laatste. Drie leden heb
ben niet gesternd.

Be Ouderling van Wijnberg deed een voorstel omtrent de communicatie van go
vallen van afsnijding van een Lidmaat der Kerk aan overige Kerkeraden, hetwelk met te
genstemming van 4 niet werd aangenomen.

I)e Hoog-Ed. tweede Commissaris Politiek deelde flu aan de Vergadering mede,
twee brieven van het Gouvernement, betrekkolijk de zaak van Ds. Shand (Biji.). Waarop de
Synode verklaarde, “dat de bedoeling van de Synode geene aridere is geweest dan te verkia
ren, dat de redenen van suspensie opgeheven zijnde, de Wel-Ew. Shand geregtigd was tot zijn
vorigen stalu~ en plaats, en dat hot laatste gedeelte van dezo verkiaring zelfs door de Synode
niet is geschied, voor dat zij zich verzekerd had, dat orntrent deze zaak nog geone commu
nicatie aan hot Gouvernement gedaan was, en dus over de situatie van Predikant van TuI~
bagh flog geene dispositie gemaakt was; dat zij nimmer het denkbeeld heeft gekoesterd, om
in het minste zich hot gezag van het Gouvernement aan te matigen, waarvan do submissie
van dat besluit aan de sanctie van het Gouvernement, ten duidelijkste getuigt, als ook het
niet toelaten van Ds. Shand als Lid der Synode voor zoodanige sanctie.” Hieromtrent heb
ben niet gestomd Ds. H. A. Moorrees, de Ouderlingen van Caledon en Zwartland, en de Af
govaardigden van George.

Ook werd er besloten om extract hiervan aan de Commissarissen Politick to verlee -

non, met verzoek om hetzelve aan het Gouvornement toe te zenden—alsmedo werd op voor
stel van Ds. Herold besloten, extract hiervan aan de Moderatoren te verleenen, ten einde,
indien noodig, alien twijfel bij het Gouvernement omtrent do handelwijze van do Synode weg
te nemen.

Kangaando hot protest van den Ouderling van Tulbagh word aangemerkt, dat,
aihoewel hij in de gelegenheid was, hij geene motiven van zijn protest heeft opgegeven, en
ook goon document heeft goproduceerd waaruit block dat hij uit naam der gemeento protes
teerde; dat de Synoclo, daar de Hoer do Vaal, kort na den afloop van do zaak van den
Heer Shand vertrokken is, wogons huiselijko omstandighedon, flu in do onmogelijkhoid is
gemelde motiven van hem to vernomen. Be Scriba werd nogtans gelast om gemelden heer
hot verzoek van hot Gouvernement mode to deelon.

Be Minuten wordon nu voorgolezon on goedgekeurd, waarna do Vergadering met
dankzegging gesloten word.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 2Oston November, 1837.
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NEGEN EN PWIGTIGSPE ZITTING.

Maanda~ç, den 2Osten Novern6er, 1837.

Tegenwoordig al de Leden, uitgenomen de Afgevaardigden van de Kaapstad, met
kennisgeving, en den Ouderling van Worcester, wegens ongesteidheid.

Nadat de Vergadering met het gebed was geopend, werden de Notulen der vorige
Zitting geresuweerd en geteekend.

De memorie van den Wetgevenden Raad, betrekkelijk de Zondags Ordonnantie,
werd nu voorgelezen en met dank aangenomen (Biji.).

Hierna werd Ds. Herold verzoc~ht den Herderlijken Brief door zijnEerw. vervaar
digd, ann de Vergaderin~ voor te lezen. Na eenige aanmerkingen hierover te hebben ge
hoord, verklaarden de Predikant van de Paarl en Ds. H. A. Moorrees, dat zij over het ge
heel zich met den Brief niet konden vereenigen, desniettegenstaande werd dezelve door de
groote meerderheid goedgekeurd en met dank aangenomen.

Nu kwam ter tafel het voorstel van eenige Ouderlingen, betrekkelijk de uitgedrukte
gevoelens van Us. H. A. Moorrees, aangaande den Ohristelijken Sabbat en de Tien Geboden.

Tot geruststelling der Ouderlingen, deed de Pr~eses nan de Vergadering voorlezen
het gezegde van den Heiland aangaande de wet, Matth. 5: 17, enz., waarna Us. Moorrees de
volgende verkiaring deed: “Dat daar eenige leden der Synodale Vergadering, nit zekere
woorden door mij ~met betrekking tot de Pien Geboden gebezigd, vermoedens koesteren, alsof
ik een of ander dier geboden zoude wifien omverwerpen, ik mij gedrongen gevoel te ver
kiaren, dat zuiks alleen aan misverstand of misvatting toe te schrijven is, aangezien wij al
die geboden in het Evangelie terugvinden, met uitzondering alleen van hat vierde gebod,
doch omtrent hetwelk het voorbeeld van Jezus en de apostolische vermaning ons tot genoeg
zaam bewijs strekt, dat wij gehouden zijn een der zeven dagen van de week te heiligen.”

De Ouderlingen verklaarden zich hiermede te vreden. Ds. Van der Lingen echter
beschouwde dit nog als onvoldoende.

De Voorzitter maakte de Vergadering vervolgens bekend, dat de Fir. M. C. Vogelge
zang nog door ziekte verhinderd is in de Vergadering te verschijnen: waarop door Us. Herold
voorgesteld werd, dat, “daar de Hr. Vogelgezang zich bij den Eersten Ring vervoegd heeft
in 1836, en daar het gebleken is dat zijne papieren als toen niet in orde waren bevonden, en
hij flu niet in de vergadering kan verschijnen, de Hr. Vogelgezang verwezen worde naar ge
melden Ring, opdat die als Synodale Commissie in de zaak werkzaam zij.” Dit voorstel werd
goedgekeurd, en besloten uittreksel hiervan aan den Eersten Ring en aan den Fleer Vogelge
zang toe te zenden.

Nu werd voorgelezen een brief van den Kaapstadschen Kerkeraad van dezen da
turn (Biji.). Zoodra dit voorgelezen was, verzochten de Leden van den Eersten Ring, die in
de Kaapstadsche zaken uitspraak gedaan hadden, zich te verwijderen. De Ouderlirig van den
Wijnberg vraagde flu “of de kwestie betrekkelijk het staken van den opbouw der tweede of
nieuwe Kerk tot de competentie van de Synode behoort 9” De groote rneerderheid der Verga.
dering beantwoordde deze vraag affirmatief; de Ouderlirig van Caledon antwoordde negatief
(Biji.).
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Na over de zaak van de Nieuwe Kerk te hebben gedelibereord, werd voorgesteld,
dat, daar de opbouw ivan deze kerk, met goedvinding van het Gouvernernent is begomien, en
het niet aan do Synode is gebleken dat het bouwen daarvan orn voldoende reden en op wot-~
tig gezag is gestaakt, de Synodo den Kerkeraad gelaste om dadelijk een aanvang te inaken
met het inzarneleri van de ingeschrevene Contribution, en zoodra daartoe genoegzanie fond~
sen zullen voorhanden zijn, onverwijid met den verderen opbouw to doen voortgaan, ten
einde ook hierdoor in do bestaaiide behoofte aan openbare godsdienstoefening te voorzien.”
Dit voorstel werd aangenomen; de Ouderlingen van Stellonbosch en Hottentots Holland
hebben niet gestomd. In de minderheid waren de Afgevaardigden van Georg~, ~ Ouder
lingen van Caledon en Zwartland, en Ds. H. A. Moorrees, die zich verklaarden t:n de ge
heele zaak.

Verder werd voorgosteld, dat daar de Kaapstadsche Kerkeraad hot van zich heeft
kunnen verkrijgon, om hunne handelingen orntrent het stakeii van den verderen opbouw der
Nieuwe Kork, in weerwil van den uitdrukkelijken last der Synode, en van hun non uitdrukke
lijken pligt, voorgeschreven in Art. 3 van hot in 1S24 door het Gouvernement gesanctioneerd
Algemoen Roglement, haistarrig aan hare kennis to onthoudon, cii zich daardoor nan openlij
ke versmading van hot wettig gezag van hot hoogste Kerkbostuur in doze volkplanting hoeft
schuldig gemaakt, do Synode don Korkeraad condomneor in allo de in doze zaak voor do
Synode gevallon kosten.” Dit voorstol word door do meerdorheid aangenomen. Do Precli
kanton van Worcester, Sornorset en Colesborg, en do Ouclerlingen van Stellenbosch en Hot
tontots Holland hobbon niot gestomd.

Nadat vooraf aan den Kaapstadschon Kerkoraad konnis was gogevon, dat ten drie
uren uitspraak in hunne zaak zoudo worden godaan, word vervolgons, nadat uit de onderschei
done geconcludoerdo punton eon vonnis was opgernaakt en door do vergadering goedgekeurd,
gomeld vonnis in forma ton 3 uren door den Scriba gepronuncieerd (Bijl.).

Hiorna werd besloton, op hot Rapport van den Hoog-Ew. Qua~stor, “dat do fondsen
voor de kosten dozer Vergadering niot tooreikond zijn,” zijnHoog-Ew. te authorizeren, daar
too de noodige gelden op to nemen, mits ovoroonkomstig Art. 39 van de Kerkenorde van Do
Mist, vorkiarondo de Conimissarissen Politick, dat, indien do sanctie van Zijne Excellentie niet
in tijds zoude zijn bokornen, in dit geval dit bosluit ook zonder dezelve zoude kunnen ten
uitvoer gebragt worden.

Ingevolge vroegor genornon besluit om eene conimissie tor rivisie der w’etten ann te
stellen, zoo benoerndo de Hoog-Eerw. Pr~ses daartoe den Hoog-Eerw. Actuarius, Di. Herold
en Van der Lingen, en als dorzelver correspondenten in do beide andere Ringen, Di. Ro.
bortson en Morgan; torwiji alle Ringen en Kerkeraden gelast werden oni doze commissie in
do uitvoering van derzelver last bohulpzaam te zijn, en aan derzelver aanschrijvingen te
voldoen.

Do Qniestor word ook geauthoriseord do door doze Coixmiissie noodzakeiijk te ma-
ken kosten nit hot Synodaal fonds to betalen.

Ds. Van der Lingen verzocht hiervan vorschoond to zijn, zijnEerws. verzoek echter
word niet toegestaan.

Do Pr~sos gaf vervolgons to kennon, dat hij nu voor zich had de insinnatie en
rnernorié wolke ingelevord waren, door 31 zich noemonde Loden \‘an de Nederduitscli-H0r
vormde~Getneento in do Kaapstad, en ook nadorhand door ineer anderen als zoodaiiig onder
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teekend, inhoudende beleedigende uitdrukkingen ten opzigte van het Hoog-Ew. Bestuur van
den Eersten Ring. ZijnHoog-Ew. verklaarde dat hij het voornemen had om zich in sterke
bewoordingen hieromtrent uittedrukken, doch dat hij dit niet zoude doen, uit aanmerking
dat eenige van derzelver onderteekenaren pogingen hadden in het werk gesteld, oni de zaak
in der minne te schikken; hij was echter stellig van gevoelen dat gemelde insinuatie en me
morie geheel informeel waren, als zijnde de onderteekenaren geen partij. Daarom stelde
zijn Hoog-Eerw. voor, dat deze documeriten aan den eersten onderteekenaar worden terugge
zonden zoncler clezelve in aanrnerki2iç, ~e nemen. Dit voorstel werd aangenomen, en de Scriba
met de uitvoering daarvan belast. Ds. H. A. Moorrees, de Afgevaardigden van George en
do Ouderlingen van Zwartland en Caledon waren in de minderheid.

Op verzoek werd besloten extract van boveustaande te verleenen aan Di. Van der
Lingen, P. B. Faure en J. J. Beck, die hunne belangen bij memorie op de insinuatie hadden
ingediend.

Commissarissen Politiek deelden vervolgens mede eenen brief van den Hoog-Ed.
Seoretaris van het Gouvernement, Zijner Excellenties goedkeuring mededeelende op de plan
flea voor het onderwijs der jeugd en 1-leidenen in 1834 geformeerd (BijL); ook een brief aan
gaande de zaak van den Heer Shand (Biji.).

Nu word door Ds. P. E. Faure voorgesteld, dat de Synode besluite den Qu~stor
te authoriseren de gemaakte kosten van de Commissie van den Dersten Ring en deszelfs go
adjourneerde Vergadering in September te betalen. Pit voorstel werd a~gemeen aangeno
men, met uitzondering van den Ouderling van Wijuberg, op grond van de reeds door hem
hieromtrent ingeleverde redenen.

De Pr~eses liet flu voor~ezen een document van “The Christian Instruction
Society” (Biji.).

Gemeld document werd met dank aangenomen, en aan do Moderatoren opgedra
gen de ontvangst daarvan te erkennen, en dezelve te beantwoorden.

Ds. Herold vraagde nu of er, daar deze eene Buitengewone Synode is, over twee
jaren weder eene Synodale Vergadering zoude gehouden worden, hetwelk zijnEerw. uithoofde
van do werkzaamhoden van de Commissie van Revisie voor zijnEerw., als lid van die Corn
missie, noodzakelijk bescbouwde vooraf ~e weten. De Commissarissen Politiek merkten aan,
dat bij de overzending van de stukken aan hot Gouvernement, het gevoelen van de Synode
kon worden uitgedrukt dat., daar er zoo vele zaken in deze Vergadering waren afgehandeld,
die op de Kerk in hot algemeon betrekking hebben, deze Vergadering als eene gewone kon
worden beschouwd. Do Vergadering vereeuigde zich met dit gevoelen. Eindelijk sprak
do Floog-Eerw. Pr~oses bij hot einde dozer zitting do Vergadering op do navolgende wijze
nan

“Hooggeachte Broeders! Onze werkzaamheden zijn thans bijkaris afgedaan. 1k
hoop en vertrouw dat gij in gezondheid tot uwe gerneenten moogt terugkeeren en dezelve in
vrede en geestelijkon weistand moogt aantreffen. 1k kan niet nalaten, ja ik vool mij gedron
gen u too to wensohen, dat hetgeen thans in do Kaapstadsche Gemoente plaats vindt, toch
nooit bij u flag plaats vinden. Billijk haddon wij verwacht, dat do Kaapstadsche Kerkeraad,
door cleszelfs gedrag on handelwijze, eon voorbeeld aan andere Kerkeraden zoude hebben
gegevon, maar in plaats~ hiervan hebben wij, tot onzo droefheid, oneenigheid in do
go~neente en do grootste ongehoorzaarnheid tege~i hoogere Kerkbesturen in den Ker
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keraad gevonden. Indien zulk een verdervend voorbeeld nagevolgd wordt, welke
oneenigheid zoude dan in de gerneente en huisgezinnen, ja, welk eene verwarring
zoude in de maatschappij niet te weeg gebragt worden? 1k hoop en vertrouw
dan, dat gij waken zult, zoo veel in u is, dat in uwe gemeenten, nimmer zulk eon
verdervend jets plaats hebbe, dat uwe Kerkeraden hot voorbeeld van den Kaapstadschen
Kerkeraad niet zullen navolgen, dat gij hen zult vermanen tot voortdurende gehoorzaamheid
en ondergeschiktheid aan hoogere Kerkbesturen, en dat gij altoos rust en vrede moogt
genieten en den zegen des Allerhoogsten in uw werk moogt ondervinden; en dat gij dezen
mijnen wensch aan uwe gemeenten zult bekend maken.”

Hierop leverde Us. van der Lingen eene schriftelijke vraag in, dat hem in ge
schrifte mogt worden gegeven, hetgeen door den Hoog-Eerw. Pr~eses thans gesproken is,
ten einde te kunnen voldoen, indien mogelijk, aan eenige verzoeken door den Hoog-Eerw.
Pr~eses in zijne toespraak gedaan. Be Pr~eses werd nu verzocht zijn gezegde in geschrifte
op te geven, opdat bet aan de onderscheidene Afgevaardigden mogt worden ter hand go
steld, om daarmede to handelen, overeenkomstig zijnHoog-Eerws. verzoek; hetwelk door
zijnlloog-Eerw. gereedelijk werd toegestemd. Be Pra~ses kondigde vervolgens aan dat do
Vergadering op morgen ten 9 ure, zal biieenkomen in do Consistorie-karner, en dat dezelve
openlijk zal worden gesloten ten elf ure, a.m., in do Luthersche Kerk (Biji.).

Nadat de Minuten waren gelezen en goedgekeurd word do Vergadering more
soli~o met dankzegging door den Scriba gesloten, en geadjourneerd tot morgen, ten 9 ure,
a.m.

Geresumeerd en geteekend op heden, den 2lsten November, 1837.

DERTIGSTE ZITTING.

Dinçsclaq, den 21$len November, 1837.

Tegenwoordig al de leden, uitgezonderd den Ouderling van Worcester wegens
indispositie, en den Hoog-Eerw. Actuarius.

Nadat de Vergadering met het gebed was geopend, werden de Notulen der vorigo
Zitting geresumeerd, goedgekeurd en geteekend.

Be Scriba gaf te kenuen, dat eon Document door den Kaapstadschen Kerkeraad
gisteren ingezonden, door hem vergeten was aan do Vergadering voor te leggen, doch dat
hij zuiks flu deed, nadat hij daarvan aan den Wel-Eerw. Herold visie had verleend, die in
dat stuk betrokkeri is (Bijl.). Us. Herold vraagt hierop of men hem eenige explicatie wilde
geven ten opzigte van hot laatste gedeelte van dat document?

Ds. Spijker antwoordt, dat do Kaapstadsche Kerkeraad die explicatie geven zal, aJs
bet gevraagd wordt. Us. Heroic] vraagt flu of do I-leer Advokaat Brand, die tegenwoord~g
is, mogt worden verzocht daaromtrent vóór de vergadering, overeenkomstig Art. 62 van hot
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Algem eon Reglernent, eene deelaratie te doen. Dit verzoek werd toegestaan, en gemelde Hoer
voor de vergadering gekomen zijnde, werd hem Art. 62 voormeld voorgelezen, waarop hij de
clareerde dat de Hoer 1-lorold hem niet had geconsuleerd, dat hij Ds. Herold niet an
ders ontmoet had dan in de Rings Commissie, behalve eens to Stellenbosch ten huize van den
Heer Adv. Paure, alwaar zijnEerw. hem te kennen gaf dat het hem speet dat er door de kia
gende partij twee advokaten in de commissie ter bemiddeling der gesohillen waren be
noemd. Overigens zijn alle outmoetingen en gesprekken met Ds. Herold altijd in de Rings
Commissie geschied. Ds. Herold verzocht flu dat eene copij van deze verkiaring aan den
Kaapstadschen Kerkeraad mogt worden gezonden. Waarop niemarid jets tegen had. Ver
volgens vraagde zijnEerw.: “Is de Synode nu overtuigd van mijue onpartijdigheid, en dat ik
den Heer Brand niet geconsuleerd heb P” De Hoog-Eerw. Pr~ses verklaarde dat hij dit als
voldoende beschouwt voor de Vergadering.

Be Afgevaardigden van de Kaapstad leverden een schriftelijk verzoek in (Biji.),
inhoudende verzoek om copijen van onderseheidene documenten en de aanteekening van hun
voornemen om te appelleren of redres te verzoeken.

Het verzoek omtrent copijen is toegestaan; omtrent het appel echter heeft de Sy
node zich niet ingelaten.

De Scriba las vervolgens de Besluiten dezer Synodale Vergadering voor, welke
overeenkomstig een besluit in deze Synode genomen, door den Hoog-Eerw. Actuarius zijn
geëxtraheerd om gedrukt te kunnen worden, na door’de Moderatoren en Hoog-Ed. Heeren
Commissarissen Politick to ziju geteekend en door hot Gouvernement te zijn goedgekeurd.

Ps. Van der Lingen stelt aan de Synode de vraag voor: waar de Vergadering
van den Eersten Ring voortaan zitting sal moeteri hebben? Be Pr~ses antwoorclde daarop
dat do Ring dit self dient ft weten.

Us. Spijker vorzocht nu te weten ~vat or geworden is van het verzoek van den
Kaapstadschen Kerkeraad met betrekking tot de aanmerkingen door do Afgevaardigden van
do Paarl op den Kaapstadschen Kerkeraad gomaakt. Hot besluit van do Vorgadoring hierom
trout word medegedeeld en daarvan door Kaapstadsche Afgovaardigdon extract verzocht,
hetwelk toegestaan is.

Uithoofde van het besluit omtrent do opeisching der Crodentialen, verzocht Us.
Spijker nit naarn van den Kaapstadschen Kerkoraad, wanneer dit hesluit in working gebragt
wordt, om dan ook verschoond te zijn van aT hetgoen orntrent hot preparatoir der Synode
volgens do wet op hen rust; Kerkenordo van Do Mist, Art. 49.

Nadat de Minuten waren gelezon, geresumeord en goedgekeurd, werden zij ter
onderteekening aangeboden aan do Vergaderiag op heden, don 2lston November 1837.

Geresumeerd en geteekond op heden, den 21 November 1837.
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POST ACTA~

DERTIOSTE ZITTING~

Din1,~sda~ç, den 21$ten November, 1837~

Nadat de loden zich van de Konsistoriekamer der Nederduitsch~Hervormde Kerk
naar het Kerkgebouw der Luthersche Gemeente begeven hadden, hield Ds, Reid, van Coles~
berg, eene leerrede, tot gronds~ag derzelve nemende Joh. 3 19 (Biji.).

Hierna werd do Herderlijke Brief door den Scriba voorgelezen (Biji.); vervolgens
een aanspraak gedaan door den Hoog-Ed. eersten Commissaris Politiek (Biji.); en eindelijk,
nadat door den Scriba het gebed gedaan was, en het 4de vers van het 77ste der Evangelische
Gezangen door de vergaderde menigte gezongen, werd deze buitengewone Vergadering door
het uitspreken van den zegenwensch gesloten.

De Heere achtervolge al derzelver werkzaamheden met zijnen onmisbaren zegen!
Hij herstelle den vrede van ons Zion, en doe de ware Godsdienst onder ons bloeijen! Hij
doe alien gedenken dat het geschieden zal niet door kracht, noch door geweld, maar door
den Geest des Heeren ! Hij storte in rijke mate, van dieri Geest uit, over Leeraars en Ge~
meenten! Zoo wenscht van harte

WILLIAM ROBERTSON V. D. M,
11. t. Syn. Scriba.



BESCHRIJVINGSPUNTEN,
Geredi,qeercl door Itet Rerwaarcle Ministerie der J~7ederduitsc7~-Hervormde Keric in de Kaap

stad, voor de op den 17 October 1837, en vol,qende dcij,en te koudene Evtra
ordinaire iS~inodale Ver~,aderin~i.

1.—SYNODAAL BESTUUR.

Pat de Synodale Wet, aangaande geheimhouding, onnoodig is, en dat de Synodale en Ringsvergaderingen
met opene deuren gehouden worden. Predi/èant van Swelienciam.

Pat do Synodale en Ringsvergaderingen met opene deuren gehouden worden.
Xerkenraad van Somerset en Uitenhage.

Voorstel: dat cene Commissie benoemd worde, orn do aireeds bestaande Kerkelijke Wetten to revideren,
en aan de eerstvolgende Synode te rapporteren. Prejilcant van SweUendam.

Voorts, dat de beide Heeren Commissarissen Politick zullen worden uitgenoodigd zich aan derzelver hoofd
te plaatsen. Predi/cant van &eilenbosck.

Voorstel: dat eene Commissie benoemd worde om den gewoncn Synodalen Herderlijken Brief te ver
vaardigen. Predilcant van Swellendam.

Voorstel: dat hot Gouvei’nement verzocht worde om, ter voorkoming van de schadelijke gevolgen die er
anders nit voortvloeijen, voorziening te maken, ter spoediger bekoming van sanctie op de Besluiten der Synodale
Yergadering. Kerlceraad van Somerset.

Voorstel: dat de genomenc Resolntie van de Vergadering dadelijk in wei’king worde gebragt en gehou
den, provisioned, tot de daaraanvolgende Vergadering. KerlceraacZ van Uitenkage.

Mededeeling van gevoelen aangaande de in werking brenging van hot Besluit der Synode van 1834, zonder
bekomene sanctie, betrekkelijk de permanente Scribas voor den Ring van S~vellendam. lste Ring, 1837.

Daar do Grond-~vet (Art. 50) het regt aan den Kerkeraad der Floofdplaats toekent om in de Algemeene
Kerkvcrgadering twee stemmcn te hebben, tegen ~ne van dien ten platten lande : en daar, volgens het Reglement
van Orde voor de Algemeene Kerkvergadering (Art. 5), ieder Lid dci’ Vei’gadering hoo/deli,jlc zijne stem moet uit
brengen, en dezo Wet ook bij do Ringsvergadering geobserveerd wordt : zoo verlangt de Kerkeraad van Stellen
boscb, dat door de Synodo ook eene nadere bepaling gemaakt worde ten opzigto van het getal der Gecommitteerden
uit den Kaapstadscben Kerkeraad en (lien ten platten lande tot de Svnode en Ringsvergaderingen, svaardoor do
evenredigheid van het stemregt bewaard blijve. Ker/ceraad van Stellenbosek.

II.—RINGSB ESTUUR.

coorstel: dat, bij gelegenheid van Ringsvergaderingen in do Buiten Distrikten, do Ouderling der Ge
meente, tvaarill de gemelde Vergaderingen gehouden worden, ook Vacatiegelden ontvangen.

Kerlceraad van Bwel~ndam

Dc Ring wensch~ het gevoelen van de Synode, aangaande den sehijn, dien de Kerkeraad der Kaapstad in
bet Rapport opgeeft, omt~ept de handelingen van den Ring 1836. lste Ring 1837.

~,Toorste1, ter afschnMng van bet medebrengen der Kerkelijke Boeken naar do Ringsvergaderingen.

lste Ring, 1837.
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Alterat~e in Artikel 13, van het Reglement van Kerkelijk onderzoek, te weten, de tijdsbepaling sedert do
laatste Bingsver.qaderiflg, van primo Jannar~j tot ultimo December van het vorige Jaar. lste Ring, 1835.

Voordragt van den drang der omstandighedefl waarin de Ringsvergadering van 1837 zich bevonden heeft,
door de handeling van den toenmaligen Prmses, den Wel-Eerw. Heer G. W. A. van der Lingen, in tegenstelling
van zijn We~-Eerw. Protest. lste Ring. 1837.

Dat de Hoog-Eerw. Synode onderzoek doe naar de Ambtsverrigtingen der Voorzitters (als zoodanige)
van den Eersten Ring, gedurende 1836 en 1837. Kerkeraaci van de Paar~.

III._KERKBESTUUR.

Daar bij bet 17 Art. van het Synod. Regloment bet aan de Algemeene Kerkvergadering is opgedragen ge~
worden, om voorzieningen te maken, ten einde plaatselijke Kerkeraden, op de voor de zaak van de Godsdienst en
de belaugen van de Gemeenton meest voordeeligo wijze in te rigten:

En bij het 20 Artikel van datzelfde Reglement, om al de betrekkingen en pligten van do Kerkeraads
Leden bij een Reglement op do Kerkeraden to bepalen

En daar do Algemeene Kerkvergadering, bij eon bijzondor besluit van den 8 November 1824, het formeren
van Reglementen op Kerkeraden can do respective Ringen heeft opgedragen

En Commissarissen Politick het bestaan en do wijzo van bestaan van zoodanige Reglomonten van hot
uitersto belang oordeelen voor do orde on bet bestuur der Kerk in do onderscheidene Gemeenten, achten zij bet var
hunnen pligt do Hoog-Eerwaarde Algoineene Vergadering to noodigen hen te informeren of en Iioeclanig aan de ver
melde Artikels in hot medo-vermeld Synodaal Bosluit is voldaan gewordeu. C’ommissariszen Po~itiek.

Hobben Kerkenraden bet rogt om Leden hunner Gemeenten, wegens ontheiligiug van den Sabbat, doe
koopen, verkoopon, dansen, timmeren, metselen, onnoodig reizen, enz., onder Kerkelijk censnur to stellon?Xerkeraad van Sweflendam.

Voorstel dat bet Gouvernement verzocht worde, ten minste in zulke Buitengemeenten, wear zulks 000

dig beschouwd moge worden, do Kantionon op dagen van Voorbereiding voor, en Dankzegging na, bet H. Avond
meal, als ook op andere Foestdagen, te doon sluiten. Kerlceraad vaii ,S’u,ellendam en &mercet.

Do Synode voor to dragon, wolke mid delen hot best geschikt zijn, of beraamd kunnen worden, om to be
letten bet schonden van den H. Sabbatciag, door bou~ven van huizen, enz. our., on in bet bijzonder ten opzigte vu
Mairnesbury. Kerheraad van Worcester, en isle Ring, 1837.

Hoc meet gehandeld worden, wanneer Ouders, die hunne Kinderen ver~vaarloozen, weigeren om de.zelv
can do Getuigen af to staan? 2de Ring 1835.

Voorstel : dat hot aan niernand veroorloofd zal zijn bjj eene ana’ere Gerneente hot Nachtmaal to vierer
render vooraf daarvan kennis to geven can, en toestemming bekornon te hebbon van, den Leeraar thor Gemeente.isle Ring 1836.

Dat Art. 26, (Algerneen Kerkelijk Regloment,) betrekkelijk hot verleenen van eon Doop-Consent, doc
do volgende bepalingen geamplioerd wordo zoodaiiig Verlofscbrift zal echter niet mogen worden verleend dun in
toestemming van den Korkenraad, en in de stad nog daaronboven alleen door den tijdelijken Voorzitter van dci
zolven,_zulloflde geen Verlofschrift als geldig worden beschouwd, of daarop gehandold, tenzij bet daaruit blijl
dat ran do gezegdo voorwaardo is voldaan, Kerl€eraacl der Iloofdstad.

Dat doordien van wege do cessio van doze Kolonio door hot Hollandsch aan bet Engelscb Gouvernemen
Art. 21 van do Grondwet dcv Kerk, van Commissaris 0-enernal, den Hoer J, A. do Mist, geheol vervallen is, on n
aantal Inboorlingen van doze Volkplanting alhier ton lande to gornoet gezien wordt, die rich tot hot Leeraarsam
voor ouze Kork bekwaam gernaakt hebben, of nog bek~vaarn maken, or reeds drio jonge Leeraars rich aihior zond
vaste standplaats bevinden, en bet derhalve do Lodernaton der Hervormde Keik in doze Kolonie niet langer moeij
lijk valt bunno elgeno Leoraren zelve to kunnon kiezen, ook van no af can olko Gomeente bet regt zal inogen hebbe
hare eig000 Leeraren, met appobatie van den Heer Gouverneur, to kunnen beroepon, on dat or eon Reglemont do
do Synode wordo vervaardigd, near hotwelk zoodanig cone beroeping bohoort to geschiedon.Kerlceraad van Stellenbosch.



186

Voorstel: om nan bet Gouvernement voor te dragert de noodzakelijkbeid om eene vermeerdering van het
getal van Leerears voor deze Kolonie. Pre~i1cant van 8wel~ena7am.

Daar, volgens Synodaal Besluit van den 5 November 1839 genomen, omtrent Personen die weigeren de
Kerkdienst ~vaar te nemen, het bepaaid is (Art. 1) : “Wanneer iemand dna malen tot Diaken, en zoo ook drie malen
tot Ouderling benoemd zal zijn, en als zoodanig zal gefnngeerd hebben, zuiks als eene voldoende weigering zal wor
den anngemerkt ;“ en daan het ligt gebeuren kan dat iemand slechts eenmaal, of in het geheel niet, of tot Ouderling
of tot Diaken verkozen was, en evenwel bet vereischte aantal jaren in Kerkedienst gesleten heeft, dat hem op bet
zelfde regt aanspraak geeft, zoo wenscht de Kenkerand van Stellenbosch eene arnendatie op voormeld Besluit, door
eene juistere bcpaling van de thenstjaren in het algemeen. Kerkera2d van Stellenbosek.

Do bepalieg dat de Leden van Kerkelijke Vergaderingen, om een of andere reden de Vergade~ eg niet bij
wonende, hence gevoelens over eene te behandelen zeak niet sc7ir~fteli~1e zullen mogen inzenden.

Ken/eeraad der Ifooj~L~taci.

Vat eenige stellige bepalingen gemaakt worden ointrent hat makee van nieuwe Kerkelijke Limietsebeidin
gee. Ker/ceraad van Somerset.

De vraag, hoe te handelen met Personen die met attest van elders gekomen, en daar niet gealimenteerd
zijnde, dadelijk om alimentatie verzoeken 7 lSte Ring, 1837.

Voorstel van Stellenbosch aangaande bet overnemen van bekende Familie-namen, bij den Poop, inzonder
heid van onecbte Kinderen. lste Ring, 1837.

Voorstel: dat door geen Leernar aan iemand in bet venvoig een Consent zal worden verleend, en door
eenen Leeraar van of in cene andere Gemeente tot Lidmaat aangenomen te worden. late Ring, 1835.

Bat iemand, geen Lidmaat zijude, niet zal ~oege1aten worden (in eene andere Gemeente dan waartoe hij
behoort) tot de Katechisatien, tenzij hij àf in die Gemeente ten minste een jaar en zes weken hebbe gewoond, bf
binnen lid bedoelde jaar en zes weken een Verlofschrift hebbe vertoond van den Leeraar, of, bij vacature, van den
Ouderling den Gemeente waartoe hij gerekend wordt wettiglijk te behooren, late Ring, 1835.

Verzoek, om een Reglement op Kerkeraden. late Ring, 1837.

‘i oorstei : nrc een Regiement op Kerkeraden, volgens Art. 20 van bet Algemeen Reglement te vervaar
digen. Preclilcant van Swellendam.

Bat in bet vervoig geene I-Iuwelijken /cer7cet~j1c bevestigd sullen worden, waartoe de partijen door den we
reldlijken Regter gedwongen zijn Kerl€eraad cZar IIoo/datad.

IY.—LEERAARSAMBT.

Voorstel: dat de volgende woorden in de Acte van Onderteekening van Predikanten, als ook in de Ver
kianing van ondergeschikte Onderwijzers en Zendelingen den Hervormde Kerk in deze Kolonie, te weten: “dat ik
“de Leer, weilce overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de aangenomene Formulieren van Eenigheid der Hervormde

Kerk is venvat, ter goeder trouw aanneme en bartelijk geloof,” enz.,~ op deze wijze veranderd worde, “ dat ik de
“~Leer, welke in de aangenomene ~ormu1ieren van Eenigheid der Hervormde Kerk is vervat, hartelijk geloof over

eenkomstig Gods Heilig Woond te zijn, en tar goeder trouw aanneem, ens.” Predilcant van Swellendam,

Bat ecu Ponmulier van Geloofs~belijdenis of Verkiaring en Belofte door de Synode vervaardigd worde,
welke de voor deze Kolonie uitkomende Predikanten zullen macten onderteekenen, wanneer zij zich bij den Actuari
us Synodi legitimeren. Kerheraad van Somerset.

Dat eene genoegzame kennis den Engelsehe Teal in nile nieuw aankomende Leeraars voortaan ais een
noodzakelijke vereiselite beschou~vd worde, en dat, wear can bepaaid getal Engelsehe inwoners en geen Engelsche
Leenaar zich bevindt, de Leenaar den Nederduitsch-Hervormde Kerk verpligt zal zijn ook in hat Engelsch te pre
diken. Predilcant van Swellendam.

Bat de Synode beslisse of Art. 28 (Algemeen Kerkelijk Reglement) ook niet behoort te worden geobser—
veerd door eenen Leeraar, -die wegens ziekte of andere omstandigheden venlof van afwezigheid van hot Gouverne
meet vraagt en bekomt P Kerlceraad der IJoo,fdstad.
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Dat overeenkomstig met de Wet van do 1-Iervormde Kerk in Holland, betrekkehjk de suspensie van Predi~
kanten, eerie bepaling geinankt worde, dat provisioneele opscborting van dienst, of ook die voor eenen bepaalden
tijd bij een eind-vonnis is opgelegd, zich net uitstrekken zal tot hot gemis van Tractement, doch dat gesusperideerde
Leera~u’s gehouden zuilen zijn, do Predikanten van den Ring, of Predikant Consulent, die op last van den Ring do
elienst inmiddels vervullen, te dofroijeren. Kerkeraad van Somerset.

Een Leeraar van zijn ambt u’ordende gesuspendeerd, hij aisdan eon gedeelte van zijn Salaris moge genie-
ten tot tijd en ~vijle de tegen hem bestaande zaak zal zijn beslist. Kerlceraal van Uilenltage.

Is hot wenschelijk, ingeval van suspensie van eenigen Leeraar, eenen dienstdoendo in deszelfs plaats aan
te steilen P 2de Ring, 1836.

Voorstel om nan bet Gouvernement voor te dragon eenige caste bepalingen omtrent het Tractement vail
eenigen gesuspendeerden Leeraar. 2de Ring, 1836.

Verzoek om te mogen weten of eon Predikant, leave of’ absence bekomen hebbende, zich niet onthouden
moot van nile bcrnoeijenissen met zaken ziju ambt betreffende. isle Ring, 1837.

GODSDIENST ONDERWIJS.

Dot de Synode den korteii inhoud (icr Christeiijke Leer, of verkorten Kateehismus van de Kerk van Schot—
land (Shorter Catechism) onlangs in bet Nederduitseh overgezet, goedkeure, om door des verkiezenden in bet doen
van helijdenis gebruikt to worden. Prea’ilcant van Swellendam.

ZENPELINGS WEZEN.

Rapport tor approbatie van het J3esiuit aangaande do ordening van den Zendeling J. Verhoag.
isle Ring, 1837.

ONDERWIJS PER HEIDENEN.

~Toordragt van do weigering van do Directeuren van bet Zuid Afrikaansch Zendelings G-enootscha1

om nan do eenmaal aangenomene bepalingen betrekkelijk liet .Aigeineen Bestuur van Finantie voor de bijdra.
gen tot ,1ret Cnderw~js der Ileidenen te voldoen, en van hetgeen otntrent deze zaak gedaan is ; benevoris keunis.
geving dot do Eorw. Kerkeroad der Nederduitscli-l-lei’vormde Gemeente in de Kaapstad, provisioned tot da
do Synode daaromtrcnt nadere schikkingen zal hebben gemaakt voor de Directeuren van bet Zuid Afrikannsc1~
Zendelings Genootsohap gosubintreerd is. lste Ring, 1835.

REGLEMENT VAN ORDE VOOR KERKVERGADERINGEN EN KERKERA.DEN.

Do vraag of eon Lid der Vorgadering moor dan eon Stem hebben mag P
lste Ring, 1837.

Dy bepaling, dot men in Kerkolijke Vorgaderingen geen regt van stemmeu hebben zal in de verder
behandeling eerier ~.aalc, ointrent welko men zijn protest heeft laton aanteckenen.

Kerheraad der Hoofdstad.

Nadere bepaling op Art. 61, Aigetneen Reglement. lste Ring, 1837.

i3ETREKKING VAN ACTUARIUS, AROHIVARIUS EN QU~STOR SYNODI.

Voorstel tot hot maken van bepalingen coon de opvoiging in do betrekking van Actuarius, Archivanit
Synodi, en van Qumstor van het Synodale en Predikanton Weduwen Ponds, in geval van ziekte of leave
absence. isle Ring, 1837.

F2
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REGLEMENT VOOR DEN SCRIBA VAN DEN RING.

De vraag, of de Seriba van den Ring vrijheid heeft, of verpligt is, volledige Extracten der Notulen
betrekkelijk eene zaak te verleenen aan des begeerenden P lste Ring, 1837.

MODERATUUR VAN DEN RING.

Verzoek om nadere bepalingen voor de tusscben-handelingen van de Moderatuor van eeoc vorige
Ringsvergadering. 1 ste Ring, 1837.

SYNODAAL PONDS.

Voorstel aangaande eene meer geregelde verantwoording der Synodale gelden in de oriderscheidenc
Gemee~iten. Qucestor van den Swellendamsehen Ring.

Voorstel om eene alteratie te maken van de Synodale Resolutie van den l3den Nov. 1826, aangaande
de Synodale heffing. Qucestor van den Swellendamselien Ring.

Verzoek van den Kerkeraad van den Wijnberg, om van de Jaarlijksche Contributie aan bet Synodale
Ponds nit de Zitplaatsgelden te mogen worden verschoond, zoo lang de Gemeente zal blijven aanhouden haren
Leeraar zelve te bekostigen, met bijvoeging: dat gedurende zoodanige excusatie, niets ten laste van bet Synodale
Ponds zal worden gebragt voor de onkosten aan deszelfs Afgevaardigden tot de Hoog-Eerwaarde Synode en
Ringsvergaderingen. lste Ring, 1836.

Kennisgeving dat men de beslissing der vraag nangeande het dragen der kosten van de buitengewone
Synode aan dezelve overlaat. lste Ring, 1837.

KERK FONDSEN.

Dat de Jaarlijksche Belastingen op Plaatseni, Erven, enz., op eene betere en geregelder voet mogte
gebragt worden, echter te verblijven onder het bestier van den Civielen Commissaris.

Kerkeraad van Worcester.

PREDIKANTEN WEDUWEN PONDS.

Dat bet Regkment betrekkelijk een Synodaal Weduwen Ponds (gearresteerd Nov. 1824), worde afge_
sebaft, of andersins, dat de Synodale Resolutie omtrent het benoemen van eene Commissie tot het ontvangen
ens. voor het Predikanten Weduwen Foods (Kaapstad, 9 Nov. 1824), worde veranderd.

Kerheraad van de Paarl.

Voordragt van de zaak der administratie van bet Predikanten Weduwen Ponds, in zoo ver de Kaapstad
sche Kerkeraad daarin meent betrokken te zijn. Kerkeraad der Hoofdstad.

3. BIJZONDERE VOORSTETJLEN EN YRAGEN,

Voorstel, dat hot Gouvernement aangezocht worde de hinderpa!en nit den weg te ruimen, welke bet ver
scbijnen van Onchristenen voor bet Hof van Huwelijks-zaken beletten.

Kerkenraad van Stellenbosek,

Dc Kerkeraad van Tulbagh ~venscht gaarne te weten ~vat of er geworden is van de Besluiten der jongste
Synodale Vergadering, daar tot op dit oogenblik bij gemelden Kerkeraad niets daarvan ontvangen is.

Kerkeraad van Tulbagh.

Vraag, welke daden en handelingen worden bedoeld door ergernissen, zware misdrijven, ens., Art. 45,
50, 71, 74, 75, van het Algemeen Regelement P Kerkeraad van Swellendam.

Hebben do door do Synode gemaakte Wetten, nadat zij door bet Gouvernement zijn goedgekeurd,
dezelfde kracht met eenige door hot Gouvernement gepubliceerde Ordonnanitie?

Kerheraad van Swellendarn.
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APPEL NAAR DE HOOG-EERWAARDE SYNODE.

De zaak tusschon den Kerkeraad en Gemeente van Tulbagh en den Wel-Eerw. Hr. Shand, welke
laatste geprotesteerd hoeft;

1. Tegen do provisioneele aanstelling van den Wel-Eerw. Hr. Moorrees, als dienstdoende Leeraar
van Tulbagh.

2. Vooral tegen het toelaten van gem. Wel-Eerw. Hr. Moorrees tot eetLe plaats in de Ringsvergadering,
en die zich deswege en in de geheele zaak op de Synode beroepen hooft. 2de Ring, 1836.

1. KLAGTEN.

De Leeraar aangesteld gedurende de suspensie van den WeI-Eerw. Heer Shand, klaagt over het Besluit
van den Swellendamschen Ring, waardoor aan hem do heift van zijn traktement is ontnomen geworden.Predihant van Tulbagh.

Protesteert gez. Leeraar tegen het Besluit van straks genoemden Ring, waardoor toegestaau wordt Lede
maten onder een censuur te stellen, nit hoofde van voiharding en Sabbatsehending. Predihant van Tulbagh.

KLAGTE

Van den Korkeraad der Nederduitsch-Hervormdo Gemeentc aan de Kaapstad, tegen het Hoog-Eerw.
Bestuur van den Eersten Ring, 1837,

1. Wegens hot onregt en do beleodiging deszelfs Afgevaardigden tot de Hoog.Eerw. Vergadering van
don Eersten Ring, 1837, aangedaan, door

a. Den Wel-Ed. Heer. G. H. Maasdorp, ouderling, benoemd om bij indispositie van den WeI-Eerw
~Ieer Predikant A~. Faure, deszolfs plaats to vervangen, to verwerpen, en desniettegenstaande den Wel-Ed. Heer M
Theunissen, Diaken der Gemeento te Hottentots Holland, benoemd om bij indispositie van den Wel—Eerw. Hee
J. Edgar, doszelfs plaats to vervangon, to admitteren.

b. Die Vorgadoring in afwezighoid van den Geadmitteerden to slui~en, hebbende zij die Vergadering te
barer elfde zitting, op den 5den Sept. 11. (toen hot rapport der Commissie van Ondorzoek de klagten tegen, en
memorio dosaangaando, van den Kerkoraad aan do Vergadering ter beoordeeling en beslissing zoude worden voor
gedragen), verlaten met voorkennis en goedkouring derzelve, on met uitdrukking der verwaehting van als ledei
van het Hoog-Eerw. Ringsbestuur wedor to zullen wordon toogelaten, zoodra die zaak afgehandeld en beslis
zou zijn~

2. Wegotis de door hot voormolde Hoog-Eerw. Ringsbestuur, bij missive van den 11 dozer, aan de
Korkeraad toegezondon goodaehten, condemnatie en insinuatie van dezelfde dagteekening, en wel op grond dat ~
Korkeraad van nederig bogrip is, dat het Hoog.Eorw. Ringsbestuur door gozegdehandeling en uitspraak, zich eon
regterlijke autoriteit en jurisdictio over den Korkeraad heoft aangematigd, welke de Kerkeraad veronderstelt aan d~
Hoog-Eei’~v. Bestuur bij do Synodalo Wetton niet to zijn toegekend. Kerheraad der Hoofdstad.

F25




