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E Comrrlsfaris Gen~raal, door rongen van d~
aarhekl, a
eene be ch afde Maatfchappy zonder Godsdienst beftaan kan
er~
dat het de pligt is van eefl Gouvernement, op alle *yze te zorge
at de op~nbaar~ Godsdienst-oeffeningen van zodanige erk -genood
fà appen, die, tër bevor ering ~ràh De gd en go de Zedei~ ee~
Hoogst W zen eei~bkdigen, aangemoedigcl en beicher d ordeii,
is even zeer overtuigd, dat die befchermin~ moet fleun ii op vas~
on rechtvaardige beginfelen, eü ge yzigd worden door r gelrnati~
Wetten en Ordres, zond r welke ~ak de beste en nuttigfte JnftelliniL
en op den duur onbeftaanbaar zyn, en in bet einde uitloope o~
verwarri gen, fcheuringen en verdeeldheden tot verderf van cle
S aat. En het is uit b z~f hier van, dat Hy, iiaar rype deliberatie
en na daar op te hebben ingenoomen de confiderati~n ~at1 Gouvernetit
en Raaden van I~o1itie, heeft goedgevonden, in afwagting, en onde
voorbehoud van de Boo e goedkeurin en fanai van het Sraats4
Bew n , voor deze Volkpianting ~e arrcsseeren, gelyk Hy arrest er
by dezen de hier navolgend~
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ART. lo
LLE Kerk-genoodfchappen4 welke, ter bevorderiiig vail deug~ eli ~oe
zeden, een Hoogst ‘~Ve~en eerbiedigeii, genicten in deze VQlkplanting cctte ge.
lyke befcherming der Wetten.
2. Elk Kerk~aenoodfchap bel dt deszë1f~ ~voe1ens opentlyk, zonder die va~
andere onbehonr1~ k te taxeeren, eft ‘~‘ergunt aan een iege1y~ den vryen toegan~
tot desze1f~ by~enkomfteti,
3. Geene uitfluit-ende voofrechten in de ~urger-Máatfchappy z a aan eenige
Godsdien ige Geloofs-belydenis verbonden.
4. Behalven de Kerk’genoodfchappet), binnen deze Volkplanting aanwezig, etz
toe~e1aten, ten tyde van de wederbezitneetning derzelve, in naame en ten behoev~
der Bataaffche Republiek, mogen geene ai dere eenige uiterlyke Godsdienst-p1e~,
•
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t~g1ie&n ~ilto~rentn, noch open~baare ‘tamenkomflen houden~ ~an met uItdtuklyk
~5or*eeten en toeftemming van den Gouver~nekir in der ryd~
5~ ~{et Gouvernement laat aan e~k Ke~k.genoodfchap de vrye open~eggIng Vat~
destelfs byzondere Leerftelzels en maakt daa~in simmer eenige beflisfingen noeh
bepalingen. Het behoudt echter aan zich de onvervreerndbaare tnacht, om te kun~
nen beoirdeelen de uitwerkfelen ter Lee ftelzels op den urgerftaat, en op den geest
en de gedragingen der Ingezetenen. Het is rpligt, die uitwerkzelen, indieiI dI~
woor fchadelyk mogten gehouden worden, tegen te 3aan, te beletten of te niatigen~.
e Leeraars zya ver$igt, in erzelver
nbaare of byzondere onderwyzingen,
ich aan de befluiten van het Gouvernement t~n dezet~ opzchte te onderwer en.
Alle tçgetikant~ng is ongehoorzaatnheid aan de Wet en weerftreeving a
goede Otae~
& Geei~e tebo’~wei~ ~vorden tot het houden V~n openbaa~ Goc1sdien1~-oefFeniti.
gen van welk Ketk~geflO0dfCha1~ zülks zyn mo~e, binnen d~ze Volkplantiug ino~e.
richt. noch nieUW getimtñer~ dan met ‘v~orweetefl, en na daartoe uitdrukI k
~erkregene toefteniming van den Gouverneur in der tyd.
7.
ne op~nt1yke Godsdienftig~ famenkomften op afzonderlyke tyden, dan op
e gewOOfl~ ZGn- of Feestdagen en in openbaare Kerk-gebouwen, mogen gehouden
worden dan met uitdruklyke toeftemming van den Gouverneur in aer tyd,—~en dan
nog akyd onder bet oppertoezicht en ter verautwoording van den gequalificeerden
Kerkenraad van dat GenoodIèhap, waartoe de perfoonen gehooren, die deze afzon
erlyke fameakomfte~ begeeren te houden. Dc Kerkenraaden waa ~n, dat daar
y geene onbehoorl kheden plaats hebben, noch eenige Leeringen geleerd worden,
ie ftrydig zyn met de goede Zeden, of met de rust van den urger-Staat.
s. Elk Kerk_ge1100~thaP is gehouden, zyne eigene Leeraaren, eli Kerken-die
naaren te falarieetefl, Z~3 wel als zyne eagene Gebouwen te ondethoudezi.
et Gou
moment ef recbt, daar toe, zo nodig, de Contributi~n d~a Ledematen te bepaa
n het geen ult ‘S Lands Kasfe daartoe wordt bygedragen, kan a1Ic~m ~13 eet~ bui~
tengewoon Cu (idie wotdefl aangemerkth
~. Geen KerkgefloodfthaP vermeerdert bet ~,etal van deszeifs op~nbaafe Leeraaa
ren, zonder uitdruklyke toeftemming van den Gouverneur in der tyd, die teoht
ft, de noodz akl3ikheid daarvan te kunnen beoirdeeten, ~o wel als de ~ekerheicl
van het 1?onds, waar uit deze vermeerdetit~g van kosten za
oeten vallen.
~
een Kerk_geflood chap benoemt eenen openbaaren Leeraar, die niet vooraf
bet recht van inwooniflg van den Gouverneur in der tyd zal hebben verkreegen.
ii. Geene Leeraarefl wor en tot openbaate prediking toegelaten, die niet vooraf
de Hooge Schoolen gepasfeerd zyn, en proeven van derzelver bekwaamheid gegeve
bebben, en da rop beboqIlyk zyn geördetad, naar de wyze, by elk Kerk-genood
fchap gebruiklyk.
12. Geene on~e~dende pei~footi~n, ftaancl~ in betaling en onder het bedwang
van byzondere Societeiten, faamgefteld uit Leden van ~n f me~rdere Kerk-genood
fchappen, worden binnen deze Volkplanting geduld, om als afgezondene van zoda
~e Societ iten onder de hier thands aanwezige, of by vervOig met publiek gezach
pterig€efl Ctiristen_gemeen1td1~ eenig gedeelte ~van hct openbaar Leeraars-ámbt of
rivaat nderwys ult te oeffenen.
i~. Niemanc1 wordt toegelaten tit het geven Van een~g openbaarofprvaa~t onder
ys in den Godsdieflst binnen deze Volkplanting dan na voolgegaafl beho rlyk ver
itregen verlof van inwoofling, en na vooraf afgelegcl cxamefl voor, en daarop bekc
mene qualificatie tot onderwys door, den Kerkenraad, tot welkers Gemeent~ Ky
%rerkl art te behooren.
14. Alle die zich, als tot dat einde op wettig Gezach uit Nederland naar herwaar g
~ezonden, het zy dire&el) k van hier, aangeven als genegen, dm, ondef den naam
n Zend lingen, GodsdienSt en befchaving te gaan leeren of bevorderen by de Hei
denfc e Nati~n, buitet de Grenzet dezer Volkplanting, verdienen to zu& e ii
i,~ ke onderneerning alle mogel~ke huip, aanmoedigitig en ondei~eu1ii1ig ~an
I
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l4ot 1~aa a~i den CouvernêlW in ckr tyd, te bepaalen bet ge~a~
de vorb1yf..pt~atfen vafl dezuike, die zig aangeven als genegen tot uitoe {~ó
b ~e1fde 00o’merk oncler do Hottentotten, voo:’ za ~erre dje ~1s oud~
llngen bi~nen doze VolkplafltV1g in afZonderlyke4 e~1 van cieChriftert n a gefchcidcn~
aq~en o~’ Kraaten woonachtig zyn, en on er do o~middeIy1~o be c1ierinin~ f~a~
van et Gouvernemetit ezer Vo1k~1anting~
n geen geval echter zat bet aan iemand, ~wie Iiy ook z~, ~yf~aad ~ ~s W
d~en onder voot gegaan uitdru lyk verlof van den Gornrerneuf, en zal bet d ri
nimmer aan zodanige ~ende1ingen geoirloofd zyn, ~ich met den Burger1ykez~ tbat
dier Høttentottefl meer of verder to beinYeyen, dan ~u1ks van wegena den
vcrne in der tyd aan hun ~a1 zyn~ of worden tdegelaten.
u~. Het onderboud van behoeftigen gefchied uit liefde ~gaverI, b elk erk-~ehooao
Cchap wordencie geco11e&teerd~ eli aan perfooneñ, tot dat Geno~df~hap behoorend
17. Het ftaat aan ~efl jeder, zyne gezonde Ziels-vermogens hebbende~ n tot
b~kwaame j~aren gekornefl~ vry, om zich by eeii of ander der hi~r aan e end,~
Kerk~genQ~dfChaPPen naar zyne ked~e te mogen vervOegen~ ed als Lidniaat~ te áöe
Infchryven, en ook, om na des vty~illi~ die k uze te mo’gen verarideren. D~c1
zo Lange desw~egens geene uitdrukkelvke verk1aa~in~ t~r contrarie gedaan is~ ~
cht de goede orde, dat eon ieder fti1z~*i~tget1de gehodden wordt te behooren to~
h t Kerk~genotxtfChaP~ waar van zyne Ouderen Ledematen zyn, of waarin h
z~ive gedoopt is. Ingoval de Ou eren Leden zyn van byzondere Kerk-gen~0~
fchappen~ worden de Kitideren gehaudeti tdt dat van den Vader te behoorea, te~
ware deswegens tusfchen de Echtelie~en vry~ilhig anders was over~engekoniea~
18.
e openbaare Schoolen ftrekkende tot onderw5zing tier Jeugd, behoofe
niot tot cenig byzonder Kerk~gen00df’C~
I4et zyn Kweekplaatfen, orn goe ~
Burgers voor den Sta~t te vormen: en ars zodanig ftaan dezelve ondor bet omni
delyk toezi~t eL~ be2c~ur van bet Go~veraementv
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Jioudende ~iorfckr~ftett omtren het be!ootlyk BeJ?ttur der lot t~
laaten K~rk~tgenoodfchaPPe1i binnen deze Volkj,ilanting.
ART. i
Het Gou’~ern&ment ~rgt~ daf he Beftuui’ der ~erk.genooJ~a~’p~
in deze Vo1kpkntin~ rege1mat~ig ,gefchi~de. En dat van do K-erk- en Ara~en
Fondfen good gebruik gemaak’~ en rigtige
ra~twooi~din~ oedaan wotde.
20. Het ervormd Kerk-genb6df~hap’, by verre bet tairykile, en ten plat
Lande in deze Volkplanting het eenigfte ~n e, behoeft overz~1ks byzondere
~.

oorzkemi~gen, bejialingeii, eTh hu pe van hot Oouvernemeiit~
21. Hot recht van vrye befoeping der eeraaTefl op zu k eenen af an va
e
Moederland, door de Ledematen van dat ~eno~di~ ap niet kunnende worden uite
geoeffetid~ voorz-iet bet Hoog Bcftuur in Nederland, a zo veele gefchi~kte er~
goede Leeraaren naar herwaards gezonden worden, als tot vervull ng van vaca
turen, o bediening van ni~uwe door hot Gouverne~nent alhier oegeftaane Kerke
worden vereiS ht.
~. De Gouverneur i~ cki~ tyd heeff het rechf. ot~ zodanige nieuW uitgekomen~
Leeraareu, in é~n of ander der opengevallene of nog onvervulde Leeraars pIaatien~
te kunnefl ordineeren —en, by wege van bevordering, dezelve ook van do een~
tot do andere Kerk binnen deze Volkplautiug te kunne verplaaifen, zo als hy
met 4e gejegcnheid en tent mees en ~ieuile der erken oirbaar, en met e perfo
neele gefchiktheid en verlangeus dci’ Leeraaren incest overeenk fig vncl n le
~. Do Kerkeuraadeli in elke Gemeente wordeu verkoor~n op d~ ‘~ yze k
ci

)~

4

‘V

.ke k~n-Or ‘er ~be aaIc~.

fly ñ~e ~sr op~erigte Gemeen~en zul’en d~c Ouderllngei~
Djakenen voor de ee ftemaal benoeunci word n door den Landdrost van bet
iftri~, waaronder die G~meeute plaatslyk b hoort.
4. Alie Jaarlykfche verkiez~ncten van nieuwe Ou~Ier1ingeh en Dia enen, aft
~n~a’e 4dminjftra~eurs zyndc der I&rk- en /Irmen- Fona7en, worden aan d ii Goüver.~
lie r in der tyd ter g9edkeuring á.angebb I n. Hy heeft d
agt, een of ander der
g~koorene
er Hem daartoe wigtige reclenen mogten vooikoomen, afiekeu—
ten, n e ~ ander m er gefch kt peif on n de laats e ftèllen. De Kerkenraads—
L~deii an het voorig~ Jaar blyven hbnne Fun ieti waarnemen, tdt dat de dis~o.
-fitie van den Gouverneur zal zyh iiigekomei~.
~5. De vaste
ra~tamenten der Lëeraaren in de flervo~mde Geh-ieente worde~
verbetering~ en onder aflnvding van alle ~‘oo~malige in ebr~ik zynde toereke.
hing van randfoenen o~ d~er e1yk~, voor het vervoig, te begihnet~ met den eerulen
nuary 18 5, be aald op de hier tiagetloenide ~ä~te fomulen:
Voor twee Predikatiten aan cle Hd~ofdp1aat~ te fam~n 3800 Rds. Of Holh Couraht
/1600, waar van de Oudile zal hebben ceti vast
an ks Tra&~iment ~an rwe~
duisend Ryksdaalders, ICaap~ch, of 4000 H II. oui-ant,—en d~ jongfte ~en vast
aarlyks Traétament v~n aglien honilerd Ryk~d-aak1ers, Käapsçh. off 3600 Holl.
Courant, zqnder eenlg verder genot van vrye wooning of h~ish ur.
Voor den Predikant van Sle&nbosch, de Paarl, Zwartla d, Roode~a~d, Zwel..
Ithdam
raqf-R
en die toekomflig in de nieuw aangelegde Dr ftdy~n ‘an
~)i: n)~age en Tu/bagh inogten worden in dienst gefteld, kail elk een vast Traé~a
tilent iran duizend R s. of Holl Courantf 2O0~), boven en behalven bet vry gebruik
ener a’ftory of Predikants Wooning, ~ie den daar aän behoorende Ttiiii of Land.
26. Indiën he ~ouvernement het billyk mogt oirdeelen, dat een of abder de~er
eraaren, oin reden van hoogen Ouderdom, en langduiri~e trouwe dienfteti,—of
ui oirzaak ~‘an ongeneeslyk ziekten, en daar uit ontftaarid csnvermogen om deil
dien~t langer te kunnen ‘.~ aarneemen, Emeritus wiercie verldaard, zäl echter aatl
~odatiigen, voor deszelfs overiaen leeftyd, by vervoig, niet meer dan drie vicr~1c
gede.~lteii. mogen ~. orden toe~elegd van bet Traélament, by denzelven tot dien tyd
toe genooten.
re iikant~n ten platten Land~ menu verklaard zynde, zullen daar boven tot
~an de aankomst van h ~me Opvolgeren, des verkiezende~ de iliwooning der
~as~fri!n niogen behouden.
Van den dag der inruirning dezer Pastori~n aa i hunne Opv~lgeren~ ~ullen zy,
hoezeer Emeriti, hun voorig vol Tra~ametit, edoch zond r wooning, of huishuur,
1 yen lang blyven genieten.
~. Tot dat daartoe
audere ~ond1~et zul1ef~ yn aangewezen, worden alle de
voo I . Tra&arnenten, in gelykheid van al e andere civile ‘1 ra amenten, betaald
alle drie maanden te Comptoire van dent Ontvanger Genental, ~p Ordonnantie
van Gouverneur ~n Raaden~
8. A
elken uit het Vaclerland naar herwaatcjs komende t eêraar der Her
rrnde Geim~ente, beftem I m binnen deze Volkplan ing te die ien, zal, zonder
korting aan deszel s bovenftaand vas Tra6~ament, voor e eerfte zes maanden van
zyti Ver lyf alhien~ en ‘langer niet, voor huishnut of tot aanfchatEng ~an andere
zioo Wendioheden, betaald worden eene fomma v~n veertig Rds. of tachtig Carolj
ulaens I-lolL Con rants ter loopende ttiaand1
~L.
e Predikanten aan de Hoofdplaa s, wailneer zuiks niet door vacature of
~iekte Vant een derzelve, wordt verbinderd, zuI1en~ in aanmerking vati derzelver nu
*rhoogde Tra~amenten~ by tour beurten, of onderlinge fchikkin~, ~.‘iermaa1 des
Jaars, eti wel bepaaldelyk op den eerften Zondag in de maand February, Mey,
Augustus eLi Nd’5.rembe , openbaare Godsdienst.oeffe~uing hou en eli de Sacramen
en beaieneh aant de Simons-Baay.
Dc Gouvetneur Il:elt de nodige ordres, dat zy buiten hunne kosten van behoor
Iyk Rytuig heen n weder oorzien, en geduurende hun verblyfaldaar tiaar bun
~a i~a~d g-Ic~gee d en ged~fr4ie..rd woldend

J

met,

):(

5

):(

De Civlleauthorit~t ~an cle S~mons-T~aay zorgt op ast v~n den Gouverneur, dat
ecu van ‘s Lands Gebouwen, ot ander daar toe ge{chikt Gebouw van particulie
rern, een locaal vbor het houden van den openbaaren Godsdienst, aldaar op die da
gen wordt vervaardigd.
De Colle&e van liefde-gaven by die gelegenheid zal, door den Predikant, die
den dienst heeft waargeuoOmefl, na het emdigen van den Godsdienst~ in tegen—
woordigheid v~n twee Mans-Ledernaten gete]d-—door ondertekening van die Lede—
maten gecertifi erd—en provifioneel k, doch echter afgefcheiden, bewdard wor—
den by de Arrne-Fondfen der oofdplaats, tot da de Gouverneur in der tyd zal
goedvinden, daar over, tot ecu of arider picus einde3 alleen ten beh~eve der Inge—
zetenen aan Simons-Baay~ te disponeer~n.
By tyds worden de In- en Op~ezetenen aan de Simons-Baay, door middel van
de (.1ourant, of andere gefchikte manier van bekendrnaking, telkens van die
aanftaande Godsdienst- oeffèni ng geInfo meerd:
30. Dc groote uitgeftrektheid der me~ste K~rk-Diflri~en ten platten Lande de—
~er Vo]kplanting maa t, dat ecu groot a ntal ingezetenen genoegzaarn nooit, of
imi-ners zeer bezwaarlyk, den opeiibaar~n Godsdienst karl bywoonen, he~ geen heit
tevens verhindert hurfne Kinderen t~ la’ten doopen,
bet H. Avondmaal te gebrui—
ken, en h nn~ liefde-gifterl in d~ Arrnen-Kaffer~ te florten.
Orn aan alle deze nuttige eindeils te voldoen, zullen de Predikahten, geadfisteercl
door een of twee Leden van hunnen Kerkenraad, van tyd tot tyd e i ten minften
viermaal des Jaars, op byzondere en daartse meest gefchiktfte, van hunne erk
verwyderdc plaatfen, en zo verre zuiks nodig ~f mogelyk zy, telkens by verwiffe
hug dier plaatien, den openbaaren Godsdierist hooden~ de Sacramenten bedienen, de
1-luisgezinnen h~inner Kei kieden bezoeken~ dezelve vermaanen~ leeren; en ~roosten~
en zich, zo doende, i et den zedelyken toeftand en het gedrag der Led~n vail hunne
Gemeente bekend maaken, en by alle gelegenheden dezelve voorhouden hunne
erpligting tot nakootning der Wetten,—eerhied jegens hunne O~’erheid—het ver~
keerde-en vei~woestende van eigen-richting,--—-en bet misdadige dat gelegen is in f~et
mishandelen der Vrye Hottent-ottet in hunnen dienst, -zo wel als van hunne Lyf—
eigen~n enz~
Van deze te houden ~odsdienst-oeffening op byzondere plaatfen buI~eh ~e Keik
do pen, wor t de Gemeente tydig te voren vail den Predikftoel—door de Veld—
Comets—of op alle andere daar toe gefchikte wyze geinforrneeid, en de daar om
fireeks woonende Ingezetenen uit~enoodgd, om daar by te verfchynen,—van de
toediening der I-I. Sacramenten gebruik te maaken, en om den Armen van hun
Distrié~ te willeii gedenken.
Dc lngezeteneii der Buitet -Distrié~en in we~ke leze maatregel nuttig en
±i~dig zy, zullet het zich een pligt maaken, tot zulke heilzaame einden de
Predikan~ten en Kerkenraad-Leden met bekwaam Rytuig f Voorfpan-, en met
ehoorlyk Logis en Mondkost te voorzien.
By misverfland desweoens zullen de Landdrosten daar op, ieder in dcii
haare4 de nodige orc~res ~el1en.
31. By ~‘acature van eene of andere Kerk, door overlyclen ~an een der ~redi
kante 1 01 ~ftaaL1, zal ten profyte der Wedu ver~ of Kinderen, (en niet ten behoeve
van andere rfgenaarnen,)~ehalven het 1 opcnd vierdedeeljaars, aar in de over~
ledene geftorven is, hog ecu vol half jaar daar n~ het g-e~’oone Traaarnent betaald,
en ten platten Lande bet vry gebruik der Pastory aan dezelve gelaaten worden.
Zoo veel zuiks mogelyk zy, en zot~der dat de dien~st’ van hunne eigene Gemeeti~
ten daar cloo merkelyk zoude kome.~. te ~yde-n, zulleñ’de Predikanten tier nabuu
rige Plaatfen den Godsdienst in die vageerende Kerken’~: ~eduurende dien tyd e ter
contem latie van zodanige \Vedu we of Kinderer, gr~Iis moeten waarnemen.
Dc kosten echter van deezelver vry~ he~n- en ~iedef;f~ize en van behobrlyk
de~
—
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~e ra~tn&it getiuurende hun aanzyn, orden in zulk ~eVa gedtage door’ de ~c.
rneente, ten welkers behoefte die liefde-dienften worderi gedaan.
32. By langere vacature als in den voorfc~. Art. omfct~reeven, zullen de nubuu.-.
rige Predikanten in de waarneeming van de openbaare Godsdienst-oeffeningen
2ukk eene Gemeente van tyd to tyd moeten voortgaan, en zullen dan voor elke
daar gedaane prediking, op verklaaring van den Kerkenraad dier Plaats, mogen de
clareeren twaalf Ry sds. Kaapsch of vier en twintig Guldens Holl., ten laste va
liet Fon waar uit het gewoone Fraétarnent er Pr~dikanten betaald wordt.
De Wagen vragten heen en weder, zo wel als bet defraiement, blyven ook dart
ten laste der Gemeente, t~a w~1kers behoeve die dienst gedaan worth.
De onderlinge verre afftand der Kerken in de Refidentie-plaatfe.n der Drostdyea
Zwellendam, Graaff-Reinet, Uicenhage, en Tulbagh, als ook daar eeue Kerk mogt
worden gebouwd, maakt deze ordre op die Kerkeri ontoepasfelyk.
Het wordt den Landdrosten van die Difl!ri&en overzulks aanbevolen, om by va—
caturen, met overleg der Kerkenraaden va die Gemeenteri, daar omtrend zodanige
andere fchikkingen te ontwerpen, en ter goedkeuring van den Gouverneur in der
tyd, aan te bieden, als Zy,ter meeste onderhouding van Godsdienst, en ten minile
kosten de Ingezetenen van hun Distri& oirbaar zullen vinden.
33. De Weduwen van Pitedikanten zullen na het eindigen van het half Jaar by
Art. 31 gemeld, des begeerende, haar leven lang, of anders tot bert ouwe~ toe,
nit ‘s Lands K.as genieten een ‘Weduwen-Traétarnent van dertig Ryksdaalders,
off 6o—Hollandsch, ter loopende maaiid.
34. De gewoone Godsdienst-oeffeningen worden altyd gehouden op vaste uuren.
By noodwendige verfchikking dier uuren in de Winter.maanden, of om ariderc
~oede redenen, gefchiedt zuiks op advis van den Kerkenraad, en dan in de Hoofd
plaats met voorgegaan confent van den Gouverucur in der tyd, en in dc Refidentie
plaatfen der Landdrosten, mede met derzelver tocaemming.
De Gemeenten worden, zo veel inogelyk, in tyds van zodanige verfchikkingen.
geadverteerd.
35. De Predikanten zullen op derzelver perfoneele verantwoordelykheid exaél:e
Regiflers moeten houden van alle de door Hun gedoopte perfoonen, houdende d~
namen en woon-plaatfen der Ouderen en Getuigen, ze wel als van den Gedoopten,
met aantekening van jaar en den dag, zo wel van den toegedienden Doop, als van.
den dag en plaats op welke ~Iie Gedoopten zyn gebooren.
G~1yke Regifters znilen Zy moeten houden, van de in hunne Gemeente aange—
noomene Ledemaaten
en voltrokken Huwelyken, voor zo verre de Wet die
voltrckking aan hen zal toeftaan,
36. En daar deze Regiffe.rs van de niterife noodzakelykheid zyn om de echte
Geboorte en Afifamming, zo wcl als den gewettigden fland der Ingezetenen in de
Burger-Maatfchappy te verzekeren, zullen ten einde van elk Jaar door de Kofters
of Voorlezers, naar maate de Kerkenraacl die daar toe als de gefchiktfte zal ordon
neeren, van cleze R egifters dubbelden geformeerd---door de Predikan ten ge~uthen-.
tifeerd, en vôôr den eerften April van elk Jaar ter Politicque Secretari~n der Hoofd—
plaats of der Landdrostdy~n moeten worden ingezonden, ten einde by onverhoopte
brand, geweld of andere ongelukken, in eene of andere plaats a1t~ d nog een Exem.—
plaav daar van zou blyven bewaard.
37. De Adminiftratie der Kerken- en Armen Goecleren, Gebouwen, Penningen,
en Fondfen, blyf als van ouds aan de refpeétive K.erkenraaden, van welke de
Predikanten zyn de aanblyvende Voorzitters.
In ~e Hoofdplaats blyft dit aan den daar toe van Gouvernements-wegen in ded
~erkenraad zitting hebbende Commisfaris -politicq en aanblyvenden Kerkmeester
bevolen, in maniere z~ als zuiks thands gebruiklyk is, of by nadere Ordre ander~
zal worden beraamd.
ss. Het Oppertoezicht echter over alle Kerkelyke Adminiftratiën blyft aau
den Gouverneur in der tyd
39. De
•

De ~erkenraaden zullen overzulks geene ~an~oc’~pe~ noch ~
n vastigheden, noch~ g~ene geheele a~fbraken v~n oude of opPigting van nie~wø
~,etimmerten, waa~r van de kof~en ~uit hunt~e gewoone cii zuiver overfchieteude
nkomften niet zouden kunneri va1len~
noch een~ge geld’Ieeningen ten
ste
der Kerken- of Armen-Foudfen m gen doen, zonder voo~af gevraagd en verkre~ë
fchriftelyk Fiat van den Gouverneur in~ der tyd~
40. Do bewaaring der penningen tot de reipe~Uve Kerken- of Armen-Fo~dfe
ten platten Lande behoorende, blyft den Kerkeuraaden ~anbevolen, op zodanige
wyze als by elke Gemeente thauds in gebruik is, of uit hoolde ~n byzondere reec~
gegeven of nog to geven ordres wordt gepr~&ifeerd4
Met ilaat ec’hter vast, dat aHe do Lcden van de Kerkenraaden in die Gemee~ten9
te famen, en elk voor hun aandeel verantwoordelyk zyn voor de Ichade, die ~
onachtzaamhcid of kwade troUw by d~Adtuiniftratien dier penningen m~gte ontfta~n~
41. Afle rekeningen en verantwoordingen loopen over con rond jaax, van 4ei~.
eerflen January tot den laatfien December ingeflooten.
De verantwoording daar van in de Hoofdplaats gefchiedt op dc wyze tat nog toa
gebruiklyk, of door den Gouverneur in der tyd anders te bep~1en.
In de rnaand January van elk J a~r, zende~i de Kerlcenraaden der Gemeenten
ten platten Lande een doot alle de Leden getekenden korten taat dier relconingcn~
in duplo, aan den Landdrost van hun Diftri&, ten einde die to ex~n~jneeren.
Onder dezelve zal moeten g voegd zyn cone uitdr~k1yke vorklaa.ring, a~ a#e &
ej~’t~en, en contante#, die ingevolge ketflat van dien .~orten Staai~ ‘en voordeefe~ der
Kerken voorhanden moeten z~’n, in de Kerkcn~Kist daadh~ aanwezig, en door hun,
v6o’r het tekenen ier kane Slaaten, gezIen, geteld, en ovcrz~/~s tcr hunner perfqncc(c
veraniwoording overgenocmcn zqn~
Zo nodig, zal de Landdrost omtrent een of ander post, waar in hy orreu of on~
duidlykheicl ve~moedt te refideeren, de mondelinge of ichriftelyke elixidatien vaa
de Kerkerzraaden rnogen inneernen.
42. Do Lan drosten zenden ten fpoedigPren, en uiterlyk voor hot einde der
maand February, een E~ernp1aar der by hun a~z~ ontvangene en goedbevondene
Kerken- en Armen-rekeningen,
et een daar onder gef~c1d ~u door hi~ne uaarn
tekening bekragrigd Ge”icn, aan de Kerkenraa4en te rug.
43. Dc Predikanten zailen dan deze rekening drie agter een volgende Zondagei~
na de Predikatie, doch voor het uitfpreeken van den Zegen, do Gem~ente voor~
leezen, ten emde dezelve zich van de rigtige Adminifiratic der door bun opgebragt~
iefde-gaven of andere Contributi~n zullen kunnen verzekerd houden,-.-en and9r3
in de gelegenheid ge~lel4 worden om, uiterlyk bin~en den agtflen dag na de laatfte.
voorleezing, hunne verfchcidene bedenkingen, ~o zy die daar op hebben mogten
aan &n Kerkenraad te kunnen voorhouden.
44. Na dezen voorfz. agtften dag zendt elke Kerkenraad ten platten Lande cen ge~
authentifeerd affchrift dezer aizo door den Landdrostgevidimecrde, en der Gen-leentQ
voorgeleezene, Rekening, met de bedenkingen die daar op mogten zyn geva11en~
~an den Gouverneur in det tyd, ten fine van approbatie: die dan na bevinding daar
op zal dIsponeeren, zo als Hy ten beste dier Gerneeute zal oirdeelen te behooren,
45. Eindelyk worden tot ot~c1erhot~d der K~rken en Arme ten platte~ Landø
binnen deze Volkplanting,—onvorminderd do yz~’ndere ~oncesfien voor zekere~
tyd, of uit ancleren hoofde aan eene of andere Gemeente toe~eftaan, of waar van
dezelve boven die~ thands zyn of naniaals komen mogten in eon wctti~ bézit--..by
dezen voor altyd vastgef~eM de nagenoemde Fondfen:
i. De gewoone Cal/ellen geduurende do openbaare Godsdien.st-oeiTeningen.
2. Gjfien, Ge/chenken, of Leg attn aan de Kerken of Armen gedaan of befprooken.
S. Doop-gcldea buiten de K~rk of buiten den gewoQnen Godsdienst, ter tàn~ma van
twéJ Ryksdaalders voor elk gedoopte.
4. Lidmaa~t-gelden, ter fomma van den Ryksdaalder voor elke Lidm?.at,
5. Trouw-gelden, ter fomma van v~ifRyksds, voor elk Paar, t~ b~ta~lef1 aan di~
Kerk waar toe de Sruid behoort,
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6~. I3egraafnis-gcJden van alle L ken, begraaven wordencle hct zy op het ICer ho~ of~
private gron -eigendomrnen, ge1ege~ onder de 1(erkelyke limiten van eenige
erk; en wel voor een Lvk boven iwaa~Fjaaren oud dric Ryksdaalders,---en
beneden twaa/f Jaaren oud t~1’ce y sdaaJders.
~iplaatJen-gel Icn in de Kerken, door de refpe&ive ~erketiraa~en te bepaalen.
En zodanige ndere als waar van de inzarn ling, naar rnaate van de behoefte
in elke byzondere Gerneente, thans reeds is of door het Gouvernetnent na
dezen aan Dezelve flog mogt worden toege~aan.
46. En ten einde bet Gouvernement eeiie meerdere zeket-heid zou kunnen heb
hen, dat alle de voorenflaaii e o d~ës. of die na dezeti nog daar rnogten worden
bygevoegd, op eenen rege~rnatigen voct ~binnei~ deze Volkplanting worden naarge_
komen, zal eene proeve gellomen worden, of bet uitvderlyk en dienflig zy orn teti
minflen alle wee Jaaten in de maanden ~~ober of ~overnber voor de Hervorrnde
Gemeenten d zez~ Vo1kp1an~ing, b~nnen deze Hoofdplaats te houden eene al
gemeelle
ERK-VERGAt~Ri\G, amengefleld uit:
Twee Predikanten en tWee Ouderlingen der Hoofdp aats, en
Oe Predikanteri en een OudeHing uit elke Ge ~ente van de Buiten-Diftri&en
By welke Vergadering tdkens, doot beii~em~ng van den Gouverneur in der
tyd, zullen mo ten ge~ oegd w rden twee Commisfarisfen Politicq, om daar
by het Governernent dezer Volkplant:ng te reprefenteeren.
By ~acature, zie te of andere wettige verhnde~riwen van een Predikant of
der fungeetende
uderlirigen, mag elke Kerkenraad~ ten platten Lande zich
daar by ook latën vertegenwoordigen oor eetl Of tWee der Diakenen, of ook
door een of twee on(efprokene Ledernaten der emeente, die te vooren Le
den va den Kerkenraad gewee t zyn.
47. Het Prefidium in deze Vergaderi’ig zal in zulk geval rouleeren tusichen de pre
f~nte P e&kanten naar den rang van en ouderdern der Kerken, in welke zy als
eeraafen dienen.
De Penne by elke Vergadering zal worden gevoe ci door den Predikant die voor
~e eerstvolgende Vergadeiing waar r ynelyk zal moeten prefideeren, of oor hem
die by de abfcntie of ziekte van dezen daar dp in rang volgt.
48. fle onderwerp n VLLfl beraadflaging en onderzoek by deze Verga~eri g
de
wyze orn daar op te befluiten
zo wel als cle bepaling der ondfen nit welke de
ICosteir tot het houden dezer Vergaderiug zullen gevonden wor en, zullen op de
~erst te houdene fatneiikomst in de maancl
c~ber of Novei ber van den Jaare 1805,
1i~et commUhi atie en overleg van de Comrh~sfarisfen-Politicq worden ontworpen,
en aan den ~ouverneur In der ~yd ter goedkeuring aangeboden~
Het ilaat vast echter, dat de linac en zo veel mogelvk eenvormige nakominS
~ati alle
Artikelen dezer Ke ken.-Ordonnantie daar van een der Hoofd-pointen
zal moeten uitmaken.
4~y. 1~e rnaancl en dag tot het houden dezer ~7~rgadering, met byvoeging tevens
der ointei~ van 1 efchryvng, wordt door den Kerkenraad der Hoofdplaats aan den
ouverneur voorgefteld; en na deszelfs daar op verkregen fchrifte’yk Fiaf, de con
vocatie daa toe, eeiien geruimen tyd te voren, gedaan doo clenzelven Kerkenraad
der Ho~fdp1aats, met mede toezending dier pointen ‘vaii befèhryving, en van den
juisten dag, pla t , en uur, Waar en wanneer deze ye Vergade~ii~g zal gehouden
worden.
Be Kerketiraaden van iiacante Gemee~ten worden daar toe me~e geconvoceerd~
Elke erkcnraad heeft het recht, by tyds zodanige beicheidene voorilellen tot
point en van befchryving voor de eerstvolgende Vergadering aan den Kerkenraad der
1~Ioofdp1aats in te zenden, als dc~elve zal geraden vmden.
Be plaatfmg daar van zal nie~ moge worden g ~ eigerd.
~ Dc KerkenFaa de~ i—Joofdplaats ~a1 in die Veigadering iwee f’temmen heb
ben, en de Kerkenraaden van cike byzonde~ e Gcmeente ten platten Lande, van
wc~ke Gecornthittee dens ter Vergadering zyn, ccne 11cm.
---

Be

e Commis(ai1sI’en Politicq woonen de deliberatien by, en worden, voor dat
eenig point inag worden ter conclufie gebragt, door den Prefidentverzogt, ona
Derzelver confiderati~n en advys op zodanig point der Vergadering te willen
tnededeeleno
Zy geven, v6ór of ftaande de Vergadering, aan den Prefident, ,fehriftelyk, zo
anige pointen als welkezy oirdeelen dat, boven en behalven de pointen va~n be
fchryving, onderwerpen der deliberatien behooren te worden.
Zy ebben bet recht de conclufie van een of ander point te furche€ren, tot dat
zy deswegens de welmeening van den Gouverneur zullen hebben kunnen inneernen.
5 i. Het wordt aan den Gouverneur overgelaten te beflisfen, of na deze eer~t—
genornene proeve, bet bedoelde nut dezer Vergadering, met de daaraan, u it den
aart van de uitgeftrekthtid~ van dit Land, vast zynde inconvenienten kan wordea
ver~enigd
bet eerfte verzekerd
en de laatile daar tegen opgeheven of ten
mm ften gematigd worden kunnen,
52. Eindelyk worden alle tot nog toe by eene of andere Gemeente in train
geweest zynde gebruiken, of uit byzondere en vroeger gegeevene befluiten aftelei—
den Ordres, die met d&e Kerken-Ordonnantie zouden mogen ftryden, kragt
dezes ingetrokken, vernietigd, en gefteld buiten effe&.
Het blyft echter aan het Gouvernement gere erveerd, om, naar maate in eene
of andere Gemcente fommige van voorenftaande pointen zouden bevonden worde
niet of niet ten vollen te zyn executabe, daar in zodani~e verandering, verbetering
of vermeerdering te kunnen maken, als fletzelve ten dienste van zodanige Ge~
meente, en behoudens het Hoofd doelwit dezer Ordonnantie, in der tyd zal raad~
zaam oirdeelen.
---

-

---

En zal Extra& dezes gezonden worden aan Gouverneur en
Raaden, ten einde aan al het voorenllaande de nodige executie
te geven.
Accordeert met voorfz. Regifter,
A. L.
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