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SYNOIJAIJE HANIJELINGEN.

EERSTE ZITTING,

20 November, 1824.

Na voorafgegane werkzaarnhederi van den Eerw. Kerkeraad aan de Hoofd
plaats, betrekkelijk dit onderwerp, verklaarde deszelfs Pr~ses, de Eerw. Heer J, C.
Berrangé de algemeene Kerkvergadering wettig te zijn geconstitueerd, en zullen tot
dezelve worden toegelaten de drie Predikanten in de Kaapstad, namelijk de Eerw,
Fleer Heinrich von Manger, Jan Christoffel Berrange, Abraham Faure, en de Ouder
lingen Hendrik de Jongh en J. H. Flofmeyr, Sen. Van

Stellenbosc/t.—De Eerw. Hr. Meent Borcherds, en Ouderling Jacobus Chris
tiaan Faure.

Paari.—De Eerw. Hr. Tobias Flerold, en Ouclerling P. T. Blignault.
Zwartland.—De Eerw. Hr. J. Scholtz, zonder Ouderling.
Tulbagli.—Van welke gerneente zich de aldaar zijnde Leeraar J. R. Kicherer,

uithoofde van tusschen beide gekomen zijnde huiselijke omstandigheden, heeft geëxcu
seerd, doch zijn verschenen de Ouderlingen Pieter Conradie en Johan Diederik
Mohr.

Graaff-Reinet.—De Eerw. Hr. A. Murray, zonder Ouderling.
Zweliendam.—De Eerw. Hr. Corneis Mol, zonder Ouderling.
Caledon.—De Eerw. Hr. G. Thom, en Ouderling D. F. du Toit.
George.—Hetwelk thans geen Leeraar heeft, de Ouderling C. L. Campher.
Uitenhage.—De Eerw. Hr. Alex. Smith, zijnde de Oudeiling P. Maree, van

daar nog niet gearriveerd.
Gradock,—Niernand verschenen.
Soinerset.—De Eerw. Hr. Jan Spijker, en Ouderling D. J. Morkel,
Beii~fort.—Thans vacant, niemand verschenen.
Worcester.—De Eerw. Hr. Henry Sutherland, en Ouderling J. du Toit.
Vervolgens tot Moderatoren benoemd zijnde de Eerw. HFI. J. C. Berrange

ei~ M. Borcherds; welke laatste ingevolge Art. 47 van de vigerende Kerkorde als
Secretaris tevens zal fungeren, werden deze met hun beiden gecommitteerd, oin
den hoog-Ed. Achtb. Heer Sir John Truter, Ridder enz. enz. enz. door Zijne Excel
lentie den Heer Gouverneur Lord Charles Flenry Somerset benoemd tot eersten
Commissaris Politick, van de woning des Kosters, alwaar hij zich thans beyond, af te ha
len, terwiji de tweede Commissaris Politick, de Wel-Ed. Heer Petrus Johannes Truter,
oud Lid van den Ed. Achtb. Raad van Justitie enz. enz. zich reeds bij ons beyond,
Hetwelk geschied zijnde, en dus beide HI-I. Commissarissen Politiek zitting genomen
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hebbende, werd gehandeld over den inhoud van het laatste gedeelte der bekendmaking
in de laatste Stads-Courant, onder den 29sten Oct. 11. geplaatst, betrekkelijk het al of
niet met geslotene deuren houden der Vergaderingen, en is na daarover ingenomen
te hebben het advies van den bog-Ed. Achtb. beer Commissaris Politick Sir John
Truter, met gemeene toestemming besloten, dat deze Vergadering, zoodra de gewone
plegtigheden ter opening gebruikelijk, zullen zijn afgeloopen, zal gehouden worden met
geslotene deuren, dat al de te maken Regulatien natuurlijk de sanctie van het Gouver
nement behoefden, om de kracht van Wetten te erlangen, en dat zoo om deze als
vele andere redenen de strikste geheimhouding van al de Leden verwacht werd, con
form den grondregel, ahuede door den Hoog-Eerw. Pr~ses aangehaald, de ‘ion Elimi
nando. Waarop de Scriba verzocht werd, het te dien einde opgesteld gebed, waarvan
eene copij zal te vinden zijn in de Bijiagen, voor te lezen, hetwelk geschied zijnde
werden Welgem. Rh. Commissarissen Politick door de Eerw. Heeren Moderatoren,
binnen geleid in de Kerk, en namen aldaar hunne zitting op de plaats voor hen be
stemd, aan de regterhand van den predikstoel. Ter linkerzijde van denzelven, plaat
sten zich de Hoog-Eerw. Pr~ses en de hoog-Eerw. Scriba, en vervolgens tegen hen
over de Leden der Algemeene Vergadering, wanneer zijn Hoog-Eerw. de Pr~ses eene
aanspraak deed, waarvan copij zal te vinden zijn onder de Bijlagen, aismede van
antwoord door den Hoog-Ed. beer eersten Commissaris Sir John Truter.

Na weike verrigtingen de Hoog-Eerw. Prmeses aan de toehoorders bekend
rnaakte dat het laatste gedeelte der bekendmaking betrekkeijk het toelaten van toe
hoorders, door de Algemeene Vergadering ingetrokken zijnde, de toehoorders verzocht
werden zich te absenteren, gelijk dan ook geschied is.

Be opening dezer Vergadering werd aangekondigd met de gebruikelijke
plegtigheid van den hamerslag, door den Hoog-Eerw. Prm~ses, en als nu hegonnen de
werkzaamheden een begin te nemen met de voorlezing van eene geproponeerde
orde van zaken ter verhandeling, die door alien werd aangenomen, met uitzondering
van den Eerw. beer Thom, van Caledon, die vermeent dat de Stads Kerkeraad eene
stem te veel zou krijgen, waarop dit artikel van nieuws werd opgelezen, waarover
geciscoureerd, en het advies van den bog-Ed. Achtb. Hr. Commissaris Politick Sir
John Truter ingewonnen zijnde, zijn Eerw. daarin toestemde. Opzigtelijk Art. 15 werd
goedgevonden er bij te voegen, dat indien de voorsiag van den Hoog-Eerw. Pr~ses in
het benoemen van Commissarissen, de algemeene goedkeuring wegdraagt, dan zal
dezelve doorgaan, zoo niet, zal elk verschii omtrent de te benoemene personen, bij
loting moeten beslist worden.

Betrekkelijk Art. 18, zijn aan den Secretaris, op zijn verzoek tot zijne assis
tentie en hulp toegevoegd, de Wel-Eerw. heeren A. Faire en Thom. Desgeiijks
aan den hoog-Eerw. Pr~ses, de Eerw. beeren T. herold., J. Spijker, en A. Murray,
om eene Commissie te formeren, ten einde uit de algerneene voordragten die
ingezonden zijn, speciale hoofdpunten te formeren, ten einde in de Vergadering
zelve, met zoo veel te meer geregeldheid en orde te kunnen voortgaan, zoo zijn
almede de Eerw. Heeren Von Manger, Mol, Smith, en de Ouderling J. du Toit
gecommitteerd, om met elkander te raadplegen over het beramen van middelen tot
goedmaking van de kosten door deze Vergadering veroorzaakt.
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Voorts opgemerkt zijnde hoe zeer het mogelijk was, dat nu of dan een of
eenige der Leden zich niet konden in gemoede vereenigen met de besluiten der
meerderheid; is als eene grondwet in zulk een geval vastgesteld, dat men aisdan de
vrijheid zal hebben zijn protest daartegen te laten aanteekenen, mits hetzelve schrif.
telijk over te geven, met bijvoeging van de redenen die hem daartoe bewogen, en
eigenhandig onderteekend, orn onder de Bijiagen tot de Resolutien bewaard, en in het
Lokaal voor de papieren voor deze Vergadering te formeren, gedeponeerd te worden,

1-let reglement op de orde der Vergadering dan nu aldus overwogen zijnde,
werd onder de voorschrevene bepalingen eenparig aangenomen, en zal van hetzelve
een copij aan elk een der Leden worden ter hand gesteld, waarrn ede deze eerste Zitting
met Dankzegging tot God volgens het formulier, onder de Bijlagen te vinden, werd
besloten,

TWEEDE ZITTING,

3 November, 1824.

Allen present, uitgenornen de tweede Commissaris Politick, de Wel-Ed.
Achtb. I-leer P. J. Truter, bij indispositie, en de Ouderling J. C. Faure, met permissie.

Deze Zitting met gebed begonnen zijnde, las de Secretaris voor de Notulen
van gisteren, door hem als flu conform de Minuten geextendeerd, na welker ondertee
kening, de Vergadering, onder de leiding van den Hoog-Eerw. Pr~ses, overging ter
revisie van het Reglement van Orde op de verhandeling van zaken in de Vergadering,
gisteren avond door den Eerw. Heer A. Faure in het net geschreven, hetwelk goed
gekeurd zijnde door den Hoog-Eerw. Heer Pr~ses, aismede den Secretaris is geteekend,
en door den bog-Ed. beer Commissaris Politick Sir John Truter gecontrasigneerd,
en staande de Vergadering naar de drukpers gezonden.

Dc Hoog-Eerw. Pr~ses vestigde vervolgens de aandacht der Vergadering op
Art. 48 van de Kerkorde, en verzocht de Heeren Von Manger, Mol, Smith, en du Toit,
om hun rapport in te leveren, nopens de bepaling der fondsen door hen gevonden, voor
de kosten die op het houden van deze Vergadering zouden komen te vallen, waartoe zij
gisteren gecommitteerd waren, hetwelk door den Eerw. beer Mol werd voorgelezen,
waarvan copij zal gehouden worden onder de Bijlagen tot deze tweede Zitting. Betrek~
kelijk Lit. A. waarover gedelibereerd zullende worden, zoo pr~eadviseerde de Hoog~
Eerw. Pr~ses, dat de daarin opgegevene Kosten en Fondsen, hun toescheen onaan
nemelijk te zijn, en dat er hinderpalen bestonden die onoverkomelijk waren orn hun
plan te accepteren, en is na voorafgegane discussien over dit sujet, het resultaat en
besluit geweest, dat voor dit maal al de gecommitteerden hebben op zich genomen,
deze kosten, of zelve te dragen, of met hunne respective Kerkeraden daarover in
onderhandeing te treden, in dat vertrouwen dat dezelve hun, en vooral den verafwo
nenden Leden, naar billijkheid en uit liefde voor de belangen van onze Gerneenschappe
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lijke Godsdienst, tot wier instandhouding elk onzer deze kostbare en vermoeijende
reis~ ondernomen had, wel zouden willen te gemoet komen. Doch wanneer onverhoopt
het tegendeel mogt blijken, aisdan, uit naam dezer Vergadering, door eeire Commissie
in der tij d te formeren, de noodige adhortatien daartoe per missive zullen gedaan
worden; en dat men voor het toekomende zal zorgen, voor een volgende Vergadering
fondsen te creëren, door de verhooging van zulke takken der Kerkelijke inkomsten, in
Art. 45 der Kerkorde voormeld, als daarvoor vatbaar waren, of door jets van andere der
zelve af te trekken, en daartoe de autorisatie van het Gouvernement te verzoeken. Waar
op het advies van den Hoog-Ed. Achtb. Heer Gommissaris Politick verzocht zijnde, heeft
Zijn Hoog-Ed. Achtb. de goedheid gehad om een brief daartoe strekkende, eerst in
de Hollandsche en daarna in de Engelsche taal op te stellen, en is voor deze gunstige
en ijverige medewerking Zijn Hoog-Ed. Achtb. door den Hoog-Eerw. Pr~ses op het
harteijkste bedankt geworden.

Be Secretaris werd gelast, ten spoedigste voor het afschrijven en expedieren
des gemelden briefs in de Engelsche taal te zullen zorgen, en nam aan denzelveri op
morgen ter tafel te zullen brengen, om geteekend te kunnen worden.

Voorts opgemerkt zijnde dat deze brief van eene Schedule moest vergezeld
gaan, beheizende eene opgaaf, zoowel wat voor verhooging als aftrekking onder
Kerkinkomsten in Art. 45 vatbaar was, is, na voorafgaande discussien over de onder
scheidene voorstelling, staande deze Zitting, aan ons gesubpediteerd, besloten, aan
Zijne Excellentie den Gouverneur voor te dragen het volgend ontwerp :—

1. Om van de gewone collecten te mogen afLrekken io pet.
2. Van giften, geschenken en legaten~do. 10 pCt.
3. Be Boopgelden, buiten den gewonen tijd te verhoogen met 1. Rd. en voor ieder

kind op den gewonen tijd 4 Schell,
4. Lidmaatgelden do.
5. Trouwgelden met 2 Rds.
6. Begrafenisgelden 4 Schell.
7. Zitplaatsen in de Kerk do., met bijgevoegde bepaling dat armen en onvermogen~

den daarvan zullen uitgezonderd blijven, ten einde deze som een algerneen
Fonds moge opleveren door den tijd voor Synodale onkosten, en is besloten
daarop Z. Excellenties sanctie te verzoeken.

Bit besluit bij blijkbare meerderheid van stemmen genomen, vond echter
bedenking bij den afgevaardigde van Somerset, wiens Léeraar, de Eerw. Heer Spijker,
verklaarde zich in gemoede daarmede niet te kunnen vereexiigen, uithoofde van de
gesteidheid hunner finantien, die geene de minste aftrekking gedoogden, en schoon
de Eerw. Heer Faure, Zijn Eerw. poogde te doen inzien, dat door dit toe te stemmen
waarschijnhjk de Kerkekas aldaar meer bevoordeeld dan benadeeld zoude worden,
bleef echter Zijn Eerw. vermeenen daartegen te moeten protesteren, tot het opmaken
van welk protest en deszelfs motiven, aan Zijn Eerw. dan ook de vrijheid door de Mode
ratoren is gelaten, om daarin voihardende, hetzelve in de volgende Sessie in te leveren,

Voorts werd besloten eene Commissie te formeren voor eene Weduwenbeurs,
bestaande uit de Predikanten Von Manger en Mol, en de Ouderlingen Hofmeyr en
Mohr, terwijl op verzoek van den Hoog-Eerw. Pr~ses, is toegevoegd Ds. Scholtz,
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om mede werkzaarn te zijn in de Commissie gisteren benoemd tot het formeren van
eene algemeene voordragt uit de speciale punten van Beschrijving, aan deze Verga~
dering te doen, waarmede deze Zitting met Dankzegging tot God werd besloten.

DERDE ZITTING

4 November, 1824.

Alien present, uitgezonderd de Ouderlingen J. C. Faure en D. J. Morkel,
met permissie.

De Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der laatste
Zitting geresumeerd, na welker onderteekening de werkzaamheden begonnen met de
voorlezing van den brief der Synode aan Zijne Excellentie, door Sir John Truter gis
teren opgesteld, waarvan het origineel in het I-lollandsch in het Archief zal gedepo
neerd, en in het Engelsch aan Zijne Excellentie den Governeur zal verzonden worden,
na weiks onderteekening door den Pr~ses en Secretaris, aismede contrasignatien door
de Hoog- en Wel-Ed. Heeren Commissarissen Politiek, dezelve staande deze Zitting
door de Secretaris geexpedieerd werd.

Vervolgens deed de Eerw. Von Manger verslag van het resultaat der delibe
ratien gisteren door hem en zijne medegecommitteerden gehouden, tot het oprigten
van een fonds voor Predikants Wedu~n en Weezen, na weiks voorlezing de Floog
Eerw. Pr~ses voorstelde om dit plan, als nog alleen in het ruwe beschreven, in zijn
geheel in het net te schrijven, en morgen ten minste één uur voor het aangaan der
Vergadering ter tafel te bezorgen, opdat elk der leden tij d en gelegenheid moge heb
ben zijne gedachten daarover te laten gaan, onverminderd de vrijheid orn zijn Eerw.
heden avond aan zijn huis daarover te spreken, welke propositie algemeen werd aan
genomen.

Waarop Zijn Hoog-Eerw. overging tot een voorstel orn het Rapport der Corn
missie te hooren, gedecerneerd orn uit de in het generaal ingezondene propositien te
formeren speciale puiiten van beschrijving of deliberatien, ten einde met zoo veel
te meer geregeidheid en orde in de werkzaamheden der Synode te kunnen voortvaren,
de leden tusschen beide op eene zeer impressive wijze indachtig makende, op het bij
zonder gewigt van dit gedeelte onzer verrigtingen, en dus alles zeer gepastelijk voor
bereid hebbende, gaf zijn Hoog-Eerw. ter voorlezing over: 1. Aan den Eerw. Fleer
Spijker de voorlezing van het Algemeene Reglernent van Kerkbestuur, eerste afdee
ling, gemerkt door den Secretaris met Lit. A. 2. Aan dei~ Eerw. Fleer Murray de
tweede afdeeling, gemerkt met Lit. B. 3. Aan den Eerw. Fleer Flerold de derde
afdeeling, gernerkt met Lit. C. 4. Aan den Eerw. Fleer Spijker de vierde afdeeling,
het eerste onderdeel, met een gedeelte van het tweede onderdeel, Lit. D. 5. Aan Ds.
Murray het vervoig van de vierde afdeeling, beheizende het tweede onderdeel, Lit.
E. 6. Ds. Herold het derde onderdeel der vierde afdeeling, Lit. F~

B
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De Kerk der hoofdplaats alzoo provisioneel en gedeeltelijk (zoover ten minste
als men daarmede gereed was, het overige hetwelk men nog te proponeren had voor
eene volgende Sessie gereserveerd houdende) voorgedragen hebbende, zoo zoude men
nu overgaan tot de Buiten-Kerken, doch is goedgevonden, op voorstel van den bog
Eerw. Pr~ses, om vooraf te handelen met de proposanten over eene aanteekening
welke men omtrent het ingeleverde geoordeeld had te moeten maken, van zoodanige
propositien die aan de Commissie met deze zaak belast eenigermate duister waren voor
gekomen, en onze/cer onder welke rubrieken te plaatsen. En wel, opzigtelijk Cale
don, Art. 24 der zoogenoemde fundamentele Regulatien over het Catechismus prediken,
hetwelk gebragt moest worden tot bet geven van Godsdienstonderwijs in het algemeen.
Art. 3 van de zoogenoemde temporaire Regulatien—eene propositie tot het schrijven
van eenen herderlijken brief, hetwelk gepostponeerd is tot eene volgende Sessie. Art. 4,
voorsiag ter vereeniging van onze Kerk met die van Schotland, en ons te stellen on der
hare protectie, hetwelk geoordeeld werd eene op zichzelve staande vraag te zijn, die
na het advies van de Hoog-Ed. beer Commissaris Politick, in de laatste Zitting der
Synode diende verhandeld te worden. Art. 6, sub Lit. B, over de vereischten tot het
wettig verrigten. van predikatien, oefeninghouden, enz.,—te brengen onder het artikel
van Zendelingen en hetgeen daartoe strekt.

Opzigtelijk Graaff-Reinet. 1. Hoe te handelen met gedoopte slaven die on
getrouwd bleven? Besloten dit te brengen onder het artikel van de Kerkelijke Tucht.
2. Art. 4, of ook zulke personen die niet tot onze Kerk behooren aanspraak kunnen
maken op de Diakonies bijstand, almede afzonderlijk te behandelen.

Betrekkelijk de propositien van Tulbagh is geoordeeld dat zij moesten uitge
steld blijven tot eene volgende Sessie.

Deze duisterheden dus weggenomen zijnde, zijn de verdere punten door
Caledon, de Paarl en Stellenbosch, zoo als die op de geregelde Lijst tot objecten van
deliberatie gebragt waren, voorgelezen.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses vervolgens gevraagd hebbende of niemand jets meer
te proponeren had, en zich niemand gemeld hebbende, is deze Zitting met dankzeg
ging tot God besloten.

VIERDE ZITTING,

5 November, 1824.

Allen present, uitgezonderd de Eerw. Heer C. Mol, bij indispositie, en do
Ouderlingen van Caledon en Somerset, met permissie.

Dc Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der laatste
Zitting door den Secretaris voorgelezen, na welker onderteekening men overging tot
de werkzaamheden der Synode, dezelve beginnende met het vervolg der voortzetting
van de voorlezing van hetgeen de Kerkeraad der hoofdplaats al verder heeft gesuppe
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diteerd aan de Commissie ter collectie van de voorgedragene punten der beschrijving,
en wel bepaaldelijk van kerkelijk opzigt en tucht (censuur), deels geschied door Ds.
T. Herold, deels door den Hoog-Eerw. Prteses zelven, a~smede van hetgeen daartoe
betrekkelijk was voorged.ragen door de Kerken van Caledon, Beaufort, Graaff-Reinet,
en Tulbagh, door Ds. Murray, en eindelijk van hetgeen bevonden is voorgedragen te
zijn op het artikel van publiek onderwijs door Caledon en Stellenbosch, welk laatste
stuk werd voorgelezen door Ds. J. Scholtz.

Na al welke voorbereidselen dan nu in overweging werd genomen, en door
den Hoog-Eerw. Pr~ses voorgesteld als een object van deliberatie en synodaal besluit,
de eerste afdeeling dci’ algemeene bepalingen van het bestuur der Hervormde Kerken in
deze vo~kp1anting (zie Bijiagen). Bij welke gelegenheid, na ingenomen advies van den
Hoog-Ed. Achtbaren Heer Commissaris Politiek Sir John Truter, als erkende grondwet
werd vastgesteM, de thans figerende kerkorde aan te merken als grondsiag en alge
meenen grondregel van al onze verrigtingen; doch van dewelke deze latere algemeene
bepalingen van Kerkbestuur slechts als modificatien en bijvoegselen, geboren uit de
veranderde gesteidheid der tijden en omstandigheden, zullen worden beschouwd, na
welke voorbereidselen de Hoog—Eerw. Pr~ses dan nu overging om dezelve, punt voor
punt, in deliberatie te brengen, met dat gevoig, dat ze ook eenparig zijn aangenomen,
zijnde alleenlijk door Sir John Truter het 6de artikel duidelijkheidshalve met klaar
dere bewoordingeii iiitgedrukt, zoo als uit zijns Hg-Ed. Achtb. manuscript, staande
deze Zitting gedaan, zal komen te blijken. Vervolgens werd besloten de Hervormde
Kerken dezer Ko1onie te verdeekn in drie Ringen, waarvan de eerste zal beheizen de
Kaapstad, Stellenbosch, de Paarl, Zwartland en Somerset; de tweecle, Tulbagh,
Zwellendam, Caledon, George, en Worcester; en de derde, Graaff-Reinet, Uitenhage,
Beaufort, en Cradock.

Voorts proponeert de Hoog-Eerw. Pr~ses eene Commissie ter behandeling en
onderzoek van het werk dci’ Zendelingen in deze Kolonie, of binnen derzelver kerkelijke
limieten, en wel inzonderheid om aan de Synode op te geven welke wetten en usan
tien er ten dezen aanzien bij ons bestaan, en voor welke modificatien en verbeteringen
dezelve mogten vatbaar zijn; waartoe gecommitteerd zijn, als Pr~eses de Eerw. Heer
Von Manger, en als leden derzelve, de Eerw. Heeren Thom en Smith, met de Broeders
Ouderlingen J. du Toit en Mohr. Al verder werd door Zijn Hoog-Eerw. voorgesteld de
vraag, of er al dan niet Kerkvisitatores zouden vereischt worden. Doch daarop is be
sloten, dat vermits nu reeds de Kerken in Ringen verdeeld. ward, men de werkzaam
heden der Visitatoren zou ovërlaten aan de Synodale schikkingen desaangaande voor
elken Ring te maken.

Laatsteiijk verzocht nog de Secretaris uit naarn van Ds. A. Faure om de toe-
stemming van den Hoog-Eerw. Heer Pneses en de bog-Ed. Achtb. Commissaris
Politick, alsmede der Synode, tot het mogen laten drukken hunner redevoeringen of
aanspraken bij de opening der Synode gedaan, in zijn Eerws. zoo nuttig als geacht
Maandwerk, welk verzoek gereedelijk werd aangenomen.

Be Hoog-Eerw. Pr~eses vervolgens gevraagd hebbende of niemand iets meer
had voor te dragen, en niemand zich meldende, is deze Sessie met dankzegging tot
God besloten.
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VIJFBE ZITTING,

6 November, 1824.

Allen present, uitgezonderd de tweede Commissaris Politiek, de Wel-Edele
Achtbare Heer P. J. Truter, de Eerw. Heeren H. von Manger en T. Herold, en de
Heeren Ouderlingen Blignaut en B. J. Morkel, bij indispositie of met permissie.

Be Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der laatste
Zitting door den Secretaris voorgelezen, na welker onderteekening de Hoog-Eerw.
Pra~ses voorstelde als een punt van deliberatie als flu te verhandelen, het door gecom
mitteerden tot deze zaak voorgestelde plan voor een weduwen fonds van predikanten
onzer kerk, hetwelk Zijn Hoog-Eerw. van punt tot punt voorlas, en is bevonden, dat
daarin Art. 1, eenparig werd aangenomen. Art. 2, veranderd met deze nadere bepaling,
dat predikanten onder dertig jaren, voor den eersten inleg, zullen contribueren 250 Rds.,
van dertig tot veertig jaren 350 Rds., van veertig tot vijftig jaren 450 Rds., van vijftig
jaren en daarboven 500 Rds. Art. 3, on~ deze som by elkander te brengen, zal de
Synode eene Commissie benoemen, waaraan elk predikant zal doen toekomen een
vierde deel van zijn traktem ent, elk kwartaal, daarmede beginnende den 1 sten Januarij
des aanstaanden jaars 1825, en zoo vervolgens, tot dat hij zijn quota geheel zal hebben
voldaan. Opzigtelijk de maaridelijksche contributie, op Art. 4, is besloten, in plaats
van 2 Rds. te betalen 3 Rds. Art. 5, vastgesteld, dat, in plaats van eenen rentmeester
tot de beheering van dat fonds aan te stellen, men trachten zal, door intercessie van
den eersten Commissaris Politiek, het gezegde fonds over te brengen op de Wees
kamer, en de bijeengebragte som onder bewaring van dat eerwaardig Collegie te doen
stellen; terwiji de Commissie in Art. 3 bepaald, zich alleenlijk zal bezig houden met
het ontvangen der respective contributien. Art. 6 werd unaniem aangenomen, met
deze exceptie echter, betrekkelijk Stellenbosch, dat, uit consideratie van bijzondere
redenen, wordt toegelaten, om met de helft der som van 25 Rds., dus 12~- Rds., aldaar
genoten wordende van paren die vrijwillig verkiezen buiten den gewonen tijd getrouwd
te worden, te kunnen volstaan, gedurende het aanwezen van den tegenwoordigen pre
dikant aldaar, zullende al verder elke bij drage, van wien der leden ook tot dit fonds,
buiten en behalve het boven vastgestelde, met dankbaarheid aangenomen worden.
Opzigtelijk Art. 7 werd besloten ten dezen opzigte te handelen zoo als de léden naar
gelang der plaatselijke ornstandigheden zullen raadzaamst oordeelen. Art. 8 in zijn
geheel aangenomen. Art. 9, daaromtrent is besloten, met concurrentie der Hoog-Ed.
Heeren Commissarissen Politiek, den geordenden en gewonen weg in te slaan. Art. 10,
om hetzelve overeenkomstig de nu reeds vastgestelde veranderingen in de contributien
tot dit fonds van iiieuws te berekenen. Art. 11 en 12 gaaf aangenomen. Art. 13 voor
vervallen verklaard. Art. 14 vastgesteld, echter met deze bijvoeging, dat daarom de
Synode het regt en de bevoegdheid. blijft behouden, om, in geval van overlijden
eens leeraars, onverhoopt in deze termen vervallende, aan zijne weduwe, mits zij
daarom aanzoek doet, en de achterstallen haars overledenen mans aanzuivert, het genot
en deelgenootschap in dit fonds toe te staan. Art. 15 is vervallen. Art. 16, ten aan
zien van de betaling der inleggelden, bij Art. 3 reeds voorzien zijnde, zoo zal wat de
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maandelijksche contributien aangaat, derzelver toebrenging gerekend worden te begin
nen met 1 Januarij 1825, en te expireren met 1 April, moetende telkens betaald worden
elk kwartaal, zoodra men zijn traktement bi het Gouvernement zal hebben ontvangen.
Art. 17 aangenornen met eene kleine verandering door den Hoog-Eerw. Pr~ses daarin
bekend gesteld. Art. 18 desgelijks, met provisionele bepaling dat uit dit fonds aan
elke weduwe per annum zal gegeven worden, en wel bij kwartalen van 500 Rds., tenzij
door onverhoopte sterfgevallen, het getal der weduwen zoodanig mogt verrneruigvul
digen, dat eene verminderde toelage door den staat van het fonds noodzakelijk werd,
Art. 19 is vervallen. Art. 20 aangenornen, met b~jvoeging dat het regt der weduwen
op dit fonds zal beginnen met den dood haars mans. Art. 21 aangenomen. In
Art. 22 is bepaald, dat wanneer de predikants weduwe hertrouwt, zij haar regt op
dit fonds verliezen zal. Art. 23 aangenomen. Art. 24 en 25 vervallen. Art. 26 in
zijn geheel gebleven, met eenige duidelijkheidshalve daarin geschrevene veranderingen
door den Hoog-Eerw. Pr~ses. Art. 27 is geoordeeld eene nieuwe modificatie te
moeten krijgen, ingevolge het 3de en bde artikeL Art. 28 werd als vervallen be~
schouwd. Art. 29 aangenornen, en eindelijk op advies van den Hoog-Edelen eersten
Commissaris Politick nog daarbij gevoegd het volgende en laatste additionele artikel:
“In dit Reglement zullen geene veranderingen gernaakt worden, dan in eene wettig
vergaderde Synode, en met toestemniing van ten minste drie-vierde deelen der pre
senten en in het fonds belanghebbende leeraren, waarrnede deze Zitting, na het doen
der gewone vragen door den 1-Ioog-Eerw. I-Jeer Pr~eses, of niemand iets meer ter
Vergadering had voor te dragen, met dankzegging tot God werd besloten.

ZESDE ZITTING,

8 November, 1824.

Allen present, exceptis de beide Heeren Commissarissen Politick, bij offici~le
betrekkingen en dispositie, en DD. 1-Jerold en Mol, en de Heeren Ouderlingen
Blignaut en D. J. Morkel, met permissie.

Dc Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der laatste
Zitting door den Secretaris voorgelezen, na welker onderteekening, eerstelijk, door
Ps. Thom gereflecteerd werd, hoe zeer het mogelijk was dat eens een predikant moge
sterven, eer hij nog zijn aandeel aan de eerste inleg-gelden had voldaan, en dus werd
in ornvraag gebragt, hoedanig men in zulk ecu geval zou te handelen hebben?
Waarop gedelibereerd zijnde, met eenparigheid van stemmen is besloten, dat in zulk
een onverhoopt geval eene weduwe even goed tot het fonds zal geregtigd zijn, mits zij
haren overledenen mans contributie, zoo wel tot den eersten inleg alsook de maande
lijksche, aanzuivere.

Vervolgens werd, op verzoek van den Broeder Ouderling Mohr, besloten, om
aan Zijn Ed. een bewijs te geven, dat de contributie van vijf-en-twintig Rijksdaalders

C



10

extra trouwgelden, in zijne gerneente te Tulbagh,aldaar aangewend wordende tot het
kerkfonds, voortaan zal gegeven worden aan het fonds tot goed maken der onkosten
voor de Synode, volgens een generaal besluit in deze Vergadering genomen, en dus
even zeer toepasseijk en verpligtend voor en op al onze gemeenten.

Intusschen werd. een brief ontvangen van den Secretaris des Bestuurs der
Bijbelvereeniging, G. E. Overbeek, de Synode uitnoodigende om heden avond de
plegtigheid in gemelden brief vermeld, in de Luthersche Kerk, bij te wonen; welk
verzoek werd geaccepteerd, en is besloten hetzelve terstond te beantwoorden, hetgeen
dan ook onmiddelijk is geschied, door eenen brief, ten dien einde opgesteld door den
Secretaris, welke, voorgelezen zijnde, door de Vergadering werd goedgekeurd en
dadelijk geexpedieerd. Na welk alles, de Eerw. Fleer Von Manger verzocht om zijn
verslag te doen van de werkzaamheden der Commissie tot het Zendelingswerk in deze
Kolonie, onder Zijn Eerws. pr~sidium plaats gehad hebbende, en las opgem. Eerw. Heer
Von Manger daarop voor een opstel zijner reflectien over dit onderwerp, hetwelk als
zoodanig werd aangenomen, en waarmede zich vervolgens vereenigd hebben de Eerw.
Heer J. Scholtz en de Broeder Ouderling De Jongh; terwiji den Eerw. Heeren Thom
en Smith, alsmede den Broeders Ouderlingen Mohr en flu Toit, de van hen verzochte
vrijheid werd gelaten om ook hunne reflectien over dit onderwerp overmorgen, in
geschrifte, aan deze Vergadering te suppediteren.

Vervolgens ging de Hoog-Eerw. Pr~eses over ter overweging van het onder
werp der Kerkvisitatie, aan de Ringen aanbevolen in de vierde Sessie, en verzocht den
Eerw. Heer Spijker om het concept van een reglement desaangaande voor te lezen.
Dit onderwerp vervolgens in deliberatie gebragt zijnde, bleek het, dat de leden het
zelve uit verschillende oogpunten beschouwden, weshalve de Hoog-Eerw. Pr~ses de
vraag voorstelde aan deze Vergadering, of er al dan niet eene Kerkvisitatie zou plaats
hebben; waarop bij meerderheid van stemmen werd besloten, dezelve in te voeren,
doch op zulk eene wijze, dat de onderscheidene Ringen zelve daartoe de vereischte
schikkingen maken zullen, en elk in hunne betrekking een ontwerp daartoe zullen
opgeven van den vorm en de wijze hoe zij denken dat de gem elde Kerkvisitatie op de
nuttigste en meest convenabele wijze zal moeten worden bewerkstelligd, mits de
modificatie en beslissing daarvan onderwerpende aan het oordeel der Synode; waarop
deze Zitting met dankzegging tot God werd besloten.

ZEVENDE ZITTING,

9 November, 1824.

Allen present, uitgezonderd de tweede Commissaris Politiek, de Hoog-Ed.
Achtb. Heer P. J. Truter, en de Heeren Ouderlingen J. C. Faure, Blignaut, Morkel,
Hofmeyr en Conradie; doch van nieuws bijgekomen de gedeputeerden van George,
Steph. Hend. du Toit.

De Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der voor
gaande Sessie door den Secretaris voorgelezen en geteekend; waarop de Hoog-Eerw.
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Pr~ses voorstelde oin in deliberatie te nerneri bet tweede gedeelte aangaande de Alge
meene Kerkvergadering in ‘t gerneen, en las daarop hetzelve voor ter deliberatie, met dat
gevoig, dat eenparig besloten werd daarvan Arts. 9, 10, 11, 12, 13 en 14 aan te nemen,
het gestatueerde in Art. 15 clesgelijks, doch met bijvoeging dat hetzelve werd overge
laten aan de onderscheidene Ringen onder approbatie der Synode. Arts. 16, 17 en
18, gaaf aangenornen. Art. 19 met dit bijvoegsel in conformiteit met Art. 48 van de
thans vigerende Kerkorde van 1804; waarop de derde afdeeling over het Kerkelijk
Bestier in de Gemeenten in overweging werd genomen, en is daarvan aangenomen
Art. 20, met dit bijvoegsel in conformiteit met Art. 24 der vigerende Kerkorde. Arts.
21 en 22, met eenige verandering en bijvoegselen door den Hoog-Eerw. Prieses daarin
met algemeene goedkeuring gemaakt, aangenornen in zijn geheel. Art. 23 aange
nomen, met de daarin door den lloog-Eerw. Pr~ses gemaakte en door al de leden
goedgekeurde verandering. Art. 24 aangenornen in zijn geheel.

Vervolgens ging ziju Hoog-Eerw. over ter discussie van eenige additionele
Artikels, als van Caledon, propositie 13, of in deze Synodale orde, hier Art. 25, het
welk werd aangenomen, met deze bijvoeging, dat de penningen onder de Godsdienst
oefeningen, aldaar nader ornschreven, gecollecteerd, zullen worden gestort in de
kast der Diakonie van de gemeente waarin ze geschieden.

Propositie 14 aangenomen en begrepen in Art. 26. Propositie 15 vervat in
deze Synodale orde in Art. 27, veranderd in een besluit, dat voortaan in vacante
gemeenten geen doortrekkend leeraar zal vermogen te doopen of lidmaten aan te
nemen, zonder voorkennis van den Kerkeraad; en zuiks gedaan hebbende, zal hij van
deze ofIlciële verrigtingen een correct versiag doen, en hetzelve aan dat collegie doen
toekomen. Propositie 16, in onze orde Art. 28, bepaald dat elk leeraar in gevallen
van buitengewone absentie uit zijne gemeente, zal zorg dragen dat zijne dienst ten
billijke genoegen van den Ring waartoe hij behoort zal worden waargenomen.

Eindelijk werd nog vanwege Caledon en Graaff-Reinet te zarnen gevraagd,
hoe zich te gedragen wanneer ouders, die geen lidmaten zijn der Hervormde Kerken,
aldaar van den leeraar verzoeken om hunne kinderen te doopen, en is het advies der
Synocle geweest, dat men dit overliet aan de discretie der respective leeraren zelven,
om naar de verschillende omstandigheden alzoo te handelen, als zij telkens ten meesten
nutte der Kerken raadzaamst zouden oordeelen, echter met deze bepaling, dat er
altoos twee leden der Hervormde Kerk als getuigen zouden gesteld worden.

Na al welke verrigtingen de Hoog-Eerw. Pr~ses eene Commissie voorsloeg
tot bet maken van een plan voor de oprigting eener Theologische Kweekschool, zul
lende bestaan uit de Eerw. Heeren Von Manger, Faure, Murray, Thom en Smith,
welk voorslag eenparig werd aangenomen.

Eindelijk werd nog op verzoek van den Eerw. Heer Faure, eene Commissie
benoemd tot de ontvangst der contributien voor het Weduwen-Fonds, waartoe met
eenparige toestemming verkozen is bet geheele Eerwaarde Ministerie van de Kaapstad,
aan hetwelk dus al de participanten in hetzelve hunne contributie zullen in te zenden
hebben, conform de bepalingen daarvan in bet reeds vastgestelde reglement gemaakt.

Niets verd.er ter Vergadering voorgedragen zijnde, werd deze Zitting met
dankzegging tot God besloten.
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ACHTSTE ZITTING.

10 November, 1824.

Allen present, echter met exceptie van dezelfde personen als gisteren, aismede
de Eerw. 1-leeren Murray en Scholtz, en Ouclerling Mohr, deels bij iridispositie, deels
met permissie.

De Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen van gisteren
geresumeerd, na welker onderteekening de Hoog-Eerw. Pr~ses ter deiberatie voor
stelde de vierde afdeeling over het Godsdienst-onderwijs, en wel

1. De eerste afdeeing over het Godsdienst-onderwijs, waarvan Art. 29 is
aangenomen, desgelijks Art. 30 met de daaraan toegebragte veranderingen (waardoor
dan ook voldaan werd aan de propositie van Caledon), en is tevens besioten Zijne
Excellentie den Gouverneur per request te yerzoeken, om een zeker aantal van exem
plaren van den Katechismus onzer Kerk, op de Gouvernernents drukpers te mogen
laten drukken, zoowel in het I-Iollandsch als ook vertaald in het Engelsch, onder
teekend door den ~Pr~ses en Secretaris der Synode.

2. Werd ter deliberatie gebragt het tweede onderdeel, handelende van Gods
dienstonderwijzers en hunne vereischten, waarvan Art. 31, 32 zijn aangenomen in hun
geheel; Art. 33, met weglating van de bepaling des ouderdoms, boven welke niemand
tot dat ambt zou worden toegelaten; Arts. 34, 35, 36, 37, 38, gaaf aangenornen.

3. Derde onderdeel van de vierde afdeeling over het toezigt van Godsdienst
onderwijs, waarvan Arts. 39, 40, 41, 42, desgelijks werden aangenomen, en inzonder
heid Art. 43 allen Leeraren bijzonder ter observance word aanbevolen, waarop flu

4. Zou zijn overgegaari tot het Appendix, doch hetwelk uitgesteld werd tot
nadere gelegenheid, en is men om reden dat morgen de bog-Ed. Achtb. beer eerste
Commissaris Politiek niet zou kunneii tegeriwoordig zijn, getreden

5. Ter overweging van de vijfde afdeeling, beheizende het reglement op de
uitoefening van Kerkelijk Opzigt en Tucht, en wel het eerste onderdeel, inhoudende
algerneene bepalingen, waarvan Art. 44—60 gaaf zijn aangenomen; doch ten aanzien
van het 6lste behoort opgemerkt te worden, dat dit geschied is met de veranderingen
door den eersten Commissaris Politiek aan de hand gegeven, waarop wederom Arts.
62, 63, 64 gaaf werden aangenomen, desgelijks 65, rnaar met bepaling, dat een uitstel
van vier in plaats van twee weken in het daarin voorkomend geval, werd. vastgesteld;
zijnde voorts aangenomen in zijn geheel Arts. 66, 67, doch is in Art. 68 door Welgem.
Heer Commissaris Politiek, eene nadere modificatie duidelijkheidshalve gemaakt, en
eindelijk wederorn Art. 69 gaaf aangenornen.

De boog-Eerw. Pr~ses vervolgens de gewone vraag voorgesteld hebbende, of
niemand jets meer aan de Vergadering had voor te dragen, en niemai~d zich meldende,
zoo werd deze Zitting met dankzegging tot God besloten.
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NEGENDE ZITTING,

11 November, 1824.

Present al de leden, met exceptie cler beide Hoog-Ed. Achtb. Heeren Corn
missarissen Politiek, de Eerw. J. Scholtz, de Heeren Ouderlingen Blignaut, Conradie,
F. du Toit en D. J. Morkel, deels door officiële bezigheden of indispositie verhinderd,
deels met permissie.

Dc Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen van den
10 11. geresumeerd en geteekend. Dc Hoog-Eerw. Pr~eses begon vervolgens de werk
zaamheden der Synode met het benoemen eener Commissie, bestaande uit de Eerw.
Heeren Faure, Herold en Murray, ten einde de onderscheidene en uiteenloopende
denkbeelden van de gecommitteerden tot het Zendelingswerk, ten fine van onderzoek
en rapport, tot zekere hoofdpunten te brengen, aangezien de Hoog-Eerw. Pneses
dezelve zoo zeer betuigde onderling verschillend bevonden te hebben, dat hij voor
zich geene mogelijkheid had gezien orn daarvan in dezen toestand, zoo als ze flu
waren, een geregeld onderwerp van deliberatie te maken.

Intusschen stelde Zijn Hoog-Eerw. voor, om in overweging te nemen het
onderwerp van een Reglement te maken op het houden van Oefeningen, waarnaar
personen zuiks begeerende te doen, zich bij derzelver uitvoering zouden hebben te
gedragen (waarbij conferatur Art. 32 der reeds vastgestelde Punten). Waarop Zijn
Hoog-Eerw. voorlas Art. 1, beheizende eene bepaling wat men niet of al door het
oefeninghouden zou te verstaan hebben, dat eenparig werd aangenomen; gelijk ook
plaats vond opzigtelijk Arts. 2, 3 en 4, met derzelver zes onderscheidene onderdeelen,
aismede de 5, 6, 7 en 8ste Artikelen, zijnde dit alzoo aangenomen Reglement te
vinden onder de Bijiagen.

Middelerwiji de Eerw. Heeren Faure, Herold en Murray wederom ter Ver
gadering verschenen zijnde, betuigden zij het even zoo als de Hoog-Eerw. Pr~ses
onmogelijk gevonden te hebben om uit de verschillende stukken een geheel te kunnen
formeren, zoodat men hetzelve geregeld, en van punt tot punt, aan deze Vergadering
ter deiberatie zou kunnen voordragen, weshalve besloten werd om het advies van de
Broeders Mohr en J. du Toit eerstelijk tot een leiddraad te nernen, gemeld in de
Bijiagen tot deze Sessie, ten einde met dit stuk een begin te kunnen maken. Zijn
Hoog-Eerw. las daarop voor de voorafgaande inleiding tot dit dokument betrekkelijk,
en ging toen over tot de discussie van Art. 1, hetwelk als overtollig beschouwd werd,
doch besloten, dat de Synode het Gouvernement zal verzoeken, dat de Zendelingen,
zoowel diegenen, die hier thans nu reeds zijn, als voortaan nog komen rnogten, mogen
bekend gemaakt worden, behalve met de 14 en 15 Arts. der Kerkorde, zoo ook
inzonderheid met de Proclarnatie van den 23 Februarij, 1805. Art. 2. Een verzoek
aan den Gouverneur te doen, dat al zulke Zendeingen als nu reeds werkzaam zijn in
de Hervorrnde Gemeente, of voortaan daartoe verlof zullen verkrijgen, in zoo verre
hunne werkzaamheden betrekking hebben tot de leden der Hervormde gevestigde
Gemeenten, onder hetzelfde kerkbestuur zullen geplaatst worden. Art. 3 is weg
gevallen. Art. 4 aangenomen. Art. 5, met het bijvoegsel in het gezegde dokument,

D
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Lit. B., geschreven. Arts. 6 en 7 zijn aangenomen; en eindelijk in Art. 8 vastgesteld,
dat Zendelingen, tot de Hervorrnde Kerk als lidmaten behoorende, voortaan, als zij
zuiks verlangen, door en vanwege deze Algemeene Kerkvergadering zuflen kunnen
geordend worden, om onder de Gemeenten door hen uit de Heidenen verzameld, de
Heilige Sacramenten te bedienen, onder de bepalingen die de Synode zal dienstig
oordeelen desaangaande te maken.

Verder niets ter Vergadering zijnde voorgedragen, is deze Zitting met dank
zegging tot God besloten.

TIENDE ZITTING,

12 November, 1824.

Allen present, behalve de bog-Ed. Achtb. Heer tweede Commissaris Politiek,
de Eerw. Heer Schokz, de Heeren Faure, Blignaut, Conradie, Mohr, Campher, Morkel,
Jac. du Toit en F. du Toit, zoo met verlof als door indispositie.

Na het gebed werden de Resolutien der vorige Sessie geresumeerd en ge
teekend. Dc Pneses gaf te kennen, dat hij, op advies van den Hoog-Ed. Achtb. Corn
missatis Politick, de verdere deliberatie van de onderscheidene stukken over de zaak
der Zendelingen ingekornen, tot eene volgende Sessie zoude uitstellen. Hierop zette
men de werkzaamheden van de Achtste Se~ssie voort, beginnende met het Tweede
Onderdeel van de Vijfde Afdeeling, beheizende “Bepalingen voor den Kerkeraad,” welk
onderdeel twee Hoofdstukken bevat, waarvan het Eerste Hoofdstulc handelt “over de
uitoefening van Kerkelijk Opzigt en Tucht, anders gezegd Censuur,” zijnde Art. 70
aangenomen. Art. 71, eene nieuwe propositie, door den Hoog-Ed. Achtb. Commis..
saris Politiek ingebragt. Art. 72 aangenornen, met de noodige verkorting. Arts. 73,
74, 75, 76, aangenornen. Art. 77 aangenomen, met eenige daarin gemaakte ver
anderingen. Arts. 78, 79, 80, 81, 82, 83, aangenornen; en hiermede het Eerste
Hoofdstuk afgeloopen.

Tweede Hoofdstulc van Tweede Onderdeel der Vijfde Afdeeing, “aangaande
de behandeling van Kerkelijke Geschillen voor den Kerkeraad.” Vooraf werd in
aanmerking genornen de propositie van Caledon, waar gevraagd wordt, “Hoe te
handelen met ouders, beide ledernaten der Hervorrnde Kerk, die het bondzegel des
Heiligen Doops bij andere leeraars, niet tot de Hervormde Kerk behoorende, hunne
kinderen laten toedienen, en die, zonder verlof van hunnen leeraar, het Avondmaal
geregeld bij andere gezindten genieten 7” Geoordeeld, zulke buitengewone gevallen
te brengen voor de Ringsvergadering.” Arts. 84, 85, 86, 87, aangenornen. Art. 88
aangeriornen, met verandering van den tijd van acht in veertien dagen. Arts. 89, 90,
91, aangenornen. Hiermede het geheele TwEede Hoofdstuk afgehandeld.

Derde Onderdeel van de Vijfde Afdeeling, beheizende “Bepalingen voor het
Ringsbestuur, zoo bij Appel ter Eerster Instantie en Revisie,” handelende het Eerste
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Hoofdstuk bij Appel, zijnde Arts. 92 en 93 aangenomen. Art, 94 aangenomen, met
de noodige verandering. Art. 95 aangenomen. Art. 96 aangenomen, met eene kleine
verandering. Art. 97 geheclit aan Art. 96. Arts. 97, 98, 99, 100, aangenornen.
Art. 101 aangenomen, met bijvoeging van den Hoog-Ed. Achtb. Commissaris Politiek.
Arts. 102, 103, 104, 105, 106, aangenomen.

Tweede Iloofdstult ter Eerster Instantie, belangende deels Kerkelijk Opzigt
en Tucht, en deels Kerkelijke Geschillen.

A. Kerkelijk Opzigt en Tucht.—Arts. 107, 108, 109, 110, aangenomen.
Art. 111 aangenomen, met bijgedane veranderingen. Arts. 112, 113, aangenomen.
Art. 114 aangenomen, met verandering van de tijdsbepaling. Arts. 115, 116, 117,
118, aangenomen.

B. Kerkelijke Geschillen.—Arts. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, aan
genomen.

Vierde Onderdeel van de Vijfde Afdeeling, beheizende “Bepalingen voor
het Synodaal Bestuur, zoowel bij Appel als ter Eerster Instantie, zoo mede bij
Revisie.” Eerste Iloofdstu/t, bij Appel.—Arts. 126, 127, 128, 129, 130, aangenomen.
Tweede Jioqfdstu/t, ter Eerster Instantie.—Arts. 131, 132, 133, 134, 135, aangenornen.
Derde Hoofdstulc, in Revisie.—Art. 136 aangenomen. Art. 137 aangenornen, met
eenige door den Hoog-Ed. Achtb. Commissaris Politick daarin gemaakte verande
ringen. Art. 13$ met 139 gecombineerd; waarna de Vergadering met dankzegging
tot God scheidde.

ELFDE ZITTING,

15 November, 1824.

Allen present, uitgenomen de 1-bog-Ed. Achtb. Fleer P. J. Truter, tweede
Commissaris Politick, en de Broeders Ouderlingen Hofmeyr, Blignaut, Conradie,
Du Toit en Morkel, deels bij indispositie, deels bij permissie; doch bijgekomen de
Eerw. Heer Kicherer, van Tulbagh.

Be Vergadering met gebed begonnen zijnde, las de Secretaris de Notulen
voor der laatste Zitting, doch vóór welker onderteekening de Eerw. Fleer Thom, van
Caledoi, verzocht om zijne reflectien te mogen laten hooren over het derde Hoofdstuk
der Revisie, beheizende Arts. 136, 137, 138, en is, na voorafgegane discussie, besloten,
ter meerdere volmaking er dit volgende bij te voegen, onder Art. 13$: “geene
uitspraken of besluiten der Algemeene Kerkvergadering of Ringsbesturen zullen van
kracht zijn, dan na dat dezelve door Zijne Excellentie den Gouverneur zullen zijn

goedgekeurd.”
Vervolgens werd het onderwerp van het Zendelingswerk ter deliberatie door

den Hoog-Eerw. Prwses voorgesteld, en is na ingenomen advies van den Hoog-Ed.
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Achtb. eersten Commissaris Politiek besloten, de twee volgende bijgevoegde Artikelen
vast te stellen :—

1. Zendelingen, belijdenis van de Hervormde Godsdienst doende, en onder
wijs in dezelve binnen deze volkplanting willende geven, zullen onderworpen ziju aan
het l3de Art. der Kerkorde, en gevolgelijk tot het geven van onderwijs in de Gods
dienst niet worden toegelaten, dan na voorgegaan behoorlijk verkregen verlof van
inwoning en afgelegd examen voor, en daarop verkregen kwalificatie door den Kerkeraad
der Gemeente, onder weiks kring zij voornemens zijn zoodanig onderwijs te geven.

2. Wanneer deze onderwijzers zich bij uitsluiting tot onderwijs bij de
heidenen of onchristenen verledigen, zal de Kerkeraad onder weiks kring zij werk
zaam zijn, gehouden zijn daartoe aan hen alle huip en assistentie te verleenen, en zoo
veel in hen is, de ledematen aanmoedigen om ook het hunne bij te dragen.

Alverder werd in overweging genomen het ontwerp van een Seminarium,
onder de Bijiagen, en las de Eerw. Heer Von Manger daarop voor het concept plan*
door Heeren gecommitteerden tot die zaak geformeerd, als behelzende hun rapport
desaangaande; waarop de I-Ioog-Eerw. Pr~eses de vraag voorstelde, of de Synode dit
plan als flu in overweging wilde nemen, en is het eenparig gevoelen op dit sujet
geweest, dat, hoe zeer ook een Seminarium van dien aard wenscheiijk was, men
echter onraadzaam oordeelde tot de discussie van de onderscheidend punten onmidde
lijk over te gaan, zonder alvorens de toestemming van Zijne Excellentie den Gouver
neur tot de oprigting van zulk een Instituut verkregen te hebben; en werd besloten,
per missive, aan opgemelden Heer Gouverneur ons te dien einde te wenden, zijnde
dus gezegde plan gehouden in advies, tot tijd en wijlen I-Ioogst-deszelfs goedvinden
daaromtrent zal zijn bekerid geworden.

Waarop de Hoog-Eerw. Pr~ses al verder ter deliberatie bragt een ontwerp
door den Eerw. Heer Thom ingediend, te vinden onder de Bijlagen, om ecu Kweek
school op te rigten voor onderwijzers der heidenen, zoo wel slaven als andere on
christenen, voor ons Gereformeerd Kerkgenootschap, om dezelve te leeren lezen, en
in de gronden van de Godsdienst te onderwijzen; waaromtrent almede besloten is,
eveneens als bij het voorgaande te handelen, en eer de Synode zich veroorloofde de
onderscheidene punten te beoordeelen, Zijner Excellenties goedvinden vooraf, in den
zelfden brief, te verzoeken.

Waarop de Hoog-Eerw. Pr~ses voorstelde, eene algemeene bepaling te
maken nopens de plaats en tijd waar en wanneer de onderscheidene Ringsvergade
rinngen zullen gehouden worden, en is betrekkelijk het eerste bepaald, dat de plaats
bij rotatie zal rondgaan, beginnende met de oudste Kerk in de respective Ringen,
en opzigteijk den tijd vastgesteld, dat zulks ten minste een maal ‘s jaars zal plaats
hebben, en wel in de week die na het Paaschfeest telkens in zal vallen, terwijl het
pr~sidium in deze respective Rii~gsvergaderingen, voor de eerste maal zal waar
genornen worden door den leeraar der oudste Kerk in elken Ring, zullende het secre
tariaat daarbij worden waargenomen door den leeraar dier Kerk, die in ouderdom op
hem volgt; doch bij volgende Vergaderingen zal men dit moeten reguleren naar den

~* Zie Aanhangsel.
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ouderdom of het aantal jaren dat zij in de dienst der Kerken gestaan hebben, en zal
in zulke Vergaderingen aismede uit elken Kerkeraad een Ouderling, of bij p1aats~
vervanging, eeuig ander lid des Kerkeraads, zitting nemen; wordende tevens vast
gesteld, dat in deze Ringsvergaderingen de instructien voor alle ondergeschikte kerke
clienaren, met name voorlezers en kosters, zullen geformeerd worden, onder approbatie
echter der Synode.

Al verder werd gehandeld over het oprigten van een Coetus, die elk jaar
tusschen de Synode, als slechts om de twee jaren kunnende vergaderen, plaats zou
inoeten hebben, doch welk onderwerp bij naclere beschouwing niet aannernelijk werd
geoordeeld, maar in deszelfs plaats vastgesteld, dat er eene onderlinge correspondentie
tusschen de Scribas der onderscheidene Ringen plaats zal hebben.

Alsmede werd besloten eenen Herderlijken Brief aan al onze Gemeenten te
schrijven, waartoe de Secretaris dezer Vergadering verzocht werd om dien op te
stellen; tot welk opstel hij zich ook genegen verklaarde, mits dat de leden der
Vergadering hem in scriptis den inhoud daartoe opgave, orn aisdan, daardoor voor
gelicht, zoo veel beter in staat gesteld te zijn, opgemelden Herderlijken Brief naar de
bijzondere gesteidheid der Gemeenten in te rigten en ten gemeenen nutte, zullende
dezelve, des goedgekeurd, door den Hoog-Eerw. Pr~ses en Secretaris, uit naam der
Synode geteekend, worden verzonden. En vermits men nu veronderstelde, dat,
volgens de vigerende Kerkorde, voortaan telkens om het tweede jaar eene Synode of
Algemeene Kerkvergadering stond gehouden te worden, elken eersten Dingsdag in de
maand November, is tevens verordend, dat alle Buiten-Kerken drie maanden van te
voren derzelver Punten van Beschrijving, conform Arts. 48 en 49 derzelve Kerkorde,
zullen inzenden bij het Eerw. Ministerie in de Kaapstad, ten einde geredigeerd te
worden volgens Art. 48, welke Redactie binnen den tijd van ééne maand na de out
vangst door de Buiten-Kerken zal beantwoord worden.

Verder niets ter Vergadering voorgedragen zijnde, werd deze Zitting met
clankzegging tot God besloten.

TWAALFDE ZITTING,

16 November, 1824.

Allen present, behalve de Floog-Ed. Achtb. tweede Commissaris Politiek en
de Broeders Ouderlingen Blignaut, F. du Toit en D. Morkel.

Na het gebed werden de Notulen der vorige Sessie geresumeerd en geteekend.
1. Ter deliberatie genomen zijnde de voorstellen van verscheidene Kerken

omtrent de bediening van den Politieken Commissaris bij dezelve, waaromtrent men
aanmerkte, dat zij leden der Heivormde Kerk behoorden te zijn, is besloten Zijne
Excellentie te verzoeken, om voortaan zul/ce personen daartoe te benoemen, die ten
ininste leden der Protestantsche Kerk zijn, en dat aan hen eene instructie mag worden

E
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gegeven, waaruit blijken zal welke de grenslinien zijn tusschen de burgerlijke en
kerkelijke rnagt.

2. Werd in overweging genomen het maken van eene bepaling omtrent den
tij d van het ligten en inleveren van kerkelijke attestatien, waaromtrent besloten is,
dat dezelve zullen ingeleverci worden voor dat zij een haW jaar oud zijn, en ouder
zijnde, za~ de vertooner daarvoor 1 Rd. boete betakn, ten profyte van het Synodale
fonds, en op zijn langst zulien zij aannemelijk zijn binnen een jaar en zes weken; ten
welken einde men de burgerlijke overheid zal verzoeken om voortaan geene burgerlijke
attestatien aan iemand te geven, tenzij men zich alvorens bij den Kerkeraad of Predi
kant had vervoegd, om zijne kerkelijke attestati.e te verkrijgen, waarvan men bewijs
van den Kerkeraad zal moeten overleveren, dan wel een schriftelijk bewijs dat men
geen lid der Kerk is.

3. Opzigtelijk den ouderdom waar beneden geene nieuwe leden zullen worden
aangenomen, is het besluit, geenen jongeling aan te nemen die jonger is dan ten minste
zestien jaren, en jonge dochters die beneden de v~ftien jaren zijn.

4. Jaarlijks als de Ringsvergadering plaats heeft, zal aan den Pr~eses een be
hoorlijk versiag van den staat van de Godsdienst, zoowel der Christenen a~s Heidenen
in hunne gemeenten, worden gezonden.

5. Men zal den Heer Gouverneur verzoeken, dat zich voortaan geene gods
dienstige vergadering in de Kolonie formeren rnogte, zonder den naam op te geven van
de Sekte tot welke zij behooren, en dat derzelver Ieeraars en leden geen anderen naam
mogen voeren dan dien tot welken zij inderdaad behooren.

6. Be Kerk van Graaff-Reinet vraagt, hoe zich te gedragen a~s lijfheeren
of lijfvrouwen hunne slaven of slavinnen, des begeerende, weigeren te laten trouwen?
Is geoordeeld in zulke gevallen zich te vervoegen bij de Civile Magt of Magistraat,
en derzelver advies in te nemen, wat de vastgestelde wetten op dit stuk mede
brengen.

7. Gevraagd zijnde~ of ook personen van andere gezindheden op de kerke
kas kunnen aanspraak maken, is daarop geadviseerd van neen, maar tevens vrijgelaten
om aan zulke personen naar existentie van za,ken, assistentie te geven.

8. Stellenbosch vraagt, hoe men handelen zal met ledematen der Kerk, die
verzuimen of onwfflig zijn hunne kinderen te laten doopen, waarop besloten is zulke
menschen voor den Kerkeraad tot~ drie. malen te laten beschikken, om ze tot hun pligt
te vermanen, en in geva~ van ha~sstarrige weigering voor dat Collegie te compareren,
of hunne kinderen te laten doopen, zu~ke vaders of moeders te censureren.

9. Be Pr~eses gaf te kennen, dat de leden der Synode zich over het alge
meen beklaagden dat de Sabbat zoo aanmerkelijk ontheiligd werd, door het onnoodig
koopen en verkoopen, geruchtmakend geraas op ‘s Heeren wegen en.straten, het
spe~en en dobbe~en, het openzetten van taphuizen op den dag voor de godsdienst be
stemd; en stelt voor om het Gouvernement te verzoeken voortaan door de gansche
Kolonie de taphuizen ‘s Zondags in het geheel te sluiten, en alle verdere ontheiliging
van den Sabbat te verbieden; hetgeen dan ook besloten is te doen.

10. Ten aanzien der propositie om eene nadere vereeniging met de Schotsche
Kerk aan te gaan, is besloten het volgende te noteren: “Boor de Cessie dezer Volk
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planting aan Zijne Groot Brittannische Majesteit alle werkdadige betrekking tusschen
de I-lervormde Kerk in Nederland. en die van deze volkplanting opgehouden zijnde, is
in overweging genomen, of en in hoe verre de Hervormde Kerk aihier, eene geijke be-
trekking met de Hervormde Kerk in Schotland zoude behooren te verkrijgen, en is
na rijpe deliberatie unaniem geoordeeld, dat eene verbroedering met deze Kerk van
wezenlijk belang zoude zijn voor de Koloniale Kerk, doch zijn te geiijk zeer vele
zwarigheden ontmoet omtrent de wijze waarop dit zoude kunnen worden bewerkstelligd,
daar het Bestuur der Koloniale Kerk gedurende den oorlog, inzonderheid door de
Kerkorde onder het Bataafsche Gouvernement ingevoerd, en thans nog in voile kracht,
en op zichzelve en met betrekking tot het Koloniaal Gouvernement eene geaardheid.
heeft verkregen, welke zelfs de betrekking met de Nederlandsche Kerk, indien de Kolo
nie nog tot dat Rijk behoorde, ten uiterste moeijelijk zoude maken, waarom best ge
dacht is, dit stuk voor als nog tot geen onderwerp van conclusive deliberatie te maken.”

11. De Pr~eses bragt ter tafel eenen brief van Cornelius de Haas, van den
2 November, 1824, geadresseerd aan den 1-bog-Ed. Hoog-Achtb. Heer Commissaris
Politiek, verzoekende “dat de hem door den Kaapschen Kerkeraad toegezondene, en
daarop van hem ter beantwoording ingezondene schriften, op het nieuw mogten worden
overgezien ;“ waarop besloten is te rescriberen, dat “de Synode zich niet bevoegd
acht. daarover te judicieren ;“ waarna de Vergadering met dankzegging tot God
scheidde.

DERTIENDE ZITTING,

17 November, 1824.

Allen present, béhalve de tweede Commissaris Politiek en de Hil. Ouder
lingen J. D. Mohr, F. R. du Toit en D. Morkel, deels bij indispositie, deels met
permissie.

De Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der vorige
Sessie geresumeerd en geteekend, waarna

1. In overweging werd genomen het opstel van den Herderlijken Brief, door
den Secretaris vervaardigd, maar nog niet geheel voleindigd; na welks voorlezing
dezelve door de Vergadering werd goedgekeurd, mits daar flu nog bijvoegende eene
riadere opwekking aan onze gemeenten, om toch vooral mede te werken tot de
uitbreiding van de Christelijke Godsdienst, inzonderheid onder de heidenen in hunne
eigene huisgezinnen; en eindelijk, om zich vooral voorbeeldig te gedragen in de
betooning van billijken eerbied en gehoorzaamheid omtrent de burgerlijke overheden,
door wier hand bet Gode behaagt ons in den tijd te regeren; en tevens besloten,
gemelden brief bij het sluiten van d.e Synode voor te lezen, denzelven aisdan te doen
drukken, opdat dezelve door de respective leeraars, den eersten Zondag wanneer zij
hunne dienst weder zullen aanvaarden, in hunne gemeenten zoude worden voorge
lezen, en vervoigens op alle mogelijke wijze verspreid.



20

2. Werd voorgelezen een dankadres aan Zijne Excellentie den Gouverneur,
door den Secretaris vervaardigd, om, door den Wel-Eerw. Heer Murray in het Engelsch
vertaald zijnde, op aanstaanden Vrijdag aan Zijne Excellentie te worden overgegeven,
door den Hoog-Edele Roog-Achtb. I-Jeer Commissaris Politick, en de Hoog-Eerw.
RH. Moderatoren.

3. Werd besloten bij de overzending van de stukken aan Zijne Excellentie,
te voegen eene conductoire missive, waarin aangestipt zullen worden die bijzondere
punten welke de Vergadering aan de consideratie en sanctie van Zijne Excellentie
komt te onderwerpen, als :—1. Be geformeerde Reglementen in het gemeen. 2. Deze
riavolgende speciale Artikelen :—A. Plan van eene weduwenbeurs. B. Verzoek aan
Zijne Excellentie om zooveel mogelijk leden der Gereformeerde, of althans alleen
der Protestansche Kerk, tot Commissarissen Politick aan te stellen, en in hunne in
structie duid.elijk bekend te stellen hoe ver hunne magt zich uitstrekt. C. Zijne Excel
lentie te verzoeken dat elke godsdienstige vergadering, zich met den naam dier sekte
tot welke zij behoort zal benoemen, en zich niet zal mogen formeren binnen de
grenzen der Kolonie, zonder ‘s Gouvernements permissie. B. Aismede een verzoek
te doen ter afwering van al hetgeen strekt tot ontheiliging van den Sabbat, als bij
de vorige Sessie bepaald. E. In gemelde missive op te merken, dat het verzoek om
een Seminarium op te rigten, cum annexis, in eenen afzonderlijken brief reeds is ver
toond geworden. Teii welken einde g~emelde brief door den Secretaris zal worden
opgesteld, en door de I-Ioog-Eerw. HR. Moderatoren geteekend, met en benevens de
stukken aan het Gouvernement zullen worden ingezonden. Ter volkomene vervaar
diging en in orde brenging, Moderatoren zullen worden geassisteerd door zoodanige
leden der Vergadering, als in commissie met den Pr~ses hebben gefungeerd, en den
Scriba geassisteerd.

4. Werd besloten, om ingevolge Art. 20 van de Derde Afdeeling in het
Reglement over Keikelijk Bestuur in de Gemeente, het formeren van een Reglement
op de Kerkeraden daarin vermeld, op te dragen aan de respective Ringsvergaderingen,
onder approbatie van de Synode.

Hierna scheidde men, als na gewoonte, met dankzegging tot God.

VEERTIENDE ZITTING,

18 November, 1824.

Absent, de beide Hoog-Ed. Achtb. HR. Commissarissen Politick, en de
Ouderlingen D. Mohr, F. du Toit en B. J. Morkel, aismede de Eerw. Heer Kicherer.
Al de overige leden present.

Dc Vergadering met gebed begonnen zijnde, werden de Notulen der laatste
Sessie voorgelezen, na welker onderteekening de Roog-Eerw. Pr~ses voorstelde, om
den brief van den 17 11. aan Zijne Excellentie den Gouverneur over het Seminarium,
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curn annexis, als flu te teekenen uit naam der Synode, door Zijn Hoog-Eerw. zelven,
en den Secretaris, gelijk ook geschiedde, narn ens deze Synode. Vervolgens werd
door Zijn Hoog-Eerw. voorgelezen het Bijvoegsel, opgesteld door den Secretaris, bij
den Herderlijken Brief van gisteren, imar het verlangen der leden ingerigt en goed
gekeurd. En overmits de Hoog-Ed. Achtb. eerste Commissaris Politiek de Synode
had geadviseerd orn Zijrie Excellentie als nu per missive kennis te geven, dat de
Synode morgen zou gesloten worden, zoo is resolveerd daaraan te voldoeri, en las de
Eerw. Heer Faure het concept eener missive voor, te dien einde in het Engelsch
opgesteld, met kennisgeving, dat deze plegtigheid morgen om 10 uur zal beginnen,
en eene invitatie, dat Hoogstdezelve met zijne familie zuiks met hunne tegenwoordig
heid geliefden te vereeren, die almede op dezelfde wijze geteekend en bij het
eindigen dezer Zitting geexpedieerd werd, insgelijks aan Heeren Commissarissen van
Onderzoek.

Op benomen advies van opgemelden Heer Commissaris Politiek, werd al
verder besloten in de Conductoire Missive, gisteren geprojecteerd, blijkens de notulen
daartoe specterende, almede Zijne Excellentie te solliciteren, “dat de Acta Synodi,
voor zoover dezelve publiciteit behooren te krijgen, op het Gouvernements drukpers
mogen gedrukt worden; en inzonderheid dat van de vertaling van den Heidelbergschen
Catechismus, cum annexis, ook een genoegzaam aantal exemplaren ged.rukt mogen
worden, om in de Engelsche scholen voor kinderen tot de Hervorrnde Kerk behooren
de gebruikt te worden.”

Al verder werd ontvangen, en staande deze Sessie aan de Vergadering ge
communiceerd, het Gouvernements missive van huidigen datum (onder de Bijlagen tot
deze Sessie), waaruit bleek dat Zijne Excellentie de Gouverneur al de opgegevene
middelen ter goedmaking der Synodale onkosten had geapprobeerd, except de ver
hooging op de aannerning van lidmaten en de trouwgelden.

Ten besluite proponeerde Zijne Hoog-Eerw. betrekkelijk de wijze van hefflng
en administratie der alsnu geapprobeerde fondsen, deze volgende Regulatien: 1. Men
zal dezelve beginnen te heffen met 1 Jan. 1825. 2. Tn elke gemeente zal de Diaken
Cassier met dies ontvangst belast worden. Hij zal daarvan eene bijzondere aanteeke
ning houden, en dezelve bewaren bij de kerkpenningen, doch gesepareerd van de rest
der kerk-inkornsten. 3. Op de Ringsvergadering zal van het Mohtant clier opbrengst
versiag gedaan worden. 4. Op aanschrijving van den Scriba van de Synode zullen de
penningen tegen quitantie hem ter hand gesteld worden. 5. Dc Ringsvergaderingen
zullen de rekeningen van hunne gemaakte noodzakelijke onkosten, voor contant bij de
Synodale kas, met en benevens de restanten van het geincasseerde, inbrengen, onder
approbatie van de Synode.

Verder niets ter dezer Sessie voorgevallen zijnde, werd dezelve met dank
zegging tot God besloten.

F
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POST ACTA~

Gehouden den 22sten November, 1824, bij wijze van conferentie, bestaande
iiit den Hoog-Eerw. Pr~ses der Synode, J. C. Berrangé, en de Eerw. Heeren H. von
Manger, A. Faire, M. Borcherds, T. Herold, A. Murray, G. Thom, A. Smith.

Be Secretaris begint de werkzaamheden dezer Conferentie met het voor
lezen van een concept brief of Conductoire Missive, ter geleide der stukken die aan
Zijne Excellentie ter sanctie zullen worden aangeboden, waarna de Hoog-Eerw.
Scriba een concept ter tafel bragt eener bekendmaking van onze laatste verrigtingen,
cm in de Kaapsche Courant te worden geplaatst, welke, met eenige uitlatingen, als
zoodanig is aangenomen geworden om te worden geplaatst. Aismede eene bekend
making, dat de jongste leeraar in de Kaapstad, de Eerw. Heer A. Faure, als Secretaris
zal fungeren, uithoofde van den afstand des verblijfs van den Hoog-Eerw. Scriba.

De Scriba las almede de Conductoire Missive voor, geadresseerd aan Zijne
Excellentie den Heer Hoofdgebieder, welke met de verzending der Reglementen, ter
sanctie van Zijne Lordschap, aan Zijn Hoog-Ed. zal worden gepresenteerd, welke
goedgekeurd zijnde, door de Hoog-Eerw. Moderatoren geteekend werd,



AANHANGSEL

ONTWERP VAN EEN REGLEMENT YOUR HET TIIEOLOGISCII SEMINARIUIvL

Art. 1. Ret moet zoodanig worden ingerigt dat men eene liberale opvoeding
in hetzelve ontvangt, en dat men bekwaam gekeurd wordende, her zou kunnen wor
den geordend, overeenkomstig een Reglernent tot dat einde door de Synode te bera
men. 2. Tot in stand brenging van zulk een Serninarium, zal men eene inschrijving
doen geschieden. 3. ARe donatien of legaten zullen tot een fonds verstrekken, waar
van alleen de renten met jaarlijksche inteekeningen, en het minerval der kweekelingen
zullen verstrekken tot onderhoud van het Seminariurn. 4. Onder approbatie van
Zijne Excellentie, stelt de Syriode Curatoren aan, heroept Professoren, en ontwerpt de
noodige wetten voor het Seminarium. 5. Ret getal der Professoren zal niet meer
zijn dan vier, en niet minder dan cirie, uit Europa te beroepen, en zullen zij zich geheel
en al moeten bepalen tot het onderwijs in het Seminarium. 6. Ret onderwijs wordt
gegeven :—1. Door den Professor der Bespiegelende Wijsbegeerte en der Letteren,
in :—a. De Redeneerkunde; b. Bovennatuurkunde; c. Romeinsche, Grieksche en Jood
sche Oudheden; ci. Algemeene Geschiedenis; e. Kerkeijke Gesehiedenis; f. Wel
sprekendheid; g. Grieksche, Latijnsche en Oostersche Letterkunde. 2. Door den
Professor der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen :—a. Elementaire Wiskunde;
b. Proefoñdervindelijke Natuurkunde; c. Wiskundige Natuurkunde; d. Natuurkun
dige Sterrekunde; e. Beginselen der Scheikunde, K.ruidkunde en Natuurlijke Historie
der Dieren en Delfstoffen. 3. Door den Professor der Godgeleerdheid :—a. Natuur
lijke Godgeleerdheid; b. Gronden der Bijbelsche Uitlegkunde ; c. Dogmatiek
d. Christelijke Zedekunde; e. Homiletiek en Pastorale Wetenschap. 7. De verdeeling
der lessen zal door de Professoren geschieden, en in geval zij onderling niet mogten
overeenkomen, zal de beslissing aan Curatoren zijn overgelaten. 8. Tot het bijwonen
der lessen bij de Professoren der Bespiegelende Wijsbegeerte en Natuurkundige Weten
schappen, worden studenten toegelaten ook die geen voornemen hebben de Theologie
te bestuderen. 9. De taal van welke de Professoren zich zullen bedienen, moet de
Latijnsche zijn, kunnende echter Curatoren de noodige vrijstellingen geven. 10. Elke
wetenschap die het onderwerp van eene afzonderlijke les uitmaakt, zal naar den regel
in een jaar moeten afgehandeld worden, 11. Men zal ten minste twee jaren op
het Seminarium de lessen der Professoren in de Bespiegelende Wijsbegeerte en
Natuurkundige Wetenschappen met vrucht hebben bijgewoond, een exarnen hebben
ondergaan, en een loffelijk getuigschrift van goed gedrag en vorderingen van die
Professoren hebben ontvangen, vóór dat men de lessen van den Theologischen Pro
fessor zoude mogen bijwonen, en ten minste zes jaren in het geheel alle lessen hebben
bijgewoond, en met goede getuigschriften van den Theologischen Professor en den
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Senaat voorzien zijn, vóór dat men zich mag aanmelden het exarnen tot Kandidaat in
de I-{eilige Dienst te ondergaan. 12. Eenmaal ‘s jaars worden de studenten door de
Professoren in het bijzijn der Curatoren geexamineerd, en zuiks wel bij het einde van
elken cursus. 13. De Professoren krijgen een vast traktement, door de Synode te
bepalen. 14. Collegiegelden worden in het fonds van bet Seminarium gestort. 15. Op
de wijze en den tijd van betaling, den prijs der Collegien, en hoe lang die moeten duren,
worden aan de onderlinge schikkingen der Curatoren overgelaten.

VAN STUDENTEN.—16. Niemarid zal als student in bet Seminariurn wor
den toegelaten, zonder alvorens een bewijs te hebben ingeleverd van zijne vorderingen
in de Latijnsche taal, en zal hij verpligt zijn een examen voor den Rector van het
Seminarium af te leggen, waarin hij blijken moet geven van welgeoefend te zijn in
de Latijnsche en beginselen der Grieksche talen, Rekenkunde, beginselen der
Wiskunde, nieuwe en oude Aardrijkskunde, nieuwe en oude Geschiedkunde, Griek
sche en Latijnsche Fabelkunde. Be Rector, met het exarnen voldaan zijnde, teekent
hem aan op de rolle der studenten, en doet hem een bewijs desaangaande inhandigen.
17. Personen van onreine zeden worden nimmer als studenten in bet Seminarjurn toe
gelaten. 18. leder student betaalt voor zijne inschrijving aan bet fonds van het
Seminarium Rds. 25. 19. Bijzoiidere wetten worden door den Senaat, ter approbatie
van de Synode, voor de studenten beraamd, welke zij bij hunne inschrijving door
handteekening beloven zullen stiptelijk na te kornen. 20. I-Iij is onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid verschuldigd aan de Professoren, behoudens zijn regt van bekiag aan
Curatoren, wanneer hij meenen mogt dat hem onregt is aangedaan. Weigering van
gehoorzaamheid zal, wanneer de Senaat van oordeel is dat de Professor zijne magt
niet heeft te buiten gegaan, naar gelang der omstandigheden, of een “concilium
abeundi,” of eene relegatie ten gevolge hebben. 21. Ret onrniddeijk opzigt over
het gedrag en de zeden der studenten behoort bij de Professoren. Zij zullen over
elk verzuim tegen de Seminarische orde en ondergeschiktheid kunnen onderhouden
worden, en bepaald ook over bet verzuim van het bijwonen van het onderwijs, zoo dit
plaats heeft. 22. Zij zullen na herhaalde vruchtelooze waarschuwing, de zaak kunnen
brengen voor de vergadering van den Senaat. 23. Ret kerk-locaal, zoogezegd bibli
otheca publica, zoude des noods tot het houden van collegie zeer dienstig zijn. 24.
Eene bijzondere bibliotheek zal voor het Seminarium worden aangelegd, van de
meest benoodigde boeken door de Professoren te bepalen. 25. Ten behoeve van het
onderwijs in de Natuurkundige Wetenschappen, zal men trachten een kabinet van
natuurkundige instrumenten, en voor bet onderwijs in de Natuurlijke Ristorie een
Museum op te rigten. 26. Men zal aismede eene verzameling van Steensoorten en
Mineralen trachten te maken, in betrekking tot het Geologische onderwijs. 27. Ret
bestuur hiervan zai behooren aan den Roogleeraar in de Natuurlijke Ristorie. Hier
toe zal men behoorlijke localen trachten te vinden, of zoo zij bij het Gouvernement
aanwezig mogten zijn, vriendelijk verzoeken daarvan gebruik te mogen maken. 28.
Er zai ter belooning van uitstekende verdiensten, jaarlijks in het openbaar eene uit
deeling van prijzen geschieden, welke uitgeloofd zullen worden op de beste in het
Latijn geschrevene beantwoording eener prijsvraag, door de Professoren uit te schrij
yen. 29. Men zal deze prijsvragen bij beurtwisseling zoodanig inrigten, dat zij binnen
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een bepaald aantal jaren den geheelen ornvang van het onderwijs zullen omvat hebben,
en zullen zij over het geheel zoodanig worden ingerigt, dat de beantwoording daarvan
niet zoo zeer natuurlijke viugheid als wel meer bijzondere vlijtige beoefening van bet
gegeven onderwijs onderstelle. 30. Wanneer eenige ingekomene verhandeling den
prijs waardig gekeurd is, zullen de Professoren, alvorens den prijs openlijk toe te
kennen, den schrijver, wiens verzegeld naarnbriefje met dezelfde spreuk van boven
onderscheiden waarmede de verhandeling geteekend is, flu geopend wordt, uitnooci
gen om zich op eenen bepaalden tijd voor hen te vervoegen, ten einde gedurende
een half uur zijne verhandeling tegen de bedenking der Professoren te verdedigen.
Wanneer na opening van het naambriefje blijken mogt dat de verhandeling door den
steller zelven in schrift was gebragt, zal deze daardoor onmiddelijk bet regt op den prijs
verliezen. 31. Wanneer dit examen bewezen zal hebben dat het ingezonden stuk
inderdaad het werk van den inzender heeft kunnen zijn, zal aan hem de medaille
toegekend en in het openbaar door den Rector worden toegereikt. 32. Be bekroonde
stukken zuflen in de jaarboeken van het Seminariurn worden gedrukt. 33. Aanzoek
zal worden gedaan bij het Educat.ie-fonds, tot ondersteuning van zoodanige jongelieden
van goeden aanleg, wier ornstandigheden van fortuin hun niet toelaten op eigene
kosten de lessen van het Seminarium hij te wonen; zoornecle zal men het Gouverne
ment ootmoedig verzoeken eene zekere somme gelds jaarlijks daartoe te willen
bij dragen.

BESTUUR.—34. Er zal een Collegie van Curatoren zijn, zarnengesteld uit vijf
personen, evenzeer onderscheiden door hunne zucht voor de letteren en wetenschappen,
en belangstelling in de godsdienst, als door bunnen stand in de maatschappij, die onder
approbatie van Zijne Excellentie door de Synode zullen worden benoemd. 35. Be
w~rkzaamheden en bet gezag aan deze Curatoren opgedragen, zijn :—1. Be zorg en
toezigt dat alle wetten en besluiten aangaande bet Seminariurn, beboorlijk door alien
tot wie dezelve betrekking hebben, worden in acht genomen. 2. De zorg en het toe
zigt dat aile vakken van het onderwijs behooriijk bezet zijn en blijven niet alleen, maar
ook dat de bepaling op bet onderwijs behoorlijk worde in acht genomen. 3. Het
toevoorzigt over de rigtige administratie der fondsen aan bet Seminarium behoorende,
en der legaten of donatien welke ten nutte van bet Seminarium mogten worden ge
geven. 4. Be behartiging van alles hetwelk naar bun oordeel zouden kunnen strekken
tot handhaving of v~rmeerdering van het nut en den roem van het Serninarium, waar
over zij bet toezigt hebben. 36. Bij de openvalling van een professoralen leerstoel,
zal de voordragt van een dubbeltal tot vervulling door Curatoren door opgave van de
beweegredenen bunner keuze, aan de Synode worden ingezonden, en de definitive
aansteliing door het Gouvernement geschieden. 37. Indien Curatoren van oordeel
zijn, dat bet nuttig ware een nieuwen leerstoel op te rigten, zullen zij op dit punt eene
beredeneerde voordragt doen aan de Synode. 38. Het ligchaam van bet Serninariurn
wordt vertegenwoordigd door Rector, Ordinaire Professoren en Curatoren, vergaderd
onder voorzitting van den eersten. Deze vergadering zal den titel voeren van Senatus
Academicus. 39. Het toezigt over de tucht en studien is aan den Senaat, onder voor
zitting van den Rector, aanbevolen. 40. Dc Senaat beeft bet regt tot handhaving van
orde en tucht, al zoodanige statuten te geven als bet belang van het Semiiiariurn zal
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vorderen. 41. Be waardigheid van Rector van hetSeminarium is niet bestendig,maar
verwisselt jaarlijks (of om de twee jaren), wordende uit de leden van den Senaat beur
telings gekozen, en wel op zoodanige wijze dat de Scriba het Rectoraat aanvaart, en zal
deze keus door het Gouvernement worden gesanctioneerd. 42. Er zal bij den Senaat
een Secretaris zijn, jaarlijks uit de Professoren of Curatoren te benoemen, die belast is,
1, Met de bewaring van het zegel, ten dienste van het Seminarium te vervaardigen,
de archieven, welke laatste jaarlijks bij den overgang van het Secretariaat door den
afgaanden Secretaris aan zijnen opvolger moeten worden verantwoord. 2, Met het
houden der notulen van alle vergaderingen des Senaats. 43. Be Synode behoudt aan
zich het regt zoodanige verarideringen, verkortingen, of verbeteringen in dit Regle
ment te maken, als zij het meest noodig en dienstig zal oordeelen.

Op dit ontwerp had de Voorzitter, J. C. Berrange, de volgende aanteekening
gemaakt :—

Bit rapport brengt de zaak tot die hoogte van volmaaktheid, waarop zij moet
zijn gevestigd, welke mij toeschijnt niet wel te zullen zijn te bereiken. Immers bij den
eersten aanvang der instelling, op Art 5, uit Europa te beroepen; die instelling zou men
hier niet bijvoegen, waardoor niet wordt uitgesloten het geval, dat zoo wanneer hier
iemand gevonden werd, geschikt voor een of ander van die vakken, men van hem
gebruik zoude maken; en als men flu achter “beroepen” slechts liet volgen: ten
ware er hier gevonden werd, die daartoe bevoegd en belcwaam geoordeeld werd.—Op
Art. 6. Be taken zijn wat te zwaar welke hier aangegeven worden, vooral die van
den eersten, kunnende de twee andere des noods zoo blijven. 1k zou er voor zijn
om voor de Lat&nsche, Grielcsche en Oostersche Letterleunde, eerien afzonderlijken man
te nernen, en tot zijn yak nog te voegen de Oratorie; en zoo zouden er dan, naar
mijnen dunk, vier Professoren zijn moeten.—Op Art. 9 vraag ik, of die vrijstelling wel
noodig, en of die wel goed zijn zou.—Op Art. 11, komt het mij voor dat de zes jaren
van studie best dus worden verdeeld, dat de eerste twee jaren voornamelijk moesten
gewijd zijn aan de Latijnsche, Grieksche en Oostersche Letterkunde, benevens de
Logica in het eerste, en de Metaphijsica in het tweede jaar. Be beide verdere jaren
konden dan worden besteed, het eerste jaar bij den Professor van de Bespiegelende
Wijsbegeerte, aan de voortzetting van de Metaphysica en de Geschiedenis, zoo pro
faan als kerkelijk, aismede bij den Professor der Wis- en Natuurkunde, aan de Ele
mentaire Wiskunde, en tweede of vierde jaar bij denzelfden Professor in de Wis- en
Natuurkunde, in de wetenschappen voorkornende b, c, d, e, terwiji de twee laatste
jaren van de lessen van den Theologischen Professor zoude gebruik gemaakt worden.
—Op Art. 18. 1k zou het op 50 in plaats van 25 stellen.—Op Art. 23, aangaande de
bibliotheekzolder, daar is bedenking op.


