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Notulen conferentie van Zendelingen op het eiland Halmahera gehouden in de maand februari
1936.
Voorvergadering van de conferentie
Hoewel de officiële opening van de Conferentie plaats zal hebben op maandag 17 februari,
wordt op zaterdag 15 februari een voorvergadering gehouden omdat de Resident der
Molukken heeft laten weten onze Conferentie te willen bezoeken. Daar ook van de zijde van
de Conferentie er enige punt zijn die een mondelinge bespreking eisen, worden op deze
vergadering die punten overwogen en omschreven. Het eerste punt betreft de concept
huwelijksregeling, door de Resident aan de Conferentie voorgelegd. Hierover werd reeds
geconfereerd, waarvan de notulen nog eens worden voorgelezen. Het tweede punt gaat over
de financiële toestand van de Leprozerie en haar subsidie regeling. Het derde punt houdt in de
subsidieregeling voor de volksscholen.
Zondag 16 februari waren de heren Ellen, Boger en Ploeger aan de steiger te Tobelo om de
Resident der Molukkon, de ass. Resident van Ternate en de Inspecteur van het Inl. Onderwijs
namens de Conferentie te verwelkomen.
Ook de Gezaghebber van Tobelo is aanwezig als de voorzitter de heer Ellen om 11 uur de
Conferentie opent en allen hartelijk welkom heet.
Daarop wordt het woord aan de Resident gegeven. De Resident spreekt zijn erkentelijkheid
uit deze Conferentie te mogen bezoeken. Het spijt hem dat hij op zondag moest komen, maar
dat was door omstandigheden buiten zijn wil.
a. Gemeente en het huwelijk. Concept huwelijksreglement
Het eerste punt dat de Resident wenst in bespreking te brengen is een concept
huwelijksreglement voor zelfbesturend gebied. Een ouder concept was aan de conferentie
voorgelegd ter beoordeling en de Conferentie had daarop haar bezwaren tegen dit concept
ingediend. Er is daarop een nieuw concept reglement samengesteld, in welk concept rekening
is gehouden met genoemde bezwaren.
De grondgedachte van dit conceptreglement is deze:
ook bij het vraagstuk van het huwelijk moeten we bij onze christen inlanders alle Westerse
invloed keren. zoveel mogelijk aan het Inheemse vasthouden; het burgerlijk huwelijk is gelijk
adatrechterlijk huwelijk. Het huwelijk kan worden gesloten als er zich geen adatrechterlijke
bezwaren voordoen.
De conferentie kan met de grondgedachte van dit concept volkomen accoord gaan. Maar nu
rijst in haar midden de vraag welke zijn de adatrechterlijke voorwaarden?
De Sultan antwoordt hierop en zegt:
Op Halmahera is het huwelijk gesloten op het moment dat de bruidschat op een oud chinees
bord wordt aangeboden. Deze symbolische handeling, de soeba genaamd, is het moment van
de sluiting.
De heer Boger merkt hierbij op, dat rond deze symbolische handeling allerlei minder goede
gewoonten zijn gegroeid, welke een slechte invloed uitoefenen en onaangename kwesties
doen ontstaan bij het sluiten van huwelijken. Zo b.v. a1s de bruidschat niet in enen kan
worden betaald, waardoor de familie van de vrouw allerlei rechten blijft behouden, zelfs ook
op de kinderen die uit het huwelijk worden geboren; ook financieel kan de familie van de
bruidegom aan banden worden gelegd, waardoor de bruidschat, welker grootte anders voor
elk District adatrechterlijk is bepaald tot ongekende sommen kan aangroeien. Kan aan deze
gewoonten, door een scherpere omschrijving, geen paal en perk worden gesteld?
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De meest juiste formulering hiervoor wordt tenslotte gegeven door de Inspecteur met de
woorden: ten overstaan van de Huwelijkssluiter, in overeenstemming van beide partijen,
worden bindende afspraken
gemaakt omtrent afbetaling van de bruidschat.
Verder zal het huwelijk, ook adathuwelijk, worden ontbonden door een bevoegde rechtbank.
hier de Landschapsrechtbank te Tobelo. In de toekomst zal misschien aan de Districts
rechtbanken deze bevoegdheid worden verleend. Ook het z.g. tafelgeld zal vermoedelijk
worden afgeschaft. Ontbinding van het huwelijk wordt aangevraagd bij het Districtshoofd en
na een poging tot verzoening wordt scheiding uitgesproken door de Landschapsrechtbank.
Scheiding kan niet worden geforceerd en verplichtend worden gesteld.
De Resident legt nog uit dat deze nieuwe regeling geldig zal zijn voor alle
zelfbestuursonderhorigen, maar dat voor Ambonezen en Menadonezen de zgn
Ambonregeling facultatief blijft. Alleen voor Chinezen bestaat een aparte regeling, echter in
zoverre vergemakkelijkt dat deze voortaan door tussenkomst van het Districtshoofd mogen
huwen.
Nog legt de Conferentie er de nadruk op dat dit in dit concept huwelijkssluiting en
huwelijksinzegening wel dient te worden onderscheiden en dat de huwelijksinzegening alleen
kan geschieden volgens het kerkelijk recht. Daar het hier een zeer moeilijk onderwerp betreft
vraagt de Resident de Conferentie zo er nog tijd is, dit concept nog eens aan een nauwkeurige
beschouwing te onderwerpen. De Conferentie wil dit graag doen.
b. Leprozerie Gamdora
Dan is de Leprozerie het onderwerp der bespreking. De Voorzitter vertelt een en ander van de
oprichting en de groei van dit werk en dringt er tenslotte bij het Gouvernement op aan deze
Leprozerie
meer subsidie te verlenen, omdat de kosten van exploitatie en eventuele uitbreiding door de
U.Z.V. niet kunnen worden gedragen.
De Resident spreekt hierop van de mogelijkheden die zich hierbij zullen voordoen, dat er
vele Leprozerieën zijn die allemaal slechts fl. 1,- per patiënt per maand ontvangen van het
Landschap en het landschap kan niet verder gaan.
Hij geeft tenslotte als enige weg in dit geval aan: een verzoekschrift te richten aan de G.G.
Mocht geen subsidie worden verleend dan zal de U.Z.V. de exploitatiekosten moeten dragen.
Zo dit niet mogelijk is blijft er niets anders over dan de inrichting te sluiten.
Echter zegt de Resident alle medewerking toe om deze Leprozerie te laten bestaan.
Bedoelde subsidie is, na ingediend request, inmiddels telegrafisch toegestaan.

c. Subsidieregeling
De Inspecteur van Onderwijs geeft de verzekering, dat de over 1935 te weinig ontvangen
subsidie uit de Landschapskassen automatisch zal worden verrekend bij de subsidie
toekenning over 1936.
Het verzoek van de Conferentie om ook voor de gesubsidieerde scholen in het ressort B.W.G.
het minimum aantal leerlingen terug te brengen tot 20, wordt afgewezen. De Inspecteur vraagt
de conferentie advies aangaande het oprichten van Landschapsscholen in het ressort Loloda.
De Conferentie raadt dit af op grond van haar overtuiging dat het op teleurstelling zal
uitlopen. De Resident en ook de Sultan geeft nog de verzekering dat de Regering erg
voorzichtig is met het oprichten van Landschapsscholen en dat ze daarmee in genen dele
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concurrentie beoogt. Een poging van de conferentie om de scholen van Noord Morotai nog in
de subsidie te laten opnemen, kan voorlopig niet aan worden gedacht; de mogelijkheid dat op
het ogenblik nieuwe landschapsscholen in de subsidieregeling worden opgenomen vindt
hierin een oorzaak, dat del laatste worden bekostigd uit de landschapskas, terwijl de subsidie
voor de U.Z.V. scholen wordt toegekend door de centrale regering.
Hiermede zijn deze besprekingen geëindigd en richt de voorzitter, namens de Conferentie
woorden van dank tot de bezoekers en spreekt de hoop uit dat deze besprekingen mogen
leiden tot een blijvende samenwerking tussen Bestuur en Zending.
l. OPENING DER CONFERENTIE.
Op maandag 17 februari 1936 ‘s morgens om 9 uur, opent de Voorzitter de conferentie in de
kerk van Gamsoengi (Tobelo) Aanwezig zijn: Mevrouw van Bonzel, Mevrouw Kolk, de
heren Ellen, Boger, van Bonzel, Rooseboom, Kolk en Ploegers. Als openingswoord kiest de
voorzitter Joh.14:12, waaraan hij enkele mooie gedachten ontleend met betrekking op het
werk der Zending.
In dit verband wordt de fam. Rooseboom als terugkomend van verlof, hartelijk begroet en
wordt de fam. Kolk hartelijk welkom geheten op ons arbeidsveld. Dan zingen we samen
Gezang 265,
Als om halt elf de conferentie wordt voortgezet, vraagt de algem. secundus, de hoor Boger,
het woord en roept een hartelijk welkom toe aan de twee baby’s die zijn gekomen in de
families Rooseboom en Ploeger; hij spreekt daarbij de hoop uit dat ze mogen opgroeien tot
vreugde van hun ouders en tot zegen van het zendingsvolk. De ouders beloven van deze
attentie mededeling te doen aan de kleintjes.
Dan wordt de agenda opgemaak, waarvan nu punt twee aan de orde komt.
2. Voorlezen van het reglement
Dit geschiedt en wordt als kennisgeving aangenomen.
3.Voorlezen notulen conferentie februari
1935
buitengewone conferentie juli
1935
september
1935
dec
1935
en de hierop betrekking hebbende antwoorden van het Hoofdbestuur.
Op het voorlezen van deze notulen volgt over daartoe aanleiding gevende punten levendige
bespreking.
Ingekomen Stukken.
Een schrijven van 15 maart inhoudende een verzoek tot terugzenden van duplicaatbiljetten
van in directe dienst genomen K.P.M. passages; dit om de hierop te verkrijgen korting van
10%.
Aan dit verzoek zal door elk der leden worden voldaan.
Een schijven van 25 maart betreffende de lesurenregeling op bijzondere vervolgscholen. Deze
regeling wordt sindsdien toegepast.
Schrijven van 1mei en 3 en 5 oktober en 17 dec. handelende over verstrekking van medicijnen
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voor Halmahera. Ook voor 1936 is fl. 1000,- beschikbaar gesteld voor ons terrein.
Een schrijven van 20 nov. waarin wordt aangespoord tot bestrijding van TBC bij het lager
onderwijs. Besloten wordt enige, ook in dit schrijven aanbevolen propagandawerkjes aan te
schaffen ter verspreiding onder de goeroes.
Een schrijven van 16 jan. met als onderwerp salarisregeling voor Goeroes aan vervolgscholen
en het vormen van een pensioenfonds voor genoemde Goeroes. Voor ons terrein valt slechts
één goeroe binnen dat kader en voor die wordt gehandeld in de geest van dit schrijven.
b) van het Departement van Onderwijs en Eredienst.
Een schrijven van 1 juli waarin wordt medegedeeld dat, met uitzondering van het Ressort
Boeli-Weda, ook voor 1936 het minimum aantal leerlingen aan gesubsidieerde scholen op 20
is gesteld verder dat toegestane subsidiegelden naar eigen maatstaf mogen worden verdeeld,
mits de onderwijzers aan gesubsidieerde scholen daarin toestemmen. Voor kennisgeving
aangenomen.
Schrijven van 19 september waarin wordt bepaald dat, ook over de vacantie maand juli door
de leerlingen die van school gaan, schoolgeld moet worden betaald. Voor kennisgeving
aangenomen.
Schrijven van 24 oktober, volgens welks schrijven de leerlingen buiten subsidie ook behoren
te worden ingeschreven in de absentielijsten en kwartaalstaten. Voor kennisgeving
aangenomen.
C. Van de Inspectie van Inlands Onderwijs
Een schrijven van 7 december. Onderwerp: verbetering kwaliteit Inlands Onderwijs, door
middel van verbetering der opleiding onzer goeroes.
De Conferentie in van mening dat vereenvoudiging van de leerstof zeer gewenst is waardoor
onze Goeroes de werkelijk bruikbare stof beter onder de knie krijgen, Zo b.v. acht de
Conferentie voor het vak rekenen de eerste zes deeltjes van het werkje: Majoelah, ruim
voldoende. Verder zal het ook blijken te zijn een verbetering wanneer het leerprogramma
wordt aangevuld met de vakken: schooladministratie, paedagogiek, eerste beginselen van
natuurkunde en Land en Volkenkunde.
Het is moeilijk voor alle vakken een bepaalde lijn aan te geven, daar de gewenste leerboekjes
vaak niet of niet meer te krijgen zijn. De Inspecteur van het Inl. Onderwijs heeft echter te
kennen gegeven, indien geen verhindering zich voordoet, in Juli Halmahera te bezoeken.
Tijdens dat bezoek zal dan met de leider der cursus dit onderwerp nader worden overwogen.
Van de Resident der Molukken.
Brief van 27 april 1935; deelt mede dat er op Ambon deVoreniging “Maloeka” opgericht is,
die zich ten deel stelt te waken voor het behoud van Geschiedenismonumenten in de
Molukken, vraagt medewerking door lidmaatschap en toezending van Ethnografica voor een
in te richten museum te Ambon. Als kennisgeving aangenomen.
Brief van 30 augustus; onderwerp: Verzet tegen voorgenomen Mohammedaanse huwelijken.
Als kennisgeving aangenomen.
Brief van 2 september, bepalende dat in zelfbestuursgebieden de bevolkingsbijdragen niet
mogen stijgon boven het bedrag der verleende subsidie.
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Geheim schrijven. Onderwerp: Verhouding Bestuur en Zending.
Als kennisgeving aangenomen.
Van de Militaire Apotheek op Ambon
Rondschrijven van 12 juni. Onderwerp: "Verstrekking medicijnen aan leken”.
Als kennisgeving aangenomen.
Van J. Dante, motorist Liunkendage, Weda.
Brief van januari 1936 in welk schrijven toezending wordt gevraagd van allerlei onderdelen
en verdere benodigdheden voor de motorboot.
Dit schrijven geeft aanleiding tot een breedvoerige bespreking over deze boot en de
geweldige onkosten die ermede gepaard gaan. Besloten wordt over dit onderwerp een
schrijven te richten tot het Hoofdbestuur.
Van Samuel Takasenseran, matri Ziekenhuis
Brief van januari 1936 inhoudende een verzoek om salarisverhoging. De conferentie is van
menig dit verzoek te moeten afwijzen.
Jaarverslagen 1935
De Heer Boger leest zijn verslag van Galela-Loloda, de heer van Bonzel van Djailolo, de heer
Rooseboom van Kau-Waisele, Zuster Loots van het Ziekenhuis, Ploeger van Worotai en de
heer Ellen tenslotte van het Voorzitterschap, beheer van het Ziekenhuis en van de leiding der
Theologische cursus en normaalleergang. Van Boeli-Weda is nagelaten een verslag te maken.
Inzonderheid trekt het verslag van hot ressort Djailolo de aandacht; de conferentie stelt voor
het Bestuur in Holland aan dit verslag publiciteit te geven. De Voorzitter dankt allen voor het
lezen van de verslagen en de algemeen secundus doet zulks den Voorzitter.
Nazien jaarrekeningen.
De jaarrekeningen worden nagezien en kunnen zonder aanmerkingen door de Conferentie
worden aanvaard. Alleen dringt de Voorzitter er nogmaals op aan de kosten voor
gemeentescholen
duidelijk te specificeren.
Ook wordt vastgesteld dat in alle ressorten doopbrieven, lidmaatbewijzen en huwelijksbrieven
behoren te worden afgegeven tegen betaling van 10 cent.

SCHOOLAANGELEGENHEDEN.
a. Kweekschool.
De voorzitter geeft de Conferentie te kennen zijn mening dat, nu hij dit jaar de leeftijd van
zestig jaar hoopt te bereiken, het hem goed dunkt binnen afzienbare tijd zijn werk als leider
van de theologische cursus neer te leggen en, zo er geen moeilijkheden voordoen ten opzichte
van de terrein bezetting, nadien te repatriëren.
Daarom is aanvankelijk zijn bedoeling geweest op deze Conferentie een opvolger te kiezen en
aan het Bestuur voor te stellen. Hieromtrent is echter een onaangename kwestie gerezen. Ook
het Hoofdbestuur in Holland wist van het voornemen van de heer Ellon en voerde hierover
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samensprekingen met de heer Rooseboom tijdens zijn verlof in Holland. Deze besprekingen
hadden als resultaat dat het Hoofdbestuur, zonder de Conferentie hierin te kennen en
voorstellen van haar zijde af te wachten, de heer Rooseboom bij zijn terugkeer naar het
Zendingsveld verzekerde straks de heer Ellen te zullen opvolgen als leider van de
Theologische cursus!
De conferentie acht het onjuist dat het Hoofdbestuur buiten de Conferentie om hier een
regeling treft, welker gevolgen ver om zich heen grijpen en het werk een geheel andere loop
geven. Ze meent dat de juiste verhouding van Bestuur en Conferentie in dergelijke zaken deze
is dat de Conferentie voorstelt, adviseert, en dat daarop het bestuur dit voorstel of advies
aanvaardt of verwerpt.
Ook geeft de Conferentie als haar mening te kennen, dat de houding van de heer Rooseboom
in deze zaak, niet de juiste is geweest. Hij had beter gedaan met eerst de mening van de
Conferentie te
vragen en haar er in te kennen.
De heer Rooseboom gaat hier tegenin. Hij zegt de onjuistheid van zijn houding niet te zien.
Volgens zijn mening heeft een Zendeling met verlof alleen te maken met het Bestuur en
kunnen tussen Bestuur en Zendeling zaken worden afgedaan buiten de Conferentie om.
De Conferentie zou hieromtrent graag een uiteenzetting en omlijning van het Bestuur
vernemen. Na verdere bespreking komt de Conferentie tot de slotsom, dat ze in een vliegbrief
schrijven aan het Bestuur haar bezwaren voorlegt en tegelijk haar eigen voorstellen doet, alsof
het Bestuur hierin nog niet had ingegrepen. Daartoe wordt besloten dat de Conferentie door
schriftelijke stemming een opvolger voor de heer Ellen zal kiezen.
De uitslag van deze stemming is dat de heer Boger 4 stemmen krijgt, de heer van Bonzel 2,
terwijl één stem blanco is ingediend.
De heer Boger geeft hierop te kennen dat hij de benoeming niet kan aanvaarden. Het is hem
gebleken dat het Hoofdbestuur hem voor deze werkkring niet het vertrouwen hoeft
geschonken. Hij stelt zich daarom niet beschikbaar en verzoekt de Conferentie een ander te
stemmen.
Dan volgt een tweede stemming met deze uitslag: van Bonze1 5 stemmen en twee blanco.
Ook de heer van Bonzel bedankt echter voor de benoeming. Hij voelt zich gepasseerd en kan
ze daarom niet aannemen. Op een vraag van de voorzitter antwoordt de heer van Bonsol dat,
hoewel zijn verlangen nooit is uitgegaan naar het werk aan de school en hij het ook niet
verkiest boven het werk in zijn eigen ressort, hij toch bereid zal zijn deze benoeming aan te
nemen indien het Bestuur hierin de Conferentie kan volgen en deze hem benoemt.
In het bovengenoemd schrijven zal dit aan het Bestuur worden voorgelegd.
De heer Rooseboom zegt dat nu hij het gevoelen van de Conferentie uit deze stemmingen
heeft leren kennen en waaruit hem duidelijk is geworden dat de Conferentie hem niet wenst
als leider van de cursus, hij onmiddellijk ontheffing vraagt van het beheer der tuin en het
ressort Kau-Waisele terugwenst, want alleen om het waarnemen van de tuin zou hij zijn
ressort niet hebben verlaten.
Nogmaals wordt eenparig beaamt dat in deze zaak niet de persoon als zodanig wordt bedoeld
te treffen maar dat hier getracht wordt, een volgens de Conferentie onjuiste handelswijze weer
goed
te maken.
De Conferentie betreurt het onaangename en teleurstellende hierin vooral voor de heer
Rooseboom; ze wijst nogmaals op het feit dat de oorzaak hiervan vaak is het vele particulier
schrijven der leden en de tussentijdse besprekingen en buitengewone conferenties waarbij niet
alle leden tegenwoordig zijn en waarop toch belangrijke besluiten worden genomen.
Betreffende de wens van de heer Rooseboom het ressort Kau-Waisele weer te beheren,
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hiertegen maakt Ploeger ernstige bezwaren. Hij heeft met veel moeite het huis te Gamlaha in
orde gekregen; de inboedel is reeds overgebracht en staat nu op het punt met zijn gezin te
verhuizen; niet alleen zouden er vele onkosten aan verbonden zijn, maar het zou voor hen en
zijn vrouw ook een grote teleurstelling betekenen indien hierin weer verandering zou komen.
In deze laat de Conferentie het Hoofdbestuur de laatste beslissing nemen.
Examens.
Op het aanstaande Juli-Augustus examen der Theologisch cursus zal de heer Ellen
examineren in de vakken Ethiek, Landstaal en Heidense Godsdiensten; de heer Rooseboom
in Verstandig bijbellezen en Zendingsmethode; door van Bonzel in Dogmatiek en
Kerkgeschiedenis; de heer Kolk in bijbelse aardrijkskunde en de heer Ploeger in Inleiding
Oude en Nieuwe Testament en Bijbelse Geschiedenis. Zij die tijdens de examendagen niet op
Tobelo aanwezig kunnen zijn zullen hun vragen schriftelijk stellen. Hier komt in de Conferentie de vraag op, of er bij het Hoofdbestuur werkelijk bezwaren zijn tegen het houden van
de conferenties in de maand Juli. Vooral met het oog op deze examens zou het meer gewenst
zijn in Juli te confereren, daar het overkomen naar Tobelo voor de examinatoren op
buitenposten vaak moeilijk of onmogelijk is en waaraan ook weer extra onkosten aan
verbonden zijn. Indien de tien te examineren leerlingen slagen, zullen ze over de ressorten als
volgt worden verdeeld: Ressort Tobelo: August, Philip en Benjamin; Galela-Loloda: Evert en
Nelman; Djailo1o: Daud en
Rembrandt; Morotai: Phanus en Kau-Walsele: Jakob en Hendrik, terwijl Goeroe Metary
eveneens het ressort Kau-Waisele wordt toegewezen op een salaris van fl. 12,50 per maand.
Voor de komende derde klas zijn er tezamen 18 aspiranten.

Opmaking Raming 1937
Ressort
Tobelo
Galela-Loloda
Djailolo
Kau-Waisele
Boeli-Weda
Morotai
Ziekenhuis
W.K.O.

Raming 1937
Fl. 7234,50
8565,50
5000,8847,50
9546,6750,50
2225,20469,-

af
7Fl. 1800,400,119,60
140,60
300,-

Blijft
Fl. 5434,50
8565,50
4600,8237,9546,6609,90
1925,20469,-

Rondvraag
Normaalleergang
Tot nu toe worden op onze Normaalleergang elk jaar leerlingen aangenomen en werd een
nieuwe klas gevormd, terwijl op de theologische cursus om de twee jaar leerlingen worden
aangenomen. Dit heeft ten gevolge dat om het andere jaar een klas van de Normaal-leergang
moet wachten alvorens ze kunnen worden toegelaten tot de Theologische cursus. Om dit te
voorkomen wordt nu besloten ook voor de Normaalleergang om de twee jaar leerlingen aan te
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nemen, waarmede deze leergang zal aansluiten op de Theologische cursus.
American Mission Alliance
Er wordt besloten dat het Zendingsconsulaat worden verzocht de A.M.A. te Makassar aan te
schrijven om geen leerlingen meer aan te nemen van onze scholen, zonder vooraf informaties
in te winnen.
Verloven
De heer van Bonzel vraagt tegen april 1937 met verlof te gaan. Mochten er zich
moeilijkheden voordoen ten opzichte van gelijktijdige verloven en daarmee het waarnemen
van Djailolo dan zou
de hoofdgoeroe Nanlohij grotendeels het ressort kunnen verzorgen.
Zijn verzoek ondervindt geen bezwaren.
Evangelisaties.
Aan de beheerders van de ressorten, waar voor evangelisatiedoeleinden geen andere fondsen
zijn, wordt toegestaan de onkosten daarvoor te bestrijden van de ingekomen Pinkstergelden
met dien verstande dat het saldo der Pinkstergelden elk jaar op de jaarrekening wordt
gebracht.
Huwelijkszaken
De Heer Boger stelt de vraag of diegenen die christen zijn geworden, opnieuw behoren te
trouwen. De Conferentie antwoord hierop ontkennend: het heidens adathuwelijk wordt
erkend.
Schrijmachine
Er wordt besloten, dat de het vorig jaar door de Conferentie aangeschafte schrijfmachine ter
beschikking zal blijven van de Voorzitter der Conferentie.
Drukwerk.
Om voordeel te zoeken, wordt besloten voor alle ressorten tegelijk te laten drukken:
Burgerlijke en Kerkelijke huwelijksformulieren, Doopbrieven, Lidmaatbewijzen en Bewijzen
voor het gevolgd hebben van een volksschool.
Bestuursverkiezing.
G.J. Ellen, voorzitter
J.H.M. van Bonzel Alg. secundus en penningmeester
J.C. Kolk, secretaris, terwijl door schriftelijke stemming de heer Ploeger wordt aangewezen,
om tijdens hot verlof van de heer van Bonzel het penningmeesterschap op zich te nemen.
Vaststelling tijd en plaats Conferentie 1937
Op verzoek van de heer van Bonzel wordt de volgende conferentie gehouden in de maand
maart 1937 te Tobelo. Dit met het oog op het verlof van de fam. van Bonzel.
Op dinsdagavond 3 maart hield de heer Boger ten huize van de heer Bremer, administrateur
M.K.C.M. zijn lezing over het Saaili. Het Saaili of woorduitwisseling is een merkwaardig
verschijnsel op taalgebied, waarbij het huwelijk door man en vrouw geen woord mag worden
gebruikt, dat enigszins lijkt op de naam der leden zijner of harer schoonfamilie, zich ook
uitstrekkende over overleden familieleden.
Het was een zeer leerzame lezing, waarop levendige nabesprekingen volgden.
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Na afloop richtte de Voorzitter hartelijke woorden van dank tot de heer Boger.
Vaststellen Notulen 1936
Sluiting
Op Woensdag 4 maart ‘s morgens om 10 uur wordt door de heer Boger deze conferentie
gesloten met een woord, waarbij als uitgangspunt gekozen is Joh.14:27.
Tot slot zingen wij gezang 198:2.
De secretaris,
Alb. Ploeger.

De Voorzitter,
G.J. Ellen

