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o- ere~or,...,~e_~de f-<e~-1< 
t-&J11;iliiei{. A\~eme~,,e kE>rh-

:NOTULEK 
DER 

ALG:!m:M']lENE IlE!U!TIJBGADE~!MG 
VAN DE 

Nederduitsoh-He:rv. Kerk in de Transvaal, Zuid-Afrikaansohe 
Republiek, gehouden op den 28sten November 1881, en 

volgende dagen, in het Kerkgebouw der Hervorm-
den te Heidelberg, des morgens ten 10 ure. 

TEGE~WOORDIG: N. J . VAN WAR)!ELO, Predikant van Heidel
berg, Scriba; H. S. B OSill.N, Predikant van Pret-0ria, Secundus 
Yan den Scriba; G. W. Smrs, P redikant van Rusten.burg; 
D. P. A.CKER1Ll.N, Predikant van Wakkerstroom ; L. G. F. 
BrcCA.RD, Predikant Yan Zoutpansberg. 

Bij het constitueren der Vergadering, met vertoon ma 
geloufsbrief, blijken aanwezig te zijn :-

l'AN DE GEHENTE P&TCBU'STROOI:: 
OUDERLINGE~: 

J . P. PRINSLOO, l\L C. DE BEER, P. A. GELDENHUIS. 
DI.A.KENEN: 

l\L J . WOLMAR_<\NS, F. C. VENTER. 

HN DE GEIEUT.E PRETORU : 
. OUDERLINGEN : 

J. A. BREEDT, H. J. BADENHORST, 
C. G. SNIJMAN, IL S. PRETORIUS. 

DIAKENEN: 
C. E. SCHUTTE, L. H. JORDllN. 

VAN DE GE~EENTE JUJSTENBllllG: 
OUDERLINGE~: 

M. G. POTGIETER, . F. G. IL WOLMARANS, 
G.S.BOTHA. 

DIAKENEN: 
F. J. STEIN. C. A. J. CRONJE. 
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HN DE GEllEE~TE UllEtBiRG: 
OUDERLINGEN : 

C. F. J. MEIJER, J. J. VA.." ST.ADEN, J. W. SPRUYT. 
DIAKENEN: 

J . P. MEIJER, W. H. STEIN. 

UN DE GEU:UTE WAi.HRSTllOOil: 
OUDERLINGEN : 

H.B. KLOPPER, J . J. UYS. 
DIAKEN : ... ... ... •.• ..• G. J. VAN DER MERWE. 

VAN DE GEIEENTE ZOVTPANSIERG: 
OUDERLING : .•• ••• •.. . .. S. E. GROBLER. 

DIAKENEN : 
G. F . SNIJMA.N, H. C. J. VAN RENSEBURG. 

T.L., JI GEIEENTE ZEE1l1JST : 
OUDERLING : ..• ... ... ... D. C. OBERHOLZER. 

YA~ JE ~E!llENTi BAgTEIEESTIONTIINi 
OUDERLINGEN : 

G. J. J. BOTHA, 8. D. J. vu DEX M"ERWE. 
DIAKEN: ... ............... G. J. J. OLIVIER. 

U 1., H GEIEENTI 1f !TEllllG: 
DIAKENEN : 

F . BOSHOFF, J. H. SEEGERS. 
VAN IE CONSVLHTS QEIEENTE VU PllTOIU: 

OUDE.RLINGEN : 
M. J. PRINSLOO, P. J. MULLER. 

DIAK.ENEN : 
A. J . DE LANGE, P. C. BRONKHORST. 

Vil JI QO:EDTI ST!HEITH I 
OUDERLINGEN: 

P. P. ROETS, P. W. GEYSER, A. B. WOLMA.RA.NS. 
DIAKENEN : 

P. J. L. BIERMAN, G. J. ENGELBRECHT, Gz. 

Vil II GDIE~U tlTlECllT: 
OUDERLING : ... ••. .•. ... J . H. HATTING. 

DIAKENEN: 
W. H. MOOLMAN, J.C. vu DEVENTER. 

f!ft H H.IU:HI !IJHLlll•Gs 
DIAKENEN : 

D. J. MULLER, D. J . KOK. 

Geme Af gev:zardigden van Bltemhof zijn vtrschenen. 

•I , 

. > 
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Nadat de Scriba de vergadering met gebed heeft geopend, 
\Vordt er op officieele wijze kennis gegeven van het overlijden 
van den Wel-Eerw. heer D . VAN" DER H OFF, in leven Pre
dikant te Polchefstroom. Is ook de reden, waarom deze 
zitling zonder Voorzitter is, en dien tengevolge door den 
Scriba wordt geopend. Er wordt een schets gegeven van 
het Yerlies van dien man, die de Hervormde Kerk ruim 
28 jaren heef't gediend, en trouw in den a.rbeid is gebleven 
tot aan zijn dood, en de belangstelling wordt uitgedrukt 
door den mond van Jen nu ageerenden Voorzitter. Er wordt 
kennis gegeven dat er nu een nieuwe Pr~ses moet worden 
gekozen, waartoe men overgaat, en uit de stemming blijkt dat 

Op Ds. G. W. SMITS, 39 stemmen zijn uitgebracht, 
,, Ds. D. P. ACKERMAN, 8 
,, Ds. N . J. VAN WARMELo, 4 
" Ds. H. s. BOSMAN een stem. 

De Predikant van Rustenburg neemt den Voorzitterstoel in, 
heet de opgekomene broeders hartelijk welkom alhier, wijst 
op bet belangrijke ¥an deze vergadering, die de geheele 
l-lervormde Kerk in de Transvaal verlegenwoordigt, hoopt 
<lat alien door broederlijke liefde zullen gedreven worden, 
insgelijks dat bet zal -strekken tot verheerlijking van Gods 
beiligen naam, en tot uilbreiding van het rijk des Heeren 
Jezus Christus. 

Het Reglement van Orde wordt gelezen. 
De Scriba brengt bet noodzakelijke voor om een Secundus 

'\'an sen Pra:ses te benoemen. Er is wel eeo Secundus, de 
Predikant van Zeerust, maar hij is niet bier, er is ook geen 
officieele kennis waar hij uch bevindt. Ouderling Badenhorst 
vraagt, voor hoe lang een Secundui wordt gekozen? Antwoord, 
voor den tijd nn 5 jaren, maar bij is niet bier, en er moet 
een Secundus zijn, dus nu is een nieuwe benoeming nood
zakelijk .•• • ••• Eindelijk gaat men over tot de stemming 
van een Secundus voor den Pr.eses, waaruit blijkt, dat de 
Predikant vac Wakkerstroom met 43 stemmen is gekozen, 
en 3 stemmen zijn uitgebracht op den Predikant van Pretoria, 
3 op den Predikant van Heidelberg, 2 op den Predikant 
van Zoutpansberg en 1 op den Prmses zelven. 

De aandacht wordt gevestigd op bet (eit, dat de geloofs
brieven der afgevaardigden van Hartebeestfontein door een 
Ouderliog als Voorzitter, en die van Zeeru~t door den Pre-



- 4 -

dikant van Rustenburg, hoewel niet als Consnlent, zij . 
geteekend. De uitleg wordt geg;even, dat de Predikant van 
Zeerust af wezig was, toen de brief van aansclirijving der 
Algemeene Kerkvergadering kwam, dat de Kerkeraadsleden 
van H artebeestfontein zich toen geconstitueerd hadden als 
vergadering, een Voorzitter gekozen, af~evaardigden geko
zen, en zoo de geloofsbrieven geteekend. En 1111 wordt de 
vraag aan de vergadering gelegd, of zulks zal goedgekeurd 
worden, en ook als regel zal worden a angenomen voor het 
vervolg. De Pre<likant van Pretoria wijst aan , hoe wij ons 
op een gevaarlijk terrein bevinden, als wij zulke regels voor 
de toekomst vaststellea, maar van verschillende zijden wordt 
aangevoerd, dat zulks niet anders konde, of de gemeenten 
zouden niet vertegemvoordigd zijn. In dien geest spreken de 
Ouderlingen Uijs en Roets, terwijl de Predikant van W ak
kerstroom doet uitkomen, hoe lmitengewone om~tandiglieden, 
buitengewone maatregelen noodig maken, en heeft een 
voorstel van den volgenden inhoud : " De Algemeene Kerk
vergadering keurt <leze gevallen van toelating van afgevaar
digden van Zeerust en Hartebeestfontein voor ditmaal goed, 
maar besluit zich voor het vervolg te houden aan Art. 18 
b ld. 1'5 der Kerkwe.t." Dit wordt gescondeerd door broeder 
Reets. De Predikant van Pretoria heeft een amendement op 
dit voorstel, n.l. : "Onder de omstandigheden keurt de ver
gadering de zitting van de broeders afgevaardigden van 
Hartebeestfontein en van Zeerust goed." Dit wordt gesecon
deerd door br oeder Kok. Er volgt een gehaspel over de 
beteekenis van bet woord amendement, en toen daarover 
genoeg was gesproken, kwam bet amendement van den 
Predikant van Pretoria ter stemming, en wordt het door de 
meerderheid aangenomen. 

Er zijn brieven ingekomen van den broeder Diaken J. W. 
Viljoen, van Marico, van F. G.D. \Volmarans, broeder 
Ouderling van Mooirivier, en van Diederik Coefzee, broeder 
Ooderling van Marico, kennis gevende dat zij om wettige 
redenen verhinderd zijn ter vergadering te ver&ebijnen. 

Een brief van de Weduwe D. v. d. Hoff, kennis gevende van 
bet overlijden van haren echt~enoot, en aanspraak makende op 
peusioen, wordt voorgelezen, waarna bij acclamatie besloten 
wordt een brief van rouwbeklag aan de weduwe te richten, 
in naam van de vergadering, en haar inlichtingen te geven 
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omtrent het pensioen. De Voorzitter- wordt _aangewezen, om 
zulk een brief op te stellen. 

Aan de orde het voorlezen der Notulen van de Zitting van 
Potchefstroom, dato 4 October 1880, waarna de zitting wordt 
verdaagd tot he<len middag, ten 3 ure. 

HEROPENING TEN HALF-VIER URE. 
Dezelfue !eden tegenwoordig. De Notulen van de voor

middagzitting worden gelezen_ en goedgekeurd. 
De verslagen van de verscl111lende Gemeenten worden aan 

de orde gesteld, loopende over het jaar 1880. 
POTCHEFSTROOM. 

Van Potchefstroom is een schrijven ingekomen, opgesteld 
een dag na de begrafenis van den overleden Predikant, het 
geen dus we! onvolledig is, maar toch de volgende opgaven 
bevat: 

Z ielen ongeveer 4,000, lidmaten ongeveer 2,000, gedoopt 
394, aangenomen 19:2, gehuwd l l-1 paar; inkomsteo, 
£34-1 9s. 9d., uitgaven £336 lls. 9d. Goedgekeurd. 

PRETORIA. 
Zielen 3,000, lidmaten l,200, gedoopt 157, aangenomen 

61, gehuwd 32 paar; inkomsten £651 3s. 6d., uitgaven 
£632 18s. 9d. Goedgekeurd. 

RUSTEl"'IBURG. 
Zielen 4,000, lidmaten 1,000, gedoopt 141, aangenomen 

58, gehuwd 49 paar; inkomsten £61~ 14s. 6d., uitgaven 
dezelfde. Goedgekeurd. 

HEIDELBERG. 
Zielen ongeveer 3,000 lidmaten ongeveer 800, aangenomen 

56, gedoopt 138, gehuwd 30 paar; inkomsten £88 5s. 9d., 
uitgaven £96 14s. 6d. Goedgekeurd. 

Zielen 430, 
10, gehuwd 4 
Goedgekeurd. 

ZOUTP ANSBERG. 
lidmaten 168, gedoopt 38, aangenomen 
paar; inkomsten £36 7s., uitgaveu £20 15s. 

WAKKERSTROOM. 
Zielen l ,218, lidmaten 630, gedoopt 116, aangenomen 53, 

gehuwd 7 paar; inkomsten £165 Os. 0., uitgaven dezelfde. 
Goedgekeurd. 

ZEE RUST. 
Geen verslag ingekomen. 
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WATERBERG. 

Van deze getn~entr. is eea verslag, opj?'esteld door de Con~u
Jent, ontvangen. Er zijn 180 !eden, 350 zit'len, 23 gedoopt, 
9 aangenomen. Er is ingekomen £2J 5s., en helzelliie uit
gegeven. G oedgekeurd. 

UTRECHT. 
Van Utrecht is een verc;Jag ingezonden door den Consn-

1ent; 390 zielen, 163 lidmaten, 16 .ge<loopt, ~ aangenomen, 
inkom5ten £5-l 4s. 9d., uitgaven £40 13s. 6d. G oedgeiieunl. 

HARTEBEESTFONTEIN. 
Geen verslag ontvangen. 

HEIDELBERG EN LIJDENBURG. 
Van deze gemeente is bericht ingtkomen, door micldel van 

den Consulent, <lat daar 6 0 zielen zijn en 320 lidmaten, dat 
er 70 zijn gedoopt, en 42 aangenomen, dat de i11 komsten 
\faren £41 ] 7s., en <le uitgaven £ 37 lis 6d. Goedgekeurd. 

CONSULEl\TTSGEMEEKTE PRE'l'ORIA. 
Van de Consulentsgemeente van Pretoria werd, bij ver

slaa, medegedeeld, dat men van voornemen is om een Kerk 
te bouwen; het geta[ zielen was l :200, fidmaten onge\·eH 
500, gedoopt 56, aangenomen 35, inkomsteu £!)1 lOs. 6d., 
uitgaven £67 3s. G oedgekeurd. 

STANDERTON. 
Van Standerton is een rapport, eenige ~scbuuwingen van 

den toestand aange...-ende, met vermelding dat het getal 
zielen en lidmaten nog onbekend is, dat er 65 zijn gedoopt 
en :29 aangenomen, en dat er een klein saldo in de kas aan
wezig is. Goedgekeurd. Ten gevolge van een opmerking 
in dit verslag, zal de Kerkeraail van ~tanderton morgen een 
zamenkomst hebben rnet den Predikaut van Wakkerstroom, 
om eeojge zaken te regelen. 

BLOEMHOF EN CHRISTIAN A. 
Van deze gemeenten is geen verslag ingekomen. 

De Predikant van Pretoria staat nu op om te kennen te 
geven, hoe koud en doodsch hij zich gevoelde bij bet voor
l~zen der ,·erschillende verslagen. Hij wijst er op, hoe er 
verslag van den toestand wordt gevraagd, en wat hij ge
hoord heeft, Waren alleen cijfers eu getallen. Met een 
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enkele uitzondering wordt er alleen van den uiterlijken toe
stand gesproken, en hij wenscht iets te weten van den inner
lijken toestand. Hij geeft alleen een wenk, waarop de 
Predikant van Wakkerstroom zijn instemming te kennen 
geeft, en trachten zal in <lien geest te handeleu. 

Er wor~t verantwoording gedaa.n van het "Predikant 
Weduwen Fonds." 

De Kassier betreurt het, dat hij alweder met cijfers moet 
komen, r.iaar het kan niet anders, daar <lit lichaam ook 
administrati ~e werkzaamheden heeft. 

De verschillen<le bij<lragen der gemeenten worden hoofd 
voor hoofd vermeld, en het kaµitaal, met de renten en de 
bijdrage van den gewezen Predikant van Pretoria, is thaas 
£3040 lis. 

Met een bedanken van den Voorzitter wordt dit verslag goed
gekeurd. E11eneensverslag van bet" Algemeen Fonds.'' Na 
aftrek van enkele onkosten, en met bijvoeging van de hijdra
gen der verschillende gemeenten, is bet bedrag tbans io 
handen £66 l8s. 9d. Ouk goedgekeurd. 

Verdaging voor een kwarlier uur. 

HEROPENING TEN KW lltT VOOR VIJF URE. 

Aan de orde wordt een beschrijvingspunt gesteld, inge
diend door den Kerkeraad van de Consulentsgemeente van 
Pretoria, en van den volgenden i11Loud : " De Algemeene 
Kerkvergadering neme het besluit, dat voortaan elke Pre
dikant, die beroepen zal worden in de Nederduitsch Her
vormde Kerk bier te lande, en zulk beroep aanneemt, ver
plicht zal zijn v66r zijne voorstelling aan de gemeente, bij 
de regeering den eed van getrouwheid af te leggen aan het 
Gouvernement der Zui<l -Afrikaansche Republiek." 

De V oorzitter geeft bet praesidiuro aan den Predikant van. 
Wakkerstroom, zijnde in de zaak betrokken. 

Ouderling Badenhorst vraagt of zulks hier-tehuis behoort ?' 
of de VergaJering bet recht heeft om van zulk een eed 
zweren te spreken? 

De Predikant van Rustenburg licht bet beschrijvingspunt 
toe, zeggende dat art. 3 bid. 6 der Kerk wet aanleiding geeft 
tot deze zaak, en <lat de Hervormde Kerk verplicht is om 
zulke bepalingen te maken, dat geen Predikanten toegelaten 
Worden, die geen trouw willen zweren aan bet Gouvernement 
van deze Republiek. De ondervindin~ li,e..Jl .!!:cl.e.er.d. cbt 
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er ontrouwe Predikanten zijn, en hij meent, dat elke Predi
kant, die met hart en ziel wil inkomen in de Herrnrmde 
Kerk, zich aan zulk een besluit zal willen onderwerpen. 

Ouderling Meijer ziet niet in, waarom een eed noodig is 
voor een Predikant; als hij een schelm is, blijft hij een 
schelm. 

Ouderling Wolmarans van Rustenburg voorziet moeijelijk
heden in de toekomst, bij voorbeeld bij een verandering van 
het Gouvernement. 

Na eenige woorden van Ouderling Hatting, Diaken Stein 
en Ouderling Roets, meestal goedkeuring te kennen gevende 
over het •oorstel, of inlichtingen vragende, na instemming 
van Ouderling Geyser, eenige bedenkiHg van Ouderling 
Klapper, na nog een uitlegging gegeven door den Predikant 
van Rusttmburg, na een toespraak van den Predikant rnn 
Pretoria, bezwaren inhoudende en vragende waarom men niet 
een stap achteruit is gegaao, om van de tegenwoordige 
dienstdoende Predikanten zulk een eed te eischen, en 
na een laatste opmerking van den Predikant van Zout
pansberg, om zulk een gewichtige zaak tot morgen 
uit te stellen, wordt de directe vraag aan de Vergadering 
~edaan, of bet recht bij de Vergadering beru.st om zulk ee11 
eed van trouw •erplichtend te maken, waarop de Scriba te 
kennen gee~, dat zulk een Vraag een ongerijmdheid is, en 
met "neen " moet warden beantwoord, welk gevoelen bij 
stemming blijkt het gevoelen der rueerderheid te zijn waar
door dit beschrijvingspunt is vervallen. 

Er is een beschrijviogspunt ingekomen van den Predikant 
van Pretoria, om art. 15 bid. 9 der Kerkwet te schrappen, 
handelende over de niet· erkenning van het lidmaatschllp der 
Gereforrueerde Kerk bier te lande. Tot toelichting haalt de 
l'redikant van Pretoria aan, dat de tijd is gekomeo om dit 
;:irtikel in te trekkeo, vooral om het groote doel, de Kerkelijke 
vereeniging, te bevorderen. Ouderling Meyer zegt; deze 
discussie is te vroeg, de Wet moet gehE>el herzien worden, bij 
;1:elve heeft vele veranderingen voor te slaan, zoodat men nu 
wacbten moel, tot de tijd van geheele herzieaing gekomen is. 
De Predikant van \Vakkerstroom meent, dal zulke discussien 
eerst te pas komen, nadat de vereeniging is tot stand gebracht. 
Ouderling J . P. Prinsloo wil weten, of de afgescbeidene 
gemeente ook toenadert? Een voorstel van Ouderling Meyer, 
gesconde~rd lloor Ouderling •an Staden, wordt ter tafel 
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gelegd van den volgenden inhoud: " Art. 15 bid. 9 der wPt 
blijve, zoo als het is, lot dat de geheele wet veranderd wordt." 
De Prreses licht nog toe, de Ouderling Roets spreekt nog, 
evenals de ·Predikant van Pretoria en de Ouderling Baden
horst, waarna het voorstel van Ouderling Meyer in stemming 
wordt gebracht, en afgestemd, zijnde er slechts 3 van de 5~ 
stemmen voor. Het voorstel van den Predikant van Pretoria 
komt nu aan de orde, en gedurende de discussien wordt de 
·veruadering van wege bet vergevorderde uur verdaagd, 
tot" morgen ochtend ten 9 ure, terwijl de Predikant van 
Zoutpansberg bet dankgebed _doet. 

DINGSD.A.G MORGEN, 29 NOVEMBER, 1881. 

Heropening ten 9 ure. Alie leden tegenwoordig. De 
Pr.uses opent de vergadering met gebed. De Notulen fan 
de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd. De 
-Serina vraagt verlof om de vergadering heden middag ten 5 
ure te verdagen, van wege een begrafenis, hetgeen wordt 
toegestaan. 

Er wordt uitleg gegeven, wat bet stemmen in de min
derheid is; er wordt gevraagd of er nog beschrijvingspnriten 
·zijn in te dienen, en zoo ja, het zoo spoedig mogel ijk te 
doen. De brief van rouwbeklag aan de W eduwe van der 
H off wordt voorgelezen, goedgekeurd, en door den Prreses 
en Scriba, namens de vergadering, geteekend. 

Nog wordt aan de orde gesteld het beschrijvingspunt van 
den Predikant van Pretoria, o.m art. lfi, bid. 9 der Kerkwet 
te schrappen. · 

Ouderling Geyser is eens inet bet voorstel, maar alles is 
hem nog niet duidelijk. Leest art. I bid. 10 der Wet voor, 

· bandelende over de wettigheid van den staat van een Predi
kant, herinnert 'dat de HervorPide Kerk altijd sterk was voor 
het beginsel van e~n wettige ovleiding, dat de oprichter der 
Gereformeerde Kerk. Q~schouw·~ . werd als een Zeudeling, 
geroepen om de Naturelleo te bedi~nen, en hoe kan dan bet 
lidmaatschap van zulk een . worden erkend? Wil ingelicht 
wezen omtrent de bevoegdheid van zulk. een Predikant. 

De Predikant v_an Zoutpansberg wil voor bet voorstel spre
ken, zegt : de H ervormde Kerk · erkent de Nederduitsch 
Gerformeerde -Kerk, als rnldoende aan dat artikel, en waar
om dan de Gereformeerde niet? 
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De Predikant van Pretoria H~rstaat hel .gevoelen van Ou<ll'r
li11i:: Gt'yser, nkeut ook d1tt .ie Hervorm<le Kerk. is S1aats
eigen<luru, rnaar H<ia~t of <le Staat het Gerefurmeerde Kerk
genootsrhap als wettig of onwettig beschouwt? M~nt <lat de 
veran<lenle ouasla.ndigheden het mogelijk 1Uaken om dit artikd 
te ~hrappen. Er volgt eeu loe!ichting van den Prm.s~, 
waarom het Grou<l wets artikel, zeggende dat een Volksraa<ls
lid van de Hervorrnde Kerk moet zijn, verauderd is in 
" Protestantsch Kerkgenootschap." Op venoek \·an den 
Predikaut l'an Pretoria wordt letter C. bld. 35 der Kerk wet 
voorgelezen, handelea<le over de broederlijk.e betrekking der 
Hervormde Kerk en de ledeo der Zusterkerkeo, en <lit artikd 
in verband brengeude met art. l bid. lO, ioo verhindert ons 
niets om art. 15 te scbrappen. De Predika.nt van Zoutpans
berg zegt, dat de Gereformeerde Kerk geen getuigeo aau
neemt der Hervormde; de Nederduitsch Gereformeerde dot!t 
betook niet; waarom dan de een verworpen, de ander aan
geoomen? Verhaalt hoe de Ne<lerduitscb Gerefonneerde Kerk 
nog voortgaat met die minacbting van Huegt're tijden, hoe 
die Kerk 11og toont verre van ons te zijn, hoe een nieuwe 
Zendeling is aangekomen, die Let werk van scheiding in 
Zoutpansberg voortzet; als de Nederduitsch Gereforrneerde 
Kerk dat doet, \vaarom zou men dan de Gereformeerde Kerk 
niet tegemoet kol1]e1t? 

Ouderliug Klopper vraagt, of het niet de bedoeling is, om 
bet pad open te waken voor personen, die wenschen iu on.i~ 
Kerk in le komen ? Zoo "erstaat hij het. Ouderling Roets 
had 11iet zoo vele dh.cussien verwacht, maar stemt in met 
alles wat de Predikant van Zoutpan1berg heefL gezegd. De 
Hervormde Kerk is veracht ; men kari oas nid meer he
leedigeo, dau men reeds gedaan heeft. bier is in Heidelberg 
een voorbeeld daarvan te noemen, en is bet eens met bet 
voorstel van den Predikaut vau Pretoria. 

De Voor.zitter vraagt, al!> wij de lidmaten aaanemen, erken
neo wij dan oiet de Predikanten als wettig, d ie ze tot lidmaten 
hebben gernaakt? Nadal Ouderliog R oets den Y_ oorzitler 
had bedankt voor de inlichting, ~oo vraagt da Pred1kant van 
W akkerstroom, hoe men bamlelt ten opzichte van Schotsche 
Presbyteriaanscae broeders? waarop de Scriba te kennen 
geeft, dater gcen sprake is Tan de wettigheid van Predikanten, 
maar a Ileen of bet lidmaatschap der Gereformeerde Kerk wordt 
erkend. Dat zijn twee geb,eel ~~escbeideoe iakeo. De Pre-
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dikant v11n Pretor ia is 11et d11armede eens, later komt de vra:ig 
voor of de Prt'dikantf'n wettig zijn. Ondt>rling Meyf'r ZP!!l, 

dat bet, om al die redl'nen, bett'r is, om te wachten met ver
andPring van wetsar:ikelen, tot dat de g"het'le wet zal worden 
herzien .••.••• Het voorstel, om art. 15, bid. 9 der Kerk Wt't 
te schrappen, wordt met meerderheid van stemmt>n aa11geno
men. O\\\ler\ing van Staden verzoekt aanteekening, dat hij 
in de mindt'rbeid heeft gestemd. 

Na een zamenspreking van den Prreses en den Predikant 
van Pretoria over de regeling der werkzaambeden, met in
achtneming Yan art. 12 der beschrijvingspunten van 1~79, en 
bet ·rnornemen om alle veranderin~en te doen verzamelen t>n 
uittegeven, met berinnering aao letter F. van bet Reglement 
van Orde, wordt overeengekomen om audit bescbrijvin~spunt 
van den Predikant van Pretoria te bebandelen : " Art. 3, pag. 
13 der Kerk wet worde geschrapt." De 'foorstel\er ze~ dat 
het bandelt over den toestand van eene Weduwe van een 
Predillant, wurdoor de vacatnre in pen gemeente kan blijven 
bestaan voor den tijd van 12 tot 15 maanden. Haalt bt't 
voorbeeld van Potchefstroom aan. Meeut dat dit artikel 
onbiUijk is tegenover de gemeente. Aan de beraads!aging 
Ot'men deel de V oorzitter en Scriba, vooral om inlichtingen 
te ge,·en hoe d it artikel is ontstaan, ook in verband met het jaar 
1869, toen er geen sprake was van vrijwiJ:ig heginsel. Op 
een naag van den Predikant van Pretoria of het WPtti~ is, om 
te beroepen, terwijl de tijd, bij dit artikel bepaald, nog niet 
verstreken is, wordt bevestigend geantwoord, en wordt ht't 
voorstel, met verlof der vergadering, ingetrok.ken.. Verda
ging voor een kwartier. 

HEROPENING TEN KWART OVER ELF URE. 

-t- De Prreses herinnert, dat beschrijvingspunten voor 2 uur 
beden namiddag moeten wordeo ingeleverd.. Er wordt op 
voorstel van den Scriba, gesecondeerd door Ouderling nn 
Staden, bet volgende besluit genomen : " De Algemeene 
Kerkvergadering besluit, dat voortaan alle bescbrijvinispun
ten, beboorende tot een Algemeene Vergadering, een maaod 
,-oor de zitting, bij den Scriba moeten worden ingediend." 

Aan de Orde wordt bet volgende beschrijvingspunt van 
den Predikant van Pretoria gesteld : " De Kerkeraden zullen 
jaarlijk11 een gespecificeer<len staat van inkomsten en uitgaven 
..der gemeenten aan de Commissie der Algemeene Kerhe~.= 
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gadering voorleggen.'' De Notulen ~an bet jaar 1880> daarop 
betrekking hebbende, worden voorgeleten, waarop de Scriba er
kent, dat het beginsel moet gehuldigd warden> maar d.at hij bet 
nut van dien maatregel niet inziet. Openbaarbeid in geldza~ 
ken is een vereischte. maar alleen voor de gemeente,die.het geld 
geeft; en elke 3 maanden onderzoekt de Kerk.eraad de k.erke~ 
kas. De Predikant van Pretoria m~nt, dat bet recht is, dat 
de hoogste Kerkvergadering bet weten zal, hoe bet gaat met 
de geldelijke administratie der gemeentegelden. Van de 
foodsen der gemeenten weten wij niet.s. Een gespecific~rde 
opgave van inkomsten en uitgaven is noodig. De Predikant 
en de Kerkeraad aioeten te zamen gebonden worden. De 
Predikant is niet onfeilbaar. De Predikant van Wakker
stroom wil weten, welk recbt de Algemeene Kerkvergadering 
h~ft om van de uitgaven te weten. Elk gemeentelid kan de 
boeken nazien. Diake_~ Meyer is bet met den Predikant van 
Pretoria eens, evenals de Ouderling Hatting, die een voor
beeld aanhaalt ten bewijze hoe·zulk een verantwoording nood
zakelijk is. De Predikant van Wakkerstroom geeft te kennen~ 
als het voorstel wordt aangenomen, niet !anger bestuurder van 
de Kerkekas te kunnen zijn. Ouderling M. J. Prinsloo is 
het met laatstgenoemden spreker eens, zoo ook. Ouderling 
Roets, en ~preekt over de moeilijkheid van zulke ~aken in 
Consuleots gemeenten. Ouderling Wolmarans van Rusten
burg vereenigt zich met bet gevoelen vao den Predikant van 
Wakkerstroom. Ouderling Uys zegt dat hij en de Pretiikant 
van Wakkerstroom met elkander tevreden zijn. Na nogeeuige 
opmerkingen van Diaken M.eyer en Ouderling Hatting, neemt 
de Predikant van Pretoria het woord, .om te kennen te geven, 
hoe bij niet kan inzien, dat men tegen zijn voorstel zijn kan. 
Er is toch maar een Yerslag, en bet is de tijd, dat de Her
vormde Kerk ;cal wakker worden, en meer zal doe-n clan tot nu 
toe gedaan is. Dit voorstel is een bescberming. maatregel 
voor den Kerkeraad, De geroeente heeft het recbt te vragen, 
wat wordt er gedun met bet geld? Denkt aan bet arme 
Zoutpansberg, en als een gemeente 14 pond over beeft, welnu, 
la.at die een andere arme gemefflte helpen. 

De tijd verstrek.en zijnde, zoo wordt de vergadering ver. 
daagd, tot heden namiddag. 
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HEROPENING TEN KW ART VOOR VIER URE. 

D e Notulen der morgenzitting worden gelezen en goedge· 
keurd, nadat de vergadering was geopend. 

Het overige der zitting, die zeer kort was van wege een 
begratenis, was voornamelijk gewijd, eerst aan de bespreking 
van een Status van een Zendeling, die in Holland ook den 
Status beeft van een Predikant, zooals bet geval was met den 
oprichter der Gereformeerde Kerk alhier, en daarna over het 
voorstel van den Predikant van Pretoria, nog aan de orde, 
dat een gespecificeerd verslag van inkomsten en uitgaven der 
gemeente aan de Algemeene Kerkvergadering jaarlijks moet 
worden overgel~d. Daar bet voorstel ten slotte, met verlof 
der vergadering, wordt teruggetrokken, en de vele discussieo 
over dat voorstel niet waard zijn om uitvoerig te worden 
genotuleerd, zoo wordt goedgevonden, ze zoo eenvoudig 
mogelijk op te stellen, zoo als nu gedaan is, en wordt de 
vergadering om half vijf door den Predikant van Wakker
stroom met dankgebed gesloten. 

WOENSDAG, 30 NOVEMBER 1881. 

Heropening des morgens ten 9 ure. Alie }eden tegen
woordig. De Predikant van Pretoria doet bet gebed. De 
Prresf's opent. De Scriba leest de Notulen voor van de na
middagzitting van gisteren, die worden goedgekeurd. 

De Preses doet een voorstel, uit naam van de 5 Predikan
ten, dat de .A.lgemeene Kerkvergaderin~ een ad res van geluk
wensching toezende aan bet Hoog-Edele Driemanschap, nn 
wege bet herstel der Zuid-Afrikaanscbe Republiek, welk 
adres Z!ll worden voorgelezen bij de groote Volksbijeenkomst, 
die (D.V.) in de volgende maand te Paardekraal zal worden 
gehoudeo. Dit voorstel wordt met acclamatie aangenomen, 
terwijl, oa eenige woordeow:isseling, besloten wordt bet 
scbrijven van zulk een adres aan de Moderateur op te dragen. 

Aan de orde komt bet voorstel van den Predikant van 
Pretoria: " De Algemeene Kerkvergadering worde om de 2 
jaren gehouden." Dit wordt gesecondeerd door Diaken 
Jordaan. Ouderliog Meyer zegt, dat volgens de Wet alle 
5 jaren le lang, en volgens dit voorstel alle 2 jaren te kort 
is; wil elke 3 jaren. De Predikant van Zoutpansberg doet 
in dien sin een ameodement, bet geen gesecondeerd wordt 
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door den Di<tke11 G. E11~dbrecht, en met meerJerheid aan
gennmen, na een opmerkin~ van Ouderling M. J. Prinsloo, 
dat men vulgens de Wet bij elkander kan komen, zoo dik
wijls zulks noudig wordt ~eacht. 

Aan de orde komt het voorstel van den Predikant van 
Pretoria: ' ' Uat ereen Commissie aangesteld worde, om de 
Kerkwet te beriien, betgeen door Diaken Meyer wordt 
~eseconc.leerJ.•' Ouderling Meyer zegt, hoe kan de Wet 
herzieo Worden, als er missd1ien later een vereeniging 
met andere Kerkgenootschappen plaats •indt? Voll!ens 
den Predikant van Pretoria, Ouderliug Geyser en Dia
ken Schutte, is bet nu ens werk om, wat noodig is, te 
veranderen; Yen uil!tt>l kan afstel komen, zegt Ouderling 
Roets. De Pra:-ses doet opmerken, dat vele wetten niet 
kunuen toegepast worJen, van wege de invoering van bet 
V rijwillige Begiusel. Alitemeen wordt aangenomen, orn 
zulk een Commissie te benoemen. De Commissie zal 
bestaan uit 5 !eden; 2 Predikanten, eeo van welke de Scriba 
is, en 3 Ouderlin~en. Terwijl de vergadering de 2 i>redikan
ten benoemt, zullen de Predikanten de namen der Ouderlingen 
opgeven. B ij de stem111in~ blijkt, dat de Predikant van 
W akkerstroom 30 stem men heeft, de Pre<likant van Pretoria 
18, de Pre<likant van Rustenburg 4, zoodat eerstgenoemde j5 
gekozen. Tot Ouderlingen Worden benoemd de broeders 
Corn. 1\feyer, H. Klapper en P. W. Geyser, die na eenig 
bedenken, gewillig zich betoonen, om die betrekking aan te 
nemen. Er is vrijbeid om onderlinge bepalingen voor de 
regeling der Commissie te maken, ma~r alleen wordt op 
voorstel van Ouderling Hatting, ~esecondeerd door Diaken 
Engelbrecht, vastge.steld, dat de Commissie met haren arbeitl 
voor de Algemeene Kerkvergaderingvan bet jaar 1884 gereed 
moet zijn. 

Aao de orde komt bet volgende voor, ingediend door den 
Predikant van Zoutpansberg: "De Hoog-Eerw. Algemeene 
Kerkvergadering be.sluite een zegel te doen vervaardigen, en 
aan elken Kerkeraad eener Hervormde Gemeente ttn exem
plaar ten gebruike te geven." Diaken Boshoff serondeert bet 
voorstel, nadat de Pre<likant van Zoutpansberg bet toegelicht 
heeft, wijzende er op, hoe reeds in 1879 bet begiosel is 
goedgekeurd, hoe de uitvoering is uitgesteld, en hoe Wijlen 
de Predikant van Potchefstroom gelijktijdig dezelfde zaak 
heeft ter sprake gebnacht. Nu de staat weet teruggegeven 
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wa!I, was t>lk-e hinJerpaal van vroeger uit cl~n wt>g gNuin. 
Sommi~e leden verstaan er niets van, maar de Prt>dikant van 
Zoutpansber~ licht het toe, aa11h1tlenJe \an 1.ltm brief aan 
het Driemanschap, en eindelijk wordt ht>t maken van zulk 
et>n zegel vast~esteld, met dien verstanJe, oat ht>t vervaar
digen van een ze~Pl zal worden op~edragen aan den Prerlikant 
Yan Pretoria, dat er een afzonderlijk zegt>l zal zijn voor de 
Kerkeraden, door hen te betalen, en een afaonderlijk gtooter 
7.P!?t>I 'voor de Moderateur, te betalen uit het Algemeene 
Fonds. 

Aan de orde is een petitie van den volgenden inhoud 
" De af~evaardigden van den Kerkeraad der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente van Zoutpansberg, brengen eerbiedig 
onder de aandacht van deze Hoog-Eerw. Vergadering, 
tfen kommervollen en behoe~iJ;?en toestand der Gemeente 
Zoutpansber~. klein in getal en niet in staat om in de stof
felijke behoeften te voorzien, verbonden aan de dienst van 
bet Evangelie, en verzoekt bulp en onders:euning bij deze 
Vergadering, op zulk eene wijze ala voegulam zal worden 
geoordeeld. (w.g.) S. E. Grabler Ouderliog, H . C. J. van 
Rensburg, G. F . Snyman, Diakenen." 

De Prreses vestigt de aandacht op den treurigen toestand 
dier gemeente, klein- en arm, waardig om te warden onder
steund, vast aan de Kerk, van verre kommende om ver
gaderin~en bij te wonen, met niet meer dan 169 lidmaten, 
doet uitkomen hoe noodzakelijk bet is te belpen; Ouderling 
'Botha zegt dat elke gemeente een weinig geven moet; Broeder 
van der Merwe wil dat voorstel ondersteunen, eveneens 
Ouderling Hatting en C. Meyer, Ouderling Geyser spreekt 
ef'n krachtig woord ten gunste van bet plan, om iets te doen ; 
Ouderling Klapper noemt het plicbt te helpen, Ouderling 
Uys wil dadelijk beginnen, de Predikant van Pretoria stemt 
in en zegt, wij moe!en een speciale collecte hebben door de 
geheele Transvaal, de Predikant van Heidelberg verhaalt van 
zijne ondervinding in die gemeente, van de trouw, de ge
hoorzaambeid, de liefde onder elkander, waardoor die 
gemeente een eer was voor de Hervormde Kerk, en nadat 
verscbeidene planoen aan de hand gegeven waren) en bet 
wenscbelijke was ingez:ien om dadelijk de helpende hand 
uit te strekken, zoo wordt de vergadering voor een kwartier 
•erdaagd, om gelegenheid te geven een voorstel op te maken 
en giften in tef:amelen. 
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HEROPENING TEN HALF-TW AALl' URE. 

D ezelfde leden tegenwoordig. Op de tafel ligt aa.n giften 
t er behoeve van de gemeente van Zoutpansberg, de som rnn 
£ 36 l3s. De Prreses bedankt voor de welwillendheid in deze 
betoond, en overhandigt het aan den Voorzitter van den 
Kerkeraad var. Zoutpansberg De Predikant van Zoutpans
berg betuigt zijn dank voor de betoonde milddadigheid, doet 
dat i11 naam der 3 afgevaardigden, en ook in naam der geheele 
gemeente, eindigende zij.1e bartelijke toespraak met de woor
den : " Zalig zijn de barmhartigen, want bun zal barmhartig
heid geschieden." 

De Predikant van '\Vakkerstroom heeft een voorstel over 
deze petitie, van den volgenden inhoud: " Deze vergadering 
be_sluit om ·de gemeente van Zoutpamrberg te gemoet te 
komen in hai;e behoefte, en laat het aan de verscbillende 
Kerkeradeo over1 de wijze waarop in deze zal gehandeld 
warden, en hinnen den tijd van zes maaoden daarvan verslag 
te doen aan den Hoog-Eerw. Scriba- der Algemeene Verga
dering." Ou:Ierling van Staden secondeert, en bet wordt 
algemeen aangenomen. Op een vraag, wordt geantwoordt, 
dat zulks voor een jaar is. De Predikant van Heidelberg zal 
een schrijven daarbij voe.gen, gericht aan de gemeente. 

Aan de orde een beschrijvingspunt, ingediend door de 
afg~vaar<ligden van Pretoria:" Aangezieo art. 3 pag. 13, hoofd. 
stuk L van onze Kerkwet, geen melding maakt ~an de 
Predikants Weduwe, die onder het Vrijwi-Jlig~ Beginsel is, 
zoo stellen wij voor, dat in dien geest door de Algemeene 
Kerkvergadering een besluit ge1tomen zal Worden." Ouderling 
Breedt draagt het voor, zegt bet is billijk om voor de weduwe 
te zorgen, zij moet ten minste 3 maandeo in de pastorie blij
ven wonen, en stelt dat voor; meenende oV'er andere zaken 
kan de vergad~ring niet besluiten. De Predikant van W ak
kersµ-oom secondeert. . De groote vraag, waarover de dis
cussie loopt, is deze, of de Algemeene Vergadering bet recht 
lieeft o~ over de pastorie te beschikken, en niet over bet 
salaris, of over pastorie en salaris, aan welke discussie 
broederen Ouderlingen Hatting en Roets deelnemen als 
oo~ de verschillende Predikantefl-, waama de vergadering 
wordt l·erdaagd. 
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HEROPE:TING TE.N IO MilfUTE~ VOOR 4 URE. 

A I de }!'den tegPnwoordig. De Pra:ises opent <le verga· 
dering. De Notulen der morgenzitting worden ~elezen. 
Diaken Meyer wil de beschrijving van bet zegel opgenomen 
bebbf'n in de Notulen, wat wordt toegestaan, waarna zij 
worden goedgekeurd. 

Het zegel zal het volg-ende opschrift moeten hehben: 
"Bovenaan, Nederduitsch Hervormde Kerk; Onderaan Z . A. 
Republiek, en tusschen beiden in, bet wapen der Republiek." 

Nog is aan de orde het voorstel van Ouderling Breedt. 
De Predikant van W akkerstroom deelt mede, dat hij aan

gaande deze zaak een nieuw voorstel heeft, als de Onderlina 
Breedt daartoe verlof wil geven. Ouderling Breedt stemt 
toe. Het voorstel is als volgt: " Bij art. 3, pag. 1:3, worde 
gevoegd: Aan de weduwe of minderjarige en nog niet tot 
onafhankelijk bestaan gekomene .kinderea van Predikantea, 
die onder bet Vrijwillig Beginsel zijn ingekomen, wordt door 
den Kerkeraad voor den tijd van drie maanden, het genot 
van inwoning in de pastorie of van huishuur daaronder 
begrcpen, vergund, en bet salaris voor den tijd van zes 
maanden verzeker<l." Ou<lerling Breedt secondeert. Diaken 
Meyer vraagt, is de Algemeene Vergadering of de Kerkeraad 
verantwoordelijk dit artiKel uit te voeren? De Prreses am
woordt, de Kerkeraad. Aan Ouderling Geyser schijnt deze 
een geheel huishoudelijke zaak toe van den Kerkerand. Een 
lange discussie rnlgde, die niet opgeteekend behoeft te wor
den, terwijl Ouderling Roets, gesecondeerd door Ouderling 
van Staden, aaudrin~t op stemmen, waartoe wordt overge
gaan, en blijkt het, dat het algemeen is aangenomen. 

Er volgt een beschrijvingspunt van den Scriba: "De 
Algemeene Kerkvergadering, thans in zitting, doe onderzoek 
naar den loestan<l van de wijk Klerksdorp, district Pot
chefstroow." 

Daar het uit de beraadslaging duidelijk blijkt, dat de zaak 
11iet door de .-\lgemeene Kerkvergadering thans kan worden 
onderzocht, en openbaarheid noodzakelijk is tot recht ver
stand van den toestand aldaar, zoo dient de Scriba een 
voorstel in, dat gesecondeerd wordt door den Predikant van 
"Wakkerstroom, algemeen wordt aangenomen en van den 
volgenden inhoud is : "Aan den Consult:nt \'an Potchefstroom 
en den Predikant van Zeerust wordt opgedragen, de zaak 
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~an Klerksdorp te onderzoeken, en daarvan verslag te doen 
bij de Commissie der Algemeene Kerkvergadering." 
Verdaging voor een kwart uur. 

OPENING TEN KW ART VOOR 5 URE. 
De Praises opent de vergadering-. Aan de orde wordt 

gesteld de zaak van bet " Prospect Seminary" te Pretoria. De 
Prreses erkent weinig van deze zaak te weten, zijnde niet 
tegenwoordig geweest bij de vroegere bebandeling, leest de 
daarop betrekkelijke Notulen voor van het jaar 1879, en herin
nert dat de bi" eenro ina van deze buitenaewone zit i in 
v,erband staat me et emma'J· e cri a gevoelt zic 
verphcht aan de !eden te fiermneren, dat deze een Kerkelijke 
Vergadering is, laat den bijbel op de tafel leggen, wat tot nu 
toe verzuimd is geworden, acht bet goed, dat men voortaan 
des morgens de werkzaamheden zal beginnen door een 
gedeelte van Gods beilig woord te lezen, ten einde in een 
behoorlijke stemming te zijn, om groote belangen te bespre
ken ; doet uitkomen dat men aan den ingang staat van een 
~eeder en moeilijk onderwerp, drukt op het hart om broeder
lijk, christelijk en openhartig te spreken, ten einde de eer 
van de Hervormde Kerk te handhaven, en in alles de uit
breiding van Gods Koningrijk voor oogen te houden. Ouder-

( 
ling Breedt houdt een aanspraak, over de bezwaren tegen 
de school, maar die ons toch niet zoo ver moeten voeren om af 
te breken, in plaats Tan op te bouwen. De Predikant van 
W akkerstroom leest bet besluit voor van 1879, brengt bet 
in verband met art. 4 bid. 9 der Ke"fkwet, en vraagt, kunnen 
wij nu zulk een besluit verbreken ? V reest voor bet geroep 
en de bespotting, die tegen ons zal opgaan ; haalt aan, hoe 
gunstig de couranten van de Hervormde Kerk hadden getuigd, 
toen dat besluit was gernllen. Dat nu te verbreken is on
mogelijk. De Kerkeraad van Wakkerstroom za] zijn aandeel 
leveren, al is het ook uit eigen zak. Er zijn moeilijkheden, 
hezwaren, maar laten wij openhartig spreken, misschien komt 
alles terecht. 

' 

Ouderling W olmarans van Rustenbnrg zegt, dat zijn gemeen
te t~en een meisjesschool is; bet is iets vreerr.ds_ zonder nut. 
Wil bet beslmt met verbreken, maar een jongensscbool op
richten. Als het besluit zoo gehandlaafd wordt, dan wordt 
de gemeente verdeeld, en wij moeten tevredenheid verwek
ken. Het gebeurt wel meer, dat wetten veranderd worden. 



- 19 -

Ouderling Geyser is nog met een diepen indruk van de 
woorden van den Scriba; verhaalt hoe gunstig in den beginne 
de stemming was van de gemeente Standerton voor dit besluit, 
en hoe eensklaps een gevoel van bitterheid is ontstaan tegen 
die school. Hij wil bet besluit bandhaven, maar als er een 
verandering in kan komen, clan zou het vrede bewerken. 

Ouderling Hatting blijft bij hetgeen hij gestemd heeft; 
ook heeft hij met zijn gemeente geen moeite. De Predikant 
van Wakkerstroom wil ook bij het besluit blijven, en door 
onderlinge zamenspreking een plan beramen, om de eer der 
Kerk te redden. Diaken Jan Meyer zegt, e:- was eerst over
eengekome~ dat l:Ioll2_udsch de hoof~ifu ZQU digr..!l!l 
~ heL E n_gelsch . D at maalite verb1ttering, verwacht veel 
goeds van bijeenkomsten. 

Ouderling Botha zegt, <lat zijn gemeente onwillig is. 
De Predikant van Zoutpansberg blijft bij zijn gernelen, 

dat het de roeping is om voor de lammeren te zorgen. Wijst 
aan, dat de school niet uitsluitend voor meisjes is, zag onlangs 
bij een bezoek aan bet Seminary, ook jongens van 15 jaar. 
H et besluit moet gehandliaafd warden, maar broederlijk 
moet men de plannen tot een verandering bespreken. 

Ouderling Roets heeft veel gedacht, maar nooit aan terug 
trekken van het besluit; vertelt dezelfde geschiedenis van 
Ouderling G eyser. Verheugde zich ornr d e kans tot voor
uitgang, een huis geopend om kinderen op te voeden. Mid
delen moeten warden gevonden om naauwer aan elkander te 
verbinden ; bet is een alge_meene zaak. Diaken Engelbrecht 
zegt, dat hij bezwaren heeft. Volgens bet Scboolreglement 
staat deze school niet in vol verband met de Herrnrmde Kerk . 
D e Predikant van Hustenburg is zeer uitvoerig in zijn verh~al 
omtrent de gezindheid rnn de gemeente Rustenburg en de 
Consulents gemeente van Pretoria, in zake de meisjesschool, 
en hij doet dat vooral, om dat die twee gemeenten schriftelijk 
bunne onwilligheid hebben te kennen gegeven om aan het 
besluit te voldoen. De rnornaamsle reden is tegenzin tegen 
een meisje. school, geen Engelsche ladies, men wil leeren 
b.Q!er maken, boerderijen. l\-len wil geleerde jongens. Wil 
ingel1cht wezen omtrent de rapporten der Kerkelijke School 
Commissie, meent dat allen gewillig zulli>n zijn als er •er
andering in bet besluit gemaakt wordt. Van wege de duis
ternis wordt de vergadering verdaagd tot morgen ochtend, 
ten~ ure. 
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WOEXSDA.G, 1 DECEMBER, 1881. 

Heropent des morgens ten 9 ure. De Prreses opent de 
vergadering. De Predikaut van Zoutpansberg doet het 
gebed. De Notulen van de namiddag iitting van gi.;teren, 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De zaak van bet" Prospect Seminary" is nog aan de orde . 
De Ouderl ing W olmarans van Rusten burg gevoelt de zaak 

zeer dringend, wil nu niet te sterk drukken op het besluit, maar 
wit verbetering, vrede ; wit de gemeente niet verstrooien, 
maar vergaderen. Elke KerkE>raad moet zijn gevoelen uit
spreken, om den Waren toestand der geheele H ervormde Kerk 
te weten . 

De Scriba neemt het woord, om bet standpunt aan te 
wijzen, waarop de Hervormde Kerk staat tegenover d e 
meisjesscboot, en om de taak bekend te maken, die aan de 
Kerkelijke Schoolcommissie is opgedragen. u oet uitkomen, 
hoe de onwilligheid van de gemeenten om bij te dragen niet 
moet geweten worden aan onwil om iets voor bet onderwijs te 
doen, maar moet toegeschreven worden aan de Atgemeene 
Kerkvergadering, die den schijn heeft als te varen onder een 
vreemde vlag. Toont aan, dat in 1879 reeds door den 
Predikant van Pretoria nadrukkelijk is aangewezen, hoe bij 
een begin heeft gemaakt met het verrnllen van een heiligen 
plicht, bet bevordereu van onderwijs, door een meisjesschool 
te bouwen, hoe dat werk half voltooid is, l10e hij van de 
gemeente van Pretoria niet meer kan eischen, en nu bulpkomt 
zoeken bij bet groote lichaam, de Hervormde Kerk. Er was 
dus een School, met Reglementen, Ooderwijzeresst>n, School
commissie ; er kwam geld te kort, nu moest de Hervormde 
Kerk le hulp komen. Goed. De Algemeene Kerkvergadering, 
in de opgewondenheid van bet oogeobtik, zooder zelve recbt 

l/
te weten wat zij doet, neemt een besluit, een groote som voor 

. 5 jaren waarborgende. Nu gaat men naar de gemeente, die 
bet geld moet opbrengen. De leden der gemeente, zeer 
terecht, doen ·Hagen, die beantwoord moeteo worden, bijv. 
aan wieo behoort bet gebouw, op wiens naam is het getrans
porteerd, wat zijn de reglementen, wat heeft de Hervormde 
Kerk daarin te zeggen, waarom een meisjesschool, waarom 
Engelsch taal ? enz., enz. Het antwoord moet wezen van de 
leden des Kerkeraads, die voor het besluit hebbeo gestemd, 
en nu geld komeo vragen ; ik weet er niets van, maar wees 
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gerust, er is een Kerkelijke Schoolcommissie, vertrouwbare 
manoen, die IVij goed kennen, die wij vertrouwen. Naderhand 
blijkt het, dat die Commissie niets over de school te zeggen 
heeft, a Ileen toezicht ruoet houden, dat is ailes; geen IVon
der dus, dat er een sprake is van misleiding, van onoprecht· 
heid, wa'ilrdoor het dan ook bijna onmoge1ijk wordt, om ge\den 
voor de meisjesschool te verzaroelen. Jammer dat zulk een 
goede zaak op die wijze bedorven wordt, en de Algemeene 
Kerk vergadering moet zich schu\dig verklaren aan over
haasting en onberadenheid. Wil niet het besluit veranderen, 
maar wel de bevoegdbeid der Kerkelijke Schoolcommissie. 

De Predikant van W akkerstroom \'erheugt zich over de 
woorden van den Scriba, daukt hem voor den uitleg, aan de 
zaak gege\·en, hem is nu een licht oµgegaan. Laten wij nu 
tracbten tevredeuheid te verwekken, dat zal kunnen, als de 
school geheel kornt onder de zorg van de Kerk. 

De Voorzitter doet een vraag omtrent het veranderen van 
bet artikel van bt-t Reglement, in zake den leeftijd van 
jongens; leest van 10 jaar, l10or t gisteren van joogens van 
15 jaar. Er is iets duisters. 

De Predikant van Pretoria neemt nu het woord, betui~t 
zijn ingeuomenheid met dt-n geest, waarin de toesprakeu zijn 
gehouden, wilde liefst niet meer spreken in deze vergadering, 
maar is verplicht om dat hij de hoofdpersoon in deze zaak is. 
Ziet nu toch misschien een middel, dat de zaak zal recht 
komen, gevoelt zich vcrplicht om te waarschuwen tegen het 
nereen \'an verkeerde stappen, en zal nu met allen ernst zijn 
stand punt aangeven, waardoor een ieder zal kunnen zien, dat, 
als hij gedwaald beeft, hij dan foch gedwaald heeft in de 
recbte rich ting. H et eerste punt betreft bet gebruik van de 
Engelsche taal als hoofdtaal in de &chool, waarvan een punt 
van bescbuldiging is gemaakt; de Predikant van Pretoria is 
Eogelsch gezind, wil Pretoria ganscb Engelsch maken, neen, 
het is zoo niet, hij beell geleerd geduld te oefenen, en tot 
den God der waarheid zijn toevlucht te nemen, want de 
waarheid moet zegevieren ; hij werpt die beschuldiging met 
veracbting weg. Waarom dan Engelsch? Omdat, als nu l 
het besluit genomen wordl, dat Hollandsch de hoofdtaal z. iJn 
zal, er morgen van de 120 kinderen, die de school bezoeken, 
geen 10 zullen terugkomen. Er is in Pretoria groote tegen
wrrkin~ ; men doet zijn best om onze Kerk te ondennijnen, 
de Roomscbe Kerk doet wat zij kan ; zooals een ieder weet, 
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wil die Kerk, van Zuid- Afrika een centrum maken van, wat 
zij noemen Evangelisatie, een toevluchtsoord voor den Paus 
van Rome. Nu gaat die school achteruit, maar als Hol
land sch de hoofdtaal wordt in het Seminary, dan gaan er 
minstens 80 weg, van ons naar de Roomsche. Nu moeten 
wij \vaken. De Episcopalen zijn er ook nog, maar die heb-

1 
ben zoo goed als geen school. Wij moeten dus waken. 
Z ullen wij 11u om de taal, ooze Kerk, ooze Godsdient te 
gronde werken in Pretor!a, nef'n, dat kan niet. Dus om
standigheden dwingen hem om Engelsch op den voorgrond 
te zetten, ook maar voor een tijd, over 3 of 4 jaar niet meer 
noodig. Zoo dwingeo omstandigheden hem ook om bet 
Reglement te veranderen, en den leeftijd van een jongen 
hooger te stellen. Spreekt over de noodzakelijkheid van de 
oprneding van meisjes, 01·er een school met den bijbel, 
haalt aan, dat Dialien Meyer hem moet hPbben misvers , 
daar hij nooit kan gezeg e en , dat H ollan sch de hoofd
taal zijn zou, en eindigt met te zullen toestemmen in eenige 
bestaanbare ve:randering. 

De Predikant van Rustenburg zegt, dat hij met de inlfoh-
ting omtrent den ouderdom van jongens voor de school tevredeo 

l
is, gevoelt zich rnrplicbt om te zeggen dat hij noeit geweten 
heeft, dat er e~n afzonderlijke Schoolcomrnis · e te Pretoria is, 
zoodat de Ker ·e IJ · e c oo commiss1e niets te zeggen heeft, 
maar op heden 1s hem de foestanCI eerst <.luidelijk geworden. 

~ Maar bij vraagt, als Hollandsch niet <le hoofdtaal is, hoe dan 
~ met den Volksraad en zijn wet op het on<lerwijs, dat Hol-

landsch in alle scholen de taal van onderwijs zijo zal. En 
wat de Roomsche Kerk aangaat, dat is a!les goed, maar de 
Algemeene Kerhergadering heeft geen recht, om voor die 
weinigeo in Pretoria eeu uitzondering te maken omtreot bet 
"Prospect Seminary" in de taal des lands. Morgen komt er 
misschien een Roomsche bisschop te Potcbefstroom, en wat 
clan ? Als er ware Afrikaners zijn, dan zal men ook met hart 
en ziel voor de Hollandsche taal zijn ; bet gaat niet aan, om 
voor 80 kinderen de geheele Hervormde Kerk voorbij te zien. 

VERDAGING. 
Heropening ten 20 minuten over 11 uur. Ouderling M. J. 

Prinsloo zegt dat bij vroeger te kenrien gaf zich niet te 
willen onttrekken, en was gekozen al• lid <let Schoolcommissie. 
Nu bij verstaat van den Predikaot mo Pretoria, <lat bij niet 
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kan afzien van de Engelsche taal als boofutaal, moet hij be. 
danken als lid der Commissie, ook omdat die Commissie geen 
recht of macht beeft om iets te doen. 

De Predikant van Pretoria geeft te kennen, om misverstand 
te voorkomen, dat hij wil afzien voor zijn persoon, hij wil 
achteruit treden, maar de vergadering moet weten, wat de 
gevolgen zijn zullen, als de Hollandsche taal de hoofdtaal wordt, l 
raadt aan, het bedanken niet aan te nemen. 

Ouderling Hatting spreekt zijn vertrouwen uit in de Kerke
lijke Schoolcommissie. Diaken Jan Meyer wil vrijmoedig 
spreken nu in l 81, wat hij in 1879 als protesterende tegen de 
Regering niet kon spreken ; komt terug op zijn vraag, vroeger 
niet genotuleerd, wat de hoofdtaal zijn zou op de school, 
antwoord Hollandsch, wat anderen, misschen de Scriba ook, I 
met hem kunnen getuigen, herinnert den wil van bet volk I 
om de Engelsche taal te verbannen. 

Ouderling Roets spreekt zijn vertromven uit in de Scbool
commissie en verlangt naar een middel tot redding. 

Diaken G. Engelbrecht vraagt : is er verband tusscben de 
Hervormde Kerk en de Engelsche taal ? 

Ouderling Geyser voert aan dat niets zoo eigen is aan ons 
als de taal, is die verloren, dan geen School, geen Kerk; 
spreekt van een Engelsch kind geleerd door boeren geld. Stelt 
voor een Commissie van 3 Predikanten en een Ouderling van 
iedere gemeente, om rapport uittebrengen in zake bet " Pro11-
pect Seminary." 

Dit wordt door Diaken G. Engelbrecht gesecondeerd. 
Diaken Schutte zegt dat hij tot dus verre deze zaak heeft 

misverstaan, weet nu eerst wat Kerk.school is en als Engelsche 
kinders geeu Hollandsche taal IPeren willen, dan is hij tegen de 
school. Hij is een patriot. Hij was onder een misverstand, 
ziet nu dat de K~rk geen gezag over de school heeft. 

VERD.A.GING. 

Heropening ten half vier ure. De N otulen van de tnorgen
zitting worden gelezen en met een ldeine verandering goed
gekeurd. 

Nog aan de orde bet voorstel van Ouderling Geyser. De 
Scriba doet onderzoek naar bet gesprokene omtrent de vraag, 
wat hoofdtaal zijn zou in de school en bet blijkt dat de alge
meene indruk is geweest <lat de Hollandsche taal zou 
geleerd worden. 
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Er word een verandering in het voorstel van Ouderling 
Geyser gemaakt, en er wordt nu gelezen : 3 Predikanten en 
een Ouderling of Diaken van de afgevaardigden uit elke 
gemeente. 

De Predikant van Pretoria wil nog een woordje spreken, 
om zijne gewilligheid te kennen te ge\·en van terug te treden, 
maar toch waarschuwen. Doet als antwoord aan Diaken 
Schutte uitkomen, <lat volgens art. l van bet Schoolreglement 
cle plaa tselijke Leeraar van ·Pretoria e.x officio Voorzitter der 
school is, dat de !eden der Schoolcommis~ie alle !eden der 
Nederduitsch Hervormde Kerk zijn en dus bet "Prospect 
Seminary" een Kerkelijkeschool is. Een rapport is ingezonden 
door de Kerkel ijke Schoolcummissie; als men vraagt, wat die 
Commissie g:edaan heeft. Het gebouw van het Seminary is 
gecransporteerd op den naam van H. S. Bosman als plaatse-
1 ijken Leeraar en Voorzitter der Schoolcommissie. Het 
gebouw staat op 4 erven, geruild van bet Gouvernement voor 
4 anderen, op voorwaarde van Schooldoeleinden. Er is nu een 
verband op; omdat de waarborg niet voldaan is, zoo is er 
geld opgenomen, en als er geen goede maatregelen ge
nomen worden, dan moet het verkocht worden. Daar deze 
nu een Kerkelijke zaak is, zoo kunnen wij naderhand zamen
werken met den Superintendeat-Generaal van Onderwijs. 

D iaken Schutte herbaalt nog wat hij gezegd heeft. 
Er wordt nu overgegaan tot het stemmen van twee Predi

kanten voor de Commissie van rapport, zijnde de Pre<likant 
van Pretoria de derde, als belrokken in de zaak. De uitslag 
is dat de Predikanten Smits en Ackerman zijn gekozen. Tot 
afgernardigden uit elke gemee.1te Worden gekozen van : 

Standerlon, Broeder Geyser; Pretoria, br. Breedt; Heidel
berg, br. Meyer; Zoutpansberg, br. Grobler; Utrecht, hr. 
Hatting ; Hartebeestfontein, hr. Botha; W akke.rstroom, br. 
Uys; Waterberg, br. Boshoff ; P otchefstroom, hr. Prinsloo; 
Zeerust, hr. Oberholzer; Rnstenhu.rg, br. W olmarans; Mid
delburg, br. Muller; Consulentsgemeente van Pretoria, br. 
Prinsloo. 

Morgen ochtend, als de arbeid gereed is, zal bet rapport 
worden ingeleverd, en deze vergadering weer bijeenkomen. 
De zitting van heden namiddag wor<lt door den Predikant van 
Wakkerstroom gesloten met dankgebed. 
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VRIJD.d.G, 2 DECEMBER, 1881. 

Herop"ning des murgens ten 9 ure. Al de !eden teg-en 
woordig. De Predika11t van Heidelbng duet het gebed. De 
Pr:eses opent de verg11dering. De Notulen van de vorige 
zitting warden gelezen en goedgekenrd. 

De Commissie legt bet Rapport o\·er in 2ake bet" Prospect 
Seminary " en het is van den volgenden inhoud : " De Com
missie aangesteld door de Alg,,meene Kerkvergadering der 
Nederduitsch Hervurmde Kerk heeft de eer bet volgend 
verslag aan de H oog Eerw. Vergadering voor te leggen. 
U\Ye Commissie meent dater bevrediging onder de ver~chil
lende gemeenten der N ederduitsch Hervormde Kerk zal 
bereikt worden, indien in het besluit van 1879, betrekkelijk 
de meisjesschool le Pretoria het volgende wordt opgenomen : 

I . Dat de H ollandsche taal geheel en al op den voorgrond zal wor
den gesteld in de Kerkelijke school te Pretoria; 

II. Dat de school zal veranderd worden in een jongens- en meisjes. 
kostsch00l ; 

III. Dat de school volkomeulijk zal staan ondei:- het toezicht en onder 
de zorg van de Kerkelijke Schoolcommissie, te worden benoemd 
door de Algemeene Vergadering der Nederduit&ch Hervormde 
Kerk; 

IV. Dat de naam der School (et op lettende hoe de H eer het Volk 
der Zuid-Afrikaansch Republiek t ot hiertoe heeft geleid) voor
taan zijn zal "Ebenhaiizer." 

Verder deelt deze C-Ommissie mede aan de Hoog. Eerw. Vergadering, 
dat z.ij rnn eordeel is, dat de schuld, thans rm;tende op het School
gebouw te Pretoria, zoo spoedig mogelijk moet worden afbetaald, 
als wanneer de gr ond ruet de daarop staande Schoolgebouwen onmid
delijk zal wortlen getransporte.erd op naam van de .d.lgemeene Kerk
vergadering der N ederduitsch Hervormde Gen1eenten in de Zuid
Afrikaausche Republiek. 

(w. g.) G. W. SMITS, Praises, 
,, H. S. BUS.l\lAN, 
,, D. P. ACKERMAN. 

De Predikant ''an Zoutpansberg wordt door de Ve rgadering 
verwcl1t dt>ze zitting te lt>iden, daar de Predikant ~an Rus
tenburu als lid der Commissie het Rapport moet toe:ichten. 
Genoe~de Fredikant 11eemt den stoel. De Predikant van 
Rusteubnrg begint met le zt>ggen, dat er geld is op het 
Landhaven ..-an de eer dn H ervormde Kerk en het bevor
deren van de tevredei:heid oruler de !eden dt' r gemeente. 
Dat kan, door de hoofdtaal Ho!landsch te doen zijn, te zor
g en ..-oor ondt>rivijs van jOllf:?t'llS Pn meisjes, door een geheel 
K erkeiijke school op te rid1te11, met eeu Algemeeue School-
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comm1 sn>, te benoemen uit de Algemeene Kerkvergarlrrin~, 
en plaatselijke Schoolcommisie, die de reglementen opvolgt 
der Algemee11e Schoolcommissie; door zoo spoeJig moge
lijk de schuld af le betalen op de school rusltmde, als wan
neer de erven op naam van de Algemeene Kerkvergadering 
kunnen warden getransporteerd. 

Diaken Moolman vraagl iets over de Schoolcommissie, 
waarop de Predikant van Rustenburg zegt dat de Algemeene 
Schoolcommissie nog moet benoemd warden. 

Het blijkt uit een zamenspraak dat er op dit oogenblik niets 
te vinden is van eenig document, papier, handteekeningen 
e11z. in of onder den hoeksteen van bet" Prospect Seminary" te 
Pretoria. De Scriba doet met alien ernst voorkomen, dat de 
plannen wel goed zijn, over het algemeen, maar eeo punt 
het geheel bederft. Hij dringt er met nadruk op aan, dat 
men voor de gemeente moet komen met een oprecht, eerlijk 
voornemen, en niet alleen dit, maar ook met volkomene weten
scha p der zaak, ten einde in alien deele de gemeente te 
kunnen voorlichten. Maakt o;:imerkzaam op het gevaar om 
voor de gemeente te komen met twee scholen te gelijk, en 
wijst aan de onmogelijkheid om in elm en hetzelfde gebouw 
een kostschool te hebben voor meisjes en jongens. Ook haalt 
}1ij aan, of bet gebouw, bet "Prospect Seminary" kan ge
transporteerd warden op naam der Hervormde Kerk. 

Een lange beraadslaging volgt, meestal loopende over ver. 
keerde indrukken, die moeten weg genomen warden, over 
misverstand, dat moet worden uit den \Teg geruimd, vragen 
wat is aan de or<le, wat is de strekking en zoo meer, die wel 
wat beteekenen, maar de zaak niet verder brengen, zoodat 
men, bij het ,-erdagen ten twaalf ure, nog op dezelfde 
hoogte was van des morgens. 

HEROPENING TEN 3 URE. 

Alle !eden tegenwoordig. De Prceses opent de vergade
ring. De korte Notulen van de morgen zitting nord gelezen 
en goedgekeurd. 

De Scriba, om de zaken le bespoedigen, om de eer van de 
Hervormde Kerk te handhaven, en bet Schoolgebouw van bet 
"Prospect Seminary " te behouden vo1Jr de H ervormde Kerk, 
doet in de zaak, thans voor de Vergadering, een plan aan de 
hand om bet " Prospect Seminary " te koopen, ten behoeve \·an 
de Nederduitsch Hervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansehe 
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Republiek, door middel van 30 personen, die genegen zijn 
om £I 00 aan de Kerk te leenen voor een onbepaal<len tijd 
tege•: 5 percent, welii plan met instemming wordt .:mtvangen, 
terwijl reeds dadelijk 9 personen hnnne namen daarvoor opge
ven. De Predikanten \·an Rusten burg en Wakkerstroom doen 
e\·enwel uitkomen, <lat er reeds vouriiening is gemaakt voor 
den aankoop van het gebouw, op gemakkelijker wijze, volgens 
her. laatste gedeelte van het rapport der Commissie in deze 
zaak, dat wordt aangehaalt en ook is toegelicht, zoo geeft 
de Scriba te kennen, dat het doel van beide voorstellen 
bereikt is, en bet beter moet worden geacht, om met een per
soon dan door middel van 30 personen dezen aankoop te 
bewerkstelligen. Een discussie Yolgde wat aan de orde is, 
met berinnering <lat de strekk-ing van het rapport reeds is 
aangenomen, <lat, nu het rapport in behandeling moet geno
men worden, het weuschelijk is het punt voor punt na te 
gaan, en eindelijk wordt een voorstel van broeder Klopper 
aan de orde gesteld, gesecondeerd door broeder van d t>r 
Menve, om het rapport der Commissie, in zake het " Pros
pect Seminary " punt voor punt in bebandeling te nemen , het 
welk eindelijk, na lange beraadslaging, aangenomen wordt. 

I. Bet eerste punt is, " <lat de Hollandsche taal gebeel en 
al op den voorgrond zal worden gesteld in de Kerkelijke 
School te Pretoria." De Predikant van Wakkerstroom, 
gesecondeerd door Ouderling Klopper, stelt voor bet bij 
acclamatie aan te nemen. Goedgekeurd. 

I I. " Oat de school veranderd zal word en in een j ongens- en 
meisjes-kostschool." 

Er is een amenJement ingediend op <lit voorstel, door 
Diaken Schutte, gesecoudeerd door Diaken Jordaan, van den 
volgen<len inhoud : "Aangezien er tege11 werpi11gen worden 
gemaakt tegen art. 2 van bet Rapport <ler Commissie, betref
fende de jongens- en een meisjes-kostschool, zoo stel ik voor, 
dat bet zijn zal een jongens kostschool en een meisjes dagschool, 
met de veranderingen, aanbe\·olen door de Commissie." De 
Predikant van Ruslenburg licl1t het Commissierapport toe, hoe 
men voorzien wil in de behoefte voor jon~ens en meisjes en 
hoe <lit artikel zoo moet blijven staan. Na den uitleg trekt 
Diaken Schutte bet amenJement, met verlof der vergadering, 
terug. De Predikant van Wakkerstroom geeft ook inlil·hling, 
vooral er op wijzende, hoe de Kerkelijke Schoolcommissie de 
macLt zal hebhen, Olli te zien 1rnt Let ueste plan zal zijn, eerst 
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een jongens kostschool of een meisjeskostschool, waarop art. 

\
2 van het rapport wordt aangeuomen bij meerdt!rheid van 
stf·mmen, terwijl de v0lgende leden verzoeken aa11geteeke11d 
te ht>bben, dat zij in de min<lerheid hebbt-n gestemd : <le 
Scriba, broeders J. J. van Sta<len, W. H. Stein, G. Engel
brecht, A. B. Wolmaranio en F. J. Stein . 

Ouderling Geyser begrijpt er niets meer van, meent dat 
<lit artikel reeds rerworpen is. Nog een discussie volgde; 
Diaken Schutte zegt, dat art. 3 nu aan <le orde is, terwijl 
Ouderling Grobler voorstelt, gesecondeerd door Ouderling 
van Staden, om art. 3 aan te nemen. Oat luidt als volgt : " Oat 
de school volkomenlijk zal staan oader toezicht en onder de 
zorg van de Kerkel. Schoolcommissie, te worden benoemd door 
de Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde 
Kerk." De Predikant van Rustenburg licbt toe, hoe op deze 
Commissie de verplichting rust, om wetten en bepalingen te 
maken voor de School, alles rege!t, en hoe de plaatselijke 
Schoolcommissie staat oader de wetten en bepalingen der 
Algemeene Scboolcommissie. Ouderling Klopper wil stem
men, wat Diaken Schutte secondeert, waarop a rt. 3 met 
meerderheid wordt aangenomen. 

Aan de orde art. 4. " Oat de naam der school (er op let ten de 
hoe <ie Heer bet volk der Z uid-Afrikaansche Republiek tot 
hiertoe heeft gr.leid) voortaan zal zijn " Ebenhaezer." Ouder
ling Klopper stelt voor en Diak.en Jordaan secondeert ow bet 
aan te nemen, en met algemeeoe stemmen wordt het aaoge
nomen. 

Iu ornrleg met de Predikanten van Pretoria en Wakker
stroom bestaat de Algemeene Kerkel. 8cboolcommissie nu uit 
7 leden, namelijk de Predikanten van Pretoria, van Zeerust, 
van Rustenburg en van Heidelbe rg, de broeders M. J. Prinsloo 
H. J. Schoeman en T . N. de Villiers. De Ouderling M. J. 
Prinsloo doet eenige moeite oru ontslagen te worden, maar bet 
baat hem niets, <laar zijn bedankje niet wordt aangeoornen . 

VERDAGING. 

Heropenina ten kwart voor vijf ure. Dezelfde !eden zijn 
tegenwoordig~ Het Commissie rapport, in zake h Pt " Pros
pect Seminary," is nu afgehandeld. De Predikant van 
Rustenburg neemt uu den voorzittersstoel weer in. Nog 
wordt herinnerd, dat bet laatste ge<leelte van het rapport is 
vervallen door de aanname van het voorstel van den Scriba. 
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De instrnctie van de Algemeene Schoolcommissie komt ter 
sprake, maar op •oorstel i-an den Predikant van \Vakkerstroom, 
met O uderling Hatting als secondant, wordt aan de commissie 
volmacht gegeven, om te handelen naar haar ourdeel, met 
verantwoording en verslag aan de Commissie der Algemeene 
Kerkvergadering. Er wordt overeengekomen, de plaa1selijke 
Schoolcommissie af te schaffen, daar de twee !eden van 
Pretoria uitvoerders kunnen zijn van de Algemeeue Kerke. 
lijke Schoolcommisie. Er won.ien nog namen ingewacht van 
personen, die £ 100 willen leenen ten behoeve van den aan. 
koop van het Schoolgebouw. Morgen worden nog meer 
gewacht ; er is gelegenheid om twee of meer personen voor 
die zaak te verbinden. Voor 1,000 pond sterling is toezeg
ging gt:!geven. 

De Predikant van Heidt:!lberg vraagt ondersteunin_g-, in 
dien er sprake is van een nationaal gedenkteeken op te richten 
ter herinnering aan het herstel der Zuid-Afrikaanscbe Repu
bliek, om de aanspraken van bet dorpje Heidelberg niet te 
rnrgeten, als zijnde de eerste standplaats van bet nieuwe 
Gouvernement. 

De Predikant van Pretoria geeft uitleg, waarom nog geen 
almanak der Nederduitsche Herrormde Kerk is verschenen. 
De kosten zijn te groot. De almanak der Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk in de Kolonie bevat evenwel nu de 
Hervormde Kerk, met de gewone berichten, zal die ook 
leveren voor l 82. De vergadering is daarrnede te vreden. 

Sprekende over de uitgare eener Kerkelijke Conrant, die 
ook niet verschijnt van wege de groote kosten, wordt herin
nerd, dater 70 pond voorhanden zijn van inteekenpenningen, 
waerop besloten werd die som aan bet Schoolgebouw te leenen, 
als bet noodig is, en dat ieder zijn inteekening geld kan terug 
erlangen tot I Mei toe, indien hij zulks begeert. Het zal 
ook bekend worden gemaakt. 

De volgende zitting der commissie van de Algemeene Kerk
vergadering wordt (D.V.) bepaald op den tweeden Maandag 
van de maand Mei 18 2 te Pretoria. De Algemeene Kerke
li jke Schoolcommissie kan dan tevens op dien zelfden tijd te 
zamen komen. 

Ten laatste is nog aan de orde een brief van den HoogEerw. 
Scriba der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Zuid
Afrikaansche Republiek, den We!Eerw. heer H. L. Neethling, 
aan deze Hoog Eerw. Vergaderiug, in zake vereeniging <ler 
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H ollandsche Kerken. De brief wordt voorgelnen, voorstel. 
lende zamenkomst van een commis~ie van 7 leden der Neder. 
dnitsch Gereforrneerde Kerk, 7 leden van de Gereformeerde 
Kerk en 7 ledt:'n der Nederrluitsch Herrnrmde met Ds. C. 
Fraser van Philippolis, als Voorzitter. Men besluit dien brief 
op morgen ochtend in behanJelin~ te nPmen, zoodat de Verga
dering verdaagd wordt, r.adat de Predikant van Pretoria het 
dankgebed heeft uitgesproken. 

ZATURDAG, 3 DECEMBER. 1881. 
Oe Yergadering wordt heropend des morgens ten 9 nre. 

De Predikant van Zontpansberg doet het gebed ; al de 
leden zijn tegenwoordig. De Voorzitter opent de verga
dering. De Notulen der vorige zitting worden gelezeu en 
goedgekein·d. 

Er worden nog 2 namen gevoegd bij de lijst der person en, 
die £100 leenen willen voor den aankoop van bet gebonw 
" Prospect Seminary." Tegen I Mei aanstaande zal mE>n 
beslist weten, of de sommen noodig zijn. Het is voor 5 
jaar voor 5 per cent., met jaarlijkscbe afiossing. Het besluit 
omtrent de meisjesschool blijft nog van kracht. Als bet 
gebouw niet gekocbt wordt, dan vervalt bet besluit. Som
mige gemeenten bebben reeds gedeeltelijk of geheel er aan 
voldaan • 

.A.an de orde komt nu de brief van den Hoog Eerw. 
Scriba der NE\derdnitsch Gereformeerde Kerk, in zake de 
vereeniging, welke brief wo1dt voorgelezen, evenals de 
Notulen daarop betrekkelijk, van het jaar 1879. De Prreses 
herinert aan de resolntie, omtrent de wenscbelijkbeid van 
vereeniging der Nederdnitsch Gereformeerde Kerk, zoodat 
de Gereformeerde Kerk op dit oogenblik nog bniten de 
kwcstie is. En dat nu bet voornaamste pnot dit; is: Zal 
de Algemeene Kerkvergadering een Commissie zenden naar 
de Nederdnitsch Gereformesrde en Gereformeerde K erk of 
Nederdnitsch Gereformeerde alleen ? Verschillende redenen 
..Yorden geboord, Onderling Klopper wil een voorstel doen; 
de Scriba heeft er ook een., waarop broader Klopper zich 
terng t rekt. 

Het voorstel is: "De ..A.lgemeene Kerkvergaderiog, tbans 
zittiog bondende, gelezen bebbende een schr!jven van den 
Hoog Eerw. Scriba der Algemeene Kerkvergadericg van de 
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Nederdaitsch Gereformeerde Kerk, in zake een veraenii;ing 
der Hollandsche Kerken in de Zuid-.A.frikaansche Republiek; 
Bealuit: 

I. Het vooNtel der Nederduitsche Gerefonneerde K erk, om een 
zamenkomst over deza zaak met elkander te houden, aan te 
nemen; 

II. Besluit om 2 Predikanten en 5 Ouderlingen uit deze Vergadering 
af te vaardigen, ten einde 2 Predikanten en 5 Ouderlingen der 
Nederduitsch Gereformeerde Ker k in de Zuid-Afrikaanscbe 
Republiek te ontmoeten ; 

III. Besluit a.an den Hoog. Eerw. Scriba der Algemeene Kerkver
gadering der Nederduitach Gereformeerde Kerk kennis te 
geven, dat de Algemeene Kerkvergaderini: der Nederduitsch 
Hervormde Kerk niets weet van de Commi.ssie der Gerefer
meerde Kerk aan.,oaande die vereeniging en waarvan melding 
wordt gemaakt in het officieele schrijven ; dat er geen documen
ten van dien aard hier ter tafel liggen en de Algemeene Kerk
vergadering dus gan.sch onbewust is van eenige aanleidin' tot 
vereeniging. 

IV. Besluit te kennen t.a geven, dat het onraad.zaam is om een Pre
dikant van een nabnrigen S!:aat rus V oomtter van die zamen
komst uit te noodigen, daar die taak gemakkelijk door een 
der Predikanten alhier kan warden n rvuld, dat deze Algemeene 
Kerkvergadering geheel te vreden is met den Predikant van 
Utrecht a.ls Voorzitter der zamenkoniat. 

V. Besluit aan den Hoog Eerw. Scriba der Nederdnitsch Gerefor
meerde Kerk te verr.oeken, om plaats en tijd te bepalen, waarop 
en wanneer die twee Cemmissien elka.nder lrunnen,ontmoeten." 

Diaken Jan Meyer secondeert het voorstel. Ouderling 
Wolmarans meent dat tijd en plaats door ons moeten ba
paald Worden, wil b. v. Pretoria bepalen als de plaats der 
zamenkomst. De Predikant van Zoutpansberg kenrt niet 
goed, dat het Prresedim:n gegeven wordt aan den Predikant 
van Utrecht. ~1eerdere stemmen worden gehoord, daarin 
overeenkomende, dat de voorzittersstoel niet door een Pre
dikant ran een anderen Staat kan worde?£ ingenomen. De 
Scriba stemt toe, op voorstel van den Predikant van Pre
toria, om in ta voegen het woordje "voor als nog" voor 
"geene documenten" in art. 3, en art. 5 aldus te veranderen: 
•· Besluit, om aan den Hoog Herw. Scriba der Ned. Gerefor
meerde Kerk teverzoeken om met den Hoog Eerw. Scriba der 
Ned. Hervormde Kerk te corresponderen over plaats ea 
tijd der zamenkomst." Privaat zal de wensch worden nit
gedrnkt aan den Scriba der Ned. Geref. Kerk, om de za
menkomst te Pretoria te houden, en wel in de maand Mei 
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1882, als wanneer de Volksraail. de Commis~ie der Alge
meeoe Kerkverg-adering en de Kerkelijkfl Schoolcommissie 
7.nllen vergaderen. Op verzoek vall den Predikaot van 
Wakkerqtroom. wordt acuter • tevr6den,' art. 4, gezet : 
"zal zij n." Ouderling F. W olrnarans wil stemrnen, wat 
broader Hatting secondeert. Tot de stemming overgaande 
blijkt heli, dat net aldns gewijzi!lde voorstel, op een stem 
na, algemeen is aangenomen. De eene stem tegen is van 
den P redikant van Zontpa.nsberg, en, zooals te keunen 
wordt gegeven, door hat ar&ikel in zake het prresidinm vsn 
den Predikant van Utrecht. Het aldns aangeoomen voor
stel is a!s volgt : 

"De .A.lgemeene Kerkvergadering der Ned. Hervormde 
Kerk in de Z. A. Repnbliek, thans zitting hondende, gele
zen hebbende een schrijvan van den Hoog Eerw. Scriba van 
d~ Ned. Gereformeerde Kerk in zake eene vereeniging der 
Hollandsche kerken in de 3. A. Republiek ; Beslnit: 

I. Het voorstel der Nederdnit.scb Gereformeerde Kerk, om een 
zamenkomst over dere zaak met elkander te houden, aan te 
nemen. 

II. Besluit om 2 Pred.ikanten en 5 Ouderlingen nit deze Vergadering 
af te vaardigen, t~n einde 2 Pred.ikanten en 5 Ouderlingen <ler 
Nederduitscb Gereformeerde Kerk der Zuid-Afrikaan.sche Re
publiek te ontmoeteu ; 

III. .Besluit aan den H oog Eerw. Scriba der Nederduitsch Gerefor
meerde Ker k kennis te geven, datde Algemeene Kerkvergadering 
der Nederduitsch H ervormde Kerk niets wi:et van een Com
mis.sie der Gereformeerde Kerk aangaande die vereeniging, en 
wa.a.rvan melding wordt gemaakt in bet officieele schrijven, 
dat vooralsnog geene documenten van clien aard hier ter tafel 
leggen, en de A.lgemeene Kerkverga.dering dus ganscb onbeWUllt 
Ui van eenige aanleiding tot vereeniging. 

IV. Beslnit te kennen te geven d.a.t bet onraadzaam is, om een Pre
clikant van een naburigen staat als V oorzitter van die umen
komst nit te noodigen, daar die taak gemakkelijk door een der 
Predikanten alhier kan worden vervuld, tin deze Algemeeue 
K erkvergadering geheel te vreden zal zijn met den Predikant 
van Utrechb als V oorzitt~r der zamenkomst. 

V. Besluit aan den Hoog Eerw. Scriba der Ne<lerduitscb Gerefor
meerde Kerk te corresponderen over plaata en tijd der uunen
koimt. 

Er worden nu de twee Predikanten der Commissie ge
kor.ea. Bij de stemming blijkt dat de Predikanten va.n 
H eidelberg en Wakkeratroom met 46 van de 52 stemmen 
zijo banoemd. Beide Predikanten nemen bet aan, op vour-
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wa11 rJen dat zij zehe huona Ouderlingen mogen kiezen, 
hrr !!eeu wordt t~egestewJ, uiet z;ouder eeu optu"' r l- ing rnn 
<leu PreJikar t v!\n Pretoria, dat het geen gewooote moct 
worJen om Ouderliogeu ta benoemeo, m~&.r ook wt:t geslo
teu b1·iefJes mout worden g1::stemd. 

PRllf.!..RII : 

Br. P. W. GE..:sER, 
,, J. J. U;:s, 
" J. A. B10IBIJT, 
,, F. WoL::11A1~s, 
" J . J . V.L'i' STllES. 

S.ECU::S-Dl: 

Br. P. P. R OETS, 

" H. KLOl'P.EH , 
,, H. PltETOR.IUS, 
,, }I. P oTGIJ:;n.K, 
,, C. }!£YER. 

Hierop wordt de Vergadering voor een weiui6 verJaagd. 

HEROPENING TE:S 20 illl:KUTES OVER ELF UUR. 

Aile !eden t egenwoordig, behalve broedtr .J. J. mo f:ta
den, door ziekte verhinderd. Er is spraks van de SecuuJi 
der Predikanten. Teo slotte w0rdt door dt::o 1-'rt::dikaut 
van Heidelberg de Predikani 'ao Zeerust, door den Pre
dikant van Wa.kkerstroom de Predikant van Pretoria tvt 
zijn Secnndus g ekozen. Er wordt gesprokeo wat de plichtt:n 
zullen zijn der Commissie, en zelfs het wcerd instructie 
wordt gehoord; de Predikant van Pretoria. meent da.t er 
wel eenige weaken aan de Commissie kuoot:n worden gt:ge
ven·; zoo verkiaart hij zelve Jo dat hij den naam van de 
Kerk niet wil Yerasdereo; 2o dat men los moet zijn van hct 
gezag der Synode van de Ned. Gereforru1;erde K1::rk in de 
Kaapkolonie; alleen een broederbaod mot:t blijven bestaan. 
3o. Wij willeo niet weten van gelijkstelling; aan htt werk 
van een Zendeling, om te arbeiden als een P red1kaor. in ten 
blanke gemeente kan in ooze vereenigd9 Kerk met word1::n 
gedacht. Maar als 2oove1::l g~houden wordt , dan l..nnntn 
wij we! wat toegeven. Sommige !eden sprektn in den
zelfden geest; de Predikant van W akkerstro<im doet uit
komen, dat de Commissie geen volmacht heeft om illts te 
beslniten. Broeder Uya w:il een di!cussie voeren over Ned. 
Hervormd en Ned. Gereformeud, maar de V vorzitter wijl>t 
hem aan, dat zulks nu ontijdig is. 

0 nderliog Wolmarans wil geen instrncties, maar volmacht 
aan de Commissie geven, om haar oordeel te gebn1iken en 

\ 
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verslag te doen aan de Algemeene K erkvergadering. De 
Diaken G. Engelbrecht, Gz., neemt dit als een vom stel, 
Oaderling Klapper secondeert, en het wordt algemeen 
aangenomen. 

Er wordt overeen gekomen om 800 ex.emplaren deier 
Notulen te doen drukken, de kosten te vinden uit het Al
J?emeene Fonds, en gratia ta worden nitgedeeld aan de 
Ke1·keraden. De uitgave dezer Notulen wordt aan den 
Scriba en zijne bescheidenheid opgedragen. Sommige leden 
verklareu zich bereid een aandeet of het gehee1 der toege
k ende reiskos~en voor dat doel af te staan . 

Na beraadslaging wordt goedgevonden deze Vergadering 
t e verdagen. A.an den Koster wordt de som van £3 als 
belooning toegekend. 

Daa.rna neemt de Predikant van Pretoria het woo•·d, om 
hulde te brengen aan den Voorzitter, die met zooveel beleid 
en behendigheid de Vergadering heeft bestuurd; hij me1Jut 
uit naam van de gelieele Vergadering den da!.!k, aan den 
Prreses te moeten toebrengen voor de wijze waarop hij ile 
V ergadering heeft geregeld; hij zegt dat, niet om hem 
ean compliment te maken, maar als een verschuldigde plicht 
aan den V oorzitter. Hij dankt ook namens de broe<lers van 
Zoutpansberg en van W akkerstroom, den Kerkeraad van 
Heidelberg voor de gulle ontvangst, hun bereid. Hij meeut , 
<lat nu de leuze zijn moet, om, in een broederlijKen band, 
zamen te arbeiden en de eer der Her vormde K erk te hand
haven. De Voorzitter blijft den Predikant van Pretoria 
cli;inkbaar voor die woorden, ook uit naam van den Kerke
raad van Heidelberg , en wenschr. broederlijk met elkander 
z Lmen tie werken. Hitil'Op word~ de V ergadering verdaagd 
i ui 4 ore. 

HEROPESIXG TE.i.~ 4 URE. 

Al de !eden tegenwoordi ::;. De Notnlen van heden 
ruorgen worden gelezen en goedgekeurd. De Predikaot 
van Zoutpansberg wil vrageo, waar is het adres aan het 
Hoog-Edele Driemansohap? Nog niet gereed. Zal dade
lijk gereeid gemaakt, maar eent u&. Ju sluiting der Verga
dering geteekend worden. 
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Niemand meer iets voor te stellen hebbende, warden de 
K otulen gelezen, goedgekeurd en geteekend, en de Verga.
deri ng met toespraak en dankzegging door den V oorzitt er 
ges loeeo. 

(w. g.) G. W. SMITS, h. t. Prreses. 
,, N. J. ns WARMELO, h. t. Scriba. 
,, D. P. ACKER~:LA.N, v. D. 1!. 
,, L. G. F. BICCA.RD, v. D. M. 
" H. s. BQS}f.AN, v. D. )!. 

J. P. PRINSLOO, 
?!'L c. DE BEER, 
P. A.. GELDE~HUIS, 
.J. A. BREEDT. 
H. J. BADENHORST, 
C. G. SNIJMAN, 
H . S. P. PRETORIUS, 
C. F . .r. MEIJER, 
.r: J. VJ..:.." STA.DEN, 
J. W. SPRUIJT, 
G. S. BOTHA, 
F. G. H. WOL11A.RANS, 
M. G. POTGIET ER, 

M. J. WOLMA.RANS, 
F. C. VENTER, 
<J. E. SCHUTTE, 
L. H. JORDA..U~, 
J. P. l\IEYER, 
W.R. STEY~. 
C. J. A. CROSJEE, 
F. J. STEY~, 
G. J . V .o\S DER MERWE, 
H . C. J. us RENSBURG, 
G. F. SNIJMAN, 

II. C. KLOPPER, I 
J. J. DYS, I 
S E. GROELER, 
D. C. OBERHOLZER, 

0 

~- ~: ~Iii~ I ~ 
S. D. J. v. n. MERWE, r ;::.. 
M. J. PRINSLOO, I ~-. 
P. J. l\IULLER, _ 
P. P. ROETS, 
P. w. GEIJSER, I 
A. B. WOLMA.RANS, 

J 
w. H. :MOOLMAN, I 
J. C. VAS DEVENTER, I 
G. J . J. OLIVIER, 
A . J. DR LA....~GE, I t1 
P, C. BRUNKHORST, E: 
P. J. L. BIERMAN, r ;; 
G. J. ENGELBRECHT I g 
D. S. MULLER, ' ? 
D. J. KOK, I 
F. BOSHOFF, 
J. H. SEEGERS. ) 

[V oor copy conform : ] 

N. J. VAS WAR~ELO, Scriba. 

Heidelberg, 20 December 1881. 

GE.DRUKT B!J J, P. £ 0iUUuS, POTCHEF.STROO::II, 
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