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Deze

onderwerpen zullen den inhoud uitmakeri, van de lloofd-

stukken, waarin dit Handboekje zal zijri afgeche1d . teder jaargang zal eene doelmatige verseheidenheid van wetenswaardigheden aanbieden, en dus, op zich zelve, eene blijvende waarde
bezitten ; zullende eene gegevene reeks van jaren, eene bela y
rijke verzameling van allerlei bijdragen tot de kerk1ijkegescliie-

denis,

bijzonder van1 ons Vaderland, bevattem

Dc to groote omvang der hierboven bedoelde

LegislatL

verband met bet bestek van dit werk, gedoogt slechts, m in
bet daarvoor bestemde lloofdstuk van elken jaargang, een gel?kelijke stukken t' leveren . Eerst zullen de wetp vetc5rdeningen-sedert de omwentling van .t81-3,
taats-bestuur uitgegaau, worden opge
o of den korten inboud 1ieriuIc1e
to vernielden . Later zal eene
1atie, van 4€

vroegere Staats-

volgen ; - terwiji hij afwisse voornaamste onderwerpen
'iiten en verordeningen, waar'ip ec

eld : apes ec bter voor
ji1e gesehiedenis van
g van beschikp ers orien of

e een

Tr

it

Tunstig onthaal ten deel valt, zal zulks tot aanmoediging dienen
van deze werkzame onderneming, welke, jaarlijks voortgezet
wordende, in eene behoefte kan voorzien, die, ten aanzien
van de onderwerpelijke stof, bier to lande in de Hollandsche
a1, nog altijd onvervuld is, niettegenstaande soortgelijke werken,

binni n

dit llijk, in betrekking tot andere Eerediensten, en

elders ook met opzigt tot de R, K, Kerk-aaiigelegenheden, met
v ~u

en bijval ondernomen zijn .
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PER

Het grondgebied van bet koningz
deeld in vier Roomsch Katholijl
noemd worden :.
I. De HOLLAND SE ZEND)"%
II . Het Apostolische V'
III .
. ,>
IV . »
Deze kerk-distric
1,156
78

4
Ilet personeel der dienstdoende geestelijken telt :
4 Kerkvoogden .
I Coadjutor .
1 Wij-bisschop .
6 Secretarisseti.
64 Professoren en preceptoren .
894 Pastoors en desservanten .

575 Vicarissen • kapellaans en huippriesters .

Voorts vindt men er : onderscheidene geesteIij1e vereenigingelT
of zamenlevingen van manners en van vrouweh, die tot veischillende geestelijke orders behooren ; - als ook een grout ntat
godsdinstige getichten en weldadige instellmgen
van de opvoeding en bet ondeiwijs der eugd

J

n dienste
tel!i behoeve

van de lijdende menschheid ; - terwiji de meeste 41erkgemeenteu
bijzondeie of parochiale begraafplaatsen, en

oegzaam alien

pastorijhuizen hezitten .
ZIELENTAL

der Roomsch Katholijken in bet koningrijk

oeg , volgens de in 1839 gedane algemeene volkstelling, of
eeisten Januarij. 1840, per provincie :
.Nood-Bi'aband

..

.

.

.

•
•
•

.

:328,741

131,029

.
•
•

.
.
•

12438
12J2 1
38923
57, 951
` 17

. -

14
3, 264
1 90,117
-

1,100,616
ie
1,014,21 &
6,39S

De I4oomsch-Katholijke bevolking W3S 01) 1 Januarij 1840
ierk-districtsgewijze, per proviiicie, ingedeeld als volt :
De Hollandsche Zending

823
Noord-Braband . .
84,519
Gelderland
129,438
Zuid-Holland
123,121
oord-Holland
9,294
Zeelapd . . . . . . . .
57,951
Utrecht
20,01
.
. .
Y rieLand
qveiijssel . .. . . . .
65,141
n 12,874
Ox
Dren
. .
. .
3,264

506,442

'4 Vicariaai van 's Jlcrtogenbosch .
JNoord4 *band .
Gelderlana . . ..

.
.

237,054
46,510

.
.

283,564

Hel Yicrxriaat van Brela .
oord-Brabarrd
2eeland .. . ..

.
.

.
.

Het Vicar

J64

.
.

120 493

29,629
VDE j2

Lin1bu1
Tota!'
fle geheele bto1krng van h€
1840 bedroeg
2,860,450 zielen,
was op 1 Januarij 1845
3,019 ; S
k1ommeii AW
n derhalse in 5 jaren seirneerde*ixiet
159,2
In serhouding diarmede kan rnetk vcilig iekneff,
K
besolking veIkeop 1 Januarij 1840 is
4'Li,io,6i6 zielen
edureude die 5 jaren is verrneerderdf
5,410
en alzoo op den eersten Januarij
getal uitmaakte van
Dit Iaatste getal sex deelde zichThI
als vo1t
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de Hollandsche Zending .

.

535,367

bet Vicariaat van ~s Hertogenbosch .
»
n Breda
. , . ,
}>

»

»

Limburg

Totaal

.

.

,

299,089
126,603

,

194,967

.

1,156,026

Bet aantal COMMUNICANTEN bedroeg in 1845
I district
II

n

III

a

IV

»

.

. ,

.

340,795 ,<

.

.

.

.

210,384

.

.

.

.

.

.

. , 7

91,608

Totaal

Bet getal KERKELIJKE GEMEENTEN bedro~
kei k-districtsgewijze , per provincie als volgt

in bet jaar 1846

Be Hollandsche Zending.
Noord-Biaband

,

.

.

.

.

.

1

Gelderland
Zuid-Holland

88

hand

114

j
425

43
31
Overi,jssel
Groninge
r

.

5.4
12

x ,

the
Het Vicaria t van 's

,

r -Bra

der1and

iaricr'
.

.

~genbosch:

. ~:

i76

218

42
ariaat van Breda .'

Noon Brahan

53

Z,

23

1

Lid

76

tit van Limburg .

Totaal

.

176
.

•

895

7
Somnilge vroeger zelfs(andige kerkgerneenten zijn, door cornbinatie, onder cen pastoor vereenigd, en deze heeft men in de
bovenstaande opgave slechts voor eene geteld .
Het aantal KERKEN, BIJKERKEN en KAPELLEN heliep in bet
jaar 1846 ; kerk-districtsgewijze, per provincie, als volgt :
De Hollandsche Zending .
Noord-Braband

.

.

.

1

Geldeland

86
95

Zuid-Holland

116

Noord-Holland

Zed
Utrect

9
.

.

467

45

Vrieslan' '

32

Overijssel

66

Droning

12

3Drenthe

5

Het Vicariaat van 's Hertogenbosch .
Noord-Braband

.

225

Gelderland

44

' '

269

Het Vicariaat van Breda .
Noord-Braband
Gelderland

.

.
.

.

59
23

.

Het -Vicaria j
Lrmuurg .

.

.

.

~.:

.

82

Limb urg.
_ _

.

.

216
.. 10

Dit getal ver~deelt zich in 85~l terxen,

rjkerken yen 119 kapellen .

De SEMINARIEN zijn, per kerk-disc
2 behooren tot de Hollandsehe Ze4iding .

veraeel as vo1gt

Het eene is to Warmond in Z i ' i -Holland

:

bet andere to

Gulemborg in Gelderlan l gevestigd ;

bet eerste eene

afzonderlijke afdeeling, welke alsii

de hofstede

Hageveld, onderVelzen in Noord-Ho

d

1 behoort tot bet % icariaat van 's He

,

tigd onder rte gerneente Haaren (kwarti

mg

ii wordt .

*%s ge
list wljT),

Helvoirt in Noord-Braband ; ter wiji daarvah nog eer3 '

J

8
ling op tie hofstede Beekvliet, gemeente St . Michiels-Gestel,
in dezelfde provincie geplaatst is .
1 behoort tot het Vicariaat van Breda en is gevestigd in bet
gehucht Bovendonk, onder de gemeente de Hoeven en St .
Maartenspolder, op het gewezen buitenverblijf van den voormaligen Bisschop van Antwerpen, in Noord-Braband .
1 behoort tot bet Vicariaat van Limburg en is gevestigd binnen tie stall Roermond ; terwijl eerie onder-afdeeling van
hetzelve zich geplaatst vindt in tie voormalige .abdij Kloosterrade (Rolduc), onder de gemeente Kerkrade in bet bertogdnm Limburg.
lief

tier dienstdoende geestelijken 1Wgedeeld als volgt :
Kerk-district.
I . II . III. IV . Tot .
Kerkvoogden
1
1
1 - 4
Coadjutor
n
»
1
a
1
Wij-Bisschop
1
»
»
»
.1
Secretarissen
2
2
1
1
6
ProPessoren en preceptoreri
. . .
26 17
4 17
64
astoors en desservanten
425 217 76 176 894
Vcarisse~r, k` ellaans en bulppriesters 201 182 50 142 575
PERSOrvEEL

656 420 132 337 1545
Totaled . .
Pasto
ziin
die
de
betrekking van AartsQnder
$
van Landdeken bekleeden .
iester en ~6, die de betr
In ve ho.uthng toy" ° IKK b yolking bedraagt fret to zamen
vat p soneel tier dienst i oende geestelijken : 1, 33 per duizend
t die verhouding
Kerk-d s ictsgewijs v c
I. oil
Zendin ; .
II . 's- ertor enbosch
IU 43 rda
IVY. Lir ur

zich als volgt
l, 22
1, 39
1, 03
1, 70

Praovinciesgewijs verdeelt zich bet personeel tier in tie vies
kerk-districten dienstdoende geestelijken, als volgt

C
.)
C
1)

a
Provisicien .

C.)
o

~~~

o

y

cA

c1

C

o

Cd

~

.

I:
m

a

.._

Naord`r
~ ab
Gelderland .
Zuid-Holla T
Noord-Holland .
Zeeland
Utrecht
. .
Vriesland
. .
Overijssel . . .
Groningen . . .
Drenthe
Limhur°g . .

q

C.)

2
1
»
as
. as
»
.
.1 n
. »
a
1
.

Totalen . :. .

4

1
n
3
-a
» »
as
1 2
a »
is
as
as
n
as as as
» »
as
» »
as
a » »
as
a
as
v
as
1
1 , 1

6

21
12
7
7
»
as
a
»
»
»
17
64

229
110
88
114
32
43
31
54
12
5
176

196
66
51
42
8
28
5
31
5.
1
142

452
188
150,
163,
40i
71,
36
85,
17
6,
337

894 575 1545 :

Het petal buiten bediening zijnde
eesteiijken , w~
waxen geni'etende, bedrGeg op der
dulij 1846, als volgt :
I. Hollandschc7 i
33
II . 's Hertogenbo i . ' .. . . . . . . 1.3
III . Breda
5
IV . Limbur~g
13
EMERITAAT-PENSIOEN

Gedurende bet jaar 1845 is he vol end g tal dienstdoende of
in bediening geweest zijnde geestelrjken` elk district OVEIlLEDEN :
I . Hollandsche Zending
° .17
II. 's Hertogenboseh .
i . . .'' 1
III . Breda
, ,
IV . Limburg
Totaal

! .

37

40
Die sterFte heeht derhalve, in verliouding tot het petal dienstdoende priestess, over dat jaar, per honderd bedragen : to zamen
gevat 2, 398, of in elk kerk-district, als volgt :
I. Hollandsche Zending
II . 's Hertogenbosch

.

.

2, 590

.

3, 095

III . Breda

3, 788

IV . Limburg

0, 597

Gedurende bet vijf jarige tijdvak, bet jaar 1846 voorafgaande,
beeft bet petal der in elk kerk-district overlerten d enstdoende
geestelijken, bedragen :
.

.

.

tweede

»

.

.

.

derde

a
»

.

.

16

Totaal

.

.

. 165

in het eerste district
a

vierde

80,
43'

Deze sterFte, gemiddeld berekend, geeFt de volgerrde uitkomst,
per jaar :
I

16
9

II
III

3

IV

5
Totaal

Die 'uitI
d

flkscbe

st bren i,t de jaar

de priestess
in het eerste district
}> )>

two
derde

n de vies

a

districted

33
sterFte ;per lrouderd dienstm
op 2, 439
a

n

2, 143
2, 273

a

1, 493

to zamen »

2, 131
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TAAT
VAN DE

ROOMSLKATIIOLIJKE I ERKDISTRTCTEN
IN HET

KUN1NLK1JI( DEF{ NEEJERLANUEN.

START VAN

DE IIOLLANDSCFIE ZEND1NG

De I-Iollandsche Zending is, sedert bet begin det XVILeeuw,
zaniengesteld uit dat gedeelte van bet tegenwoordige Nederlandsehe grondgebied, hetwelk onder bet, in 1559, 0

eii

Aartsbisdom van Utrecht en de Fiji' destijds daar&ar nderhJ
gestelde Bisdomnien van Haant
'even er, Leeuwarden,
°
ningen en Middelbuig heet1( behoord, uitgenomer de stall V1i
singen
welke in 1808, ten gevol e'a dmzeiver vereeniging
met bet Fransehe Keizerrijk, krachtens decreet an den Pauses
Itjken Gezant a latere to Parijs get gte

Fbruarij 1808,

van de Hollandsche Zending afgesheiden en bij het Bisdom van
Gent ingelijfd is geworden ; - tern 1

lij die Zending, in 1823,

zijn gevoegd zeven in Gelderland gelegene parocbien, welke tot
zoolang onder bet Bisdom van Munster hadden gei&essorteerd,
dock daaivan, ten gevolge tier Pauselijke Bull van omscbrijsing der in 1821 nieuw geregelde PruIgiche Bisdmmen, Jtacbtens een afzonderlijk besluit der H, consistoriale Congroatie to
Rome, heben moeten worden afgescheiden .

Deze Zending is thins afgedeeld in zes verschillende Aartspriestersehaphen, welke de volgende names dragen
l . Holland en Zeeland .
2 . Utrecht.
3 . G e lder l an d .

4 . Vriesland .
5 . Salland , Drenthe en Groningen .
6 . Twenthe .
Die Aartspriesterschappen hevatten to zamen
535,367 Zielen .
340,795 Comm unicanten .
425 Kerkelijke gemeenten (statien) .
467 Kerken, hijkerken en kapellen .
2 Seminaries .
lief personeel der dienstdoende geestelijken in de Hollandsche
Zending tell :
1 Kerkvoogd .
1 Wij-Bisschop .
2 Secretarissen .
26 Professoren e n preceptor en .
425 Pastoors .
201 Kapellaans en hulppriesters .
Die geestelijken behooren grootendeels tot de Seculieren . De
nverigen zllJl Regulieren, behooreiide tot de orden der Francisc rr r1, Dominicanem, JeJ
Augustijuen en Carmelieten .
l en heeft in de Hollanclsche Zendin t; geese kloosters . Te
Amsterdam treft men
g een Bagijnhof aan, hetwelk van voor
~e Reformatie bestaat en voortdurend als geestelijke instelling
in stand gehoude i . Op sommige plaatsen, onder het gebied
der Zending, zijn geestelijke zamenlevingen van vrouwen, onder
den naam van Zusters van- Liefde hekend, gevestigd, wier huizen echter slechts frliatien zijn van de, in de drie overige kerkdistriclen bestaande Moederhuizen van Liefdezusters .
Het ZIELEN? AL der Hollandsehe Zending was op 1 Januarij 1840,
volgens~ de uitkornsten der algemeene volkstelling, Aartspriesterschapsgewijze, per provincie, ingedeeld als volgt :

Noord-$raband ,

823

Zuid-Holland
1

120,883

Noord-Holland .

.

.

.

111,506

Zeeland
Utrecht

1,104

Gelderland

7,036

Zuid-Holland
2

.

Noord-Holland .
(

.

.
.

.

.

8,555

.

11,615

Utrecht

5

t

1

77,061

Utrecht

,

.

.

.

Vriesland .

.

;

.

. ,

Gelderland

.

.

.

300

.

17

77,361
20,017

Overijssel

26,092

Groningen

12,874

Drenthe

42,24 ;

3,264

Gelderland
6

83,753

56,547

Gelderland
4

243,610

9,294

405

Overijssel

39 ' 454

39,049
.

Totaal

.

. 506,442

Op 1 Januarij 1845 was dat zielental vermeerderd met 28,925
en derhalve aangegroeid tot 535,367 ; -- welk laalste getal zich,
op dat tijdstip, per Aartspriesterschap, verdeelde als vo1Ut
Holland en Zeeland

.

.

.

Utrecht .
Gelderland
Vriesland

256,485
f
88
X2,216

21,367
Salland, Drenihe en Grown 45,075
Twenthe

41,897
Totaal

.

.

535,367
Het aantal coMMUNICANTEN bedroeg in 1845 :
Holland en Zeeland
Utrecht
Gelderland

160,749
56,580
.}

Vriesland

53,756

Salla : .d, Drenthe en Groningen
Twenthe
Totaal

.

.

13,732
27 ;24
28,754:
340,795
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Het getal KERKELIJKE GEMEENTEN (statitn) bedroeg in het jaai'
1846, Aartspriesterschapsgewijze, per provincie, als volgt :
Noord-Braband
1
Zuid-Holland
1

.

.

79

Noord-Holland

103

Zeeland
Utrecht

1

Gelderland

8

Zuid-Holland ,

2

Noord-Holland
5

,
,

.

. ,

9
.

41

Gelderland

59

)

1

c

Utrecht

4

Vriesland
Overijssel

24

Groningen

12

Drenthe

60
31
41

5

Gelderland

6

69

11

Utrecht
3 ?

5

193

9

1

Overij ssel
Totaal

30

q,

31

.

.

425

.

Hieronder zijn begrepen 6 station opger'igt in gestichten van
weldadigheid, welke door eigen pastoors bediend worden .
H'

1 altal j RKEN, BIJKERKEN en KAPELLEN belie!) in bet

jaar 1846,

at tspr=1esterschapsgewijze, per pros incie, als volgt
Noord- raband
Zujd-Holl&j d

1

1

.

,

Noord-Holland

105

Zeeland
Gelderland .

..

Zuid-Holland

4

.

1
10
9

Noord-Holland

11

Utrecht

43

Gelderland .

74

Utrecht
Vriesland

202

9

Utrecht

3

86

1
.

.

73

r
~5
32

5
6

Overijssel
Groningen
Drenthe
Gelderland
Overijssel

3l
12
5
2
3a

48
37

Totaal . . 467
Hieronder tell men 418 kerken, 31 bijkerken en 18 kapellen .
De SEMINARIEN der Hollandsche Zending zijn twee in petal .
Het eerste is opgerigt in 1799 to Warmond (provincie ZuidHolland) en gevestigd in een gebouw, hetwelk in 1822 geheel
vernieuwd en in 1843 aanmerkelijk vergroot is . Daarin wordt
door 7 Professoren , aan een afwisselend petal kweekelingen tot
het priesterschap, onderwijs gegeven ; terwijl eerie afdeeling van
hetzelve alsnog tijdelijk is geplaatst op tie hofstede Hageveld,
onder Velzen, in de provincie Noord-Holland ; bevattende dat
gesticht een onderwijzend personeel van 7 Priestess .
Het tweede seminarie is, sedert het jaar 1841, van 's Heerenberg
naar Culemborg (beide in de provincie Gelderland) overgeplaatst ;
wordende daarin door 12 geestelijken aan een afwisselend petal
kweekelingen onderwijs gegeven .
Het BESTUUR der Hollandsche Zending is, van wege Zijne Hei1i
heid den Paus, opgedragen aan eenen Kerkvoogd, die dent el
voert van Vice-Superior, welke hoedanigheid sedi Fi 1841
ordt
bekleed door Monseigneur INNOCENTIUS FERRIERI, geheim Kamerheer van Z . H . Paus Pius IX, Zaakgelastigde van den H . Stoel
bij Z. M, den Koning der Nederlanden, enz ., residerende to
's Gravenhage (Noordeinde, Wijk F, NO . 149) .
Als Wij-Bisschop fungeert : Monseigneur CORNELIUS LUDOVICUS
Baron VAN WIJKERSLOOTR, Heer van Schalkwijk, sedert 1833
Bisschop van Curium in partibus infidelium , Huispr elaat van Z . H .
den Paus, Adsistent bij den Pauselijken troop, Kommandf nr der
Orde van den Nederlandschen Leeuw, Procurator der, Nederlandsche Missien in de Oost- en West-Indien, enz ., residerende
op de hofstede Duinzigt, onder de gemeente Oegstgeest in ZuidHolland .

finder het oppergezag van den Vice-Superior worden de Aartspriesterschappen der Hollandsche Zending beheerd door zes Aartspriestess, welke waardigheid wordt bekleed , in het Aartspriesterschap :
Holland en Zeeland, door Everardus Stephanus van der Haagen,
Pastoor to Soeterwoude .
Utrecht, door Joannes Hartman, Pastoor to Utrecht .
Gelderland, door Mathias Terwindt
, Pastoor to Zeddam .
Vriesland, door Joannes Simons
, Pastoor to Sneek .
Salland, Drenthe en Groningen, door Henricus van Kessel *,
Pastoor to Zwolle.
Twente, door Lambertus Engbers
, Pastoor to Vasse, aan
wien tot Coadjutor is toegevoegd Gerardus flinkhorst, Pastoor
to Denekamp .
De Aartspriester van Holland en Zeeland wordt in zijn heheer
geadsisteerd door acht Landdekens, to weten
1 . B . Hofnaan
, Deken van Amstelland en Pastoor to Amsterdam .
2 . W. van Houten, Deken van Kennemerland en Pastoor to
Beverwijk .
3 . J. Mesker, Deken van Bijnland en Pastoor to Voorburg .
4 . J . J . Siegfried
, Deken van Demand en • Pastoor to 's Gravenhage .
5. J . G. W . van Mierlo, Deken van Schieland en Pastoor to
Gouda,
0. P. Does
, Deken van West-Vriesland err Pastoor to Hoorn .
7 . J, van Gent
,., Deken van Noord-Holland en Pastoor to
Alkmaar .
8 . A . A . Tomas , Deken van Zeeland en Pastoor'te 'sHrerenhoek .
Het petal der Pastoors, aan welke de hedienh g der kerkelijke
gemeenten (statien) is opgedragen, beliep in 1846, Aartspriesterschapsgewijze, per provincie, als volgt :
1
Noord-Braband
Zuid-Holland
19'
1
Noord-Holland
103
193
Zeeland
9
Utrecht

17
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
Utrecht
Vriesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Gelderland
Overijssel

,
,

,

Totaal

9
11
41
59
1

69

60
31

24
12
5
1
30

41
31

. , ,

425

Het getal det' KAPELLAANS en HULPPRIESTERS, welke de Pastoors
in derzelver bediening bijstaan, bedroeg in 1846, Aartspriesterschapsgewijze, per provincie, als volgt
Noord-Braband
u
Zuid-Holland
47
1
Noord-Holland
39
89
Zeeland
3
Utrecht
n
Gelderland
3
Zuid-Holland
4
38
3
Noord-Holland . .
3
4
5

6

S

Utrecht
Gelderland
Utrecht
lTrresland
werijssel
Groningen
Drenthe
Gelderland
Overijssel .

28
31

c

10
5
1

.

31
5
16

i

21
To(aal

22
201

18
Het getal buiten bediening zijnde geestelijken, welke bet
waren genietende, bedroeg op den eersten
dulij 1846, in de Aartspriesterschappen der Hollandsche Zending
als volgt
1 . Holland en Zeeland . . . .
14
2 . Utrecht
4
3 . Gelderland
6
4 . Vriesland
.
1
5 . Salland, Drenthe en Groningen . 4
6 . Twenthe
4
EMERITAAT-PENSIOEN

To(aal

.

33

Gedurende bet jaar 1845 is het volgende getal dienstdoende
of in bediening geweest zijnde geestelijken, in elk Aartspriesterschap, OYERLEDEN :
1 . Holland en Zeeland
11
2 . Utrecht
3
3 . Gelderland
1
4 . Vriesland
1
5. Salland, Drenthe en Groningen
1
6 . Twenthe
0
Totaal . . . 17
In de vijf jaren, die het jaar 1846 voorafgaan, bedroeg bet
getal overleden tlienstdoenrle of in bediening geweest zijnde
geestelijken, in elk van deze Aarlspr iesterschappen , als volgt
in bet eersle
40
)> a tweede .. . . . . 11
»
»
»
»

»
»
»
»

derde
vierde
vi jfde
zesde

.

.

.

.

8
5
10
6

De kerkelijke ferneenten (statirn) verdeeleri zich, naar gelang
zij door SECULIEREN of door REGULIEREN bediend worden, ordesgewijze, per Aartspriesterschap, als volgt

19
I

Regulieren .

a
U
cq

1
2
3

4

5
6

Totalen

170
62
59
27
39

10
3
1
3
2

31

7
2
»
1
»

388

19

2
1
»

»

»

,~

~,

»

»

31

1

425

n

»

»

3
1
»

>,

10

1

193

n

»

69
60

31

»

4

41

HET AARTSPRIESTERSCIIAP
VAN

HOLLAND

En

ZEELAND

is ingedeeld in 8 Dekenaten of Landdekerrschappen, welke
bevatten
s~

Dekenaten .

Amstelland • •
Kennernerland .
Rijnland
DelFland
Schieland . . .
West-Vriesland
I Noord-Holland
Zeeland

y

.

•

.
.

Totalen . . .

36,671
15,145
21,371
23,655
30,546
13,017
13,970
6,374
160,749

33 .
21
30
18
25
25
31
10
193

30
21
30
17
24
25
31
10

»
1
1
1
»

188

3
1
3
2
2

a

»

a

a

a

a

3

11

33
21
30
18
25
25
31

10"'

193

27
8
12
18
15
4

2
3

89 ,

20
Die getallen zijn, per provincie, verdeeld ais volgt
a

Provincien .

Q
~

c

M

~'

E

Noord-Braband .
Zuid-Holland . .
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht

582
78,947
74,934
5,792
494

1
79
103
9
1

1
77
100
9
1

»
2
1
))
»

»
1
7 79
4 103
))
9
»
1

47
39
3
))

Totalen . . .

160,749

193

188

3

11

89

193

Onder bet getal statien zijn begrepen de kapellen der nagemelde 5 gestichten van weldadigheid, welke door eigen Pastoors
bediend worden, dock overigens niet, zoo als de kerken der 188
andere station, voor bet publiek toegankelijk zijn, to weten :
la, IIet Jongens-Weeshuis to Amsterdam .
2 Het gesticht van Liefde St . Bernardus aldaar .
3° . Het Brentano's Oude-mannenhuis aldaar .
4°, Het Weeshuis to 's Gravenlrage .
o. Het Weeshuis to Rotterdam .
De 188 kerken, welke door Pastoors, met of zonder Kapellaans, bediend worden, bezitten ieder een pastorijhuis .
De bij-kerken zijn afhankelijk van de kerken waartoe zij beh oren en worden door de Pastoors of Kapellaans flier kerken
bediend .
De kapellen, die ten getale van 6 (buiten de 5 aan de biervoren opgenoemde gestichten verbonden) hestaan, hehooren :
a. tot de beide afdeelingen van het seminarie to Warmond
2
en to Hageveld
b . tot het gymnasium to Katwijk
1
c . tot de parochiale begraafplaatsen to 'sGravenhage en
to Leyden
2
. 1
d. Lot de kerk in de Leeuwenstraat to Rotterdam .

De kerkelijke gemeenten (statien) bezitten, voor een gedeelte,
eigene BEGRAAFPLAATSEN, welke uitsluitend, tot bet ter aarde
bestellen der lijken van eene of meet diet gemeenten bestemd
zijn . Sontmige dezer gemeenten bezitten nog geene kerkelijke
begraafplaats ; dock aan andere derzelve is een afgezonderd
deel der algemeene of burgerlijke begraafplaats ten gebruike
aangewezen .
filet aantal der eigene begraafplaatsen in bet Aartspriesterschap
Holland en Zeeland bedroeg in 1845 . . . 77 .

NAAPMLIJIST
der statien en
rken in de onderscheidene Dekenaten van het
Aartsprier`erschap HOLLAND en ZEEL AND, tevens aanwijzende het
daartoe behoorende aantal comrnunicanten en dienstdoende priestess, mitsgaders of ereene eigene begraafplaats aanwezig is .
Dekenaat

AMSTELLANf,

bevattende 33 statien, van welke 32 in Noord-Holland en 1 ire
de provincie Utrecht .
Statien .
Abcoude (U(recht)
Singe!
Buitenkant
Singe!

Comm .
Kerken .
Pr .Begr .pl .
494 H . Cosmas en Damianus 1
1
1873 0 . L . V . en H . Catharina 2
2006 H . Anna
3
3790 as Franciscus Xaverius
4
1166 as Thomas van Aquine
2
~Spui
1380 0 . L. .V. Presentatie
2
~Keizersgracht
2466 H . Ignatius
4
ji3reedstraat
3500 as Anto>aius van Padua
4
,~ Spinhuissteeg
2035 n Augustinus
2
1
Heintjehoeksteeg
1242 » lNicolaus
2
Prmsegracht
1642 » Augustinus
Kalverstraat
3813
Franciscus
4
a'
630 as Joseph
2
N, Z . Achterburgwal 1550 » Dominicus
Prinsegracht
1231 as Willibrordus
2
Boommarkt
1000 a Petrus en H . Paulus
x

(Bagijnhof

•

838 H . Joannes en H . Ursula 2

Rustenburgerpad

540

a Willibrordus

Buiten de Raampoort

618

>r

Jongens-Weeshuis
.• Gesticht van liefde
Oude-mannenhuis

2

Nicolaus

1

184 a Hieronymus

1
1

100

a Bernardus

32

1

Bovenkerk

320

a Urbanus

1

Buitenveldert

517

a Augustinus

1

1

Diemerbrug

266

a Petrus-banden

1

1

Duivendrecht

234

1

't Ka1F (Zaandam)

582

a Urbanus
a Maria Magdalena

1

Kudelstaart

296

a Joannes de Dooper

1

a Urbanus

1

a Augustinus

1

Nes en Zwaluwenbuurt 495
Nieuwendam

270

Ouderkerk (Bullewijk)

583

a Urbanus

Quakel

198

a Joannes de Dooper

2
1

Zaandam

780

a Bonifacius

1

1

1

Dekenaat KENNEMERLAND,
hevattende 21 station,

van welke 6 in Zuid-Holland en 15 in

Noord-Holland .
Berkenrode

1400 H . Bavo

Beverwijk

1120

Agatha

960 a Dominicus

Spaarn

1180

Achterstraat

1230
St . Jansstraat
Bakennessetgracht 999
Spaarn
Groenmarkt
Hillegom

1)

(Z. H .)

a Thomas van Aquine
a Joseph
a Bernardus

1

2
1
2
2

a I+ auciscu

890

a Antonius

608

a Martinus

1
2

1
1

a

890

Noordwijkerhout a

Noordwijk!

2

760

a Agatha
a Hieronymus

Lisse

1

680

1
2
1

466

a Victor

1

1

Osdorp

230

a Pancras

1

1

a Agatha

2

Sasseuheim (Z . H .)

466

a Pancras

2

484

a Engelmundus

1

Overveen en Zandvoort 930
Schooten

1

23
372
Spaarnwoude
670
Velzen
Vogelenzang
545
Voorhout (Z. H .)
265
Wijk aan zee, zie Beverwijk .

H . Jacobus
» Engelmundus
0. L . V . Hemelvaart
H. $artholomeus
n Odulphus

1
1
1
1
1

1
1
1

Dekenaat RIJNLAND,
bevattende 30 statien, alle in Zuid-Holland .
Aarlanderveen
290
Alphen
689
Hazerswoude
352
408
iloogmade
Koudekerk (Rijndijk)
581
Langeraar
763
Ruine
1352
Utrechtsche veer
736
Hartebrug
1600
Haarlemmerstraat 1104
Rapenburgergracht 650
Bakkersteeg
1150
Leydschendam
843
Leyerdorp (Groenendijk) 552
Nieuwkoop
487
Nooddorp
570
Noorden
630
Oegstgeest en Katwijk 832
Oude-Ade
754
Raarnburg
650
Roelofsarendsveen
1121
Rijnsaterwoude
640
Rijpwetering zie Oude •Ade
Stompwijk
537
Voorburg
872
Voorschoten
670
Warmond
464
Zevenhoven
568
Zoetermeer
793
Zoeterwoude
713

H . Petrus en Paulus
Bonifacius
Engelbewaarder
a Maria geboorte
Michael
Adrianus
Petrus en Paulus
Joseph
» Maria ontvangenis
0 . L. V . Hemelvaart
H . Lodewijk
a Dominicus
» Petrus en Paulus
a Bernardus
0 . L . V . Hemelvaart
H . Bartholomeus
» Martinus
a Willibrordus
» Bavo
» Petrus en Paulus
>~ lr'etrkus-banden
a Joannes de Dooper
0 . L . '4T . geboorte
H. Laurentius
» Martinus
» Laurentius
» Mathias
a Joannes de Dooper
a Nicolaus
a Joannes de Dooper

1
1
1
1
1
1
2
2
3

1
1
1
1
1
1

2

1
2
2
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
t

24
Dekenaat DELFLAND,
bevattende 18 stati6n, alle in Zuid-Holland .
Delft S
Oude Molstraat
Assendelftstiaat
Prinsessegracht
Westeinde
Weeshuis
Loosduinen
Maasland
Maassluis
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Rijswijk
Scheveningen
Schipluiden
Wassenaar
Wateringen

3800
1030
2483
1751
3000

H . Joseph
» Hyppolitus
» Jacobus
)? Willibrordus
» Antonius en Lodewijk
3953 » Theresia
174 » Hieronymus Aemil .
605 0 . L . V .

322 H. Maria Magdalena

339
345
680
963

800
280
675

1360

1095

» Petrus en Paulus
» Machutus
» Adrianus
» Bartholomeus
» Bonifacius
» Antonius, Abt
» Jacobus
» Willibrordus
» Joannes de Dooper

4
2
3

1

3
5
1

1

1

1

2
1
2
1
2
2
2

1
1
1

1

1

1

1
1
1

Dekenaat Scu1ELAND,
bevaitende 25 statien, alle in Zuid-Holland .
Bergschenhoek
Berkel
Brielle
Delfshaven
Dordrecht

592 H. Willibrordus

332 » Maria
390 » Martelaars v. Gorcum
516 » Antonius
1772 » Bonifacius
1240 » Maria
Gouda
2107 » Joseph
Hellevoetsluis
110
Antonius van Padua
Kethel
558 » Jacobus
Kralingen
701 » Lambertus
Middelharnas
242 » Maria
Moordrecht
402 » Joannes de Dooper
Ooltgensplaat, zieOude Tonge . n Maria Hemelvaart
Oud-Beijerland
128 » Antonius van Padua

1
I
1
2
2
2
I
2
1
1
1
1
1

1

1
1

Oude Tonge
1116
Overschie
500
Pijnakker
398
Rhoon
241
Nieuwe haven
1413
Stijger
6400
Leeuwenstraat
7000
C
Weeshuis
3000
Schiedam
Vlaardingen(Zouteveen .) 833
Waddinxv. en Goudkade 555

H . Maria
» Petrus
)) Joannes de Dooper
Willibrordus
Laurentius
Dominicus
a Franciscus
Elisabeth en Rosalia
Joannes de Dooper
>a
a

u

»

u

Victor

l
1
2
1
2
5
4
1
3

1
1

1

1

1

1

1

Dekenaat WEST~VBIESLAND,
bevattende 25 statien, alle in Noord-Holland.
Beemster
645 H. Joannes de Dooper
Bovenkarspel 415 a Martinus
Edam
1050 )) Nicolaus
Enkhuizen
315 a Franciscus Xaverius
Goorn
672 )) Rozenkrans-feest
Grootenbroek
502 a) Joannes de Dooper
Hem
366 n Lucas
Hoogwoud
390 )) Joannes de Dooper
Achterstraat
852 )) Cyriacus
Hoorn Achterom
940 )) Franciscus
180 a Sebastianus
Ilpendam
Lammershagen(deWeere) 470 » Lambertus
327 )a Nicolaus
Lutjehroek
Medemblik 677 )) Martinus
515 a Nicolaus
Monnikendam
399 )) Cunera
Nibbixwoude
Ooster-Blokker, zie West-Blokker .
693 » Nicolaus en Catharina
Purmerend
Spanbroek
398 » Bonifacius
Spierdijk
620 a Gregorius
875 » Werenfridus
Wervershoef
508 a Michael
Wester-Blokker
Westwoud
564 a Martinus

1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

26
Wognum
Zwaag

294 H . Hieronymus
350 u Martinus
Dekenaat

1
1

NOORD-HOLLAND,

bevattende 31 statieu, alle in de provincie Noord-Holland .
Akersloot

Assendelit
Bergen
Castricum
Coksdorp (Lijerland)
Crommeniedijk
Egmonden
Heemskerk
Heylo
Helder
Langendijk
Limmer
Obdam
Oudorp
Rijp
Schagen
Schoorl
Burgt
Texel pule Schild
?
Tuitjenhorn
Uitgeest
't Veld
Warmenhuizen
Wieringen
Wormer
Wormerveer
Zijpe

281 H . Jacohus
581 » Mathias
657 » Dotninicus
905 A Franciscus
693 » Laurentius
988 » Odulphus
351 » Petrus en Paulus
496 » Pancras
65
407 n Petrus
Adelbertus
454
Laut entius
501
28l a Willibrordus
860 » Petrus en Paulus
Joannes de Dooper
430
3i9 » Cornelius
520 » Victor
481 » Laurentius
570 )) Bonifacius
440 » Christophorus
255 » Joannes de Dooper
5~
»
»
484 »
160 » Martinus
300 » Jacobus
390 b
»
585 » Martinus
335 u Ursula
123 » Hippolytus
246 a Maria Magdalena
400 0 . L . V. geboorte
»
394 u » »

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

27
Dekenaat ZEELAND,
hevattende 10 statien, van welke

1 in de provincie

Noord-

Braband en 9 in de provincie Zeeland .
Goes

800 H . Maria Magdalena

's Heerenhoek
Heinkenszand
Middelburg
Quadendamme
Tholen
Veere

837 a Willibrordus
530 as Blasius
1010 a Petrus

l

1

1
1

230

a Bonifacius
1
a Maria
1
n »
1
a Joannes de Dooper
1
as as
a a 1

1221

2

835
265
64

Vosmeer(Nieuw)(N .-B.) 582
Vosmeer (Oud)
Zierikzee

1
2

as Willibrordus

2

1%AAM LIJf ST
der statien en kerken in bet Aartspriesterschap UTRECIT, tevens
aanwijzende bet daartoe behoorende aantal communicanten en
dienstdoende priestess, mitsgaders of err eene eigen begraa fptaats
aanwezig is.
Statien .
Amersfoort

Comet .
Zand

. Langegra

Ankeveen (N .-H .)
Baarn
Beest (G .)
Benschop
Blaricum (N.-H.)
Bodegraven (Z.-H .)
Breukelen
Bunnik r
Buren (G .)

Bussum (N .-H)

Kerken .

2236 H . Franciscus Xaverius

1930 n Maria
579 » »

410 » Nicolaus

501
338

as Kruisverhef ng
a Victor

549 a Vitus
825 as Gallus

728 a Joannes de Dooper
680 a Barbara
194 a Gregorius
490 as Vitus

Pr .Begr.pl .
3
2

1

1

1

1

1

1

1.

1

1

2
1
1

2

1
1

1
1

1
1

1

28
Cothen
463
Culemborg (G .)
1590
Eemnes
649
Everdingen (Z .-H .)
290
183
Gellicum (G.)
Gorinchem (Z .-H .)
1400
Haastrecht (Z .H )
610
605
Hamersveld
Harmelen
651
Hilversum (N.-H .)
1960
Hoogland
1114
414
Houten
Jutphaas
763
Kabauw
621
KortenhoeP (N.-H .)
120
1385
Larerr (N -ll .)
Leerdam (Z .-H.)
Loendersloot (Slootdijk) 720
1209
Maarssen
1560
Montfoort
Maurik (G .)
165
Muiden (N.-H .)
358
Mij:irecht
573
470
Naarden (N .-H .)
Nederhorst den Berg(NH) 323
605
Oude-Rijn
1525
Oudewater (Z .-H .)
238
Renswoude
Rhenoy (G .)
.454
Rijsenburg
185
1000
Schalkwijk
Schoonhoven (Z .-H .)
377
Soest
10!9
226
Soesterberg
602
Tekkop
1550
Tiel (G .)
560
Uithoorn (N .-H .)

H. Petrus en Paulus
a Barbara
u Nicolaus

1
3

1
1

1
1
a Nicolaus en de Mart . 2
2
» Joseph
2
» Bavo
1
a Vitus
2
» Martinus
2
» Maria
1
» Nicolaus
1
2
» Antonius
1
» Joannes
2
a Maagd
1
» Lutgerus
I
» Parrcratius
2
» Joannes
2
1
» Nicolaus
1
» Joannes
1
1
» Vitus
1
2
2
Cunera
I
1
1
Petrus
» Michael
2
Bartholomeus
1
Petrus en Paulus
2
Carolus Borromeus
1
2
2
2
» Joannes

1
1

2

1

1
1
1
1
1
1
I
1
I
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
I

29
712
2 1
Onder de Linden
2
Achter de Weistraat 1500 H . Martinus
a
2
Nieuwe gracht
1567 a
Walsteeg
2
1930 a Dominicus
Q
Nieuwstraat
1626 a Catharina
3
1
Oude gracht
1210 » Nicolaus
2
Heerenstraat
1117 a Willibrordus
3
Buiten deW.Vr .poort 1760 a Maria
2
Weeshuis
a Aloysius
1
Varik (G.)
1
278
Vianen (Z .-H.)
868 a Maria
1
1
1
V inkeveen
929 a Antonius
2
1
Vleuten
653 a Willibrordus
1
Vreeswijk
419 a Barbara
1
Weesp (N .-H .)
664 a Laurentius
1
Werkhoven
450 a Maria
1
1
Wijk-bij-Duurstede
1148 a Joannes
2
Woerden (Z.-H .)
1320 a Franciscus
2
1
IJsselstein
1470 a Nicolaus
2
Zeist
532
1
Van de 69 statien, welke dit Aartspriesterschap bevat, zijn
-er 8 in Gelderland, 9 in Zuid-Holland, 11 in o©rd-Holland
en 41 in Utrecht gelegen .
Onder dat getal is begrepen het Weeshuis to Utrecht, hetwelk
door eenen eigen Pastoor bediend wordt .
De in dit Aartspriesterschap aanwezige kerken, welke door
Pastoors, met of zonder Kapellaans, hediend worden en ieder
een pastorijhuis bezitten, zijn 68 in getal .
Er zijn geene bijkerken .
De kapellen, 5 in getal, zijn die behoorende
1°. tot lief Seminarie to Culemborg ;
2 ° . tot list Instituut voor de opvoeding en het onderwijs van
meisjes to Amersfoort ;
3° . tot het weeshuis to Utrecht ; en
4°. tot de parochiale bcgraafplaatsen to Amersfoort en to Tiel .
Het aantal der eigene begraafplaatsen bedroeg er in 1845 . . . 42 .
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1VAAMLLIST
tier statien en kerken in het Aartspriester'schap GELDERLAND, tevens aanwijzende het daartoe behonrende aantal communicanten
en dienstdoende priesters, mitsgaders of er een eigene begraa f
plaats aanwezig is .
Statie .n .
Comet .
Kerken .
Pr.Begr .pl .
Aalten
430 H . Helena
1
Achteveld (U .)
657 u Josephus
1
1
Angeren
469 » Bavo
1
Apeldoorn, zie Vaassen .
1
Arnhem
4973 » Walburgis
5
1
Baak
2
900 » Martinus
Barrneveld
173 » Catharina
1
Beck
357 » Petrus
1
1
Bemmel
1111 » Donatus
2
Bo1ct11t~
154 » Laurentius
1
Breedevoor t
1
208 » Georgius
Brummen
368 » Andreas
1
1
Didam
2125 » Martinus
2
1
578 ' » Maria Hemelvaart
1
2
1
Doesborgh
1278 a Martinus
462 » Maria geboorte
1
Iluistervoorde
1345 » Martinus
2
1
1
Duiven
550 ' n Remigius
2
Elden
368 » Lucas
1
Elst
1059 a Werenfridus
2
1
Ettetr
613 » Martinus
2
Eybergen
840 » Willibrordus
Gendringen
1826 a Martinus
1
Groenlo
2923 » Calixtus
3
1
2
Groessen
930 », Andreas
1
Harderwi}k
275 n Maria
1
1
's Heerenberg
608 » Pancratius
652 » Willibrordus
1
1
Herveld
1
1
Herwen
780 » Martinus
3
1
Huissen
1840 » Gangulphus
2
1
1825
Martinus
Hulhuizen (Gent)

51
2
1
Indoornik
576 H . Joannes de Dooper
Lathum en Giesbeek
367 » Martinus
1
Lichtenvoorde
1155 a Bnnifacius
2
1
Lobith
628 a Martinus
1
1
Loenen
460 ~~ Antonius
1
Loo
a
2
1
557a
272 a Walburgis
1
1
Netterden
1
Nijkerk
627 » Eatharina
1
Olburgen
722 a Willibrordus
Oosterholt
1011 a Leonardus
2
1
Oud-Zevenaar
1292 a Martinus
2
1
Pannerden
516 a
a'
1
1
1
Putten
153 a Maria zuiver ing
Ruurlo
251 a Willibrordus
1
Terborg
1119 a Georgics
2
1
a Petrus en Paulus
Ulft, zie Gendrin r;en .
' 1, :
Vaassen
964 a Jacobus
2
Valburg
313 a Werenfridus
1
Vorden
370 a Antonius
1
1
Velp
327 a Bonifacius
1
,
Wageningen
914 a Joannes
2
1
Well
1426 a Martinus''
2
4
Winterswijk
798 a Jacobus
1
Wijnbergen
1412 a Martinus
2
Zeddam
1855 ~~ Oswaldus
2
2
Zelhem en Hengelo
1139 a Joannes
2
1
752 a Ancireas
1
Zevenaar
1•
1494 a Werenfridus
2
1
Zieuwent
Zutphen
1603 a Joannes
2
Eene der opgenoemde 60 statie;~ is gelegen in de provincie
Utrecht . De overigen zijn gevestagd, in Gelderland .
Het petal der key ken, door Pastoors met of zonder Kapellaans
bediend wordende, is gNlijk aan dat der station . Bij iedere ke k
is eene pastorij .
De bijkerken, 15 in petal, zijn afhankelijk van de kerken
waartoe zij behooren en worden door derzelver Pastoor of Kapellaan bediend .

Men heeFt in dit Aartspriesterschap geene voor de trpenbare
dienst bestemde kapellen .
Het aantal der eigene begraafplaatsen bedroeg er in 1845 . . . 32 .

NAAMLiJIST
der statien en kerken in het Aartspriesterschap VRIESLAND, tevens
aanwijzende het daartoe behoorende aantal communicante-n en
dienstdoende priesters, mitsgaders of er eerie eigene begraafplaats
aanwezig is.
Station .

Camm .

Kerken .

Pr .Begr .pl .

Ameland (Nes)

145 H . Clemens

1

Bakhuizen

400 a Odulphus
370 a Maria Hemelvaart

1

Balk

1

410

a Martinus

810

a Franciscus

Dokkum

333

a Martinus

1

Dronrijlr

308

a Maria geboorte

1

Eernsum

326 a Michael

Frar~ek*r

782

Hprlingen
Heerenveen

Bolsward

1
2

1

a Franciscus

1

880
172

a Michael

2

478

a Geest

$.,

Joure

3 3 a Mattheus

~,

Korenmarkt

816

Vleeschmarkt

1
1
1

a Willibrordus

1

a Bonifacius
a Franciscus

1

Kerkstraat

871
840

Speelmanstraat

278

a Dominicus

1

Makkum

318

as Martinus

330

a Nicolaus

Oosterwierum

129 a Wiro
3,90 a Martinus

5
a

Lemmer
Nicolaasga (St.)
Foodhuis (Oosterend)
Sensmeer (Blaauwhuis)
Sloten
Sneek
Steggerden

1

298 a Willibrordus

1
1
1

602 a Vitus
93

a Fredericus

a Martinus
488 a Fredericus
940

1

1
1
1
1
2
3

t

33
222 H . Michael
1
Warrega
1
Witgaard
319 » Maria Hemelvaart
Wolvega (Holtpade)
221
1
1
653 » Werenfridus
Workum
1
Woudsend
197 » Michael
Die 31 station zijn alle gevestigd in de provincie Vriesland .
Zij bezitten lodes eene kerk en pastorij . Slechts eene dies station
heeft, behalve hare kerk, eene bijkerk . Kapellen vindt men in
dit Aartspriesterschap slot en hot petal der eigene begraafplaatsen bedroeg in 1845 nog maar 2 .
1A AMLLJST
der station en kerken in bel Aartspriesterschap SALL AND, DREN'TtIE

en CRON1NGEn, tevens aan •i jzende bet daartoe behoorende aanlal comrnunicanten en dienstcloende priestess, mitsgaders o1' er

gene eigene betgraafplaats aanwezig is .
Station .
Appingadam
Asses
Avereest
Bedum
Delfzijl
Deventer
Emmeloord
Frederiksoord
Groningen
Haarle
Hasselt
Heeten
Heino
Hellendoorn
Hoonhorst
Hoorn (Op den)
Kampen
Kleine Meer

Comet .
Kerken .
Pr .Begr .pl.
2'35 1-l . Nicolaus
1
103 » Maria
4 .,
387 » Vitus
1
1
213 a Mania
.
69 » Joseph
1
2022 )L L~lxtinus
2
292 u Michael
1
264 a Andreas
1
3020 a l\flartinus
4
587 » Sebastianus
1
1
133 » Stephanas
1
733 » Maria
1
1
r
643 a Nicolaus
1
i
310 » SeL astianus
1
1115 » Cyriacus
?
1
496 » Willibrordus
2
1
910 » Maria en Nicolaus
2
(Os)
524 m »
en Franciscus 1
(G .)
1150 » Willibrordus
2

(G,)
(D .)
(0.)
(G .)
»
(0 .)
»
(D.)
(G.)
(0 .)
»
»
»
»
»
(G.)

J4

Kloosterburen (G .)
Koevorden
(D .)
Kolmschate
(0 .)
Kuinre
as
Lutten
as
»
Luttenberg
01st
»
Ommerschans
»
Pekel-A
(G.)
Raalte
(0 .)
Steenwijkerwold »
Uithuizen
(G .)
Veendam
»
Veenhuizen
(D.)
Vilsteren
(0 .)
Vollenhoven
»
Winschoten
Wijhe

(G .)

(0 .)

277
456
996
148

412

481

545

265
808
1390
716
574

630
712
400
87
219

1071

H . Willibrordus
a

»

1

1

a Nicolaus

2
» Joseph
1
» Alphonsus de Liguori 1
» Cornelius
1
» Willibrordus
1
» Vincentius van Paulo 1
as Willibrordus
1
2
» Kruisverhel ng
» Andrews
2
1
as Jacobus
1
» Maria
2
» Hieronymus
» Willibrordus
1
n Nicolaus

1

as Vitus

1

>a Willibrordus

2

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
Zandberg
(D .)
262 » Joseph
1
Zpidhorn
150 »
»
(G .)
. 5 Steegje (0 .) 1825 » Michael
3
Zwolle ? Den Bogen a 1604 » »
2
1
Van de 41 ~tatil n, welke dit Aartspriesterschap bevat, zijn
er 24 in Overijssel, 12 in Groningen en 5 in Drenthe gelegen .
Het aantal kerken bedrraagt 40 . Er zijn 7 bijkerken en 1 kapel,
welke laatste behoort tot de parochiale hegraafplaats to Zwolle .
De kerken wor len, door Pastoors met of zonder Kapellaans,
bediend . De bijkerken zijn afhankelijk van de kerken . Bij iedere
kerk is een pastorijhuis .
In 1845 bedroeg let petal der eigene begraafplaatsen 17 .

1 AAMLIJST
der station en kerken in hot Aartspriesterschap TWENTIIE, tevens
aanwijzende hot daartoe behoorende aantal communicanten en
dienstdoende pr :esters, mitsgaders of er eene eigene begraa fpdaats
aanwezig is .
Station .
Comet .
Kerken .
Pr .Begr .pl .
Albergen
Almelo
Borne

Bornebroek
Delden
Denekamp
Deurningen
Enschede
Enter
Geesteren

Goor
Haaksbergen
Hengelo
Kolk (Hertme)
Lattrop
Lonniker
Losser
Lutte

Oldenzaal
Ootmarsum

Reutem
Rietmolen (G .)
Rossum
Rijssen
Saasveld
Tubbergen
Vasse
Vriezenveen
Weerselo
Wegdam
Wierden

775
660
950
454

H . Pancratius
n Georgics
» Stephanus
as
n

2235 » Blasius
1500 a Nicolaus
1236 as Plechelmus
1500 » Jacobus
530 » Antonius
1041 as Pancratius
455 » Petrus en Paulus
1850 » Pancratius
1100 » Lambertus
540 » Stephanus

445 » Simon en Judas
955 » Jacobus
1050 as Maria geboort
1220 • Plechelmus
2070 as
n

1623 • Simon en Judas
as
u
378 •
510 y Cecilia
920 a Plechelmus
652 as Dionysiug
660 as Plechelmus

823 as Pancratius
650a
u
233 as Antonius
679 n Remigius
733 a Petrus en Paulus
327 a Martinus

1
1
2
1
3
2
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2

1
2
2
2
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
}

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1

Eene flier 31 statien is gelegen in Gelderland . IIe overige zijil
gevestigd in Overijssel .
Het petal der kerken, door Pastoors met of zonder Kapellaans
bediend wordende, is gelijk aan flat der statien . Bij iedere kerk
is eene pastorij .
Er zijn 5 bijkerken, die afhankelijk zijn van de kerken waartoe
zij behooren en bediend worden door derzelver Pastoor of
Kapellaan .
Men vindt er 1 kapel onder Tubbergen .
In 1845 bedroeg bet petal der eigene begraafplaatsen 240

START
VAN

IJET APOSTOLISCIIE VICA]IIAAT
VAN

flit Vicariaat is zamengesteld uit die gedeelten der Nederlandsebe provincien Noord-Braband en Geiderland, w-elke tot bet,
in bet jaar 1559, int estelde Bisdom van 's Hertogenbosch behoorden ; waarbij, sedan 18 December 1840, ingevolge de pauselijke breve van den 2 Junij dear to voren, zijn gevoegtl, die
gedeelten der genoewde provincien, welke tot bet, bij de bulle
van Z . H. Paus Prus VII van den 3'n der Calenden van December 1801 opgeheven bisdom van Roermonde behoord en
laatstelijk het Apostolische Vicariaat van Grave uitgemaakt badden, daaronder begrepen de in 1822 en 1832 met dat Vicariaat
vereenigde parochien Kekerdom en Loeth ire Gelderl~nd en Oeffelt
in Noord-Braband, welke deel gemaakt badden, de beide eersten
van bet opgeheven Bisdom van Aken en de laatste van bet Aartsbisdom Keulen ; terw'ijl, volgens de bovengemelde pauselijke
breve, insgelijks bij het Vicariaat van 's Hertogenbosch is ingelijfd de parochie Luiksge3lel, welke tot zoo la'ng onder fret
Bisdom van Luik had geressorteerd .
Het Apostolische Vicariaat van 's Hertogenbosch hevat
299,089 Zielen.
216,384 Communicanten .
218 Kerkelijke gemeenten, van welke 211 Parochiers
en 7 Rectoraten zijn .
210 Parochiale kerken .
5 Bijkerken .
54 Kapellen .
I Seminarie in twee afdeelingen .

llet

tier dienstdoende geestelijken in dit Vicariaat tell
1 Kerkvoogd .
I Coadjutor .
2 Secretarissen .
17 Professoren .
210 Pastoors .
7 Rectors .
182 Kapellaans en adsistenten .
Die geestelijken behooren, op weinige uitzonderingen na, tot
de SECULIEREN . Eenigen zijn REGULIEREN, behoorende tot de
orden tier Franciscanen, Dominicanen, Jesuiten en Carmelieten ;
terwijl sommigen deel maken van de orde van Premontstreit,
gevestigd geweest in de voormalige abdijen van Eerne, Postel
en~ ;Tongerloo .
Op, de onderstaande plaatsen, tot dit Vicariaat behoorende,
bestaan van ouds een iOtal kloosters, welke in bet jaar 1812
als zoodanig zijn opgeheven, dock waarin zich sedert het jaar
1814 wederom geestelijke vereenigingen gevormd hebben, die
in 1846 waren zamengesteld ; to weten
Vereenigingen van MINNRN .
to St . Agatha bij Cuyk, uit 13 Kruisheeren .
ra Boner,
a 19 Carmelieten .
a Megen,
» 30 Minderbroeders .
» Velp,
u 23 Capucijnen .
Uden,
n
19 Kruisheeren .
Vereenigingen van VROUWEN .
to Boxweer:,r
uit 27 Carmelitessen .
Deursen ,
a 28 Augustinessen .
Harm ~i l gen ,
a 27 Capucinessen .
n 11 egen
a 29 Clarissen.
Uden,
» 40 Bregittinen .
Behalve deze vereenigingen bestaan er op enkele plaatsen van
dit Vicariaat geestelijke zamenlevingen van Zusters van Liefde
en dergelijke religieusen, welke geene eigenlijk gezegde kloosterlingen zijn, maar wier bestemming echter is, om de lijdende
menschheid to verzorgen en onderwijs aan de jeugd to geven .
PERSOINEEL

Het Vicariaat is verdeeld in 13 Dekenaten, welke de namen
dragen van : 'sHertogenbosch, Orthen, Bomrnel, Hilvareubeek,
Eindhoven, Oss, Geertruidenberg, Heusden , Helmond, Cuyk,
Nijmegen, Druten en Ravenstein en Megen .
Het BESTUUR van bet Vicariaat is, van wege Zijne Heiligb~id
den Pans, opgedragen aan eenen Kerkvoogd, die den titel voert
van Apostolischen Vicaris, welke hoedanigheid seders 1831 wordt
bekleed door Monseigneur HENRICUS DEN DUBBELDEN, Bis~chop
van Emmaus in partibus infidelium, Ridden den orde van den
Nederlandschen Leeuw, residerende op den buize den Buwen berg
in de gemeente St . Michiels-Gestel .
Tot Coadjutor van denzelven, met refit van opvolging, is in
1842, door Z . H . den Pans, benoemd Monseigneur JOANNE&
ZWIJSEN, Bisschop van Gerra in partibus infidelium, Ridden den
orde van den Nederlandschen Leeuw, residerende to Tilburg aan
het Heike .
Onder bet oppergezag van den Apostolischen Vicaris worden
de Dekenaten van bet Vicariaat beheerd, door dertieu Landdekens, welke waardigheid words bekleed door
1 . P. H . van Liempt , Plebaan en Deken vain '€ llertogenbosch
en Pastoor aldaar.
2 . F . A . de Wijs, Deken van Ortben en Pastoor to Boxtel .
3 . J. Ebben, Deken van Bommel en Pastoor to Amerzode .
4. A . Rovers, Deken van Hilvarenbeek en Pastoor to Oirschot .
5 . G . W . van Someren, Deken van Eindhoven en Pastoor to
Eindhoven .
& . P, van den Canamen , Deken van Oss en Pastoor to Heesch .

7. W . A . Coppens, Deken van Geertrt$dienberg en Pastoor to
Drunen .
8 . J . van Asten, Deken van Heusden en Pastoor to Heusden .
9. H . J. Beugels, Deken van Helmond en Pastoor to Helmond .
10 . J. Quitter, Deken van Cuyk en Pasloor to Groot-Linden .
11 . J. M . Triebels, Deken van Nijmegen en Pastoor to Nijmegen .
12 . J. van Oss, Deken van Druten en Pastoor to Horssen .
13 . A . Pulsers, Deken van Ravenstein •en 111egen en Pastoor teVeip.
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De 13 Dekenaten, waarin list Apostolische Vicariaat van
's Hertogenbosch verdeeld wordt, bevatten

Dekenaten .

"

Y

=

o
's H ertogenbosch
Crthen
Bommel . . . .
Hilvarenbeek
Eindhoven . . .
Jss
Geertruidenber g
Heusden . . . .
Helmond . . .
Cuyk
Nijmegen . . .
Druterr
Ravenstein en
Megen . . .
Totalen . . ' :

.

o

~%

a

13288
25979
4255
24167
24842
11743
19498
3748
29651
15272
20625
9524

4
221
6
231
28
13
14
7
21
21
21
15

»
»
»
a
»
1
n
»
3
1
»
n

4
22
6
23
28
12
14
7
21
21
21
15

»
»
»
1
3
u
»
»
u
1
»
u

2
6
1
7
3
2
1
»
9
9
1
»

4~»
221 »
61))
23, a
28 »
12~ 1
141 »
71 »
21 3
21 1
21, »
151 a

10
20
3
i7
20
9
13
3
20
23
21
7

13792

16 2

16

»

13

16' 2

16

54 2107

182

216384 211 7 210 5

De vorenstaande beslanddeelen flier Dekenaten verdeelen zich
per provincie als volgt :
Noord-Braband . Gelderland .
34404
181980
Communicanten
. •
42
169
Parochien
n
Rectoraten
7
168
42
Parochiekerken
5
Bijk~ken
2
•
52
Kapellen
42
168
Pastoors .
7
Rectors
151
31
Kapellaans
De KEItKELIJKE
pastorijhuis .

GEMEENTEN

(Parochien) bezitten ieder sen
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Iedere PAROCAIEKERK wordt door eenen Pastoor, met of zonder Kapellaans, bediend .
De BIJKEBKEN zijn afhankelijk van de parochiekerken, waartoe
zij behooren en worden door den Pastoor of Kapellaan der
parochie bediend .
De KAPELLEN behooren
1° . tot de beide afdeelingen van bet Seminarie to
Haaren en to St . Michiels-Gestel
2
2°. tot de 7 Rectoraten, ten getale van
8
3°0 tot de 10 oude kloosters
9 (1)
4°. tot de onderscbeidene parochien, wier uitgestrektheid het gebruik van hulp-kapellen vereischt . . 11
5°, tot onderscheidene gesticlrten van liefde, onder24
wijs, enz

De meeste parochien maken gebruik van de in de burgerlijke
gemeenten bestaande begraafplaatsen, welke, bij ontstentenis
van andersgezinde ingezetenen, doorgaans uitsluitend voor de
R . K . bevolking dienstbaar zijn . Sommige parochien bezitten
echter eigene KERKELIJKE, BEGRAAFPLAATSEN, wier getal in 1845
bedroeg 77 .
Het SEMINARIE van het Vicariaat is in twee afdeelingen gesplitst . De eerste afdeeling, of bet groot Seminarie, bevindt zich
sedert het jaar 1839, gevestigd in bet toen voltooide nieuw gebouw, hetwelk onder de gerneente Haaren bij bet dorp Helvoirt
geplaatst is . Daarin wordt door 6 Profes'soren aan ongeveer 100
kweekelingen tot bet priestersehap, onderwijs in de hoogere
wetenscbappen gegeven . De tweede a'fdeelirig, g'ewoonlijk bet
klein Seminarie genoemd, is sedert bet jaar 1829 wederom geopend op bet landgoed Beekvliet, onder de gemeente St . Michels(1) De kloosterkerk der Carmelieten to Boxmeer heeft den rang
van parochiekerk en wordt derhalve niet onder de kapellen gerekend .
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Gestel, waarin door 11 Professoren, aan omtrent 260 leerlingen,
onderwijs in de voorbereidende wetenschappen wordt verschaft .
De KERKELIJKE GEMEENTEN (Parnchien en Rectoraten) verdeelen zich, naar gelang zij door SECULIEREN of door REGULIEREN
bediend worden, ordesgewijs, als volgt :
Seculieren
196
Franciscanen
5
Dominicanen
3
2
Jesuiten
1
Carmelieten
Regulieren
Berne . .
9
Norbertijnen Postel . .
1
Tongerloo .
1
Totaal

.

.

.

218

1%A.AMGIJST

der parochien, rectoraten en kerken, in de onderscheidene Dekenaten van het Apostolische Vicariaat van ' s HERTOGENBOSCH,
tevens aanwijzende bet daartoe behoorende aantal communicanten
en .dienstdoende priesters, rnitsgaders of er eene eigene begraafplaats aanwezig is .
Dekenaat 's HERTOGENBOSCII .
Parochien .
's Hertogenbosch

Comm ;
Kerken .
4036 H . Joannes
2788 n Petrus
3000
Jacobus
3464 » Catharina
Dekenaat

Alem
Berlicum
Bogtel
Cromvoirt

Pr .Begr .pl .
4
3
3
4

ORTHEN .

176 H . Hubertus
1623 a Petrus
2804
289 a Lambertus

1
2
3
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Dinter
Dungen
Empel
Engelen
Esch
Gemonde
Gestel (St . Michiels-)
Haaren
Heeswijk
Helvoirt
Liempde
Oisterwijk
Orthen
Rosmalen
Schijndel
Udenhout
Vlijmen
Vught

1229
1048
321
251
313
748
2007
1241
731
1087
984
1734
272
1022
2536
1752
1974
1837

H . Servatius
a Jacobus
a Landelinus
a Lambertus
a Willibrordus
a Lambertus
a Michael
a Lambertus
a Willibrordus
a
a
a Joannes de Dooper
a Petrus
a Lambertus
n
»
a Servatius
a Lambertus
a Joannes de Dooper
a Petrus

Dekenaat
Amerzode
Bommel
Driel
1ledel
Hurwene
Rossum

960
719
1637
443
143
353
Dekenaat

Best
Bladel
Diessen
Duizel
Eersel
Enschot
Goirle
Hapert
Hilvarenbeek

1349
700
732
221
701
258
877
407
1733

H.
a
a
a
a
a

2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
4
2
2
3

1

BOMMEL .

Willibrordus
Mart nus
a
Willil*ordus
Barbara
Martinus

2
2
2
1
1

HILVARENBEEK .

H . Odulphus
a yl trns
a Willibrordus
a Joannes de Dooper
a Willibrordus
a Cecilia
a Joannes de Dooper
a Severinus
a Petrus

1
2
1
2
1
2
1
2

1
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Hoogeloon

431 H . Pancratius

1

Hoogemierden

369

a Joannes

1

Hulsel

195

a Clemens

1

Lagemierden

358 a Stephanus

Middelbeers

415

a Willibrordus

1

Moergestel .

908

a Joannes de Dooper

2

403

a Brigitta en Willibrord 1

Netersel en Kasteren
Oirschot

a Petrus

3

Oostelbeers

315

a Andreas

2

Reuzel

640

a Maria

1

a Dionysius
a
a

5

1

5

1

Tilburg

2931

1

't Goirke

4167

't Heike

5323

Vessem

428 a Lambertus

1

Wintelre

306

1

a Willibrordus

Dekenaat ElNnnovEN .
Aalst
Bergeik

486 0. L . V . Presentatie
op 't Hof
op 't Loo

1266

H . Petrus
a Servatius

2
2
1

Borkel

396

Breugel

463 a Genoveva

1
1

Dommelen

274 a Martinus

1

Eerde (De)

539 a Antonius

2

Eindhoven

2191

a Catharina

3

Geldrop

1939

)) Maria

3

Gestel en Blaarthem

951

a Lambertus

2

Heeze

1360

a Martinus

2

Leende

1113

a Petrus

2

a Martinus

2

Luiks-Gestel
Nederwetten
Oedenrode (St .)

610

315 n Lambertus
2582 a Martinus

1

Oerle

483

a Joannes de Dooper

1

Rijthoven

498

a Willibrordus

1

Son

810 a Petrus

2

Steensel en Knegsel

382 a Lucia

1

Stratum

929

Stri jp

765

a Georgics
a Trudo

1

3

2
1

1

45
Tongelre
651
Valkenswaard
854
684
Veldhoven
Waalre
628
Westerhoven
426
Woensel
2271
ZeelstenMeereveldhoven 976

H . Martinus
» Nicolaus
» Cecilia
» Willibrordus
a Servatius
)) Petrus
a Willibrordus

Dekenaat Oss.
Bedaf (Rectoraat)
Berchem
Dieden
Geffen
Heesch
Kessel
Lith
Lithoyen
Maren
Neerloon
Nistelrode
Nuland
Oss
Oyen

256 H . Lambertus
1
1452 ) Willibrordus
2
215 Parochieert onder Demen .
2
874 H. Magdalena
1304 » Petrus
2
1
187 a Antonius
852 n Lambertus
1
501 » Remigius
2
336 » Lambertus
1
1
170 n Victor
1406 » Lambertus
2
963 » Joannes de Dooper
2
2752 » Willibrordus
4
475 » Servatius
Dekenaat GEERTRUIDENBERG .

Baardwijk
865
Drunen
1528
Geertruidenberg
838
Hoek (Den)
973
Loon op(Straatskwartier 1108
Zand Vaartskwart . 2858
Made (De)
990
Nieuwkuyk
926
Raamsdonk
735
Raamsdonksche Veer
993
Waalwijk
2652
Waspik
1832

H . Clemens
1
» Lambertus
2
» Geertrudis
2
Bartholomeus
2
» Joannes de Dooper
2
I)
» » » 3
Bernardus
2
1
» Joannes de Dooper
a Bavo
2
0 . L . V, Hemelvaart
2
H . Joannes de Dooper
3
2
» Bartholomeus

Zevenbergen
Zwaluwe

1831 H . Bar tholomeus
1369 » Willibrordus
Dekenaat

HEUSDEN .

Bokhoven
148 11 . Antonius
Dussen
1041
Maria
Haarsteeg
342 )) Lambertus
Hedikhuizen
204
Heusden
1301
Catharina
Oudheusden (Elshoudt) 589
Joannes
Woudr ichem
123 » Joannes Nepomucenus
Dekenaat

2
2

1
2
1
1
3
1
1

HELMOND .

941 0 . L . V . Presentatie
Aarle -Riatel
Asten
2227
a
Bakel
1363 H. Willibrordus
Beek en Donk
1024 » Michael
Budel
1649 0. L, V . Visitatie
Deurne
1825 H . Willibrordus
Erp
1577 » Servatius
Gemert
3374 » Joannes de Dooper
Gerwen
474 » Clemens
Handel (Rectoraat) zie Gemert .0 . L . V . Hemelvaart
3640 H . Lambertus
Helmond
Lierop
737 a Naam Jesus
Lieshout
839 u Servatius
Lijssel (Rectoraat)
711 a Willibrordus
558 a Gertrudis
Maarheeze
1617 » Lucia
Mierlo
» Antonius
Milheze, zie Bakel .
n
Mortel(Rectoraat) zieGemert . a
1042 a Clemens
Nunen
2190 a Lambertus
Sommeren
414 a Trudo
Stiphout
Veghel
2548 a Lambertus
484 n Willibrordus
Vlierden
417 » Antonius
Zoerendonk

2
3

2
2

2
2
2
3
1
1
4
2
2
1
1
2
1
1
2
3
1
3
1
1

1

1
1
1
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Dekenaat CUTK .
Antonius (St.)
676
Beers
490
Beugen
763
Boxmeer
1421
Cuyk
1600
Escharen
620
Gassel
420
Grave
1900
Groot Linden
179
Haps
500
Hubert (Sint)
390
Ledeacker
176
Maashees
220
Mill
1340
Oeffelt
680
Oploo
390
Overloon
420
Rijkevoort
330
Sambeek
900
1010
Vierlingsbeek
Vortum en Mullum
(Rectoraat) zie Sambeek.
847
Wanroy

H . Antonius
» Lambertus
0 . L . V . Hemelvaart
H . Petrus
)) Martinus
» Lambertus
» Joannes de Dooper
» Elizabeth
» Lambertus
a Nicolaus
» Hubertus
» Catharina
» Antonius
a Willibrordus
» Naam Jesus
» Mathias
n Eligius
» Rochus
» Joannes de Dooper
)> Laurentius

3
3
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
2
3
2
2
1
2
2

» ilubertus en Cornelius 1
» Cornelius
2

1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Dekenaat N[JMEGEN .
Balgoy
Beek
Beuningen
Ewijk
Groesbeek
Heumen
Hatert
Kekerdom
Leuth
Malden

620
833
630
612
1620
415
710
300
156
429

H. Joannes de Dooper
» Bartholorneus
» Cornelius
» Joannes de Dooper
» Cosmas en Damianus
» Georgius
»
» Laurentius
» Remigius
» Antonius

2
2
2
2
3
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Millingen
Neerbosch
Hezelstraat
Broerstraat
Houtstraat
Z
Molenstraat
Ooy en Persingen
Overasselt
Weurth
Winserl
IVijchen

830
1700
1800
1600
1700
2600
350
780
300
620
2000

0. L. V . Hemelvaart
H . Antonius
a Augustinus
a Dominicus
a Franciscus
a Ignatius
a Hubertus
a Antonius
a Andreas
a Antonius
a

Dekenaat
Atferden
Alphen
Alttaorst
Appeltern
Batenburg
Burgharen
Dreumel
Druten
Ilern.en en Leur
Horssen
Leeuwen
Maasbommel
Nittrik
Pnyfilyk
Wamel

900
610
194
373
412
496
1084
1025
480
496
1510
446
233
350
915

Dekenaat

1
1

2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2

1
1

1

a

DRUTEN .

H . Cosmas en Damianus
a Lambertus
a Donatus
a Servatius
a Victor
a Anna
a Barbara
a Ewaldus
a Isidorus
a Antonius
a Willibrordus
a Lambertus
a Dominicus
a Joannes de Dooper
a Victor

RAVENSTEIN

1700
Boekel
Demen, Dieden en Langel 420
Denneburg
119
225
Deursen
340
Haren
Herpen
900
350
Huisseling

2
2
3
3
3
4

en

MEGEN .

H . Agatha
3
a Willibrordus
1
a Michael
1
a Vin .entius
1
a Lambertus
1
a Sebastianus en Hubert . 2
a Lambertus en Eligius 1

1
1
1
1
1
1

49
Macharen
292 H . Petrus-banden
1 1
l\'Iegen
780 a Servatius
2 1
Overlangel (Rectoraat) 250 ~r Antonius
1 1
Ravenstein
570 a Lucia en Barbara
3
1
Reek
700 a Antonius en Donates 2
1
Schayk
1224 a Antonius en Lucia 2 1
Teeffelen
60 a Benedictus
1 1
Utlen
3200 a Petrus
5 1
Yelp
415 a Vincentius
2 1
Volkel (Rec(oraat)
950 a Antonius
2 t
Zeeland
1297 a Cornelius en Jacobus 3
1

STAAT
HST APOSTOLJSCH YICARIAAT
VA1'~

Dit Vicariaat is zamengesteld uit die gedeelten der Nederlandsche provincien Noord-Braband en Zeeland, welke hebben
behoord tot het, bij de belle van Z . H . Paus Plus VII van den
3c° der Calenden van December 1801, opgeheven Bisdom van
Antwerpen, mitsgaders tot het, bij diezelfde belle, ingestelde
Bisdom van Gent .
Het Noord-Brabandsche gedeelte van het eerstgemelde Bisdom
is in 1803 tot Apostolisch Vicariaat gevoimd ; terwijl het Zeeuwsche gedeelte van het laatslgemelde Bisdom, bevattende de linkeroever der Wester-Schelde, vroeger Staats-Vlaanderen geheeten,
en de stadVlissingen, bij de Breve van Z . H . Paus

GREGORIUS XVI

van den 9 Maart 1841, bij dat Vicariaat is ingelijfd .
Hetzelve bevat
126,603 Zielen .
91,608 Communicanten .
76 Kerkelijke gemeenten (parochien) .
75 Parochiale kerken .
7 Kapellen .
1 Seminarie .
Het

PERSONEEL

der dienstdoende geestelijken in dit Vicariaat tell :
1 Kerkvoogd .
1 Secretaris .
4 Professoren .
76 Pastoors en desservanten,
511 Kapellaans en vicarissen .

Die geestelijken behooren, op weinige uitzonderingen na, tot
de sECULIEREN . De overigen behooren tot de orde van Premontstreit, gevestigd geweest in de voormaligt; abdijen van Tongerloo en St . Bernardus .
Er is in dit Vicariaat flog een van ouds hestaand klooster,
hetwelk to Oosterhout gevonden en bewoond wordt door Norbertineseen, wier getal, in 1846, tot 33 was geklommen .
Ook bezit dit Vicariaat flog een Bagijnhof, hetwelk rang voor
de Reformatie to Breda gevestigd is en ruim 40 leden felt .
Behalve deze beide oude instellingen vindt men in dit Vica riaat eenige geestelijke vereenigin,gen van vrouwen, welke sedert
fret begin der loapende eeuw opg+erigt zijn en waarvan die to
Dongen, to Rozendaal en to Etten, zich aan het onderwijs der
jeugd toewijden ; terwijl andere, elders gevestigde geestelijke
zamenlevingen, ten dienste der lijdende menschheid werkzaam zijn .

Het Vicariaat is verdeeld in 4 Dekenaten, welke de namen
dragon van : Breda, Bergen-op-Zoom, Aardenburg en Huist .

Het BESTUUR van bet Vicariaat is, van wege Zijne Heiligheid
den Pans, opgedragen aan eenen Kerkvoogd, die den titer voert
van Apostolischen Vicaris, welke hoedanigheid sedert 1826 wordt
bekleed door Monseigneur JoANNES VAN HooYDoNK , Bisschop
van Dardanie in partibus infidelium, Ridden der orde van den
Nederlandschen Leeuw, residerende to Hoeven, in hot Seminarie .
Onder bet oppergezag van den Apostolischen Vicaris, worden
tIe Dekenaten van bet Vicariaat beheerd door vier Landdekens,
welke waardigheid wordt bekleed door :
1 . G . van Gorp, Deken van Breda en Pastoor to Rijsbergen .
2 . C. J . van Aken, Deken van Bergen-op-Zoom en Pastoor
aldaar .
3 . J . van Genk, Deken van Aardenburg en Pastoor aldaar .
4 . A. van Hecke, Deken vary Hulst en Pastoor aldaar .

52
De voornoemde Dekenaten bevatten
c

Dekenaten .

R$
'~

39,477
Breda
Bergen-op-Zoom 29,414
5,915
Aardenburg . .
Hulst
14,266
Grensbewoners * 2,536
Totalen . . .

91,608

•

y

.ur

y

29
24
9
14

28
24
9
14

4
3
»
»

29
24
4
2

a
n
5
12

26
19
n
»

a

76

75

7

59

17

45

5

1
4

* De grensbewoners, welke op N eder lands grondgebied geene
eigene kerken bezitten, zijn, overeenkomstig de daaromtrent
gemaakte schikkingen, parochialiter under de navolgende Belgische parochien ingedeeld, als
191 communicanten .
to Minderhout
'
a Bouchaute
. . .
107 1
660
Clinge
Kieldrecht
650
» St . Margerite
. .
115
a
» Middelburg in Vlaanderen 250 2345
Overslag
320
Waterland-Oudeman
218
Zelzate
25
Totaal . . . 2536
n
De bestanddeelen tier voormelde Dekenaten verdeelen zich,
per provincie, als volgt
Noord-Braband . Zeeland .
22,526
Communicanten
69,082
53
23
Parochien
23
Kerken
52
Kapellen
.
7
»
53
6
Pastoors

53
Desservanten

17

Kapellaans

45

Vicarissen a

De

KERKELIJKE

pastorijhuis .

GEMEENTEN

5

bezitten

(parochien)

Elke PAROCrIiEKERK words bediend

door

eenen

ieder

een

Pastoor of

Desservant, met of zonder Kapellaans of vicarissen .
De KAPELLEN behooren :
1° . tot bet Seminarie to Hoeven

1

°. tot de parochie Steenbergen

1

3°. tot het klooster, het Bagijnhof en de andere religieuse
gestichten

De meeste parochien bezitten eigene KERKELIJKE BEGRAAFPLAATSEN, wier petal in 1845 bedroeg 53 ; terwijl de overige van de

bestaande burgerlijke begraafplaatsen of van die der naburige
parochien gebruik maken .

Het sEMINARIE van het Vicariaat bevindt zich seders 1817 gevestigd op bet gewezen buitenverblijf van de voormalige Bisschoppen van Antwerpen, gelegen onder de gemeente Hoeven .
Daarin words door 4 Professoren, aan een afwisselend petal
kweekelingen tot bet priesterschap, onderwijs in de hoogere
wetenschappen gegeven .

De PAROCHIEN verdeelen zich, naar gelang zij door sECULIEREN

of door REGULIEREN bediend worden, ordesgewijs, als volgt :
Seculieren
66
Tongerloo . . 6
Regulieren (Norbertijnen) St
. Bernardus .
4
Totaal

.

. - 76

54
1%AAMLIJST

der parochien en kerhen, in de onderscheidene Dekenaten van

het Apostolische Vicariaat van BREDA, tevens aanwijzende het

daartoe behoorende aantal communicanten en dienstdoende priesters, mitsgaders aP er eene eigene begraa fplaats aanwezig is.
Dekenaat BREDA .
Parochien .
Alphen

Comet .

Kerken .

886 11 . Willibrordus

Baarle-IN assau
Bavel

1©25

» Remigius

576 0. L . V . Hemelvaart
a
a

2

1

2
2

1

1608

2

1

Brugstraat

3770 H . Barbara

3

Nieuwstraat

2385

Waterstraat

2516 » Barbara

Beek

Breda

Pr .Begr .pl .

;Bagijnhol;

)) Antonius

3 i
2

1

48

Catharina

1

Chasm

877

)) Antonius

1

Dongen

2350

)) Laureutius

3

1

1

1

2

1

Dgrst

240 » Marculphus

Etten

2492

Gilze

1606 a Petrus

Ginneken

)) Lambertus

843 » Laureutius

2

1

1

1

Grout-Zundert

2080

)) Trudo

3

1

Hout (den)

1016

)) Cornelius

2

1

1

1

Klein-Zundert

528 a Willibrordus

Leur

1166

)) Franciscus de Salis

2

1

Oosterhout

4263 » Joannes de Dooper

3

1

Prinsenhage

2406 » Martinus

3

1

1

1

Riel

307

Reijen

643

Rijsbergen
Sprundel

1107

)) Antonius

n Maria Magdalena
a Bavo

2

1

2

1

840 » Joannes de Dooper

2

1

TerheydPn

893 a Antonius

2

1

Teteringen

797 a Willibrordus

2

1

Uilenkoten

314 » Bernardus

1

1

Ulvenhout

1047 » Laureutius

2

1

2

1

Wagenbergen

848 u Gummarus

JJ

Dekenaat BERGErr-OP-ZOOM .
Bergen-op-Zoom
4080 0. L . V. Hemelvaart
1
Fijnaart
750
u
a
1
1
Gastel
2400 H. Laurentius
3
1
Halsteren
852 a Quirinus
1
Heerle
510 » Gertrudis
1
1
2 1
Hoeven
1360 » Joannes de Dooper
Hoogerheyden
820 0. L . V . Hemelvaart
1 1
Huybergen
459 )) a 1 1
Klundert
540 H. Joannes de Dooper 2
Kruisland
932 a Gregorius
Lepelstraat
1063 a Antonius
Nispen
780 » Donates
Ossendrecht
927 a Gertrudis
Oudenhosch
2005 )) Agatha
490 a Petrus en Paulus
1
Prinsenland
2
Putte
452 a Dionysius
1
Rozendaal
3980
Joannes de Dooper
3
1
Rucphen
752 n 1%lartinus
Standdaarbuiten
823 a Joannes de Dooper
Steenbergen
2450 » Gummarus
Willemstad
63 0. L . V .
1
1
Willibrord(St .)('tHeike) 471 H . Willibrordus
Wouw
2090 n Lambertus
3
i
Zegge
365 0 . L . V . Boodschap
1
1
Dekenaat
Aardenburg
Eerie
Groede
Hoofdplaat
Oostburg
Philippine
Sluis
Vlissingen
IJzendijke

617
916
394
680
555
155
678
805
1115

AARDENBURG .

0. L. V.
»
H . Bavo
a Eligius
n a
0. L. V.
H . Joannes de Dooper
» Jacobus
0. L . V.

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

Dekenaat HuLST.
Bosch-Kapelle
Graauw en Langendam
Hengstdijk
Hontenisse
Hulst
Jagssteen
Koewacht
LaKnswaarde
Neuzen
Ossenisse
Sas van Gent
Stoppeldijk
Westdorpe
Zui4dorpe

H . Blasius
0. L. V.
H . Catharina
» Martinus
1968 a Willibrordus
1150 » Joannes de Dooper
1432 » Philippus en Jacobus
1490 a Cornelius
300 a Willibrordus
568 »
»
614 n Kruis
1043 » Gesulphus
972 0 . L. V.

7~9
1008
492
1720

780

a

1
1
1
2
2
1
2

t
1
1

2
1

1

1

1
1

1

1

1

1

START
VAN

BET APOSTOLISCIIE VICARIAAT
VAN

Dit Vicariaat is, bij de pauselijke breve van den 2 Junij 1840,
zamengesteld uit het grondgebied van het hertogdom Limburg,
hetwelk een deel van bet Bisdom van Luik uitmaakte .
Hetzelve bevat :
194,967 Zielen .
139,676 Communicanten .
177 Kerkelijke gemeenten, van welke 12 de rang
van Pastotijen, 137 die van Succursalen en 28
die van Annexen hebben .
149 Parochiale kerken .
28 Bijkerken of Annexen .
40 Kapellen .
1 Seminarie in twee afdeelingen .
Eene kerkelijke gemeente met eene parochiekerk ligt in Belgisch Limburg.
Het PERSONEEL der dienstdoende geestelijken in dit Vicariaat tell :
1 Kerkvoogd .
1 Secretaris.
17 Professor en .
6 Pastoors der eerste klasse .
6

»

n

tw eerie u

137 Desservanten .
28 Kapellaans of vicarissen-desservant .

142 Vicarissen .

Die geestelijken behooren tot de sECULIEREN . Een enkele liehoort tot de orde der REDEMPTORISTEN.

58
Op tine plaatsen vindt men mannen-klogsters, als
to Venray

van de orde tier Franciscanen .

> Weert
~> Wittem

» » »

a

Redemptoristen .

Behalve deze vereenigingen zijn er op sommige plaatsen in (lit
Vicariaat geestelijke zamenlevingen van vrouwen, welke gees

eigenlijk gezegd of erkend klooster vormen, maar als Zusters

van Liefde de lijdende menschheid verzorgen en onderwijs aan
de jeugd geven .
Het Vicariaat is ingedeeld in 11 Dekenaten, welke de names
dragon van : Gulpen, Kerkrade, Maastricht (St . Servaas), Maastricht (St . Martinus), Meerssen, Schinnen, Roermond, Sittard,
Venlo, Venray en Weert .
Het BESTUUR van fret Vicariaat is, van wege Zijne Heiligheicl
den Paus, opgedragen aan eenen Kerkvoogd, die den titel voert

van Apostolischen Ad ministrateur, welke hoedanidheid sedert 1841

wordt bekleed door Monseigneur JoANNES AUGUSTINUS PAREDIS,
Bisschop van urine in partibus infidelium, Kommandeur tier
orde van den Nederlandschen Leeuw, residerende to Roermond .
Onder bet gezag van dies Kerkvoogd worden de Dekenaten
beheerd, door 11 Landdekens, welke waardigheid wordt be-kleed door
1 . A . L, van tier Velpen, Deken en Pastoor van Gulpen .
2. E . J . Quodhach, Deken en Pastoor van Kerkrade .
3 . P. A . van Baer

, Deken en Pastoor van Maastricht .

4 . L . Gouders *, Deken en Pastoor van Maastricht (Wijk) .
5 . G . Gol1in, Deken en Pastoor van Meerssen .

6 . R. Paquay, Deken en Pastoor van Schinnen .

7 . S . Moonen, Deken en Pastoor van Roermond .
8. P . M . Vrancken, Deken en Pastoor van Sittard .
9 . C . T . Schrijnen, Deken en Pastoor van Venlo .

10 . P . Verheggen, Deken en Desservant van Venray .
,1 1 . H . Janssen

, Deken en Pastoor van Weert .

De 11 Dekenaten, waarin het Apostolische Vicariaat van
Limburg is verdeeld, bevatten de navolgende bestanddeelen

U
O
C
.
Dekenaten .

'

G

y

O
y

°'
0

C)

Gulpen
Kerkrade
Maastricht
Maastricht
Meerssen
Schiunen
Roermond
Sittard
Venlo
Venray
Weert (1)

. . . .
(Wijk)
. . . .

. . . .

Totalen . . .

6
1
1
4
2
1
3
4
»
4
2

2
3
1
»
»
2
8
3
3
11
7

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

139676 177 149 28

40

12

10518 19
12758 13
12987
5
7374 10
17
11253
9330 14
21105 27
10088 18
12000 11
16907 27
15356 16

13
12
4
6
15
13
24
14
11
23
14

6
1
1
4
2
1
3
4
»
4
2

10
12
14
6
13
9
24
6
13
20
15

137 28

142

12
10
3
5
14
12
23
13
10
22
13

De PAROCUIEKERKEN worden door een Pastoor of Desservaut
bediend, met of zonder hehulp van een of meer Vicarissen .
De BUKERKEN of annexen worden door eenen Kapellaan of

Vicaris-desservant bediend . Eenige van die bijkerketl zijn afhankelijk van derzelver moederkerk, maar de anderen niet .
De ICAPELLEN behooren
1° . tot de beide afdeelingen van het Seminarie to Roermond en to Kerkrade
2° . tot de kloosters to Weert en to Venray

2
2

(1) Hieronder is begrepen de kerkelijke gemeente of parochie
Beersel, welke, op 1 December 1843, ten gevolge van de regeling der grensscheiding, tot Belgisch Limhurg is overgegaan .
Zij telt 576 communicanten en bezit eene kerk, bediend wordende door een Desservaut .

60
° . tot onderscheidene gestichten van liefde .

4

4 tot sommige uitgebreide parochien, welke hulpkapellen benoodigd hebben, mitsgaders tot bijzondere, van
de parochiekerken afgelegene landgoederen, gehuchten en buurtschappen, of zijn eenvoudige bidplaatsen 32
De PAROCIIEN bezitten in den repel een pastorijhuis en hebben
eene begraafplaats .
Het

SEMINARIE

van dit Vicariaat is gesplitst in twee afdee-

lingen . De eerste afdeeling, of het groot Seminarie, is sedert
1841 gevestigd in het voormalige Karthuizerklooster to Roermond . Daarin wordt door 5 Professoren, aan een afwisselend
petal kweekelingen tot bet priesterschap, onderwijs in de hoogere
wetenschappen gegeven . De tweede afdeeling, gewoonlijk het
klein Seminarie genoemd, is, sedert bet jaar 1844, geopend in
de voormalige abdij van Rolduc onder Kerkrade, waarin door
12 Professoren, aan een afwisselend petal leerlingen, onderwijs
in de voorbereidende wetenschappen wordt versehaft .

NAAAILIJST
der kerkelijke gemeenten (parochien en annexes) en kerken in de
onderscheidene Dekenaten van het Apostolisch Vicariaat van
LIMBURG,

tevens aanwijzende het daartoe behoorende aantal

communicanten en dienstdoende priestess in de pastorijen, succursalen en abnnexen .
Dekepaat GULPEN .
Kerken .
Kerk . geweenten . Comm .
623 H . Paulus
Epen
Eys
Gulpen
Holset
Margraeten
Mechelen
Mheer

517
1480

Priestess .
Past .Succ.Ann .
1

n Agatha
n Petrus

2
2
1

116 n Lambertus
770 n Margarita
1137 n Joannes de Dooper
600 n Lambertus

2
2

61
Noorbeek
580 H . Brigitta
Oud-Valkenburg
418 a Joannes de Dooper
Reymerstok, zie Gulpen . a Franciscus
Schin op Geul
460 a Mauritius
Schuler, zie Wijlre,
a Barbara
Slenaken
412 a Remigius
Sibbe en IJzeren, zie Oud=Valkenburg .
Vaals
1040 H . Paulus
Vijhlen
900 a Martinus
Wahlwiller
350 a Cunebertus
Wittem, zie Mechelen,
a Joseph
Wijlre
1115 a Gertrudis
Dekenaat
BocholtZ
Climmen
Eygelshoven
Heerlen
Heerlerheyde
Kerkrade
Nieuwenhage
Rimburg
Schaesberg
Simpelveld
Ubaeh over Worms
Uhachsberg
Voerendaal

659
680
484
2245
865
2655
882
400
890
914
700
401
983

Maastricht
St . Pieter
Vroenhoven (Oud)

5270
1710
5120
357
530

Dekenaat
Breust
Ekkelrade

1
2
2
2

2

T
1
1

1
1

KERKRADE.

H . Jacohus
a Remigius
a Joannes ile Dooper
a Pancratius
a Cornelius
a Lambertus
a Maria
a Drievuldigheid
a Petrus en Paulus
a Remigius
a Joseph
a Bernardus
a Laurentius

Dekenaat

2
1

3

2
t
2

3

2

1

I

7

MAASTRICHT.

H. Servatius
0 . L. V .
H . Mathias
a Petrus
a Petrus en Paulus

5

5
6
2

I

MAASTRICHT (WIJK) .

1510 H . Martinus
380 a Bartholomeus

2

1

6
Eysden, zie Breust .
11 .
Geertruid (St,)
630 a
Gronsveld
677 a
Heer
950 a
Heugem
417 a
Keer en Cadier
401 a
199 a
Mesch
Wijk (Maastricht) 2210 a

Christina
Gertruda
Martinus
Petrus-banden
Michael
Kruis
Pancratius
Martinus

1
2
2
1
3

1
1

Dekenaat MEExssEN .
Amby
Beek
Bemelen
Berg- en Terblijt
Borgharen
Bunde
Elslo
Geulle
Houthem
Hulsberg
Itteren
Limmel
Meerssen
Schimmert
Stein
Ulestraten
Valkenburg

525
1672
215
486
314
465
810
634
485
845
280
240
1112
955
1050
565
600

H . Walburga
a Martinus
a Laurentius
a Monulphus
a Martinus
a Agnes
a Augustinus
a Martinus
a Ger laces
a Clemens
a Martinus
a Joannes de Dooper
a Bartholomeus
2
a llemigius
a Martinus
a Catharina
a Nicolaus

2
3
2
1
1
2
2
2
1

2
2
2
2

Dekenaat ScHINNEN.
Amstenrade
Bingelraede
Brunssum
Hoensbroek
1abeek
Merkelbeek
Nuth en Vaesrade
Oirsbeek
Op-geleen

356
275
662
833
310
492
1022
690
1755

H . Gertrudis
a Lambertus
a Gregorius
a Joannes
a Gertrudis
a Clemens
a Bavo
a Lambertus
a Marcellinus

1
1
2
2
1
1
2
2
3

1

1

63
Schinnen
Schinveld
Spanheek
Sweykhuizen
Wijnandsrade

1265 H ., Dionysius
600

553

175

342

a
a
a
a

2

Eligius

Laurentius
Maria
Stephanus

2

l

1

Dekenaat ROERMOND .
Asselt
Beegden
Buggenum
Echt
Grathem
Haelen
heel
Herkenbosch
Herten
Horn
Litine
Maasbracht
hlaesniel
Melich
Montfort
Neer
Nunhem
Odilienburg
Posterholt
Roermond
Idem (Munster)
a ('t Zandt)
Roosteren
Stevensweert
Swalmen
Vlodrop
Wessem

140 H . Dionysius
460 a Martinus
486 a Aldegondis
2664 n Landericus
577 v Severinus
497 a Lambertus
673 a Stephanus
381 a Sebastianus
603 a Michael
694 a Martinus
516 a
a
905 a Gertrudis
1020 a Laurentius
487 a Andreas
461 a Catharina
1127 a Martinus
168 a Servatius
571 a Wiro
676 a Mathias
a Christoffel
4189 0 . L. V.
a
563 H . Jacobus
1166 )> Stephanus
950 a Lambertus
600 a Martinus
531 a Medardus

1
.2
3

2
2
2
W

2

4

2
2
2
1
2
1

2
2
2
J

2

Dekenaat SITTARD .
Berg
Born

330 H . Michael

440

u Martinus

t

1

1
1
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Broeksittard

465 0 . L . V.

1

Buchten

391 H . Catharina

1

Dieteren

413 n Stephanus

1

Einighausen

397 0. L . V .

1

Grevenbicht,ziePapenhovenH . Kruis

1

Guttecoven

266

a Nicolaus

Holtum

343

Limbricht

410

Munstergeleen

457

a Pancratius

2

Nieuwstadt

631

a Joannes de Dooper

2

Obbicht

330

» Willibrordus

1

Papenhoven

754

a Catharina

a Martinus
a Salvius

Sittard

' a Petrus
3056 a Michael

Susteren

1005

Urmond

400

1
2

3

a Arnelberga
a Martinus

1

1

2
1

1

Dekenaat VENLO .
Arcen

658 H. Petrus en Paulus

Baarlo

815

Belfeld

304

Beset

583

Blerick
Kessel

1052

a
a
a
a

2

Petrus

2

Urbanus

1

Gertrudis

2

Lambertus

847 0. L . V .

2

2

1032 H . Aldegondis
441 a Lambertus

2

Reuver
Tegelen

1003

a Martinus

2

Velden

633

Venlo

4632

a Andreas
a Martinus

Maasbree

1
2
6

Dekenaat VENRAY .
Afferden

700 H . Cosmas en Damianus

Bergen

606 a Petrus

Blitterswijk

276 0 . L . V .

Broekhuizen

200 H . Nicolaus

Broekhuizen Vorst

426

Castenray, zie Oirle .
Geisteren

a Naam Jesus

2
2

2
1
2
1

a Mathias
250 a Willibrordus

1

Gennip
Grubbenvorst
Heijen

2

430 0 . L. V .

2

366 H. Dionysius

1

830

Heiden
Horst

810 H . Martinus

2350

Leunen, zie Venray,

Lottum

500

a Lambertus

as

»

3

a Catharina

1

a Gertrudis
Meerlo
358 a Joannes de Donper
Merselo, zie Venray,
a
a
a
a
Middelaar
275 a Lambertus
Nook
450 a Antonius
Oirle

438

Oosirum, zie Venray .

2

2
2

2

a Gertrudis

1

0 . L. V .

1

Ottersum

1000 H . Lambertus

Panningen

1050 De zeven weePn der 'H . M. 2

Sevenum

1313 H . Fabianus en Sebast,

Swolgen
Venray

2840
319

Well

850

Baxem
Beersel (Belgie)

Ell

Meyel
Nederweert

430 H . Joannes de Dooper
a Leonar dus
522 a Antonius

2

Nicolaus

2

176

Jacobus

1

Margaretha

1

Barbara

1

1011

930 a
Swartbroek, zie Weert .
a
900 a
Thorn
a
Tungeiroy, zie Weert .
Stamproy

Weert

2

576

1050 as Petrus

Leveroy

1

Dekenaat WEERT .

Roggel

lttervoort

3

a Michael
a Petrus

Neeritter

Hunsel

3
.2

a Petrus

a
a
185 a
360 a
657 a
2944 a
671 a

Heythuysen

2

270 u Lambertus

Wanssum

4904

1

1

1
2

Nicolaus

2

Lambertus

4

a

2
2

Willibrordus

2

Cornelius
Michael

2
1

Barbara

a Martinus

5

III. AFIDIELLI% .

A L OE

QOOR DE

MIIITAIREN EN GEVANGENEN,
MILITAIRL!'i.
De geestelijke jurisdictie over de Roomsch Katholijke -militairen in fret koningrijk der Nederlanden was, ingevolge de
pauselijke bullen van den 16 Januarij 1818 en 21 December 1824,
telkens voor een tijdvak van zeven jaren, bij exemptie, opgedragen aan eenen Aalmoezenier-Generaal, die, bij het leper, Aalmoezeniers aanstelde en, met overleg van de ordinaris Kerkvoogden, in die garnizoens-plaatsen, waar geese Aalmoezeniers
gevestigd wares, de geestelijke verzorging der militairen aan
de plaatselijk dienstdoende geestelijken toebetrouwde .
Op den 21 December 1831 is de geestelijke regtsmagt van dies
militairen Kerkvoogd geeindigd, en alzoo ook de door hem verleende jurisdictie vervallen . Van toes aF zijn de militairen weder
order de geestelijke regtsnragt van de ordinaris Kerkvoogden in
elk ressort teruggekeerd, en is de geestelijke verzorging der militairen in het leper to velde, zoowel als in rle garnizoens-plaatsen,
aan de plaatselijke dienstdoende geestelijken, op den gewonen
voet verbleven ; zoodat, to dies aanzien, geese exemptie meet
bestaat .
Ten behoeve van de in werkelijke dienst zijnde krijgslieden,
tot de Nederlandsche lepers behoorende, is echter, door Z . H,
den Paus, de vereischte kerkehjke dispensatie verleend
10 . van de verpligting tot onthouding van vleeschspijzen op
de ingestelde vaster-dagen, den Goeden Vrijdag alleen
uitgezonderd ; en
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2 . van de verpligting om de Mis to hooren op andere dagen
dan op de Zondagen en op de volgende feestdagen
Het feest der Besnijdenis des Heeren .
n
»
)) Openbaring a
))
Den tweeden Paaschdag .
'S Heeren Hemelvaartsdag.
Den tweeden Pinksterdag .
Den Heiligen Sacramentsdag .
Het feest van Maria Hemelvaart .
Allerheiligendag .
Kersmis .
Den tweeden Kersdag .
met dien verstande, dat in die gedeelten van het koningrijk
en bet hertogdom Lirnburg, alwaar de Roomsch Katholijke
ingezetenen, krachtens vroeger verleende kerkelijke dispensatie, mogten ontheven zijn van de verpligting tot bet
vieren van sommige der opgenoemde kerkelijke feest- of
heilige dagen, die verpligting ook voor de Roomsch Katholijke militairen opgeheven blijft .
GEQANGENE1 .
De geestelijke jurisdictie over de Roomsch Katholijke gevangenen behoort, zonder exemptie, aan de ordinaris Kerkvoogden
in de respectieve kerk-ressorten en wordt, op de betrokken plaatsen, uitgeoefend door de aldaar in bediening zijnde priestess,
die echter, alvorens, als dienstdoende geestelijken in de gevangenissen, erkend en toegelaten to worden, na dour de geestelijke
overheid kerkelijk bevoegd to zijn verklaard, om die gestichten
to bedienen, door den Minister van Justitie, als geestelijken bij
de gevangenis worden aangesteld, en vervolgens voor hunne in dienst-treding als zoodanig, de volgende verklaring of belofte,
mondeling, in hander van de Commissie van administratie der,
betrokken gevangenis, moeten afleggen : ((dat zij in hunne hoendanigheid van dienstdoende geestelijken hij de gevangenissen,
orde en tucht, order de aan hunne geestelijke verzorging toe))betrouwde gevangenen zullen bevorderen en steeds de in die
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ngestichten, voor de handhaving van het beheer en de verzenkerde bewaring der gevangenen, bestaande voorschriften van
npolitie zullen in acht nemen, zonder daartegen in eenig opzigt
n to handelen .n
Overeenkomstig artikel 43 van bet organiek besluit van den
4 November 1821, n° . 16, hetreihende de inrigting en bet bestuur der gevangenissen, behoort er op eerie voegzame wijze
voor de godsdienstoefening der gevangenen in de huizen van
correctie, van reclusie en tuchtiging en van militaire detentie to
worden gezorgd . Te dien einde moeten deze gebouwen voorzien
zijn van een geschikt locaal tot gemeenschappelijke godsdienstoefening ingerigt . Die oefening moet ook, voor zoo veel de
omstandigheden toelaten, in de huizen van verzekering en arrest
worden bevorderd .
Voor de godsdienstoefeningen in de groote strafgevangenissen
en in de huizen van verzekering is, hij Koninklijk besluit van
den 11 October 1826, lift . C, eene instructie vastgesteld, waarbij
deze aangelegenheid is geregeld geworden .
De Roomsch Katholijke gevangenen moeten zich van bet werken of arbeiden onthouden, behalve op de Zondagen, op de volgende kerkelijke feestdagen
op bet feest der Besnijdenis des Heeren .
op 's Heeren Hemelvaartsdag .
op den H . Sacramentsdag.
op den feestdag der HH . Apostelen Petrus en Paulus .
op den feestdag van Maria Hemelvaart.
op Allerheiligen ; en
op het Kersfeest .
Volgens de daartoe door den Paus verleende dispensatie, kunnen de R . K . gevangenen in dit Rijk, op de overige kerkelijke
feestdagen, volstaan met de vervulling der kerkelijke verpligting
van Mis to hooren, zonder zich alsdan van werken of arbeiden
to moeten onthouden .
R
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NAAMLIJ1ST
der gevangenissen, aanw-ijzerde het getal van de Roomsch Xatholijke gevangenen, welke daarin, gedurende het jaar 1844, bij
afwisseling, zijn aanwezig geweest ; mitsgaders in welk van die
gestichten een dienstdoende Priester is aangesteld .
STRAFGEVANGENISSEN .

Standplaatsen .
Leyden (militairen)
Woerden (criminele manners)

Gouda (criminele vr •o uwen)
(correctionele vrouwen)
Rotterdam (jeugdige veroordeelden . Mannn gesl .)
loomn (correctirnele manner)
Amsterdam (jeugdige veroordeelden, Vr, gesl .)
Leeuwarden (criminele manner)

Gevang .
346
252
105
84
69

206
10
306

Pr .
1
1
1
1
1
1
1

BURGERLIJKE EN MILITA1I1E HUIZEN VAN VERZEKERING .

's Hertogenbosch
Arnhem
's Gravenhage

704
426
281

1
201 zie Str .gev .
197
1
128
1

Amsterdam
Iiaarlem
Middelburg
Utrecht

122
1
74 zie Str .gev.

Leeuwarden
Zwolle
Groningen
Assen

186
68
32
577

Maastricht

Eindhoven

•
Breda
Nijmegen
Zutphen
Tiel
Leyden .

1
1

HUIZEN VAN ARREST .
.

•

.

206
410
169
119

88
244

1
1
1
1
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Rotterdam

.

Dordrecht

.

t17
.

.

.

10

Gorinchem .

26

Brielle

11

Alkmaar .

.

64

Hoor n
Goes .

27
.

98

Zierikzee

19

Amersfoort .

33

Heerenveen .

7

Sneek

15

Deventer
Almelo

83
.

22

Oldenzaal

79

Winschoten .

18

Appingadam

.

Roermond

.

3

.
.

.

187

RECAPITULATIE .
Strafgevangenissen

1378

Burgerlijke en militaire huizen van verzekering
Huizen van arrest
Totalen

.

.

. 2996

l0

2055

n

. 6429

17

T' EEHE fl00 I1STLJk.

STATISTIEKE, FINANCIELE, GESC11IEOKUND1GE

ANDERE BIJZONDERIEDEN,
EETREFFENDE

wJ ~~,L~

23G~x~~'Jo

73

tu

tI
VAN DE

ROOMSCII KATIIOILIJKE EEREDJENST
1N

NEDERLANDS OOST- EN WEST-INDISCHE

BEZITTINGEN,

OO ST∎L DIE .
1e Nederlandsche bezittingen in Oost-Indie vormen een Apostolisch Vicariaat, he:welk, tot dus verre, slechts vier station
bevat, als drie op bet eiland Java, namelijk eene to Batavia,
eene to Samarang en eene to Sourabaya ; terwijl tie auder ~etatie
is gevestigd to Padang op de westkust van Sumatra .
leder van die statirn bezit eene kerk, waarvan die to Batavia
de voornaamste is .
Het personeel der uit de koloniale kas bezoldigde geestelijken
is op zeven bepaald, waarvan 3 Pastoors, 1 order-Pastoor en
3 Kapellaans .
Een flier geestelijken is Apostolisch Vicaris, diee hot bestuur
over bet Vicariaat uitoefent.
De Roomsch Katholijke bevolking, tot flit Vicariaat behooBende, wordt geschat op ruim 5000 zielen .

WEST∎JNDIE .
De Nederlandsche bezittingen in West-Indie vormen een Aposlolisch Vicariaat, zijnde flat van Curs+ ao en onderhoorige eilanden ; mitsgaders eerie Missie, zijnde die van Suriname .
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Bet Apostolisch Vicariaat van Curacao bevat 7 statien, van
welke er 3 op het eiland Curacao, en l op elk der eilanden
Aruba, Bonaire, St. Eustatius en St . Martin gevestigd zijn,
hebbende iedere statie eene kerk, mitsgaders die van Aruba en
Bonaire elk eene bijkerk,
Bet personeel der dienstdoende geestelijken bestaat uit een
twaalftal priestess, van welke 1 de hoedanigheid van Apostolisch Vicaris bezit, 7 die van Pastoor en de 4 overigen die van
Kapellaan of adsistent bekleeden . Slechts aan 3 Pastoors en 2
Kapellaans wordt, uit de koloniale kas, eene jaarwedde voldaan .
De R . K, bevolking van dit Vicariaat bedraagt ongeveer 20,000
zielen, van welke Curacao er 15,000, Aruba 2,300 en Bonaire
1,800 bevatten, terwijl de overige op St. Eustatius, Saba en
St. Martin verdeeld zijn .
Te Curacao is eene geestelijke vereeniging van Zusters van
Liefde gevestigd, welke aldaar een bloeijend pensionaat voor
meisjes besturen en overigens de lijdende rnenschheid hulp verleenen .
De hlissie van Suriname is, als een Apostolisch Pro-Vicariaat,
under eenen Pro-vicaris gesteld, en bevat 3 statien, van welke
1 to Parimaribo, 1 in Nickerie aan de zeekust en 1 op het etablissement Batavia aan de rivier Coppename is gevestigd .
Die statien, welke ieder eene kerk bezitten, worden door 4
geestelijken bediend, van welke er 2 uit de koloniale kas bezoldigd worden .
De R. K . bevolking van dit Pro-Vicariaat wordt berekend op
3,800 zielen .

NAA1IILIJ(~T
tier Priestess, Welke de Nederlandsche Missie in OOst-India,
sedert derzelver instelling in den jare 1807, hebben bediend .
Koninklijke
hesluiten
van
benoeming
of erkenning .

Namen en Voornamen
tier

Aanmerkingen .

Missionarissen .

6 1VMaart 1807 Nelissen (Jacobus) .
Oven . 6 Dec . 1817
6 )) ))
Prinsen (Lambertus) .
Gerepatrieerd 1830
X 25 April 1809 Waanders (Henricus) .
Emeritus in 1826 1
25 )) ))
Wedding (Philippus) .
Over! . 28Junij 1825 1
1 14 Sept. 1818 Van Delden (Ambr. Willibr .)
a
17 Sept .1820~
14 Maart 1825 Thijssen (Adriaan) .
Gedem . 7 Oct . 1844I
4 April 1826 1llouriks (Gerard Antonius) . Over! . 1 April 1832 1
4 )) a Scholten (Joannes Henricus) . Gerepatrieerd 1842 1
4 Febr . 1832 Grube (Arnoldus).
Gedemitteerd 184
26 Oct . ))
Vredeveld (Nicolaas) .
!)
1837 `
8 Febr . 1837 Van Dijk (Joannes Ant .)
»
1846 1
8 ))
))
Cartenstat (Hubert Jacobus) .
))
1846 i
' 25 Sept . 1838 Reynen (Cornelius) .
Oven
.
15
Dec.
1844
i
17 Julij 1841 i Staal (Theodorus) .
Nog in bedieningJ
4 Julij 1842 Godthardt (A . D.)
Gerepatrieerd 1843 ;
16 Dec .
»
Grooff (Jacohus) .
1846
12 Dec . 1845 Escherich (Jan Daniel) .
))
1845
12 ))
)) Kerstens (Bernardus)
))
1846,
12 a
Van den Brandt (Joannes) .
a
1846r
12 »
))
Heuvels (Arnoldus) .
))
'1846
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STATISTIEI
DER KERKGEMEENTEN

VAN DE OUD-BISSOHOPPELIJKE KLEREZ '
IN BET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN .

Die gemeenten zijn 25 in getal, tellen ongeveer 5000 zielen
waaronder nagenoeg 2900 communicanten, worden seder door
eenen Pastoor bediend en bezitten elk eene kerk met pastorij .
Zij worden bestuurd door eenen Aartsbisschop en twee Bisschoppen, en lrebben emn gemeenschappelijk Seminarie, hetwelk
to Amersfoort gevestigd is en waarin, door 4 Leeraars, aan
een atwisselend getal van omstreeks 20 kweekelingen, onderwijs
in de voorbereidende en hoogere wetenschappen wordt gegeven .
De Aartsbisschop tell 16 kerk-gemeenten onder zijn ressort,
die to zamen nagenoeg 3100 zielen bevatten, waaronder 1900
communicanten gevonden worden . Die gemeenten bezitten 16
kerken met pastorijen, mitsgaders 1 bijkerk . Zij verdeelen zich
provinciesgewijs als volgt
Gelderland

.

.

.

Zuid-Holland

.

.

Noord-Holland .

.

1 gemeente .
.

Utrecht

10

f)

1

»

4

De eene Bisschop tell onder zijn ressort 9 kerk-gemeenten,
gelegen in de provincie Noord-Holland, die nagenoeg 1900 zielen
tellers, waaronder 1000 communicanten . Die gemeenten bezitten
9 kerken met pastorijen, mitsgaders 1 bijkerk .
De andere'Bisschop heeft geene aan hem in die hoedanigheid
onderhoorige kerk-gemeenten, noch geestelijken, noch leeken .
Met geheele PERSONEEL der geestelijkheid bestaat uit 32 leden,
waaronder
1 Aartsbisschop .
2 Bisschoppen, die tevens Pastoor zijn .
1 Secretatis, die tevens Pastoor is .
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4 Leeraars in het Seminarie .
22 Pastoors, ongerekend de 2 Bisschoppen en den .Secretaris.
2 Kapellaans.
Ten behoeve van de Oud-Bisschoppelijke Klerezy is, op het
VII Hoofdstuk der Staats-begrooting van 1847, bij de vierde
afdeeling, uitgetrokken
art . 1, wegens kosten van het kerkelijk bestuur
a

2,

as

.

f 4300 .00

toelagen en verdere bezoldigingen
van de kerkleeraars

Totaal

.

.

.

6000 .00

f 10300 .00

NA A1UL JEST
der gemeenten,

kerken en bijkerken van de Oud-Bisschoppelijke

Klerezy, met vermelding van fret daartoe behoorende aantal
commnnicanten.
Gemeenten.
Aalsmeer

Comet.
60

Kerken .
H . Petrus en Paulus

Amerstoort

130

a Gregorius

Amsterdam

100
80

~> Willibrordus

Crommenie

50

a Nicolaus

Culemborg

120

a Barbara

a Petrus en Paulus

Delft

50

u Ursula

Dordrecht

70

as

Egmond aan zee

450

Maria

a Agn es

Enkhuizen

40

as

Gummarus

Gouda

75

a

Joannes de Doccper

's Gravenhage

90

as

Augustinus

Haarlem

20

as

Anna en Maria

Helder

130

a>

Nicolaus

Hilversum

300

a

Vitus

Leyden

30

a Fredericus

Oudewater

20

a

ilotterdam

120
220

Michael

Laurentius
a Petrus en Paulus
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Schiedam

50

Schoonhoven

15

H . Joannes de Dooper
a Bartholomeus

260
Utrecht

a Geertruida

150

a Maria

230

a Jacobus

Zaandam

30

a Maria Magdalena

De bijkerken, 2 in getal, zijn gevestigd to
Rijswijk (H . Bonifacius) ressorteert onder 's Gravenhage .
Wormerveer (H . Maria)

a

a

Crommenie .

Het Seminarie to Amerstoort heeft eene kapel, toegewijd aan
den H . Willibrordus en den H. Bonifacius .
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GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG,
IN NET JAAR 1846 .

Het tegenwoordige Groot-Hertogdom Luxemburg heeft tot in
den jare 1840 kerkelijk geressorteerd onder bet Bisdom van
Plamen, dock is daarvan, bij de pauselijke breve van den 2 Junij
1840, afgescheiden en tot een Apostolisch Vicariaat ingesteld .
Dat Vicariaat wordt bestuurd door eenen Apostolischen Vicaris,
die Bissehop van Cbersonese in partibus infidelaum is . Die Kerk
voogd heelt een' Secretaris en een' synodalen raad van 5leden .
Er is een Seminarie, waarin door 7 Professoren onderwijs aaan
de kweekelingen tot het priestersehap wordt gegeven .
Het Vicariaat bevat
1 Hoofdkerk.
13 Kantons-pastorijen .
219 Succursale pastorijen .
93 Kapellanijen .
84 Vicarijen .
Van de in 1846 bestaande 410 parochiale beneflcien, waxen
er destijds maar 307 vervuld, zoodat er 103, meerendeels kapellanijen en vicarijen, open stonden .
Het PERSONEEL der geestelijkheid, daaronder begrepen`de priestess die in bet onderwijs der jeugd gebezigd worden, bedroeg
in 1846 ruim 350 .
Er zijn 3 geestelijke vereenigingen van vrouwen, van welke
2 in de stall Luxemburg en 1 to Echternach ; terwijl op 6 andere plaatsen geestelijke zamenlevingen, insgelijks van vrouwen,
bestaan .
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Het Vicariaat is ingedeeld in 13 Dekeraten, welker semen
en bestanddeelen de volgende zijn :

Dekenaten .

.'
N
~

:,

V

Qr

riD

Hoofdkerk .
Luxemburg
Bettemburg
Betsdort!
Clerf
Diekirch
Echternach
Grevenmacher
Korich
Mersch
Ospern
Remich
Vianden
Wiltz

.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»
21
25
8
15
18
14
10
17
17
22
17
9
26

»
6
6
4
14
10
2
1
11
13
12
2
5
7

6
11
5
2
7
7
4
2
7
5
10
8
3
7

Totalen

.

14

219

93

84

De bevolking van het Groot-Hertogdom Luxemburg bedroeg
op 1 Januarij 1845, 170,223 zielen, waaronder ongeveer 120
Protestanten en 350 Israelites gevonden werden ; zoodat het
zielental van het Vicariaat ruim 169,700 beliep .

De Luxelnburgsche Constitutie van den 12 October 1841 bevat, in
betreltking tot de ,Eeredienst, in art . 41, de volgende bepaling :

Aucune'dispositron ne peut fgtre prise qui soft contraire : 1°, a
1'egalite es Luxembourgeois devant la loi, sans distinction de
u oyance fellgieuse, de rang, ni de naissance ; 2°, a la liberte
des opinion religieuses et de l'exercice des tulles .
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VAN DE

ROOMSCII KATIIOLIJ KE

EEREDIEIMST

IN HET KONINGRIJg BELGIE,
IN HET JAAR

1546.

De Roomsch Katholijke Eeredienst wordt in het Koningrijk
Belgie uitgeoefend order het bestuur, in derzelver respective
Bisdommen, van een Aartsbisschop en vijf Bisschoppen .
Er zijn in dit Rijk alzoo 6 dioceses, to weten :
I . Het Aartsbisdom van Mechelen .
II. » Bisdom
a Brugge.
III. »
»
» Gent .
» Luik
IV . a
.
u
V• a
u Names .
VI . n
»
» Doornik .
Het bisdommelijk gebied is zamengesteld als volgt :
I . II . III, f IV . ~ V . VI .
1
Aartsbisschop en Bisschoppen
1
1
1
1
1
Vicarissen-Generaal
3 2 2 2 2 2
6
9
6
Synodale leden
7
8 3
6
2
2
2
Secretarissen en Archivisten .
2 1
.
14
10
12
9 10
Kanunniken . .
10
Kapittels Idem honorair . .
18 12 15 14 11 16
Kapellaans . . . .
1
5
6
6
2 1
1
1
1
1
1
1
Groote
Seminaries
3 1
1
1
2 1
Kleine
Professoren Groote Seminaries
7 9 81 6 t
6
Kleine
41 14 11 21 28 ,16
idem
Dekenaten
24 11 13 36 86 32
Eerste Klasse . .
20 20 22
9
9 6
Pastorijen
Tweede »
. .
31 16 15 27 27 26
542 228 279 565 608 412
Succursalen
26
7
7 40113
7
Hulpkapellen
40 92 41 77 21 26
Bijzondere idem
Geestelijke
. . . 31 13 27 10 12 10
Manner
vereenigingen
Vrouwen . . 111 131 95 36 55 54

Tot . 1
6
13
39
15
65
86
21
6
9
42
131
152
56
1421
2634
200
297
103
482
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Bet PERSONEEL der in Belgie dienstdoende geestelijken bedraagt,
to zamen gevat, Fen petal van nagenoeg 3,700 .

De van 's Rijks wege betaald wordende tractementen der geestelijken zijn, voor iedere betrekking, bepaald, als volgt :
voor den Kardinaal Aartsbisschop . . .
op 30,000
Fr .
» 14,700
a
a elken Bisschop
»
» Vicaris-Generaal van den Aartsbb n
3,600
n
»
a
3,200
»
der Bisschoppen a
»
Kanunnik van het Aartsbisdom
2,400
a
a
a
der Bisdommen . .
» 2,000
»
2,047.50 »
Pastoor der P klasse . . .
»
u
»
»
»
» 2' »
. .
4
1,365
Desservant der succursalen
.
a
787 .50
n Kapellaan, Vicaris of hulppriester »
500
a
voor secretariaats-kosten geniet
a
de Aartsbisschop
4,600
4,200
elk Bisschop
n
Ieder groot Seminarie geniet een jaarl . subsidie van
8,000
Aan de Seminaries zijn beurzen verbonden,
to zamen ten getale van
66 heele, ieder bedragende
433 .28 11
211 .64 n
217 halve, »
»
.
In de behoeften van de Eeredienst, bet onderhoud, de vernieuwing en herstelling der kerken, wordt voorzien uit de middelen daartoe aan de kerk-Fabrieken, bij de bestaande verordeningen, aangewezen . Bet to kort op die middelen wordt, voor
zoo veel wordt erkend noodig to zijn, aangevuld uit de burgerlijke gemeente .kassen , uit de Fondsen der provincien en nit
's Rljks schatkist. De burgerlijke gemeenten zijn verpligt de
pastorijlruizeri to leveren aan de Pastoors en Desservanten, die
genieten . In het onderhoud der bisschoppelijke
vii e °woni
wonrnger Pri der Seminaries moet van wege de provincien en
het Rijk worden voorzien .
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Krachtens het, bij de Belgische grondwet, toegekende refit
van associatie, kunnen alle geestelijke vereenigingen zich in dat
Rijk vrijelijk vestigen, maar, om het voorregt van zedelijk ligchaam, of het refit van civiel persoon to bezitten, is bet een
vereischte, dat de gemeenschap van elke deter vereenigingen,
door den Koning, erkend worde met goedkeuring der, voor
iedere gemeenschap, aangenomene statuten .
Van de in 1846 bestaande 103 geestelijke vereenigingen van
mannen, is et slechts t als zedelijk ligchaam erkend, namelijk
die der Trappisten to 'Westmalle, welke deze erkenning reeds
in 1822 onder het Nederlandsch bestuur heeft verworven .
Van de 482 geestelijke vereenigingen van vrouwen zijn er
135 erkend .
De 103 geestelijke vereenigingen van mannen verdeelen zich,
naar de orden waartoe zij behooren, als volgt
Alexianen

1

Augustijnen
Benedictijnen

7
1

Bernar°dijnen

2

Broeders der christelijke scholen

21

Broeders van Liefde, enz

27

Capucijuen

1

Carmelieten

3

Dominicanen,

2
3

Franciscanen

12

Jesuiten
Josephisten

7

Norbertijnen (Premonstreit)

4

Priestess der Congregatie van dell . Maagd Maria 3
Redemptoristen
Trappisten

5
b

De Belgische Bisschoppen hebben op den 10 Jurtij 1834 eetie

Katholijke Universiteit opgerigt, welke aanvankelijk te .Mecllelen
werd geplaatst,

dock,

volgens bisschoppelijk besluit van deli

15 October 1835, naar Leuven overgebragt en aldaar dehnitief
gevestigd is .
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Het bestuur flier Universiteit is opgedragen aan eenen Rector
magnificus, die tot medehelpers en raad heeft eenen onder-Rector,
eenen Secretaris en de Dekens der faculteiten .
De onderwerpen van het onderwijs zijn verdeeld in vijf faculteiten, hebbende elk het volgende petal Professoren :
7
I, die van godgeleerdheid
12
II . a n regtsgeleerdheid
11
III. N » geneeskunde
IV. a a wis- en natuurknndige wetensehappen 6
11
wijsbegeerte en letteren
V. a
Het overige personeel aan de Universiteit verbonden, voor zoo
veel betreft de bibliotheek, de kabinetten, het laboratorium, de
kruidtuin, enz., bevat een petal van 10 geleerde beambten .
De artikelen van de Belyische Constitutie, gedagteekend 7 Februarij 1831, ibetreflende de Eeredienst, .luiden als volgt :
Art . 14 . La liberte des cuites, celle de leer exercice public,
ainsi que la liberte de manifester ses opinions en toutes matieres
sont garanties,, sauf la repression des delits commis a l'occasion

de ces lihertes.
Art . 15. , Nul ne pent etre contraint de concourir d'une manlere quelconque aux actes et aux ceremonies d'un culte, ni
d' n observer les fours de repos.
Art . 16, L'Etat n'a le droit d'intervenir iii dans la nomination,' ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,
ni de defendre a ceux-ci de correspondre avec leers superieurs,
et de publier leers actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilite ordinaire en matiere de presse et de publication .
Le manage civil devra toujours preceder la benediction nuptiale, sauf -1os exceptions a e'iablir par la loi, s'il y a lieu .
Art. 17 . L'enseignement est libre ; toute mesure preventive
est interdite : la repression des delits n'est reglee que par la loi .
Art . 19'. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement
et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent regler
1'exercice de cc droit, sans neanmoins le soumettre a une autorisation prealable .

gJ
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements ea
plein air, qui restent entierement soumis aux lois de police .
Art . 20 . Les Belges ont le droit de s'associer ; cc droit ne
pent ~tre soumis a aucune mesure preventive .
Art . 117 . Les traitements et pensions des ministres des cultes
sont a la charge de fetal ; les sommes necessaires pour y faire
face, sont annuellement portees au budget .
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STAN

van de, bij de wet van den 26 Junij 1845 (Staatsblad n° . 36),
op het zevende Hoofdstuk der Staats-begrooting, toegestane
fondsen voor de behoetten van de l .oomsch Katholijke Eeredienst in de vier Nederlandsche kerk-districten, over het
jaar 1847 .

c
Onderwerp .
der
begroot .
II.

Kosten van het kerkelijk bestuur
van de B . K . Eeredienst .

1

2

Bureaukosten en briefporten der
respective Kerkvoogden, Aartspriesters en Landdel~ens in de
onderscheidene kerk-ressorten . .

f

Onderhoadskosten der bisschoppelijke woningen to Amsterdam
en to 's Hertogenbosch, met de
verdere daartoe betrekkelijke uitgaven

1,500.00

3

Jaarlijksche toelagen van de
Secretarissen der Kerkvoogden .

2,000.00

4

Uitkeeringen aan de Kerkvoogden in Noord-Braband, als
jaarwedde betaald wordende aan
de Apostolische Administrateurs
der Vicariaten van 's Hertogenbosch en Breda, mitsgaders aan
vijf Professoren der beide Seminaries van die Vicariaten . .

5

-

7,000 .00

Toelagen van de Landdekens in
de Dekenaten Cuyk, Nijmegen,
Druten, Amstelland, KennemerTransporteren

.

f 17,394 .00
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Per transport

6
7

.

f

17,394 .00

land, Rijnland, Delaand, Schieland, West-Vriesland, NoordHolland en Zeeland

3,200 .00

Jaarwedde van den Apostolischen Administrateur van bet Vicariaat van Limburg .
.

2,500 .00

f

i
f

Jaarwedden van den Directeur
en de Professoren van het Seminarie van het Vicar iaat van Urnburg, mitsgaders beurzen van de
ijr dat gesticht opgeleid wordende
kweekelingen tot het priesterschap
Kosten van de leeraars van het
R . K. Kerkgenootschap .

1

Vaste jaarlijksche competenti~n

2

Tractementen, toelagen en verdere bezoldigingen

V.

-

21,745 .512

- , 377,06 .332

i

Verschillende uityaven.

1

Personele toelagen of tijdelijke
onderstand ten behoeve van oude
of ziekelijke buiten dienst gestelde geestelijken, gepensioneerde
kloosterlingen en religieusen .

2

Onderstand-gelden ten behoeve
van kerkelijke gemeenten en kerkfabiieken

VI .

4,200 .00
1

-

39,800 .00

Pensioenen.

W

Pensioenen van gesupprimeerde kloosterlingerr en
religieusen
f 16,158
Idem, van geestelijken,
wegens verrigte dienst . - 34,007
Totaal

.

50,165 .00
I 521,030 .85

I
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STAAT

de op de provincials begrootingen uitgetrokken fondsen

voor de behoeften van de Roomsch Katholijke Eeredienst,
over het jaar 1847 .

Provincien .

Onderwerp .

Bedrag .

I

Noord-Braband
Gelderland .

.

Zuid Holland

Subsidies aan kerken en
pastorijen
•

Noord-Holland

Als voren

Zeeland .

-

-

.

»
3,500.00
3,000.00
))

.
Utrecht

n

•

Verbetering van kerkgebouwen

•

Subsidien aan kerken en
pastorijen

500.00

Als voren

500 .00

-

1,000 .00

Vriesland .
Overijssel

.

Groningen .
Drenthe,

.

Limburg

,

.

)) a
Subsidies aan kerken en
pastorijen
•

-

2,000 .00

f

10,850 .00

Bijdrage ter voorziening in
de woning van den Apostolischen Administra(eur
van het Vicariaat van
Limburg to Roermond .
Totaal

.

350 .00
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GRONDWETTJGE
SEDERT HET JAAR

1795,

BEPA&LINGEN,

IN DE NEDERLANDEN AFGEKON-

DIGD IN BETREKKING TOT DE EEREDIENST, HET
ONDERWIJS EN HET ARMWEZEN .

PROCLAMATIE

der Nationals vergadering, vertegenwoordigende hot
Yolk van Nederland, gedagteekend 18 Augustus 17 96 .
Alzoo de vernietiging van hot oude stelsel eener heerschende
of bevoorregte Kerk, en de afscheiding der Kerk van den Staat,
reeds opgesloten lagers in de erkentenis der regten van den mensch
en burger, en van de grondbeginselen van vrijheid, gelijkheid
en broederschap, welke, in den naam van hot yolk van Nederland, openlijk en plegtig is afgekondigd, zoo bleef ons, ter
wegneming der bezwaren, uit dat oude stelsel geboren en ter
voorkoming eener billijke vrees voor derzelver voortduring of
wederkeering, niets anders over, dan to decreteren :
vooreerst, dat voortaan in Nederland geene heerschende ker k
kan of zal geduld worden ; en
ten anderen, dat alle de bednelde bezwaren zullen worden
weggenomen met dien spoed, en lanes dien weg, welke de
aard van ieder derzelve in bet bijzonder mogelijk maakt en
van zelfs aanwijst .
Wij hebben, bij ons decreet van den 5 dezer, beide gedaan .
Wij hebben daarbij besloten, dat niet alleen geene bevoorregte
of heerschende Kerk in Nederland moor kan of zal geduld worden, maar dat ook alle placaten en resolution der gewezen StatenGeneraal, uit bet oude stelsel der vereeniging van Kerk en Staat
geboren, zullen worden gehouden voor vernietigd .
Wij hebben hot dragon van onderscheidende teekens, door
leer aren of anders kerkelijke beambten, op openbare straten en
wegen ; hot oefenen van godsdienstige plegtigheden buiten de
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muren van kerken en bedehuizen ; en hot luiden van klokken
ter aankondiging van godsdienstoefening, afgeschaFt, omdat hot
tegen de gelijkheid streed, jets van dit alles langer aan den genootschap, bij uitsluiting toe to latent omdat gewigtige redenen
verboden hetzelve algemeen to vergunnen ; en omdat de noodzakelijkheid van dit alles door hot gansche land heen op den'
eenparigen voet to regelen, vorderde, dat dit besluit van ons
voortkwam .
Tot hot wegnemen van ails drukkende bezwaren uit hot meergemelde oude stelsel geboren ; in hot bijzonder tot hot dadelijk
intrekken en buiten effect stellen van ails zoodanige provincials
resolution, placaten en octrooijen, die de leden van ails kerkgenootschappen verpligten, om ten behoove van eene bevoorregte Kerk, personele belastingen op to brengen ; tot de oogenblikkelijke vernietiging van ails procedures van executie, hoe
ook genaamd, welke uit krachte der voorzegde placaten of oetrooijen worden gedirigeerd, hebben wij, bij eene circulaire
missive, de hoogst geconstitueerde magten in de onderscheidene
gewesten ten sterkste aangemoedigd (1) .
(1) Bij missive van den 10 Augustus 1796 had de Nationals
vergadering aan de gewestelijke besturen, onder anderen, to
kennen gegeven :
dat zij, aan den eenen kant, ten voile overtuigd is, dat hot
onmogelijk is de verworvene vrijheid zonder deugd to bewaren ; dat de bests wetten ijdel zijn, zoo zij niet van de zeden
des yolks hare stevigste steunsels ontleenen ; dat bet de godsdienst alleen is, die op bevordering van deugd en goods zeden den meest vermogenden invloed heeft ; dat eene maatschappij, die de godsdienst vertreedt, ontwijfelbaar naar haren vat neigt ; en dat dus volksbestuurders, die waarachtig
hot heil van den Staat bedoelen, de godsdienst boven alles in
waarde houden en beschermen moeten . Edoch - dat zij hot
aan den anderen kant zeker houdt, dat de Kerk niet alleen
mots gemeens heeft met den Staat, maar dat onk ails vereeniging dezer twee geheel onderscheidene ligchamen, met de
regten der natuur volmaakt strijdig is, en dal hot verleenen
van eenig voorregt, hoe ook genaamd, aan hot eene kerkgenootschap boven hot andere, zoo lijnregt inloopt tegen de
eerste grondbeginselen van vrijheid, gelijkheid en broeder-
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Ter ophefng der overige bezwaren, welker oogenblikkelijke
wegneming onmogelijk was, zoo men niet onbillijk handelen
en goons' verwarringen stichten wilds, hebben wij eons personele commissie uit ons midden benoemd : en wij hebben almede
de hoogst geconstitueerde magten in de onderscheidene gewesten
ten krachtigste aangespoord, om de moor algemeene inrigtingen, die aan hot onderzoek flier commissie zijn aanbevolen, en
ook in bet bijzonder de betaling der hoogleeraren, kerkleeraars
en andere beambten der gewezen heerschende Kerk, op den ouden
voet to laten, of, voor zoo verre daarvan reeds mogt afgeweken zijn, in den vorigen staat terug to brengen, tot zoo lange,
flat door gezegde commissie bij ons zal ingebragt, en door ons
zal zijn goedgekeurd en ingevoerd, een volledig ontwerp, waarnaar deze gewigtige zaak, overeenkomstig de regtvaardigheid
en ten meeste nutte des lands, geschikt zai kunnen worden .
En nademaal wij hot noodig oordeelen, flat, tergeruststelling
der, nabs, flit besluit, zoo veel mogelijk, aan elk en een iegelijk
bekend words

Zoo is aET, flat wij hebben goedgevonden, daarvan, bij Pro-

clainatie ; aan den volke kennis to geven, gelijk wij doen bij
deze, met adhortatie, • flat een ieder zich stiptelijk gedrage naar

de bevelen, uit flit decreet zullende proflueren, err afwachte de
schikkingen, die daarvan de gevolgen zullen zijn, voor zoo verre
derzelver instandhouding noodzakelijk eenigen tijd vorderen zal ;
ontbiederide daarom, en verzoekende de hoogst geconstitueerde
magten in de respective gewesten, flat zij deze unze proclamatie,
van stonden aan, doen publiceren en afgeren, in alle plaatsen
daar men gewoon is zoodanige proclamation en ai cien to doen .

Nota . In overeenstemming met hot, bij bovenstaande prociamatie, afgekondigd decreet der Nationals Vergadering van
den 5 Augustus 1796, heeft, onder anderen, bet Provinciaal
Bestuur van Holland, bij decreet van den 12 dierzelfde
maand, hot Provinciaal Committd gemagtigd, om de onschap, flat hetzelve in een land waar die grondbeginselen
aangenomen zijn, zonder de tastbaarste onbestaanbaarheid met
zich zelve, riiet kan geduld worden .
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derstaande punten of to kondigen, hetgeen bij Publicatie
van den 24 daaraanvolgende is geschied
10 .

Dat het daarvoor gehouden wordt, dat in dit gewest
geene heerschende Kerk, of geen bevoorregt kerkelijk
of godsdienstig genootschap aanwezig is, maar dat alle
kerkelijke of godsdienstige genootschappen in hunne
regten ten opzigte van de maatschappij volkomen gelijk
staan .

2°. Dat aan alle leeraars en kerkelijke personen, geordenden of beamhten der onderscheidene godsdienstige genootschappen binnen deze provincie, van welken staat
of rang dezelve ook zouden mogen zijn (daaronder merle
begrepen degenen, die behooren tot eenige liefdadige
gestichten en de krankenbezoekers), wel uitdrukkelijk
worden geinterdiceerd, om zich na den 1 September
aanstaande, buiten de kerken of bedehuizen in het
openbaar to vertoonen met eenige onderscheiden teekenen, van welken aard en natuur die ook zouden
mogen zijn .
3° . Dat geene godsdienstige plegtigheden voortaan zullen
mogen plaats hebben, noch uitgeoefend worden buiten
de muren der kerken of bedehuizen van de onderscheidene godsdienstige genootschappen, of van de bijzondere huizen der ingezetenen ; en
4e . Dat merle na den 1 September aanstaande, in dit gewest
geene klokken tot aankondiging der godsdienstige oefeningen van eenigerlei kerkgenootschappen zullen mogen
geluid worden .

9J
STAATS∎REGELI''G~
door het Bataafsche yolk in deszelfs grond-vergaderingen op
den 23 April 1798 goedgekeurd en bekrachtigd, en als zoodanig geproclameerd den 1 Mei deszelven jaars.
Algemeene beginselen.
Artikel 8 .
De eerbiedige erkentenis van een Albesturend Opperwezen
versterkt de banden tier maatschappij, en blijft iederen burger
ten duursten aanbevolen .
Burgerlijke en staatkundige grondregels .
Art . 19 .
Elk burger heeft vrijheid, om God to dienen naar de overtuiging van zijn hart . De maatschappij verleent, ten dezen opzigte, aan alien gelijke zekerheid en beschermirig, mils de openbare orde, door de wet gevestigd, door hunne uiterlijke Eeredienst nimmer gestoord worde .
Art . 20 .
Geene burgerlijke voordeelen, of nadeelen, zijn aan de helijdenis van eenig kerkelijk leerstelsel gehecht .
Art . 21 .
Elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zijne Eeredienst, deszelfs bedienaren en gestichten .
Art . 22 .
De gemeenschappelijke godsdienstoefening wordt verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen, en wel met ontsloten deuren .
Art . 23.
Niemand zal met eenig ordeskleed of teeken van een kerkelijk
genootschap, buiten zijn kerkgebouw verschijnen .
Art . 48 .
Het Vertegenwoordigenti Ligchaam regelt, binnen zes maimden na deszelfs eerste zitting, bij eene uitdrukkelijke wet, iwt
Armbestuur over de geheele Republiek .
Deze wet bepaalt de algemeene voorschriften en plaatselijke
beschikkingen, hiertoe vereischt . .

Art . 49 .
Er zal gezorgd worden voor de

opvoeding van verworpen

kinderen .
Art . 60 .
De maatschappij wil, dat de verlichting en beschaving onder
hare leden zoo veel rnogelijk bevorderd worde .
Art . 61 .
De vertegenwoordigende magi maakt zoodanige inrigtingen,
waardoor hot nationaal karakter ten goede gewijzigd, en de
goede zeden bevorderd worden .
Art. 71 .
Geen genootsehap of verzameling van afzonderlijke personen,
van welken aard ook, heeft of maakt reglementen, strijdig met
deze grondbeginselen, of met de acts van staats-regeling .
Acts van Staatsregeling .
Art. 13 .
Van de stemming zijn uitgesloten
a . Allen enz .
c . Alle leden van eenige buitenlandsche corporation, tot welker lidmaatschap, hot zij onderscheiding van geboorte, hot
zij de aflegging van eenige godsdienstige gelofte, vereischt
wordt.
e . Allen, die in woes-, diaconie-, armhuizen of andere gestichten, als behoeftigen onderhouden worden .
Art. 33 .
Tot leden van hot Vertegenwoordigend Ligchaam zijn niet
verkiesbaar
b . Allen, die zich aan eenige kerkelijke Eeredienst verbon-

den, of aan eenig openbaar onderwijs toegewijd hebben ;
ten zij dezelve alvorens vrijwillig afstand doers van deze
hunne bediening .
Art. 92.

Het Uitvoerend Bewind bedient zich, ter volbrenging zijner
verschillende werkzaamheden, van de volgende acht Agenten, als:
sen van enz.
sen van Nationals opvoeding, waaronder begrepen is de ge-

w
e7

neeskundige staats-regeling, de vorming der nationals zeden en
de bevordering van het openbaar onderwijs en van kunsten en
wetenschappen .
AIIUITIONELE ARTIKELEI~

tot de acts van staats-regeling .
Art. 1 .
De gemeenten der voormaals heerschende Kerk blij ven, gedu .
rends de eerstkomende drie jaren na de aanneming der staats
regeling, de gewone tractementen van derzelver leeraren en
hoogleeraren, bij wijze van pensioen, nit 's Lands kas genieten,
ten einde dezelve, in dien tusschentijd, de noodige schikkingen
makers tot derzelver verdere bezoldiging .
Art. 2 .
Ook tot zoo lang, wordt an dezelve gemeenten het zoogenoemde kindergeld voor derzelver leeraren toegewezen .
Art . 3 .
Alle leeraars, hoogleeraaes en derzelver weduwen, op 1 Januarij 1798 gepensioneerd geweest zijnde, blijven de bun toes
gelegde pensioenen, gedurende bun levee, genieten, mils zij
aan het Eewind ier plaatse, alwaar zij worsen, doers blijken,
gems zes honderd gulden jaarlijks inkomen to hebben boilers
bet gemelde pensioen, en bewijzen toonen van hones verknocht•
held aan de tegenwoordige orde van taken .
Art . 4.
Alle geestelijke goederen en fondsen, waaruit to voren de
tractementen of pensioenen van leeraren of hoogleeraren der
voormaals heerschende Kerk betaald werden, worden Nationaal
verklaard, om daaruit, eerstelijk de nog blijvende tractementen
en pensioenen to voldoen, en daarna tot sen vast Ponds to worden aangelegd voor de nationals opvoeding en ter bezorging
van behoeftigen ; blijvende nogtans onverlet de aanspraak, welke
eenig ligchaam of gemeente daarop mogt makers, en, met ti
noodige bewijzen voorzien, aan bet Vertegenwoordigend Ligchaam ter beslissing zal moeten inleveren .
Art . 5 .
Alle andere kerkelijke goederen, door vrijwillige gift, erf-
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making, inzameling of aankoop, bij eenig kerkgenootschap verkregen, worden als bet wettig eigendom der bezitteren erkend
en als zoodanig aan bun verzekerd .
Art . 6 .
Alle kerkgebouwen en pastorijhuizen der voormaals heerschende
Kerk, voor zoo verre zij, door aanbouw uit de afzonderlijke
kas der gemeente, geese bijzondere en wettige eigendommen
zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder plaatselijk bewind, om deswege tusschen alle kerkgenootschappen
eenig vergelijk to trefhen, en wel hisses de eerstkomende zes
maanden na de aanneming tier staats-regeling .
De grondsla ; van dit vergelijk is, in iedere plaats, bet grootste
petal van lodes der onderscheidene kerkelijke genootsehappen,
hetgene alzoo de relalieve meerderheid van zielen zal uitmaken .
Hetzelve zal de voorkeus hebben omtrent de naasting eener
plaatselijke kerk en pastorij, onder bepaling echler, na gedane
begrooting van de waarde flier gebouwen, van eene matige
uitkeering, helzij in eons, of bij termijnen, aan de andere kerkgemeenten, naar evenredigheid van derzelverleden, welke alien,
door deze bepaling, worden gehouden, voor altijd afstand to
hebben gedaan van de gemeene aanspraak (1) .
(1) De Publicatie van bet Uitvoerend Bewind van den 12 Junij
1798 bevat de bepalingen ter geregelde en eenparige uitvoering
der bij de staats-regeling toegestane naasting der kerken en
pastorijen, waaromtrent, bij besluit tier Eerste Kamer van bet
Vertegenwoordigend Ligchaam van den 30 November 1798, onder
anderen deze ophelderende verklaring is gegeven : flat door de
baton in de zoo even gemelde Publicatie bedoeld, moeten worden verstaan : e de voordeelen en opkomsten, welke de kerkgebouwen en pastorijhuizen, uit de daaraan geaffecteerde goo-.
adores hebben, waartegen de fasten overstaan ; - flat voorts
ado fondsen, zoowel als andere kerkelijke goederen, welke, bij
ado bezitneming van de kerkgebouwen en pastorijhuizen door
ado Hervormden, daarbij war en behoorende en die vervolgens
aspeciaal tot hot onderhoud flier kerken en pastorijhuizen hebabende gediend, en alzoo gezegd kunnen worden origineel tot
abet fabriek der kerk en pastorij to behooren, met en benevens
ado kerkgebouwen en pastorijhuizen zullen overgaan aan bet
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be aizoo genaaste kerken en pastorijen blijven ten alien tijde
onder de bezitting, beheering en het speciaal onderboud diet
kerk-gemeenten, aan welke dezelve, volgens het hier voorgaand
onderling contract, zijn toegewezen .
De geschilien, over dit een en ander ontstaande, worden ten
spnetligste beslist door het Vertegenwoordigend Ligchaam .
De torens, aan de kerkgebouwen gehecht, benevens de klokken, met derzever huizingen, worden verklaard, eigendommen
to zijn en to blijven der burgerlijke gemeenten, staande ten alien
tijde onder derzelver beheering en onderhoud .
Art . 7 .
Alle openbare inrigtingen ter bevordering der wetenschappen
in deze Republiek, bij de aanneming dezer staats-regeling aanwezig, blijven op denzelfden voet voortduren tot dat daaromtrent, door het Uitvoerend Bewind, eenig voorstel van verandering aan bet Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan en door
hetzelve zal worden goedgekeurd .

STAATS∎IU GELING
van den 16 October 1801 .
Artikel 3 .
Een iegelijk kan doen en verrigten alles wat hem behaagt,
maar blijft wegens alle zijne laden, zoowel als wegens het verspreiden zijner gevoelens, verantwoordelijk volgens de wet .
Art . 4 .
De wet maakt de noodige bepalingen tot het verzekeren aan
iederen burger van deszelfs eerlijk bestaan ; dock alle gilden of
t ,itsluitende broederschappen blijven afgeschaft .
Art . 11 .
Alle kerkgenootschappen, welke, ter bevordering van deugd
en goede zeden, een Hoogstwezen eerbiedigen en hulde doen,
genieten eene gelijke bescherming der' wetten . Ieder kerkgenoot-

»naastend kerkgenootschap, insgelijks alle predikstoelen, orgels,
stoelen, bankers en wat des meet zij, uit de voorschreven
afondsen en goederen aangeschaft . a
5
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schap belijdt zijne gevoelens openlijk, en vergunt aan een iegelijk
den vrijen toegang tot zijne bijeenkomsten .
Art . 12 .

Elk hoofd eens huisgezins en op zich zeIF staand persoon van
beiderlei kunne, mils den ouderdom van veertien jaren bereikt
hebbende, doet zich inschrijven bij een of ander kerkgenootschap, hetwelk vrijwillig kan verlaten worden om tot een ander
over to gaan . Voor ieder kerkgenootschap wordt van de alzoo
ingeschreven leden tot onderhoud van deszelfs dienaren en eigendommen, eerie jaarlijksche gift gevorderd, niet to boven gaande
eerie zekere bepaalde som, achtervolgens hetgeen, aangaande
dit een en ander, nader bij de wet zal worden vastgesteld
Art. 13 .

(1) .

ieder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in bet bezit van
hetgeen, met den aanvang deter eeuw, door hetzelve wierd
bezeten (1) .
(1) Tot opheldering van art . 12 en 13 is bet bier navolgende
besluit, onder dagteekening van den 28 September 1801, door
bet Uitvoerend Bewind uitgevaardigd
Op bet geproponeerde ter vergadering, en in aanmerking
genomen zijnde, dat aan het 12 en 15 artikel van het ontwerp
van staats-regeling, door velen, hetzij dan uit misvatting of
kwalijkgezinde oogmerken, eerie verkeerde meening wordt toegeschreven, is goedgevonden : de respectieve commissarissen van
het Bewiud bij de departementale hesturen aan to schrijven en
to kennen to geveri
10 . Dat met de woorden van bet 12' artikel, achtervolgens
hetgeen, aangaande dit een en ander, bij de wet nader zal
worden vastgesteld, niets antlers of meerder wordt bedoeld, dan dat, bij eerie wet, zal worden vastgesteld de
hoeveelheid der contributie voor de leden van elk kerkgenootschap, hetwelk buiten slaat zal zijn, om buiten dien
voor zijn bestaan to zorgen : mitsgaders dat de wet zal
bepalen de wijze, waarop de contributie, in ieder kerkgenootschap, onder de respectieve gemeenten zal worden
verdeeld, en geenszins, dat de wet zich vender met de
godsdienstige schikkingen en inrigtingen van elk kerkgenootschap zoude bemoeijen ; en
2° . Dat het 15° artikel geene de minste bedoeling heeft, om

Art . 14 .
Geene uitsluitende burgerlijke voorregten zijn aan eenige godsdienstige geloofsbelijdenis verbonden . De hoogleeraren, leeraren
en kerkelijke bedienden der voormaals bevoorregte Kerk blijven,
too verre die, hij de aanneming dezer staats-regeling, in dienst
zijn gesteld, en nit eenige politieke kassen worden gesalarieerd
of gepensioneerd, hunne tractementen of pensioenen genieten
tot dat het bepaalde bij artikel 12 in werking zal zijn gebragt .
Art . 24 .
Van het stemregt zijn uitgesloten
3°, alle die in wees-, diaconie-, of andere gestichten als behoeftigen onderhouden worden .
Art. 27 .
Leeraars van eenige godsdienstige gezindheid zijn niet verkiesbaar tot eenige posters van politiek bestuur .
Art . 45.
Het Staatsbewind zorgt, door eene daartoe geschikte inrig
ting, voor de bevordering van kunsten, wetenschappen, opvoeding, enz .

in het bezit van eenige genaaste kerk weder verandering
to makers, gelijk dit nit de vergelijking met artikel 13
bovendien zonneklaar blijkt.
En zal extract dezes worden gezonden aan de respective commissarissen van bet Bewind bij de departementale besturen, met last om daarvan bet noodige gebruik
to makers .
Nota . Het 15e artikel luidde
Alle algemeene wetten en bepalingen, welke sedert
bet begin van derr jare 1795 gederogeerd bebben aan
de waarde van eigendommen of wettig verkreg en bezittingen, zijn aan herziening onderworpen . Een ieder
die door dezelve henadeeld is geworden, kan zich deswege aan bet Staatsbewind vervoegen, hetwelk, naar
bevind van zaken, de afschaff ng of verbetering van
die wetten, alsmede eene billijke schadeloosstelling v~orf raagt aan bet Wetgevend Ligchaam .
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STAATSrREGELING
van den 26 April 1805.

Artikel 4 .
Er bestaat geene heerschende Kerk . Het Gouvernement verleent gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen, binnen
dit gemeenebest bestaande . Het handhaaft dezelve bij de ongestoorde uitoefening van hunne kerkelijke instellingen, geschikt
ter verbreiding van godsdienstige beginselen en goede zeden,
mitsgaders tot handhaving der goede orde . Het neemt de noodige maatregelen, welke de bijzondere omstandigheden van deze
k~rkgenootschappen, met betrekking tot de openbare rust en
algemeene welvaart, vereischen .
Art . 8 .
Alle algemeene wetten en hepalingen, welke sedert den jare
1795 hebben gederogeerd aan de pecuniele waarde van eigendommen of wettig verkregene bezittingen, zijn aan herziening
onderworpen . De vertoogen, nit tilt artikel voortvloeijende, kunnen geen onderwerp van regterlijk onderzoek uitmaken . Ieder,
die door dezelve wetten is beiiadeeld geworden, kan zich deswege aan den wetgever vervoegen, die, naar bevind van zaken
en op de meest billijke wijze, op de bovengemelde verzoeken
zal disponeren .
Art. 51 .
De Raadpensionaris zorgt voor de veiligheid en de waardigheid van den Staat, voor de ongestoorde administratie, der Justitie, en voor de handhaving en uitvoering tier wetten, en is
belast met de hooge politic in de geheele Republiek, zoowel in
burgetiijke als kerkelijke zaken .
CONSTITI)TIONELE WETTEN
van 1806 .
EERSTE AFDEELING .

Algemeene bepalingen .
Art. 1 .
De constitutionele wetten thans vigerende, inzonderheid de
constitutie van den jare 1805, gelijk merle de burgerlijke, staat-
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kundige en godsdienstige wetten, tegenwoordig in de Bataafsche
Republiek in gebruik, waarvan de uitoefening overeenkomstig is
met de bepalingen van het tractaat, op den 24 Mei dezes jaars (1)
tusschen Zijne Majesteit den Keizer der Franschen en Koning
van Italid en de BataafsGhe Republiek gesloten, zullen in hun
geheel bewaard blijven, met uitzondering alleenlijk van de zoodanige, welke uitdrukkelijk door de tegenwoordige constitutionele wetten zullen vernietigd zijn .
TWEEDS AFDEELING .

Van de Godsdienst.
Art . 1 .
De Koning en de wet verleenen gelijke bescherming aan alle
de Godsdiensten, welke in den Staat worden uitgeoefend : door
hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld
wordt, betreihende de organisatie, de bescherming en de uitoefening van alle Eerediensten .
Alle uitoefening van Godsdienst wordt binnen de muren der
kerken van alle de verschillende gezindheden bepaald .
Art . 2 .
De Koning geniet in zijne paleizen, mitsgaders in alle plaatsen
a

waar hij resideren ' zal, de vrije en openbare uitoefening van
zijnen : godsdienst .

CO1 STITUTIE
voor het koningrijk Holland, van den 7 Augustus 1,806 .
Art. 6.
De Koning en de wet verleenen gelijke bescherming aan alle
Godsdiensten, welke in den Staat worden uitgeoefend ; door
hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld
wordt, betreihende de organisatie, de bescherming en de uitoeFening van alle Eerediensten .
(1) Bij het 1' artikel van dat tractaat wordt, onder anderen,
de godsdienstige vrijheid aan het yolk van Holland gewaarborgd .
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Alle uitoefening van Godsdienst wordt binnen de muren vary
de kerken der verschillende gezindheden bepaald .
Art. 7.
Be burgerlijke, staatkundige en godsdienstige welters, tegenwoordig in Holland in gebruik, waarvan de uitoefening overeenkomstig is met de bepalingen van let tractaat, op den 24
Mei dezes jaars tussehen Zijne Majesteit den Keizer tier Franschen en Koning van Italic en de Bataafsche Republiek gesloten, zijn in haar geheel bewaard : zij kunnen niet worden veranderd dan door de wet .
Art . 16 .
Leeraren van eenige godsdienstige gezindheid zijn niet verkiesbaar tot eenige posters van politick bestuur .
Art . 34 .
Be Koning zorgt voor de veiligheid en de waardigheid van
den Staat, voor de handhaving en naarkoming der wetten, voor
de ongestoorde administratie der justitie, alsmede voor de hooge
politic, zoowel in burgerlijke als kerkelijke zaken .
Art . 49 .
Be Koning geniet in zijne paleizen, mitsgaders in alle plaatsen
alwaar hij resideren zal, de vrije en openbare uitoefening van
zijnen godsdienst .
Art . 50 .
Be eed des Konings luidt aldus
1k zweer, dat ik de constitutie van het Koningrijk zal achter»volgen, dat ik de integriteit van deszelfs grondgebied zal handhaven ; dat ik zal eerbiedigen en doers eerbiedigen de vrijheid
uvan godsdienst, de gelijkheid van regten, en de staatkundige
~~en burgerlijke vrijheid ; dat ik geene belastingen zal opleggen,
»dan uit krachle der wet, en dat ik in mijne regering geen
sander doel zal hebben, dan eeniglijk de bevordering van bet
))belang, de welvaart en den roem der natie, u
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VOOR DE

YEREENIGDE NEDERLANDEN,
van den 29 Maart 1514 .

Artikel 56.
De Staten derprovincien worden belast met de nitvoering der
wetten en bevelen omtrent de bevordering van godsdienst, openbaar onderwijs, armbestuur,
Art . -133 .
De Christelijke Hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen Vorst .
Art . 134 .
Aan alle bestaande godsdiensten wordt gelijke' bescherming
verleend, de belijders van dezelve genieten dezelfde burgerlijke
voorregten en hebben gelijke aanspraak op bet bekleeden van
waardigheden, ambten en bedieningen .
Art . 135 .
Alle openbare uitoefening van godsdienst wordt toegelaten,
voor zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis aan de publieke orde en rust to zullen toebrengen .
Art . 136 .
Aan de Christelijke Hervormde Kerk wordt bij voortduring
verzekerd de voldoening uit 's lands kasse van alle zoodanige
tractementen, pensioenen, weduwen-, kinder-, school- en academie-gelden, als voormaals aan derzelver leeraren, hetzij di-'
rectelijk uit 's lands kas of uit de daartoe bestaande inkomsten
van geestelijke en kerkelijke goederen of eenige plaatselijke inkomsten, zijn betaald geworden .
Art . 137.
Van alle toelagen, welke laatstelijk aan de andere gezindheden uit 's lands kas zijn toegestaan geweest, wordt almede
het genot, bij voortduring, aan gemelde gezindheden toegekend .
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Art. 138 .
In de behoeften van die gezindheden, welke tot hiertoe geese
of min toereikende toelage van 's lands wege genoten hebben,
zal, op aanvrage daartoe to does, in billijkheid, door den Souvereinen Vorst, met overleg van tie Staten-Generaal, kunnen
voorzien worden .
Art . 139.
Onverminderd bet refit en de gehoudenis van den Souvereiner.
Vorst, om zoodanig toezigt over alle de godsdienstige gezirxtheden nit to oefenen, als voor de helangen van den Staat 'renstig zal bevonden worden , heeft dezelve bovendien in ht bijzonder het refit van image en beschikking omtrent de inrigtingen van die gezindheden, welke, volgens een der voorgaande
artikelen, eenige betaling of toelage uit's lands kas genieten (1) .
Art . 140 .
Ter bevordering van godsdienst, als een vaste steun van den
Staat en ter uitbreiding van kennis, is het openbaar onderwijs
op de hooge, middelbare en lage scholen een aanhoudend voorwerp van de zorg der Regering . De Souvereine Vorst doet van
den staat flier scholen jaarliaks aan de Staten-Generaal een uitvoe'rig versiag geven.
(1) Tot wegneming zoo veel mogelijk van bedenkingen, welke
bij kerkelijke gemeenten of leeraren mogten zijn ontstaan over
de strekking van flit artikel, werd bij besluit van den Souvereinen Vorst, gedagteekend 16. Mei 1814, n 108, de volgende
verkiaring gegeven : ((flat het meer bijzonder refit, bij bet tweede
agedeelte van het 139° artikel der grondwet aan Ons toegekend,
»omtrent de gezindheden, welke eenige betaling of toelage nit
»'s lands kas genieten, gees antler kOn zijn, das hetwelk met
»die betaling in verband staat, en flat Wij Ons daardoor alleenalijk bevoegd achten tot beschikkingen van eenen flnanci~len
»aard, en geenszins, om op grond van genoten wordende be»tahngen nit 's lands kas, eenige andereinzage op de godsdienst»oefening en kerkgebruiken van eenige gezindheid to hebben,
»das naar den aard tier take en de stellige voorschriften van
»artikel 135 en het eerste gedeelte van artikel 139, aan bet
~gouvernement toekomen ; veel minder om op de godsdienstleer,
awelke volgens artikel 134 geheel wordt vrijgelaten, eenigen
ainvloed to oefenen .n
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Art . 141 .
Als eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en
de opvoeding der arm-kinderen, der aanhoudende zorg der Regering aanbevolen, De Souvereine Vorst doet insgelijks van de
inrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de
Staten-Generaal geven .
Nota . Rij de ontwikkeling der beginselen en van den guest
der grondwet, op den 29 Maart 1814, door den heer

C . F, van Maanen, op last van den Souvereinen Vorst,
in de vergadering der Notabelen, voorgedragen, vindt
men, betrekkelijk de vorenstaande artikelen, het volgende :
o De bescheidenheid gebiedt mij ten erode to spoeden, en U,
in de laatste plaats, opmerkzaam to maken op het voile genot
van het onschatbaar voorregt der vrijheid van het geweten, dat
aan alle onze landgenooten bij de grondwet verzekerd wordt .
oDie vrijheid van het geweten, welke boven alle mensehelijke
instellingen verheven is, welker vol genot iedere sterveling steeds
voor zich zeive heeft begeerd, en echter, in vroeger en later
tijden, bij alle volken, door menigvuldige beschikkingen en bepalingen, in meerderen en minderen graad, zoo vaak beleedigd
en geschonden wend, en althans op het gemis van burgerlijke
regten en voordeelen to staan kwam, is thans, bij zoo veel
gouvernementen en beschaafde volken van Europa, die, zonder
onvoorzigtigheid of kwetsing van hunne teederste belangen, aan
den meer en meer zich ontwikkelenden gang van verlichting
hebben kunnen toegeven, niet meer een flaauwe kiank of tegenstrijdigheid gebleven I
o De geest van wijsheid en ware godsdienstigheid, welke de
schriften van oude en nieuwe godgeleerden en wijsgeeren, Christenen en Joden, Roomschen en Onroomschen, zoo uitstekend
kenmerkt, heeft meer bijzonder in de laatst verloopene eeuw,
heerlijke vruchten voortgehragt ; aan vorsten en regeringen
hunne ware belangen leeren kennen, partijschappen en burgertwisten uitgedoofd, de stookplaatsen daarvan vernield, en alle
burgers gelijkelijk aan het belang van den Staat verbonden .
((En wie onzer, Mijne Heeren ! heeft aidt lie milde beginselen
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van harte toegejuicht, welke mijn vorstelijke Meester reeds dadelijk, nadat hij besloten had bet herrijzend Vaderland ter hulpe
to snellen, met die edele eenvoudigheid, beth ten toon gespreid,
in dat onvergetelijke staatsstuk, waarmede dit nieuwe tijdperk
van ons Vaderland een aanvang neemt .
Afkeerig van alle gezag over bet geweten zijner burgeren ;
afkeerig van alle benloeijing; met godsdienstige leerstelsels, en
zich aileen, voor zoo verre dit noodzakelijk moat zijn, de vereischte image en beschikking voorbehoudende omtrent de huishoudelijke inrigtingen van zoodanige gezindheden, welke eenige
betaling of toelage nit 's lands kas genieten, kept de Staat gees
onderscheid tusschen de belijders van alle bestaande godsdiensten, en alien gelijkelijk tot dezelfde regten en voorregten roedoe
pende, bepaalt zich de staatszorg tot een groot en eenig :
de bevordering van goJsdienstigheid, zedelijkheid, kennis en
deugd .
e Daartoe wordt de betaling der eerwaarde leeraars van de
godsdienst, die dus verre nit's lands geldmiddelen bezoldigd zijn
geworden, als een vookregen refit aan bun verzekerd ; daartoe
wordt eene gelijke behandeling naar billijkheid aan alle anderen
toegezegd, wier bijzondere omstandigheden en behoeften gelijke
toelage zouden molten vereischen ; daartoe strekt zich de zorg
der regering nit over bet bong-, middelbaar- en lager-onderwijs, over bet armbestuur, over de opvoeding van arme kinderen ; - en de belijders van alle bestaande godsdiensten, in
aile mogelijke opzigten dezelfde regten en burgerlijke voorregten
genietende, zijn dus voor den Staat viet alleen gelijk, maar
vinden de verzekering van die gelijkheid bonnet regten in de
grondwet, a
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4IIOXD WET
VOOR HET

KONINGRIJK DER NEDERIANDEN,
van den 24 Augustus 1815,
gewijzigd in 1840 .

Artikel 143 .
De Staten (der provincien) worden belast met de uitvoering
der wetten opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige gezindheden en derzelver uitwendige eeredienst, het
openbaar onderwijs, armbestuur, enz .
Art . 188 .
De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan
elk gewaarborgd .
Art . 189.
Aan alle godsdienstige gezindheden in het koningrijk bestaande,
worit gelijke bescherming verleend .
Art. 190 .
De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten alien
dezelfde burgerlijke en politieke voorregten, en hebben gelijke
aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen .
Art . 191 .
Geene openbare oefening van godsdienst kan worden belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid
zoude kunnen storm.
Art . 192.
De tractementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan
dezelve gezindheden verzekerd .
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen of
een niet toereikend tractement genieten, kan een tractement
toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden .
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Art. 193 .
De Koning zorgt, dat de toegestane penningen, die voor de
openbare godsdienst uit 's lands kas worden betaald, tot geene
andere einden besteed worden, dan waartoe dezelve bestemd zijn .
Art . 194.
De Koning zorgt, dat geene godsdienst gestoord worde in de
vrijheid van uitoefening, die de grondwet waarborgt .
Hij zorgt tevens, dat alle godsdienstige gezindheden zich lrouden binnen de palm van gehoorzaamheid aan de wetten van
den Staat .
Art . 224 .
Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de
zorg der Regering . De Koning doet van den staat der hooge,
middelbare en lagere scholen, jaarlijks, aan de Staten-Generaal,
een uitvoerig verslag geven .
Art . 225 .
Het is aan elk geoorloofd, om zijne gedachien en gevoelens
door de drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van
kennis en voortgang van verlichting, to openbaren, zonder eenig
voorafgaand verlof daartoe noodig to hebben ; blijvende nogtans
elk voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of bijzondere personen, voor
zoo verre dezer regten mogten zijn beleedigd .
Art . 226 .
Ais eene zaak van hoog belang wordt ook het armbestuur en
de opvoeding der arme kinderen aan de aanhoudende zorg der
Regering aanbevolen . De Koning doet, insgelijks, van de inrigtingen dienaangaande, jaarlijks een uitvoerig verslag aan de
Staten-Generaal geven .
Nota . In betrekking tot het hoofdstuk van de godsdienst, bevat het rapport der commissie, welke de grondwet van
1815 heeft ontworpen, de navolgende beschouwingen :
«Verschillende godsdienstige gezindheden zijn in de Vereenigde
Nederlanden zamen gekomen, en derwaarts gelokt door de zachtheid der wetten en de bescherming der Regering : zij blijft dezelfde (art . 188) .
ccWelligt was er geene andere bepaling noodig geweest , en
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had men aan Uwe Majesteit geheel kunnen overlaten, om, naar
de inspraak des marten, voor de leeraars van de godsdienst to
zorgen . Dan wij meenden, dat de grondwet voor Uwe opvolgers ten pligt moest makes, Uwe edele gevoelens over to semen, en dat zij daarenboven de verzekering geven moest, dat
nooit eenige gezindheid eene andere in de beoefeliing van hare
eeredienst stores kon, door stellig to verklaren, dat de staatswet aan alien gelijke bescherming verleent (~rt .189--194) .»
NB . Tot verklaring der het sink van de godsdienst betrefEende
bepalingen onzer l,egenwoordige grondwet, strekt wijders
het op den 1 Julij 1842 van gouvernementswege openhaar
gemaakt beginsel :
»dat het, noch met de bepalingen der Nederlandsche
»grondwet, noch met de bedoelingen der Regering,
nzou overeenkomen, dat dezelve zich eenig Jus IN Sacra
»zoude aanmatigen, noch zelfs eenig Jus CIRCA Sacra
auitoefenen, buiten de bestaande Reglementaire verorde»ningen en de algemeene bevoegdheid en verpligting
»der Regering, om to waken voor de goede orde en
»de veiligheid van den Staat .
ALGEMEENE BEPALiNGEN

in betrekking tot de Eeredienst, het Onderwijs en het Armwezen,
voorkomende in de Reglementen op het beleid der Regering
in de Nederlandsche Oost- en West-Indische bezittingen,
sedert het jaar 1815 vastgesteld .

Oost∎tndie .
REGLEMENT van den 30 Augustus 1827 .

Art . 97 .
De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan
elken ingezeten in Nederlandsch Indict gewaarborgd . De oefening
van alle godsdiensten geniet de beseherming van het gouvernement .
Art . 98.
De leeraren van de onderseheidene christelijke gemeenten in
1Tederlandsch Indiii worden nit 's lands kassen bezoldigd .

1!0
Art . 99 .
De Regering zorgt, zoo verl rnogelijk, dat er, op de onderscheidene plaatsen in Nederlansch Indie, scholen voor bet later
onderwijs bestaan . Voor zoo verre er geene bijzondere schoolfondsen zijn, worden de onderwijzers uit's lands kassen bezoldigd .
BEGLEMENT van den 20 Februarij 1836 .

Art . 82 .

De uitoefening van godsdienst, door de onder~cheidene gezindten, geniet in Nederlandsch Indie de bescherming des Bestuurs, voor zoo ver die uitoeFening voor de openhare rust niet
gevaarlijk is.
Art . 83 .
De leeraren van de thans bestaande onderscheidene christelijke
gemeenten in Nederlandsch Indie, worden uit de koloniale kassen bezoldigd ; -- gelijke bezoldiging zal kunnen worden toegestaan aan de leeraren van zoodanige gemeenten, als naderhand op hoop gezag zouden molten worden daargesteld .
West Indie .
REGLEMENT op het beleid van de Regering, het Justitie-wezen, enz .

in Suriname, van den 14 September 1815, n° . 58 .

Art . 22 .
Aan alle godsdienstige gezindheden, thans in de kolonie gevestigd, wordt de vrije uitoefening van hare respectieve godsdiensten en het genot van hare voorregten verzekerd, mits zich
onderwerpende aan de plaatselijke wetten, daaromtrent reeds
gemaakt en nog to makers .
INSTRUCTIE

van den Gouverneur-Generaal der kolonie Suriname

van den 14 September 1815, n° . 58 .

Art . 25 .
De Gouverneur-Generaal zal zorgen, dat alle godsdienstige
gezindheden in de vrije uitoefening van hare godsdienst worden
gehandhaafd, alsmede, dat in de scholen voor de behoorlijke
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opvoeding der jeugd, en derzelver opleiding in godsdienstige
begmselen, worde gezorgd . Indien, ter bevordering deter heilzame oogmerken, eenige meerdere fondsen rnoglen worden vereischt, zal hij, met gemeen overleg van den Hove van Politie
en Crirninele Justitie, de geschiktste middelen ter verkrijging
van dezelve beramen, en Zijne Majesteit daarvan, door middel
van het Departernent van Koophandel en Kolonien, doen blijken .
Art. 26 .
Vermits, sedert eene reeks van jaren, de Broeders van de Moravische gemeente zich in de kolonie Suriname hebben nedergezet, en zich gedurende dien tijd als vreedzame burgers hebben gedragen , en in vele opzigten wezenlijke diensten aan de
kolonie hebben bewezen, door hunnen betoonden ijs'er en zachtzinnige wijze van oefening, zal hij Gouverneur-Generaal de
noodige devoiren aanwenden, opdat de Broederschap in de uitoefening zijner christelijke ondernemingen niet worde gestoord
of benadeeld, maar dezelve, bij alle voorkomende gelegenheden,
maintineren en behulpzaam zijn, mils zich onderwerpende aan
de reeds bestaande of nog to maker wetter, en speciaal aan het
Reglement op bet beleid van de Regering, door Z . M . vastgesteld en geernaneerd .

REGLEMENT op

het beleid der Regering van de Nederlandsche

West-Indische bezittingen van den 21 Julij 1828, goedgekeurd
bij koninklijk besluit van den 16 October 1828, n°. 112 .
Art . 110 .

Het oppertoezigt, ten aanzien van de behandeling der inlandsche volken, slaver daaronder gerekend, het armwezen, het
onderwijs en de kerkelijke taken in de kolonien, worden, order
den Gouverneur-Generaal, bestuurd door eenen Raad-Commissaris
voor het armwezen, het onderwijs en de kerkelijke taken .
Art . 111 .
De, in het Moederland, op bet armwezen, het onderwijs en de
kerkelijke taken bestaande verordeningen zullen, naar gelang
van plaatselijke behoeften en omstandigheden, bij de vervaardi-
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ring tier Reglementen voor elk dier aangelegenbeden in de West-

Indische bezittingen, ten grondslag worden gelegd .
Art . 112 .
De Raad-Commissaris staat in aanhoudende c©rrespondentie
met de respectieve arm- en kerk-besturen , alsmede de schoolopzieners, en alles, wat de belangen deter takken van administratie betreft, waartoe hem eene goede verstandhouding met
de gezagvoerders in de kolonien en de gemeente-besturen wordt
aanbevolen .
Hij draagt, aan den Hoogen Raad zoodanige ontwerpen ter
verbetering voor, als hij nuttig oordeelt, en revert, ten aanzien
van den staat van bet armwezen, bet onderwijs en de kerken
in de verschillende kolonien, een uitvoerig verslag in, zoowel
ten aanzien van den financielen, als den zedelijken toestand van
elk dier aangelegenheden ; welk verslag, door de tusschenkomst
van den Gouverneur-Generaal, aan bet gouvernement in Europa
moet worden opgezonden .
Art . 113 .
Hij zal bijzonder zijne aandacht vestigen op het onderwijs tier
jeugd, en zorgen, dat er niets geleerd worde, hetwelk tegen
de goede zeden of burgerlijke orde strijdig is ; alsmede de openbare onderwijzers, zoowel in hun onderwijs als leverr en gedrag,
naauwkeurig gadeslaan . Hij zal merle toezien, dat school-onderwijzers en school-onderwijzeressen, die niet onmiddellijk door
bet gouvernement uit het Moederland naar de West-Indische
bezittingen worden uitgezonden, aldaar niet geadmitteerd worden, om hun beroep nit to oefenen, dan op speciale admissiE
van den Gouverneur-Generaal, die naauwkeurig zal hebben h
onderzoeken naar hun gedrag, goede zeden, beginselen en be
kwaamheden .
Art, 114 .
Hij draagt zorg, dat de christelijke godsdienst, zoo veer ma
gelijk, onder de heidensche bevolking worde uitgebreid en doa
alle gepaste middelen aangemoedigd, en dat niemand in de uil
oefening van zijne door den Staat erkende godsdienst worn
gekrenkt of gehinderd ; vender moot hij trachten de goede zeds
to bevorderen, en tie stichtingen van weldadigheid eene dog
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matige rigting to doen erlangen ; alias met inachtneming van
de bestaande Reglementen .
Art . 116 .
Aan alle vrije lieden, burgers der kolonie, om bet even van
welke godsdienst of kleur, worden gelijke burgerlijke raglan
toegekend ; alle publieke autoriteiten worden uitgenoodigd, om,
door hun voorbeeld, de dienaangaande nog bestaande vooroordeelen tegen to gaan .
op hat beleid der Regering, hat Justitie-waxen, den
Handel en de Scheepvaart in de kolonie Suriname, van den
21 Julij 1828 .

REGLEMENT

Art. 23 .
Aan hat gemeente-bestuur is de regaling der plaatselijke f nancien opgedragen, ingevolge de verordeningen, die deswege in
deszelfs instructie zullen worden vastgesteld .
Art . 24.
Insgelijks voorziet hat gemeente-bestuur in de bekostiging en
hat onderhoud van alle gebouwen, wegen, enz ., welke tot de
gemeente als zoodanig behooren, in de geregelde betalingen der
tractementen van predikanten, onderwijzers en van alle plaatselijke offcianten ; en voorts in alle overige plaatselijke behoeften,
en zulks uit eigene plaatselijke middelen, welke jaarlijks, bij
wage van begrooting, aan den Gouverneur-Generaal in Rade
tar nadere regaling zullen worden voorgedragen : alias op zoodanigen voet en wijze, als bij hat algemeen Reglement is vastgesteld, en bij de instructie van hat gemeente-bestuur nader is
aangewezen .
Art . 25 .
Insgelijks is aan hat gemeente-bestuur toebetrouwd bet toevoorzigt over kerhen, armen-inrigtingen en alle andere dergelijke administration, over de weeskamers, die in de kolonie
Suriname bestaan ; over alle met de gezondheid en bet welzijn
der ingezetanen in verband staande etablissementen ; over enz .
Art. 31 .
1r zal onder bet toevoorzigt van hat plaatselijk bestuur be-
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staan eene algemeene weeskamer, belast met de zorg over weeskinderen, en bet beheer over derzelver goederen alsmede eene
algemeene onbeheerde en desolate boedelkamer, belast met de
bereddering van onbeheerde boedels : alles volgens zoodanige
instruction, als daaromtrent bestaan of nader zullen worden
ontworpen .
REGLEMENT

op hot beleid der Regerinq in de kolonie Suriname,

vastgesteld bij koninklijk besluit van den 9 Aug . 1832, n° . 89 .
Art . 62.

Elk, die tot eenig ambt of openbare betrekking in de kolonie
Suriname verkiesbaar is, zal in hot burger-register flier kolonie
moeten zijn ingeschreven .
Art . 63 .
Geen godsdienst of kleur zal voor hot overige den veijen burger van bet bekleeden van eenig ambt of bediening kunnen uitsluiten .
Art . 75.
De Regerinq zorgt voor de beheering der' insolvente boedels,
en voor die der nalatensehappen, welke aan weezen vervallen,
en onbehe~erd zijn .

DERIIE HOOFDSTIJK.

LEGISATIE,
LOF STAATS-VERORDEMNGEN
IN VERBAND STAANDE TOT

ALGEMEENE AANMERKINGEN .

Ofschoon onderscheidene, in dit Hootdstuk, v ermelde wetten
besluiten en verordeningen, hetzij door de veranderde staatsgesteltenis, of wel door later gemaakte bepalingen, hunne verbindende kracht hebben verloren, of niet meer van toepassing
zijn, heeft men echter gemeend, het onderwerp of den korten
inhoud van die stukken, niet achterwege to moeten laten, eensdeels om de volledigheid der hierna volgende tijdrekenkundige
opgave niet to verbreken, en anderdeels nit aanmerking, dat de
kennis flier vervallen, ingetrokken of gewijzigde staats-stukken,
toch altijd, in verband met de geschiedenis der aangelegenheden waartoe zij betrekking hebben gehad, haar nut behoudt .
Om die reden is, bij de gedachte opgave, insgelijks eene plaats
ingeruimd aan zoodanige besluiten en verordeningen, welke meer
bijzonder de voormalige zuidelijke provincien van het Koningrijk
der Nederlanden hebben betroifen, dock niettemin, ook thans
nog, voor de kerkelijke geschiedenis van belang kunnen worden
geacht, of wel betrekking hebben behouden tot de kerkelijke
zaken van het Hertogdom Limburg en sommige andere Nederlandsche landstreken of grens-gemeenten, die tot aan de nitvoering der pauselijke breve van den 2 Junij 1840, een gedeelte
der Belgische Bisdommen hebben uitgemaakt .
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TJJDItEKENKIJIYDIGE OPGAYE
der wetten, besluiten en verordeningen, door bet Nederlandsche Staats-bestuur, uitgevaardigd in betrekking
tot de taken van de EEREDIENST, bet OPENBAAR ONDERwrss en bet ARMWEZEN in bet algerneen, en inzonderheid van die, welke bet ROOMSCH KATxoLIJK KERK-GENOOTSCHAP betre ffen .

Eerste Reeks .

Van December 18

tot en met bet jaar 1824 .

6 December 1813, Staatsblad n° . 4 .
Proclamatie van Z . K . H . den 1-leer Prins van Oranje, houdende aanvaarding, door Hoogstdenzelven, van de Souvereiniteit
der Vereenigde Nederlanden . (Zie Besluit 15 December 1813 .)
ZYota . De Staats-omwenteling, welke de Nederlanden verloste van

de Fransche overheersching, ving aan met de daarstelling van
een Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden, waarvan.,
in naam van Zijne Hoogheid den Heer Prins van Oranje, door
dat Bestuur, kennis werd gegeven bij deszelfs Proclamatie van
den 24 November 4813 (Staatsblad no . 1) . Op den 30 daaraanvolgende kwam die Vorst in bet Vaderland (tie Hoogstdeszelfs
Proclamatie van then dag, Staats-Courant ii' . 2) . Bij Proclamatie
van den 2 December 4813 (Staats-Courant n© . 2) verklaarde Hij
zich bereid, om de Souvereiniteit deter landen, onder waarborg
eerier wijze eonstitutie, to aanvaarden, en op den 6 diet maand,,
gam Hoogstdezelve de teugels van bet Bestuur als Souvereine
Vorst in handen, waarvan kennis werd gegeven bij eene Publicatie en eene Proclamatie, beide op then da„ uitgevaardigd .
8 December 1813, no . 11 .

Aanschrijving van den Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche Zaken (onder wiens beheer de taken van de Eeredienst
voorloopig geplaatst wares) aan de kerkelijke autoriteiten der
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versehillende godsdienstige gezindheden, om van alle veranderingen in het personeel der dienstdoende geestelijken en kerkleeraars, aan zijn Departement kennis to geven . (Zie Circulaire
31 Mei 1827, n° . 143 .)
15 December 1813, Staatsblad n° . 11 .
Besluit, verklarende, dat de landen en plaatsen, begrepen
onder de Departementen der Monden van den Rijn en der Monden van de Schelde, mitsgaders bet Arrondissement van Breda,
als van ouds, een deel zullen uitmaken van den Staat der Vereenigde Nederlanden en dat het laatstgenoemde Arrondissement
hij het eerstgemelde Departement zal gevoegd worden . (Zie Wetten 20 Julij 1814, Staatsblad ri°. 83 en 84 .)
ZVota . De hier bedoelde landstreken waxen, bij het tractaat can

den 46 Maart 1810, door den Koning van Holland, aan Frankrijk
afgestaan en vervolgens, overeenkomstig de keizerlijke decreten
van den 26 April en 15 Mei deszelven jaars, tot bovengenoemde
Departementen en het vermelde Arrondissement gevormd . Het
Departement der Monden van den Rijn bevatte de toenmalige
Arrondissementen 's Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven . Ilet
Departement der Monden van de Schelde was zamengesteld uit
de Arrondissementen van Middelburg, Goes en Zierikzee ; terwijl het Arrondissement van Breda (bevattende de voormalige
Baronie van dien naam en bet Marquisaat van Bergen-op-Zoom)
bij bet Departement de twee Nethen was ingelijfd.
Bij de voormelde decreten was onder anderen bepaald
dat het Departement der Monden van den Rijn een Bisdom zou
uitmaken, waarvan de zetel to 's Hertogenbosch zou gevestigd
worden ;
dat het Departement der Monden van de Schelde een deel zou
uitmaken van bet Bisdom van Gent ; en
dat het Arrondissement van Breda zou worden ingelijfd bij
het Aartsbisdom van Mechelen .
De kerkelijke beschikkingen, welke tot deze veranderingen in
het kerkelijk gebied vereischt werden, zouden, achtervolgens
artikel 8 van bet op den 25 Januarij 1813 to Fontainebleau getroffen Concordant (zie de decreten van 43 Februarij en 25 Maart
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4893) nader hebben moeten geregeld worden, dock de staatkundige gebeurtenissen van 4893 hebben verhinderd aan die,
reeds destijds ontworpene regeling, uitvoering to geven . (Zie
Besluiten 2 October 4827, Staatsblad n 44 en 42 .)
18 December 1813, Staats-Courant n° . 2.
Besluit, houden afsehaiBng der universitaire hel ng, of belasting op bet onderwijs . (Zie Besluit 20Maart 1814, St.bl . n° . 39 .)
20 December 1813, Staatsblad n

14.

Besluit, vaststellende een Reglement van algemeene Volks-.
wapening Landstorm en Land-militie, waarbij, onder anderen,
van de dienst in de Land-militie worden vrijgesteld : de geestetelijken van alle gezindheden en de schoolhouders . (Zie Wet 27
Februarij 1815, Staatsblad n 19 .)
22 December 1813, Staats-Courant n

6.

Besluit, waarbij provisioneel en tot zoo lang finale bepalingen
op bet stuk van bet begraven van lijken in de kerken zullen
zijn gemaakt, aan ieder wordt vrijgelaten, de dooden in de
kerken to doers begraven, volgens bet oude gebruik, en tegen
betaling der daartoe verordende gelden . (Zie Besluit 24 Mei 1825,
no. 162 .)
23 December 1813, Staats-Courant n°. 2 .
Besluit, houdende, in afwachting der bepalingen, welke bij
de organisatie der Eerediensten in bet algemeen en bij de beschikkingen op bet stuk der heerlijke regten, omtrent bet jus
patronatus, in bet bijzonder zullen gemaakt warden, provisionele voorzieningen omtrent de goedkeuring der beroeping van
kerkelijke leeraars, voor zoo verre die onder de Fransche regering vereischt weed en ten aanzien van zulke leeraars, welke
toelagen uit 's lands kas genieten . (Zie Besluit 19 Januarij 1814,
Staats-Courant n° . 19 .)
26 December 1813, Staats-Courant n° . 1 .
Besluit, uitschrijvende bet vieren van een' plegtigen nationalen
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Dank-, Vast- en Bededag, op den 13 Januarij 1814, voor den
gelukkigen orrrkeer van zaken in bet Vaderland, mitsgaders bet
houden van een plegtig dank- en biduur, op iederen eersten
Woensdag van elke maand, tot wederzeggen toe . (Zie Besluit
30 Maart 1814, Staats-Courant n°. 77 .)

19 Januarij 1814, Staats-Courant n° . 19 .
Besluit, boudende dat de tractementen en toelagen tot en met
1810 uit 's Rijks kas aan geestelijken en kerkleeraars toegestaan,
daaronder begrepen de zoogenaamde competentit n , to rekenen
van den eersten December 1813, wederom zullen worden uitbetaald, alsmede dat er zal worden voorzien in de bezoldiging
flier geestelijken en kerkleeraars en bepaaldelijk van de Roomsch
Katholijken, welke tot nog toe gees tractement van den Laude
genieten. (Zie Grondwet van 29 Maart 1814, art. 136-138 .)
JVota . Ter uitvoering van flat besluit zijn de jaarwedden, welke
sedert 9804, uit de inkomsten der geestelijke goederen in het
toenmalige Departement Braband aan de Kerkvoogrlen, de professoren der seminaries en de pastoors in de tot flat Departement
behoorende gedeelteu der toenmaligejApostolische Vicariaten van
's Hertogenbosch, Grave en Breda wares bewilligd, wederom
toegestaan bi j de resolu lien van den 22 April, 4 0 Augustus en
8 October 4894, n°. 35, 20, 21 en 1 ; terwijl in datzelfde jaar,
aan de geestelijken in de overige gedeelteu van die en in de
andere R . K, kerk-districten, onder zekere voorwaarden voor
de opvolgende titularissen, toelagen zijn verleend bij de besluiten van den
6 September n° . 48 in Holland en Zeeland . (Zie 27 Oct . 4894 .)
44
a
a 23 » Vriesland .
a
a 5 a Ravensteiu en Megen.
28
28
a
a 6 a Nijmegen en Druten .
a 6 as Groningen .
10 October
a
a 29 a Salland en Drenthe .
44
22
a
a 83 a Utrecht .
22
a
a 84 a T`venthe .
22 November a 83 a Gelderland .

26 Januarij 1814, Staats-Courant n

22 .

llerigt van den Commissaris-Generaal voor de Binnenlandsche
taken, omtrent de instandhouding der wetgeving, betreffende
de verpiigting tot bet vr-a,gen van magtiging tot aanvaarding vary
erfstellingen, legatee, giften, enz . , vermaakt aan armen, kerken, enz . (Zie Besluit 4 April 1816, n° . 9 .)
19 Maart 1814, Staatsblad n', 37 .

Besluit, waarbij, onder zekere bepalingen, worden gecontinueerd de remission en restitution, bij de wet van den 21 April
1807 toegestaan aan de armen-direction en pieuse gestichten,
voor zoo veel betreft de Rijks indirecte belastingen ren plaatselijke he rngen op hot gemaal, bet zout, de zeep, de dranken,
de turf en de steenkolen, mitsgaders de vrijdommen of exemption
aan die instellingen verleend, in betrekking tot hot zegel en de
registratie . (Zie Besluit 21 Februarij 1817 .)
20 Maart 1814, Staatsblad n°. 39 .
Besluit, houdende verordeningen aangaande bet lager schoolwezen ; waarbij de wet van den 3 April 1806 als de grondslag
tier Nederlandsehe school-inrigtingen wordt gehandhaafd en bepalingen gemaakt worden, omtrent hot vervullen der openvallende plaatsen van school-onderwijzers, na vergelijkend examen,
mitsgaders nopens de bestrijding der kosten van hot onderwijs .
(Zie Grondwet van 29 Maart 1814, art . 140.)
lYota . Bij de arresten van den Hoogen Raad van den 46 December
4845 en 20 October 4846, is dit besluit besehouwd als kracht
van wet hebbende en tRevens, onder meerdere regtskwesticn, beslist, dat de bijzondere scholen niet zijn uitgesloten van bet,
bij art 2 des voormelden besluits, voorgeschreven vergelijkend
examen, en dat mitsdien cone benoeming of aanstelling van eenen
onderwijzer op eene diaconie-school (bijzondere school der eerste
klasse) door haar bestuur gedaan, niet wettig is, indien die
onderwijzer goon vergelijkend examen heeft afgelegd, ingevolge
artikel 2 van dat besluit,
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26 Maart 1814, Staatsblad n

46.

Besluit, houdende provisionele bepalingen wegens de toekomstige uitoefening der voormalige heerlijke regten . (Zie Advertentie van den 12 lVlei 1814 in de Staats-Courant n° .113 en Besluit 28 September 1814, Staatsblad n~ . 102 .)
29 Maart 1814, Staatsblad n° . 44* .
Grondwet der Vereenigde Nederlanden . (Zie Besluit 16 Mei
1814, n ° . 148 .)
Art . 86, 134 tot en met 139 betreffen de Godsdienst.
140 raakt bet Onderwijs ; en
141

3)

>)

Armwezen .

30 Maart 1814, Staatsblad n° . 45 .
Proclamatie van de plegtige inhuldiging van Z . K . H . den
Heere Prins van Oranje-Nassau ais Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden . (Zie Proclamatie 16 Maart 1815 .)
30 Maart 1814, Staats-Courant n° . 77 .
Besluit, uitschrijvende een algerneen dank- en biduur, ter gelegenheid der plegtige inhuldiging van Z . K. H . den Souvereinen
Vorst . (Zie Besluit 22 Junij 1814 .)
8 Mei 1814, n° . 146 .
Besluit, bepalende, dat er voor 's lands rekening zal worden
voorzien in de kerkelijke behoeften (bet onderhoud van kerk,
pastorij en pastoor) op het eiland Schokland. (Zie Besluit 19
November 1821, n° . 88.)
8 Mei 1814, n ° . 147.
Besluit, magtigende het Departement van Binnenlandsche Zaken, om to disponeren op alles wat betreft de begeving en de
conf rmatie der begeving van vicaryen, praebenden, kanonisyen
en soortgelijke benef cien , en zulks op dezelfde wijze als heeft
plaats gehad tot op de inlijving dezer landen in Frankrijk . (Zie

Besluit 3 November 1815, n° . 25 .)
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14 Mei 1814, Staatsblad n° . 58 .
Wet tot herstel tier rationale Schuld .
Art. 22, 23 en 24 betreffen de inschrijving op de nieuwe
grootboeken van werkelijke en uitgestelde schuld, der kapilalen, welke, op 31 December 1813, ten name van kerken,
armen, enz ., warm ingeschreven op de onderscheidene afdeelingen van het oude grootboek der rationale Schuld, (Zie Besluit 28 Julij 1814, n°. 22, Staatsblad n°. 89 .)
16 Mei 1814, n° . 148 .
Besluit, houdende uitlegging der hedoeling van het 139° artikel
der grondwet, ter wegneming van de godsdienstige bezwaren,
uit de bepaling van dat artikel voor de vrijheid van eeredienst
ontleend . (Zie Grondwet 24 Augustus 1815 .)
17 Mei 1814, n° . 90.
Kennisgeving van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, aan het kapittel der Oud-Bisschoppelijke Klerezy,
houdende diet de, zonder voorkennis ties gouvernements, gedane
benoeming van den lleer Willibrordus van Os tot Aartsbisschop
van Utrecht, van wege het gouvernement niet wordt gehomologeerd . (Zie Besluit 8 Mei 1825, nn . 111 .)

IVota .

tngesolge de koninklijke beschikkingen van den 27 Junij en

18 Juiij 1803, n° . 2 en 406, was de verkiezing van eenen nieuwen Aar isbisschop verboden, in afwachting der regeling van de
taken der Oper.bare Eeredienst in het algemeen, en van die der
Roomsch Katholijken in

het

bijzonder .

30 Mei 1814 .
Tractaat tusschen de Verbondene Mogendheden en den Koning
van Frankri,jk .
Art . 26 betreft de kerkelijke pensioenen, welke, to rekenen
van 1 Januarij 1814, ophouden ten taste van Frankrijk to
loopen, voor zoo verre zij niet door Fransche onderdanea
genoten worden .
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22 Junij 1814, Staats-Courant n° . 155 .
Besluit, uitschrijvende eenen algemeenen dankdag, ten gevolge
van het sluiten van bovengemeld vredes-tractaat .
20 Julij 1814, Staatsblad n° . 83 .

Wet, waarbij Staats-Vlaanderen, of dat gedeelte der voormalige Generaliteits-landen, hetwelk gelegen is op den linkeroever van de Wester-Schelde, met de provincie Zeeland wordt
vercenigd . (Zie Besluit 9 Januarij 1815, n° . 20 .)
1Vota . Staats-Vlaanderen was, bij tractaat op den 46 Mei 9795,
to 's Gravenbage gesloten, aan Frankrijk afgestaan ; bij de wet
van den 9 Vendemiaire, 1V jaar (1 October 9795) bij het Departement van de Schelde ingelijfd en dien ten gevolge, bij de
uitvoering van het Concordant van 1804, overeenkomstig de pauselijke Bulle van den 3 der Calenden van December 1801, in
het grondgebied van het toen ingestelde Bisdom van Gent begrepen ; waarvan het bij de pauselijke breve van den 9 Maart
4841, weder is afgescheiden, om to worden gevoegd bij bet
Apostnlisch Vicariaat van Breda . (Zie Besluit 19 April 1844, no . 96,)
20 Julij 1814, Staatsblad n° . 84 .

Wet, bepalende de grenzen der provincie Braband, waardoor
Nieuw-Vosmeer (kerkelijk behoorende tot de Hollandsche Zending, Aartspriesterschap Holland en Zeeland) van de provincie
Zeeland is afgescheiden en overgegaan tot de provincie Braband
(Noord-) . (Zie 'Vet 10 Februarij 1815, Staatsblad n° . 14 .)
21 Julij 1814 .
Acte, houdende de grondslagen der vereeniging van Belgie
met de Nederlanden . (Zie Proclamatie 1 Augustus 1814.)
1Yota . Bij bet 2e artikel van het in deze acte vervatte protocol
der voorwaarden, wordt bepaald : dat er in de artikelen der
Nederlandsche grondwet, welke aan alle Eerediensten gelijke
beseherming en gunst verleenen, en de toelating van alle burgers, welke ook hunne godsdienstige begrippen zijn, tot openbare ambten en bedieningen waarborgen, niets zal veranderd
worden .
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23 Julij 1814, n° . 42 .
Besluit, waarbij de altaarsieraden en kerkmeubelen uit de kapellen van Koning Lodewijk op de paleizen to Amsterdam, in
bet Bosch bij 's Gravenhage en op bet Loo, worden geschonken
aan het R . K. Seminarie to Warmond, aan de St . Jacobuskerk
to 's Gravenhage en aan de ii . K, kerk to Vaassen .
28 Julij 1814, Staatsbla 1 n° . 89.
Besluit, verkiarende art . 22 der wet van den 14 Mei 1814
(Staatsblad n° . 58) met betrekking tot de woorden pieuse gestichten .
28 Julij 1814, Staatsblad n ° . 90 .
Besluit, houdende reglement op de afschrijving der in het oude
grootboek der 1\ ationale Schuld ingeschreven kapitalen en het
opleggen der gevnrderde bijlage .
Art. 6, 7-13 betreifen de kerken en arrnen .
1 Augustus 1814, Staats-Courant n° . 179.
Proclamatie van den Souvereiaen Vorst der Vereenigde Nederlanden aan de inwoners van Belgie, belovende, onder anderen,
bescherming aan de Roomseh Kathoiijke godsdienst . CZie Pro-.
clamatie 16 Maart 1815.)
17 Augustus 1814, Staats-Courant n°. 207.
Besluit, houdende bepalingen omtrent het voorzien in de behoePten der armen . (Zie Wet 28 November 1818, St.bl . n° . 40 .)
2 September 1814,

nC .

50 .

Besluit, bepalende bet vernietigd blijven der, ten gevolge van
bet keizerlijk decreet van den 3 Januarij 1812, gesupprimeerde
kloosters to St. Agatha, Boxmeer, Ileursen, Haren, Megen,
Uden en Velp . (Zie Besluit 8 Februarij 1815, n ° . 38.)
7 September 1814, Staatsblad n° . 98 .
J3eshuit, ter bevordering van het meer algemeen gebruik der
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koekpok-inenting, vooral bij de bedeelden uit de ormkassen en
vary de kinderen in de gods- en weeshuizen . (Zie Besluit 18 Apr ii
1818, Staa(sblad n° . 20 .)
23 September 1814, n° . 3 .
Resolutie van den Secretaris van Staat voor de
betreifende den vrijdom van grondbelasting van a11e
conie- en gasthuizen,, waarin beboeftigen om riiet
derhouden, met uitsluiting van bijzondere gestichten
(Zie Besluit 17 September 1818, n . 66 .)

Financier,
gods-, diswarden onen hofjes .

28 September 1814, Staatsblad n°. 102 .
Besluit, omtreut de uitoefening van bet regt van coliatie of
beroeping van predikanten, voorkomende bij bet 5° artikel van
bet besluit van den 26 Maart 1814, Staatsblad n° . 46 . (Zie Besiuiten 1 Februarij 1815, Staatsblad n° . 10 en 11 Au gustus 1819,
Staatsblad n° . 43.)

10 October 1814, no . 8.
Besluit, magtigende de Staten der provincien tot het beschikken op de verzoeken van kerk- en armbesturen, om autorisatie
tot publieken verkoop van vaste of onroerende goederen aan
kerk of armen behoorende . (Zie Besluit JO Sept . 1815, n° . 4 .)
19 October 1814, n° . 94.
Besluit, regelende de grensscheiding der gemeenten, welke
tot bet arrondissement Ecloo behoorerr en gedeeltelijk op Hot
landsch en gedeeltelijk op Belgisch grondgebied gelegen zijn .
(Zie Wet 20 Julij 1814, Staatsblad n° . 83 .)

22 October 1814, Staatsblad n° . 103 .
Besluit, houdende intrekking van bet decreet van den 22 Ja
nuarij 1813, betreffende den afkoop der tienden .
1Vota . De wetgeving betrellende bet tiendregt is vervat in de pld-

caten van 1 October 9520 en 99 April 1529 ; in tie decreten van
den 18 October 9890, 11 Januarij 4811, 22 Januarij 9843 ; in
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de wet van den 6 Junij 4840 (Staatsblad n' . 47) ; en in den VIII
titet van bet tweeds hock van bet Nederlandsehe Burgerlijk
Wetboek .
27 October 1814, n° . 10 .
Missive van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken, houdende verklaring van de beide voorwaarden, voorkomende in het besluit van den 6 September 1814, n° . 48 en
volgende besluiten, waarhij jaarlijksche toelagen uit's Rijks kas
aan Roomsch Katholijke geestelijken zijn toegekend . (Zie Missive
12 December 1814.)
8 December 1814, Staatsblad n° . 58 .
Reglement op de insclirijving van kapitalen op het grootboek
der Nationals Schuld . (Zie Besluit 22 Dec . 1814, St .bl. n°. 113 .)
Art . 10, 14 en 15 betrefl'en de kerken en armen .
12 December 1814, n°, 9 .
Missive van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken, houdende nadere verklaring van de, in bet besluit van
den 6 September 1814, n° . 48 en volgende besluiten, voorkokomende voorwaarden, nopens de continuatie der toelagen uit
's Rijks kas aan opvolgende geestelijke titularissen . (7,ie Besluit
18 Februarij 1815, n°. 98 .)
16 December 1814 .
Besluit, houdende dat de geestelijken ontheven zijn van de
verpligting om brieven van naturalisatie to verwerven, om de
bedieningen, welke zij bekleeden, to blijven waarnemen . (Zie
Besluit 8 Augustus 1822, n° . 91 .)
22 December 1814, Staatsblad n°. 113 .
Reglement op de overschrijving van ingeschrevene kapitalen
op het grootboek der Nationals Schuld . (Zie Wet 14 Januarij
1815, Staatsblad n° . 4 .)
Art . 20 en 21 betreffen de kerken en armen .
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23 December 1814, Staats Courant n° . 7 (1815) .
Besluit, waarbij de administratie der voormalige Gerreraliteitslanden, welke geen gedeelte van bet laatst bestaan hebbende
Departement der Monden van den Rijn uitmaken, bij bet bestuur
der provincie Braband wordt overgebragt .
31 December 1814, n° . 50 .
Besluit, houdende organrsatie titer armbesturen in de voormalige Departementen der Monden van den Rijn en der Schelde,
bet voormalig Staats-Vlaanderen en de overige gewezen Generaliteits-landen, thans uitmakende de provincien Gelderland,
Zeeland en Braband'.

9 Januarij 1815, n °. 20.
Besluit, houdende bepalingen nopens de landelijke bezoldiging
tier dienstdoende geestelijken in bet voormalig Staats4Tlaanderen . (Zie Besluit 16 November 1832, n° . 34 .)
14 Januarij 1815, Staatsblad n° . 4 .
Wet, houdende bepalingen op de i'nschrijving van kapitalen
in bet nieuwe grootboek der Nationals Schuld . (Zie Aanschrijving 24 Maart 1829 .)
Art. 4 en volgende, verpligten, onder anderen, de kerkelijkeen armbesturen, om alle kapitalen van werkeli jke rentgevende
of uitgestelde sebuld, welke zij in die hoedanigheid bezitten
of zullen verkrijgen, in bet Grootboek to doen inschrijven ;
met verbod om, onder geen voorwendsel, eenige certificates
of acten van deelgeving, door administratie-kantoren of bijzondere personen uitgegeven, in hunne kwaliteit to bezitten,
alles op verbeurte eener boete van bet vierde der waarde van
elk dusdanig niet ingesehreven kapitaal, of certificaat, of
acts van deelgeving . (Zie
blad n° . 33 .)

wet

vart 21 Augustus 1816, Staats-

24 Januarij 1815, n° . 9 .
Besluit, waarbij aan de gemeenten van alle godsdionstige ge~
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indheden wordt vrijgelaten, om, voor zoo verre zij daartoe in
hunne kerkgebouwen gelegenheid hebben, den aanvang van de
openbare Eeredienst door het luiden der klokken aan to kondigen . (Zie Besluit 12 Januarij 1844, n ° . 97 en art. 48 der Wet
van 1'8 Germinal, X jaar .)
1Yota . Bij besluit van Koning Lodewijk van den 46 Maart 4809

was bepaald, dat de gebouwen, uitsluitend tot uitoefening van
de godsdienst bestemd, van de overige gebouwen zigtbaar in gedaante moeten verschilten en veorzien zijn van eenen aan de
grootte der kerk geevenredigden toren, waarin eene kerkklok
kan gehangen worden .
Bij besluit van den 42 Januarij 4844, n° . 97 is verklaard, dat
bet besluit van 24 Januarij 1845, n° . 9 het gebruiken, door de
gezindheden, der klokken vats de burgerlijke gemeenten, niet
bedoeld heeft .
8 Pebruari j 1815, n° . 38.

Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent de religieusen
tier gesupprimeerde kloosters St. Agatha, Boxmeer, Deursen,
Haren, Megen, Uden en Velp , en zulks' ter uitbreiding van
bet besluit van den 2 September 1814, n° . 50 . (Zie Besluit 9
hart 1818, n °. 12.)
10 Februarij 1815, Staatsblad n° . 14 .
Wet, houdende nadere bepalingen van de grenzen der provincie Braband, waarbij worden gevoegd alle plaatsen, van ouds
tot de provincie Holland behoorende, welke ten zuiden van bet
Hollandsche Diep, den Biesbosch, de Merwede en de Maas gelegen zijn, daaronder ook begrepen de Willemstad en Prinsenland. (Zie de Wetter van den 20 Julij 1814 en 18 November
1818, Staatsblacden n° . 84 en 38.)
15 Februarij 1815, n° . 16.
Besluit, houdende bepalingen ropers het gelijktijdig bekleeden
van twee lucrative hedieningen, waaraan van 's Rijkswege jaarwedden boven de f 300 verbonden zijn .
Zyota . Dit besluit is, bij koninklijke decisie van den 22 Octeber
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1816 ; lett, M3, ook op de van 's Ri}ks wege bezoldigde R . K
geestelij ken toepasselijk verklaa rd .
18 Februarij 1815, n° . 98 .
Besluit, verklarende dat de twee voorwaarden, aan welker
vervulling de continua tie der toelagen , bij besluit van den 28
September 1814, n° . 6 en volgende besluiten, aan R . K . geestelijken verleend, is afhankelijk gemaakt, geheel in verband stain
en behooren uitgelegd to worden, volgens fret besluit van den
16 Mei 1814, no . 148, waarbij de zin van art . 139 der grondwet van 1814 is verklaard . (Zie Besluit 29 Aug . 1815, n° . 83 .)
1lrota . Daar bet 139' artikel der grondwet van 4814, bij die van

1845, niet is overgenomen en alzoo, na de invoering van laatstgemelde grond wet, de grond, waarop bet stellen van de bedoelde
voorwaarden had berust, niet meer bestond, zoo is de vex bindelijkheid flier voorwaarden komen to vervallrn (Zie honinklijke
beschikking van den 21 December 4827, n° . 93 )
27 Februarij 1815, Staatsblad n' . 19 .

Wet op de Nationals Militie . (Zie Wet 8 Januarij 1817 .)
ZV'bta . Bij art . 43 § d en a zijn van de dienst vrijgesteld : de

geestelijken van alle gezindheden en de studenten in de godgeleerdheid .
27 Februarij 1815, Staatsblad n° . 20 .

Wet op de Schutterijen. (Zie Wet 11 April 1827 .)
1Yota, Bij art . 12 § f, g en h zijn van de persoonlijke dienst bij

de schutterij vrijgesteld : alts bedienaars van de openbare godsdienst van ills gezindheden ; -- de professoren en lectoren aan
de hoogescholen, de athenea en seminaria ;
en de studenten
aan dezelve .
1 Maart 1815, Staatsblad n° . 21 .

Wet, houdende bepalingen nopens de viering van de zon • en
feestdagen, aan de openbare Christelijke godsdienst toegewijd .
(Zie Besluit 8 December 1815, n° . 111 .)
1V'ota . Bij besluit van den 4 October 1814 (Journal Ofhciel no . 94)
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warm bereids gelijksoortige bepalingen voor de toenmalige zuidelijke provincien en dus ook voor die gedeelten van bet tegenwoordig Hertogdom Limburg, welke toen tot Belgie behoorden,
ingevoerd .
5 Maart 1815, n°, 1290 .
Besluit, waarbij voorloopig eene tracternents-verhooging van
dertig ten honderd wordt verleend aan alle dienstdoende geestelijken in de Belgische gewesten . (Zie Besluit 15 Maart 1815 .)
Nota . De Fransche legislatie, bepalende de tractementen der
geestelijken in de Belgische gewesten en ook in bet hertogdom
Limburg, is voornamelijk vervat in de wet van den 48 Germinal
X jaar (8 April 4802) ; in de besluiten van den 27 Brumaire
XI jaar (48 November 4802), 48 Nivose XI jaar (8 Januarij
4803) en 48 Germinal XI jaar (8 April 1803) ; en in de decreten
van den 4 4 Prairial XII jaar (34 Mei 4804) , 5 Nivose XliI jaar
(26 December 1804), 30 September 4807, 30 December 4809 en
47 November 4814 .
De hoerrootheid der tractementen was bepaald
voor de Pastoors der eerste klasse op 4500 franken 's jaars .
))
»
))
» tweede »
a 4000
a
a Desservanten der succursalen a 500
»
a
Die tractementen warm van 's Rijks wege toegestaan ., onverminderd de ambts-inkomsten of vaordeelen, welke door de kerkfabrieken en de gemeenten verschaft worden ; terwijl aan de
kapellaans of vicarissen, nit de kassen der kerk-fabrieken of der
burgerlijke gemeenten, een tractement van 300 tot 500 franken
's jaars verzekerd was .
9 Maart 1815, Staatsblad n ° . 22 .
`wet, houdende ordonnantie op bet patentregt, waarvan, volgens art . 9
a, zijn vrijgesteld : geestelijke personen, onder
welke benaming alleen verstaan worden leeraars of priestess bij
de onderscbeidene kerkgenootschappen . (Zie Wet 11 Februarij
1816, Staatsblad n° . 14 .)

9 Maart 1815, Staatsblad n ° . 24 .
'Yet, bepalende, ter wegnemin, van geldelijke bezwaren bij
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fret voltrekken der huwelijken van behoeftige personen, dat alle
acten, bewijzen en schrifturen tot bet aangaan van een huwelijk
door behoeftigen, kosteloos en vrij van zegel- en registratiereglen zullen opgemaakt en afgegeven worden . (Zie Besluit 26
Mei 1824, Staatsblad n' . 35, art. 8 .)
15 Maart 1815 .
Besluit, houdende dat de geestelijken, aan welke de voorloopige waarneming der vacante pastorijen en succursalen is
opgedragen, zullen genieten bet aan de betrekking verbonden
Rijks tractement, gedurende de eerste drie maanden, volgende
op bet overlijden, bet ontslag of de verplaatsing van den afgetreden titularis ; zijnde deze bepaling echter niet van toepassing
op de vicarissen aan de vacante kerken verbonden . (Zie Besluit
23 November 1820, n' . 93.)
16 Maart 1815, Staatsblad n ° . 27.
Proclamatie, bij gelegenheid der verbef og van Z . K . H. derv
Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden tot Korring der
Nederlanden en Hertog van Luxemburg .
Zie de publicatie ter uitschrijving van eenen algemeenen
dank- en bedestond, ter gelegenheid der' aanvaarding van bet
Koningschap door Zijne Majesteit ; to vinden in de StaatsCourant van den 18 Maart 1815, n° . 66.
17 Maart 1815, n° . 20 .
Besluit, betreffende de hofcostumes en hofrouwen .
Art . 6 bepaalt, dat de leeraren der onderscheidene godsdiensten altijd ten Hove verschijnen in hun ambls- of leeraarsgewaad .
23 Maart 1815, Staatsblad n° . 29 .
Wet, erkennende de noodzakelijkheid, dat de grondwet van
de Vereenigde Nederlanden, ten gevolge der aanvaarding van
de koninklijke waardigheid en de vereeniging van Nederland erg
Belgie worde veranderd . (Zie Grondwet van 24 Augustus 1815 .)
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2 Junij 1815, n°. 579 .
Besluit, houdende dat de dienstdoende geestelijken (desservanten) der succursale kerken in de zuidelijke provincien, behalve
de verhooging van 30 ten honderd van bun tractement, bij besluit van den 5 Maart 1815 toegestaan, eene suppletie van honderd franken 's jaars zullen genieten, en dat aan de kapellaans
en vicarissen, welke geene landelijke bezoldiging genieten, eene
jaarwedde uit 's Rijks kas van twee honderd Franken zal worden
toegekend . (Zie Besluiten 29 November 1816, n° . 20 en 7 Februarij 1818, n ° . 68 .)
20 Junij 1815, Staats-Courant n° . 148 .

Besluit, omtrent bet vieren van eenen algemeenen dank- en
bededag en bet houden van bedestond op den eersten Woensdag
van iedere maand, zoo lang de oorlog duurt . (Zie Circulaire
12 Junij 1816 .)
iota . Bij besluit van 25 October 9815, n° . 58 is bet staken der
maandelijksche bedestonden bepaald .
2 Augustus 1815, n° . 14 .
Besluit, vaststellende de organisatie van bet hooger onderwijs
in de noordelijke provincien, waarbij in artikel 58 wordt bepaald : « Aan de behoefte van bet hooger onderwijs in de R . K .
agodsdienst zal, door bet subsidieren van seminaria, op den
»tegenwoordigen voet, voldaan worden . a (Zie Besluit 25 September 1816, n° . 65 .)
8 Augustus 1815, Staatsblad n° . 43 .
Wet, waarbij de Duitsche orde Balt a van Utrecht wordt
hersteld .
Nota . De Duitsche orde werd in bet jaar 1190, ter eene van de
H. Maagd Maria, ingesteld en is in 19 92 door Paus Celestinus lii
bevestigd . Haar doe! was, om de Katholijke Kerk in bet H . Land
tegen de ongeloovigen to beschermen . De statuten, overeenkomstig de inzettingen dier Kerk ingerigt, waren geschoeid op den
voetr van die der Tempelieren en der Hospitalieren van St,' Jan

434
to Jerusalem en vorderde van de ridders bet afleggen der drievoudige kiooster-geloften, vrij willige gehoorzaamheid en kuischheid, mitsgaders afstand van alien bijzonderen eigendom .
De Pausen, de Vorsten en andere, zoo gceslelijke als wereldlijke overheden , besehonken doze in baron tijd nuttige orb e met
vole regten, voorregten , goederen en inkocnsten .
In elk landschap word over de bezittingen der orde eon beheer
gesteld, hetwelk den naam van Balije (Ridder-district of Commanderij) verkreeg ; terwijl de opper-beheerder over elke Balije
den titel van Land-Commandeer droeg • Reeds in bet begin der
XIII eeuw bestond er eene Balije to Utrecht, welke aanzienlijke goederen bezat en later nog meerdere verworven heeft .
Sedert de kerk-hervorming bier to laude, in bet laatst der
XVI eeuw, is doze instelling geheel van aard en strekking veranderd . De kloosler-geloften zijn afgeschaft en geene kerkelijke
inzettingen worden meer ouderhonden . Hrt lidmaatschap, aan
eenige voorname personen voorbehouden , geeft thans alleen deelgeregtigdheid in de opbrengsten der goederen en fondsen van de
Balije, dock tegenover dal genot staan geenerlci verpligtingen
ten algemeenen nutte meer to vervullen .
Bij dtcreet van 27 Februarij 1891, was doze instelling gesupprimeerd en bij de decreten van 4 Julij 9812 en 13 Augustus
9813 hadden de titularissen en geemploijeerden der orde schadeloosstelling verworven ; dock bij de bovenstaande wet is de orde
weder in bet bout van derzelver goederen en eigendommen gesteld, met toekenning van bet genot der, sedert 1 Januarij 1814,
door bet domein , ontvangen revenuer .
17 Augustus 1815, n° . 65 .
Besluit, houdende, dal de armor-direction in regten gratis en
zonder •b etaling van zegel, registratie en dergelijke regten, zullen worden bediend . (Zie Besluit 21 Maart 1821, n° . 16 .)
24 Augustus 1815, Staatsblad n ° . 45 .

Proclamatie, bekend makende de aanneming der grondwet
voor bet koningrijk der Nederlanden . (Zie de Wetter van 4 September 1840, Staatsblad n° . 48-59 en Besluit 16 September
1840, Staatsblad n°. 60.)

Art . 145, 190-196 (thans art . 143, 188 194) betreffen de
Eeredienst .
Art. 226 (thans art . 224) raakt bet Onderwijs .
n 228 (thans art . 226)
»
» Armwezen .
29 Augustus 1815, n° . 83 .
Besluit, houdende dat de toelagen, bij besluit van den 28
September 1814, rl° . 6, an Roomsch Katholijke geestelijken
geaccordeerd, voor vervallen gehouden en ingetrokken zullen
worden, ten aanzien der zoodanige van die geestelijken, welke
op den laatsten September 1815, nog achterlijk zullen zijn gebleven in bet werkelijk aannemen en ontvangen der verleende
toelagen, welke voor hen reeds ontvangbaar warm gesteld . (Zie
Besluit 16 September 1815, n 3 . 36 .)
10 September 1815, n' . 4 .
Besluit, waarbij de Staten der provincien bevoegd worden
verklaard, om to beschikken op de verzoeken van kerk- en armbesturen, strekkende om de vereischte magtiging to verkrijgen
tot het doer van geld-negotiatirn of geld-opnemingen met of zonder verhand van goederen of effecten . (Zie Besluit 1 Julij 1816,
n° . 82 .)
16 September 1815, Staats-Courant n° . 224 .
Rescript van den Koning aan Z . II, den Prins de Mean, Apostolisch Bestuurder der districten Bavenstein en Megen , verklarende. Zijner Majesteits intentie nopens de vrijheden van de
iRoomsch Katholijke Kerk, waarvan de handhaving wordt toegezegd .
16 September 1815, n° . 36 .
Besluit, houdende dat, - op dezelfde wijze als reeds is gesehied
omtrent de, bij besluit van den 28 September 1814, n 6, aan
Roomsch Katholijke geestelijken verleende toelagen, -- alle .landstoelagen, , van welken aard ook, die in de noordelijke provincien des Rijks aan de bedoelde geestelijken zijn toegekend, zul
len worden gehouden voor vervallen en ingetrokken ten aanzien
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der zoodanigen, welke op den laatsten October 1815 achterlijk
mogten gebleven zijn in het aannemen der toelagen, voor zoo
verre dezelve reeds voor hen ontvangbaar waren gesteld ; - met
bepaling, dat het bedrag der aldus voor den Lande uitgewonnen
gelden vervolgens zullen strekken voor R . K, geestelijken of gemeenten, welke onderstand behoeven en verlangen .
16' September 1815, n° . 61 .
Besluit, houdende, onder anderen, de oprigting eener Generate Directie voor de zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst
en de benoeming van den Baron Goubau d'Hovorst tot DirecteurGeneraal.

Nota. Die Generate directie is opgcheven bij besluit van den 10
Jalij 1826, n° . 12 .

16 September 1815, n° . 62 .
Besluit, waarbij

uit aanmerking, «dat het billijk en heil-

azaam is, den raad in to nemen van ambtenaren, die den R . K .
»Eeredienst belijden, omtrent alle maatregelen van bestuur, de
nuitoefening van dien godsdienst betreffende en vooral omtrent
ahetgene in verband staat met de betrekkingen tusschen de R . K .
»geestelijken van dit Rijk en den H . Stoel ; -- en voorts : a wilnlende, door eene bijzondere en blijvende instelling, onzen vas))ten wit kenbaar maken, om alles to verwijderen wat tot ver))zwakking der wezenlijke waarborgen, die de grondwet aan de
swrijheid van alle godsdiensten verzekert, zoude kunnen strekken,
uen al wat den R . K . godsdienst in bet minste in zijne leer» stellingen of kerktucht zoude kunnen beleedigen, of hen, die
adezelve belijden, verhinderen van, even als tot dus verre, hun

ageloof vrijelijk to betracbten en uit to oefenen, n - bepaald
wordt, dat alle voordragten, betrekkelijk tot de zaken van den
R . K . godsdienst en de geestelijkheid, om advies zullen worden
gezonden aan eene commissie uit den Raad van State, bestaande
uit drie of vier van deszelfs leden, alien belijders van de R . K .
godsdienst . (Zie Besluit 12 December 1829, n° . 114.)
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6 October 1815, n° . 13 .
Besluit, houdende, dat de schilderijen en andere kunststukken,
door Frankrijk wedergegeven, zoo veel mogelijk zullen terugkeeren aan de kerken, inrigtingen oP gestichten, aan welke dezelve waren ontnomen . (Zie Besluit 25 November 1815 .)
13 October 1815, n ° . 41 .
Besluit, houdende, onder anderen, dat de tractementen enz .,
welker bedrag in franker is bepaald, in Nederlandsch courant
zullen worden herleid tegen twee franker per Hollandsche gutden . (Zie Besluit 13 Fehruarij 1817, lett . P 3 .)
3 November 1815, n° . 25 .
Besluit, bepalende, dat bet werk der vicaryen, kanonisyen,
praebenden en diergelijke henef cien, bedoeld bij besluit van den
8 Mei 1814, n ° . 147, voortaan zal behooren tot de bemocijenissen van het Departement van Justitie . (Zie Besluit 26 December 1818, 1i°. 48 .)
25 November 1815.
Besluit, nader regelende de bestemming der schilderstukken
en voorwerpen van kunst en wetenschappen, in bet besluit van
den 6 October 1815, n° . 13 bedoeld, voor zoo verre zij niet in
de kerken en openbare gestichten hunne oude plaats kunnen
hernemen,
8 December 1815, n'. 111 .
Besluit, houdende dat de schouwburgen en andere plaatsen
van openbare vermakelijkheden in de zuidelijke provincien des
Rijks zullen gesloten blijven in de Goede week en op de groote
kerkelijke feestdagen .
11Tota. Vergelijk de wet van 1 Maart 1845 (Staatsblad n 21) op

de noordelijke provincien toepasselijk .
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5 Februarij 1816, n° . 42.
Besluit, bepalende, dat de Roomsch Katholijke pastoors, die
in bet genot molten zijn van goederen, welke tot 's Rijks domeinen behooren, voorloopig in dat genot zullen blijven en dat
er geen gevolg zal worden gegeven aan de vroegere (Fransche)
wetten en verordeningen opzigtelijk de vereeniging flier goederen
met het domein, tot flat er algemeene bepalingen nopens de
tractementen der geestelijken zullen zijn gemaakt . (Zie bet Decreet van den 6 November 1813, Bulletin des lnis no . 536 .)
11 Februarij 1816, Staatsblad n° . 14 .
Wet, onder anderen, vaststellende eene ordonnantie op bet
Patentregt, waarbij, in art . 8, de geestrlijke kosters van flat
refit worden vrijgesteld . (Zie Wet 21 Mei 1819, St .bl, n° . 34 .)
1 Maart 1816, n

107 .

Besluit, waarbij aan de kerk-fabrieken en instellingen van
weldadigheid de administratie wordt wedergegeven van derzelver
houlgewassen en bosschen, minder flan 5 hectaren bedragende .
(Zie Besluit 27 Mci 1819 .)
13 Maart 1816, n° . 82 .
Besluit, bepalende, flat voortaan geene besluiten noch bevelen
van welken aard die ook molten zijn, op last der wereldlijke
autoriteiten , in de R . K, kerken van den kansel zullen worden
afgekondigd, ten zij zoodanige besluiten en bevelen van den
Koning zelven emaneren en Z . M. daarbij, om redenen van
bijzondere nuttigheid, de intentie tot zoodanige afkondiging uitdrukkelijk zal hebben to kennen gegeven . (Zie Koninklijk Rescript
van 9 September 1816, n° . 63 .)
14 Maart 1816, n° . 88 .
Besluit, vaststellende de driemaandelijksche betaling der tractementen, met bepaling, flat ieder tractement of jaarwedde, als
ook de verhoogin g van hetzelve, eerst zal ingaan met den flag
volgende op bet kwartaal, waarin de benoeming of aanstelling
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heeft plaats gehad ; en dat, bij aftreding of verplaatsing, bij
ontslag of overlijden, het tractement of de jaarwedde over bet
ingetreden kwartaal aan den belanghebbende of zijne erven geheel zal w orden voldaan .
lYota . Dit beslait is, bij dat van den 44 September 4897, n° . 33,
toepasselijk verklaard op de landelijke bezoldiging van de Ii . K .
geestelij ken .

16 Maart 1816, Staatsbdad n° . 20 .
Besluit, houdende, onder anderen, dat alle onregtmatige hezitters van verholene domeinen, indien zij dezelve vo®r den 1
3ulij 1816 openbaren, ongemoeid zullen worden gelaten, w egens
de door hen tot dus verre genotene vruchten . (Zie Besluit 26
iunij 1816, n° . 100 .)
24 Maart 1816, n° . 67 .
Besluit, houdende bepalingen wegens de los- en afkoopbaar heid van alle renten, uitgangen, tijnsen, cijnsen, legschatten
en diergelijke lasten, loopende ten behoeve der respective domeinkantoren . (Zie Besluit 28 April 1843, n° . 48 .)
29 Maart 1816, n° . 76 .
Besluit, houdende hepalingen omtrent het begraven van militairen dee Hervormde godsdienst in plaatsen, waar geene Protestantsche gemeente bestaat . (Zie Besluit 7 April 1829, n° . 20 .)
4 April 1816, n° . 9 .
Besluit, verklarende, dat bet verleenen van de, ingevolge de
bepaling van het Burgerlijk Wetboek, vereischte magtiging tot
bet aanvaarden van legaten, giften, enz ., door openbare administration, kerk- en armbesturen, eon der voorregien blijft van bet
koninklijk gezag . (Zie Besluit 21 October 1818, left . F 3 .)
23 April 1816, n° . 108.
Besluit, houdende bevestiging van art . 8 van bet decreet van
den 21 Augustus 1810, waarbij de burgerlijke gemeenten wor-
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den ontheven van de schulden, die zij hebben aangegaan jegens
de domeinen, corporation eu genootschappen, gesupprimeerde
godsdienstige of andere liefdadige gestichten, in welker behoeften
zij voorzien uit de opbrengst der octrooijen .
.lYota. Bij besluit van den 20 Junij 4822, no . 8 zijn nadere bepalingen gemaakt omtrent de kwijting der renten, welke, door
de gemeenten, Rerden betaald aan godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid in andere gemeenten' gelegen, mitsgaders aan godsdienstige of andere liefdadige gestichten, wier
inkomsten niet uit de gemeente-kassen voortvloeijen .
5 Mei 1816 .
Besluit, houdende vernietiging der conficten opgeworpen en
op to werpen, door de administrative magi, in twistgedingen
over de zaken tier kerk-fabrieken, godshuizen en armen-Staten ;
wordende de kennisneming flier gedingen aan de tegterlijke magi
toegekend . (Zie Besluit 2 Februarij 1823, n° . 75 .)
6 Mei 1816, n° . 74 .
Besluit, waarbij hot gewezen landgoed van den voormaligen
Bisschop van Antwerpen, gelegen in de gemeente Hoeven, provincie Noord-Braband, aan hot Vicariaat van Breda wordt in
gebruik gegeven, ten einde bet seminarie van flat district daarop
to vestigen .
10 Mei 1816, Staatsblad n° . 28 .
Besluit, aanwijzende de ambtenaren, aan welke voortaan zullen zijn opgedragen de werkzaamheden, voortvloeijende uit de
nakoming van bet met den H . Stool, op den 26 Messidor IX jaar
(15 Junij 1801), gesloten concordant en de daartoe betrekkelijke
organieke artikelen, vervat in de wet van den 18 Germinal X
jaar (8 April 1802 .)
Nota. 1-let hier bedoelde eoncordaat, in de zuidelijke provinclen
van hot koningrijk, in Limburg en eon deel van Zeeland, ten
uitvoer gelegd, is, bij de overeenkomst op den 18 Junij 1827
tusschen Z . M, Koning Willem I en Z . H . Paus Leo XII getro#len (zie Stastsbiad n°, 41 en 42 van 1827), op de noordelijke
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provincien toepasselijk gemaakt, dock tot dusverre aldaar niet
uitgevoerd .

8 Junij 1816, n° . 123 .
Besluit, betreffende het godsdienstig vieren van den eersten
verjaardag der overwinning bij Waterloo . (Zie Besluit 21 Mei
1817, left. G' .)
12 Junij 1816, Staats=Courant n° . 141 .

Circulaire van den Directeur-Generaal voor de taken der R . K .
Eeredienst aan de Kerkvoogden, ter uitvoering van het bovenvermelde besluit.
17 Junij 1816, Staatsblad n° . 25 .

Besluit, bepalende tot welke Arrondissementen en Kantons
zullen behooren (le landen en plaatsen, welke, volgens de conventie van den 25 Mei 1816, op grond van het Weener-tractaat
van den 31 Mei 1815, door Pruissen aan het Rijk der Nederlanden zijn afgestaan . (Zie Besluit 9 Mei 1817, St.bl. n° . 21 .)
1Vota . Zie de Staats-Courant van den 8 Junij 4816, n° . 435, om-

trent de inlijving in (lit Rijk (provincie Gelderland) der gemeenten Huissen , lilalburgen,
'ehl , Zevenaar en andere plaatsen
in de Lijroers, kerkelijk behoorende tot de Hollandsche Zending .
26 Junij 1816, n° . 100 .

Besluit, houdende dat, na den eei step Julij 1816, geese verdere verzoeken van particulieren, aangaande de opsporing en
ontdekking van verholene domeinen, meer zullen worden aangenomen, en dat, na gedane opmaking; van den staat der nict
verkochte goederen van de voormalige abdijen, kapittels, kloostees en andere gesupprimeerde gestichten, door het domein-bestuur onderzocht zal worden, in hoe verre de actuele bezitters
eenen wettigen titel voor dat bezit hebben verkregen . (Zie Besluit 17 April 1817, Staatsblad n° . 18 .)

1 Jul13 1816, n° . 82.
Besluit, waarbij aan Gedeputeerde Staten in elke provincze
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wordt overgelaten de beschikking op alle verzoeken van kerken armbesturen, strekkende om gemagtigd to worden tot bet
doen van geld-negotiation of geld-opnemingen, met of zonder
verband van goederen of efFecten ; -- tot publieken verkoop van
vaste of roerende goederen, action en credieten (publieke fondsen daaronder nogtans niet begrepen) ; -- tot hot doen van verruilingen, uitgifte van goederen op erfpacht, of jaarlijksclre
renters en andere handelingen van dergelijken aard . (Zie Besluit
19 Julij 1816, n° . 63 .)
19 Julij 1816, n° . 63 .
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten al vender bevoegd worden verklaard, om to beschikken op de verzoeken van kerk- en
armbesturen, ors magtiging tot bet verleenen van kwijtschelding
of afslag van pachtgelden of huren van goederen under hors
beheer staande . (Zie Besluit 8 Mei 1818, n° . 46 .)
13 Augustus 1816, n° . 22 .
Aanschr ijving van den 1Vlinister van Binnenlandsche Zaken ,
houdende, dat de h~aatselijke besturen, in derzelver openbare
advertentien en andere stukken, moeten vermijden, gebruik to
makes van onder~cheidende benamingen, welke aanleiding zouden kunnen geven tot bet daarstellen van eenige, met de beginselen van bet Gouvernement strijdende, onderscheiding tusschen de Christen en Joodsche onderdanen des Konings .
21 Augustus 1816, Staatsblad 11° . 33 .

Wet, houdende verbod ears kerk- en armbesturen, om de ledig
liggende golden, door hen in derzelver administration of in nalatenschappen en boedels gevonden, of die zij in tijd en wijle
in handers hebben, to beleggen in, of daarvoor aan to koopen
eenige buitenlandsche fondsen, of ook eenige alhier to laude
met of zonder koninklijk consent uit to geven obligation, recepissen of gecreeerde aandeelen of certif eaten van vreemde fondsen . (Zie Wet 31 Mei 1824, Staa(sblad n° . 36, art . 25 .)
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21 Augustus 1816, n° . 77 .
Besluit, houdende, in afwachting van nadere bepalingen op
fret stuk der pensioenen of emeritaten van de R . K, geestelijken,
dat derzelver pensioenen zullen berekend worden naar bet beloop
van het jaarlijksch tractement, lietwelk zij bet laatst uit's Rijks
schatkist genoten hebben, en wel, volgens den onderstaandeu
grondslag
voor 50 dienstjaren op bet voile beloop ;
40
a
a twee derden ;
. c
10
n
» een zesde ;
ieder dienstjaar haven de 10, dock beneden
de 40 jaren, op een zestigste ;
C? ~
a ieder dienstjaar haven de 20, dock beneden
Co
de 50, op een dertigste ;
(Zie Besluit 10 December 1817, n° . 75 .)
9 September 1816, n° . 63 .
Koninklijk Rescript, strekkende, om den Gouverneur der provincie Gelderland to magtigen tot bet jaarlijks laten afkJndigen
van zijne publicatie van den 6 Maart 1816, betrekkelijk het redden van drenkelingen, in de Roomsch Katholijke kerken ten
platten lande in dat gewest .
23 September 1816, n° . 49 .
Besluit, waarbij eene jaarlijksche gratificatie van f 30 wordt
toegekend aan de zestigjarigen onder de gesupprimeerde kloosterlingen of religieusen, wier pensioen getierceerd is . (Zie Besluit
2 April 1818, n° . 162,)
25 September 1816, n° . 65 .
Besluit, vaststellende bet reglement op de inrigting van bet
hooger onderwijs in de zuidelijke provincien .
Nota . Art . 11 bepaalt :

In afwachting der oprigting van eene
godgelcerde R . K . faculteit, zal aan de behoeften vary bet hooter
onderwijs in die godsdienst alleen voor het subsidieren van hisschoppelijke seminaria voorzien worden . Aan elk dezer seminaria
zullen professoren in de godgeleerdheid, op eene behoorlijke

jaarwedde, fungeren . De studenten aan dezelve, zullen bet ge~
not hebben , zoorvel van 's lands beurzen , als ook- provisioneel
van die, welke voorheen, aan de universiteit van Leuven , voor
de godgeleerdheid gesticht waren, en die men zal kunnen,terug
bekomen . (Zie Besluit 26 December 1818, Staatsblad n° . 48 .)
8 October 1816, n° . 71 .
Besluit, regelende de schadevergoedingen van de gewezen
leden en titularissen der gesupprimeerde viji' kapittels to Utrecht,
Nota . Sedert de Reformatie zijn de goederen van geestelijken oorsprong grootendeels aangewend tot bevoordeeling van bijzondere
personen, aan welke de titels en inkomsten werden verleend,
die to voren door de geestelijken waren bezeten . Van dezen aard
zijn ook de in dit besluit bedoelde gewezen leden en titularissen
van de gesupprimeerde kapittels to Utrecht gevestigd geweest
order den naam van St . Maarten, gezegd den Dom, den H . Verlosser, gezegd Oud-Munster, St . Jan, St . Pieter en St . Maria .

Bij keizerlijk decreet van den 21 Februarij 4841, zijh alle goe-

deren van geesleli jken oorsprong, welker inkomsten flirt meet
strekten tot bet bezoldigen der leeraren van de godsdienst, tot :
goedmaking der kosten van de Eeredienst, of van die voor het
openbaar onderwijs, met bet domein vereenigd ; dock aan de
bezitters der prebenden en beneicien werd het vooruitzigt geopend, om, wegens bet gernis der daaraan verbonden inkomsten , schadevergr~eding to erlangen .

Die schadevergoeding is , bij het voormelde besluit , in ver-

band met de decreten van den 14 November 1811 en 3 Januarij
1812, als lijfrenten geregeld . Dit heeft Nj volgende besluiten
insgelijks plaats gehad , ten aanzien der gewezen leden van andere kapittels, zoo als bij besluiten van den 18 November 9816,
n°. 67, 7 Mei 1817, n° . 13, 18 Mei 1817, no. 17 en 3 Februarij
1818, no. 102, voor zoo veel betreft pie zoogenaamde prebendarissen en beneficietrekkers der voormalige kapittels to Hunnepe,
to Wijk bij Duurslede, ter Horst, to Oirschot, Hilvarenbeek
en Boxtel .
De betaling diet lijfrenten is bij besluit van den 14 Julij 1820,
n®. 68, ten Taste van de Staats-begrooting gebragt, na to voren
nit de opbrengst der domein-goederen, to rekenen van den eersten Januarij 1814, to zijn gekweten .
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22 October 1816, left . M3 .
Koninklijke decisie, boudende, dat art . 1 van bet hesluit van
den 15 Februarij 1815, n° 16, nopens bet slat gelijktijdig genieten van tractementen aan verschillende bedieningen verknocht,
ook van toepassing is op de van 's lands wage bezoldigde geestelijken . (Zie K . Rescript 16 Julij 1842, n° . 60 .)
24 October 1816, lett . F4.
Besluit, waarbij de vraag omtrent bet al of niet toelaten der
zoogenaamde kleine seminaries wordt in advies gehouden, met
verklaring, dat zoo lang de nieuwe inrigtingen voor bet onderwijs ill de zuidelijke pro sties das Rijks slat zullen zijn voltooid en in werking gebr ; t, green gevoig kan worden gegeven
apn maairegelen, die de biting van bestaande collegian en
seliglen to weeg brengen en dus de middelen tot beschaving
der jeugd zouden vermind en . (Zie Besluit 14 Junij 1825, S (aats-

blad n° . 55 .)

30 October 1816, left. W 3 .
Besluit, waarbij wordt bepaald, dat voortaan jaarlijks op den
laatsten October, door den tijdelijken Aalmoezenier to Brussel ,
ease. plegtige dienst zal worden gevierd voor de rust der zielen
van afg~storven Roomsch Katholijke militairen in Nederlandsche dienst .
20 November 1816, n° . 29 .
Besluit, waarbij bet beginsel is aangenomen : vooreerst, dat
de heslissing der kwestie, of de laden eener gesupprimeerde kerkgemeente, das web de kerkelijke overbeid, geregtigd zijn, om
to beschikken over den eigendom der opgeheven kerk en derzelver goederen, aan de regterlijke magi behoort ; en, ten tweede,
dat de uitspraak over bet al das niet vervullen van opengevallen
pastorijen in de noordelijke provincien, aan de kerkelijke autoriteit toekomt.
1Yota . Bij bet besluit van den 7 Thermidor XI jaar, de decreten

van den 30 Mei en 31 Julij 1806, 17 Maart 1809 en 8 November 1810, mitsgaders bij de decisie van den 5 September 1807 en

7
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de cireulairen van den 48 October en 40 November 1808, is bet
beginsel aangenomen : dal de gesupprimeerde kerken met derzelver goederen, behooren aan de geconserveerde kerken, met
welke de gesupprimeerde vereenigd zijn, hetzij in dezelfde plaats
of daar buiten gelegen .
Bij besluit van den 27 Junij 4823, n° . 153 wend tot beginsel
aangenomen, dal kerkelijke goederen eener uitgestorvene gemeente, door den tile! van heerloosheid, ter beschikking van
den Staat geraken, welk beginsel eehter later gewijzigd is . (Zie
bet Burgerlijk Wetboek art, 576, 582, 583 en 1699-4702 .)
29 November 1816, n° . 20.
Besluit, houdende bepalingen nopens de jaarwedden der vicarissen, welke nit 's Rijks kas worden betaald en die, welke verschuldigd zijn , volgens het decreet van den 30 December 1809,
nit de kas tier kerk-fabriek, of bij ongenoegzaaniheid, nit die
tier burgerlijke gemeente . (Zie Besluit 26 April 1823, n° . 31 .)
28 December 1816, left . R' .
Besluit, houdende, dal de kerken, ten gevolge van bet besluit
van den 7 Thermidor XI jaar, geene aanspraak kunnen maken
op de teruggave der fabriek-goederen, welke aan bet Legioen
van eer, de amortisatie-kas en andere openbare instellingen zijn
afgestaan . (Zie Besluit 19 Augustus 1817, Staatsblad n° . 29 .)

8 Januarij 1817, Staatsblad n° . 1 .
Wet omtrent de inrigting tier Nationals Mililie .
.ZVota . Art . 53 verpligt de regenten der godshuizen, om hunne

pupillen in persoon, of door iemand , schriftelijk door hen gemagtigd, to doen inschrijven .
Art. 91 verleent, bij § d, definitieve vrijstelling van de dienst
aan de geestelijken van alle gezindheden, (Zie Besluit 25 Julij
4818, n© . 52 .)
Art . 94 bepaalt, bij § ee, dal voor sen jaar worden vrijgesteld de studenten in de godgeleerdheid . Zij zullen elk jaar
aan den militie-raad moeten overleggen sen certificaat, afgege-
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Ten door dengene, die tot de aft;ifte daarvan in zijne betrekking moot gerekend warden bevoegd, to zijn , inhondende eene
verklaring, (tat zij zijn studenten in de godgeleerdheid met bet
oogmerk om zich aan den geestelijken stand toe to wijden . Zij,
die met het volbrengen van hun 23' jaar, den geestelijken stand
niet zijn ingetreden, of niet geordend zijn, zullen verpligt worden, gedurende den tijd van vijf jaren, bij de Nationals Mililie
to dienen, of eenen plaatsvervanger to stellen, even als zij,
zonder de snccessieve vrijstellingen, zouden hebben moeten doen,
en zullen zij, in zoodanig geval, in mindering strekken van het
contingent der gemeente , waartoe zij behooren . (lie Eesluiten
8 Julij 1818, n° . 929 en 27 Februarij 4820, n° . 43 .)
10 Januarij 1817, Staatsblad n° . 4 .
Wet, houdende dat, met intrekking der besluiten van den 21
October 1814 (Journal Oi ciel n° . 98, bladz . 280) en 7 Maart
1815 (Journal Ol ciel n° . 127, bladz . 171), voortaan wederom
in bet geheele Koningrijk in acht genomen en ten uitvoer gehragt zullen warden de wetten die, omtrent de voltrekking der
huwelijken, van kracht warm op den 21 October 1814 . (Zie art .
54 der Wet van den 18 Germinal X jaar en art . 199 van het
Lijfstraffelijk Welboek.)
Nota . Bij bet eerste der ingetrokken besluiten was bepaald : dat
de R . K, ingezetenen in Belgie, alvorens sen huwelijk burgerlijk
to sluiten , moesten bewijzen, dat er tegen hunnen edit geese
kerkelijke belelselen bestondeni - terwijl bij bet tweeds besluit was verordend : dat de kerkelijke iuzegening bet burgerlijk
hawelijk moest voorafgaan .
25 Januarij 1817, Staatsblad n° . 5 .
Wet, hepalende de regten, die in de Nederlanden, ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken,
kunnen warden uitgeoefend, waaronder niet begrepen zijn de
Grieksche en Romeinsche autores classici, bijbels, testamenten,
katechismussen, psalm-, kerk- en schoolboeken, mitsgaders alle
;ewone tijdwijzers en almanakken, zonder dat nogtans, door
deze uitzondering, eenige verandering wordt gemaakt in privi-
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legion of octrooijen, welke omtrent de opgenoemde werken reeds
mogten bestaan en waarvan de termijn nog niet is verstreken .
ZVota, Zie bet decreet van den 7 Germinal Xlii jaar, houdende

dal de kerkboeken niet gedrukt of herdrukt nrogen worden, zonder verlof van de kerkelijke autoriteit ; welk verlof aan hot
hoofd van elk exemplaar woordelijk moot zijn vermeld . In hot
rapport van den bekenden staatsman Portalis , op wiens voorstel
dit decreet is uitgevaardigd, wordt onder andere t)eweegredenen
voor doze bepaling, aangevoerd : ((Si cette impression on reimapresswn n'est pas soumise a 1'inspection des Eveques , bientot ,
scomme cola vient d'arriver a Meaux , les imprimeurs denatuareront les ouvrages qu'iis publieront ; la doctrine sera en peril,
act les erreurs les plus graves et les plus dangereuses se proapageront
I1 est ici question d'instruction, de doctrine : les
aEveques sont juges, et its sont tonjours et successivement, I'un
aapres I'aulre, responsables de cellos qui se repandent sons lour
))jurisdiction ; des loss its doivent conserves inspection sur la reaimpression des livres d'eglise de lour predecesseurs, afin de ne
apouvoir echapper a la responsabilite .a
De toepassing van bet voorsz . decreet heeft in Frankrijk aanleiding gegeven tot herbaalde regtsgedingen, maar bet Hof van
Cassatie heeft bet refit des Kerkvoogden steeds gehandhaaId en
de regtsleer gevestigd, dal dit refit, afgescheiden van de wettelijke bepalingen omtrent den nadruk of hot topic-refit, vast staat .
(Zie de arresteri van gemeld Hof van den 30 April 1825, 23 Julij
4830, 28 Mei 1836 en 9 Junij 4843, mitsgaders hot rapport des
commissie van de Kamer des afgevaardigden met bet onderzoek
des in 1841 behandelde concept-wet, betrekkelijk den letterkundigen eigendom belast geweest, alsmede bet adries van den
Staatsraad, gedagteekend 30 Maart 1842 .)
5 Februarij 1817, Slaats-Courant n° . 35 .

Besluit, houdende bepalingen wegens de wettigheid des kinderen buiten huwelijk verwekt door personen, welke tiuwelijken, krachtens de door den Koning verleende dispensation, hebben aangegaan .
13 Februarij 1817, left . p 3 .
3esluit, houdende, dat de, bi j de wet van den 28 September
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1816 (Staatsblad n 50), bepaalde tours der Fransche maul in
Nederlandsche guldens, niet van toepassing is op de reeds voor
die dagteekening plaats gehad hebbende herleiding tot Hollandsche count van de in fr aaken bepaald geweest zijnde bezoldiging
der Roomsch Katholijke geestelijken .
1lrota .
n

Volgens art . 21 van bet besluit van den 13 October 1845,
41, was de herleiding van de in Fransche must vastgestelde

1 Januarij 1816 geschied tegen den tours van
frank, of 200 centimes per gulden ; terwiji de
wet bepaatde tours niet moor bedraagt dan 47%4

bezoldigingen met
lien stuisers per
nader bij de

cent per frank, of 211,54 centimes per nedcrlandsche gulden .

13 Februarij 1817, lett . Q 3 .
Besluit, verklarende dal, door bet besluit van den 4 October
1816 (Staatsblad n° . 54), - houdende bepalingen omtrent de
plaatselijke belastingen, - moot gehouden worden voor ver-

vallen de wet van den 14 Februarij 1810 (Bulletin des Lois
n° . 267, bladz . 114), waarbij wend vastgesteld, dal, ingeval van
ongenoegzaamheid der gewone inkomsten van de kerken-kassen
en van die der burgerlijke gemeenten, er in de uitgaven voor
de Eeredienst, door middel van omsiagen, gebaseerd op de directe belastingen, zoude moeten worden voorzien ; - wordende
voorts bij dit besluit verordend, dal de gemeente-kassen, in
die gevallen, waarin anderszins de beschikkingen der aangehaalde wet zouden moeten werken, tot bet vinden van de noodige kosten van de Eeredienst, zullen kunnen worden in staat
gesteld, door die middelen, welke bet besluit van den 4 October
1816, ter bestrijding der gemeente-uitgaven, toestaat ; met lien
verstande, dat zulks slechts provisioneel geschiede ; als zullende
de Hepartementen van Binnenlandsche Zaken en voor de taken
der Eerediensten nader dienen van consideration en advies, omtrent de wijze waarop de kosten moeten gevonden worden, die
betrekkelijk zijn tot de versehillende Eerediensten en hetgeen
daartae behoort, voor zoo verre die niet uit 's Rijks schatkist,
of uit de kerkelijke goederen of inkomsten van de respective
kerkgenootschappen, kunnen worden bestreden, en zulks met
inachtneming der beginselen van billijkheid en van eene gelijke

beschertming, welke de grondwet aan alle hestaande godsdierlstige t;ezindheden verzekert . (Zie Besluit 20 Junij 1817, n° .55 .)

iVota . Met opzigt tot de daarslelling van kerkelijke inkomsten

valt aan to merken : dat bet verhuren van plaatsen in de kerken, zoo merle bet doen van kollteten , aan de kerk-besturen
geoorloofd is, dock geensrins bet hei4'en van entry gelden bij bet
inkomen der tempelgebouwen, als moetende de kerken om niet
coot bet publiek geopend zijn . (Zie decreten 48 Mci 4806 en 80
December 4809 .)
Volgens de sedert 4795 bier :e laude gedecreteerde beginselen,
onder anderen vervat in de decreten van den 3 /, s Augustus 1796
en 10 Februarij 4807 n 5, bevestigd bij koninklijke decisie ran
den 11 Maart 4809 , staat bet vast, dat gees inwouer aan eenige

beQing, speciaal ter voorziening in de kosten van kerken en
pastorijen bestemd, kan aangeslagen warden, wanneer bij tot
ten antler kerkgenootschap behoort , dan datgene, ten wiens behoece zoodanige he6ing plaats grijpt . (Zie oak decreet 29 Grastnaand 1810 n° . 45 .)
Het doen van hoofdetijke omslagen coot de leden eener kerkgemeente , ter voorziening in hare behoeften van de Eeredienst,

hoezeer, om de zedelijke gevolgen, minder raadzaam, is echter
niet ongeoorloofd, mils daartoe eene onvermijdelijke noodzakelijkheid bestaat en bet wettig ingesteld kerkbes,"uur de vereischte hoogere magtiging tot bet doen eener dusdanige burgerlijke handeling van meet dan gewoon beheer , vooraf gevraagd
en verkregen heeft . (Zie decreet van den 30 December 4809, bet
besluit van den 46 Augustus 4824 . (Staatsblad n° . 45) en arrest
van den Hoogen raad van den 2 Januarij 4846 .)
Het verleenen van onderstand nit 'sRijks kas aan kerkelijke
gemeenten, ten dienste van derzelver kerken en pastorijen, is
niet, zoo als ten opzigte van de traetementen der kerkleeraars,
uitdrukkelijk bij de grond wet , als eene staats-verpligting voorgeschreven , rnaar vindt echter, naar gelang van de loereikend-

heid der daartoe bij de wet beschikbaar gestelde fondsen, plaats,
op grand , eensdeels van de door den Staat verschuldigde bescherrning aan de bestaande gezindheden , en anderdeels van de omstandigheid , dat de vroeger, tot bestrijding der parochiale be,
hoeften, bestenzd geweest zijndc kerkelijke goederen aan bet

rijk zijn overgegaan en dat de, tijdens het Fransch Bestuur
geheven additionele verhooging der directe belastingen, en
andere gecreeerde fondsen, bepaaldelijk bestemd geweest tot
vinding der kosten van de Eerediensten, aan 's Rijks schalkist
zijn verhleven . (Zie ook art . 400 can bet decreet van 30 December 4 809 . )
Volgens koninklijke decisie van den 6 Januarij 4825 n° . 94 en
Z . M . besluit van den 45 Mei 4830 n° . 440 is, in betrekking
tot de ondersteuning der kerkelijke gemeenten, bij buitengewone
behoeften der kerkelijke gebouwen, tot repel aangenomen, dat
de kerkelijke gemeenten zelve in de eerste plaats alle mogelijke
opogeringen behooren to doen en dat, wanneer het uitgemaakt
is, rlat er, na alle aangewendc pogingen, eerst van de kerkelijke gemeente (wier eigene hulpbronnen vociraf aangesproken en
uitgeput moeten worden), vervolgens van de bur?erlijke gemeente
en daarna van de provincie, nog to kort schiet , de hu)p van
's Rijks kas kan ingeroepen en, bij genoegzaamheid van de
daartoe bij de begrooting toegestane middelen , zal verleentt
worden .
Het verleenen van die hulp behoort, overeenkomstig de koninklijke beschikking van den 44 December 4848 lift . K', niet in
tens , maar aehtervolgei .s, plaats to hebben ; zoo dat niet all,e
hulp behoevende kerk-gemeen ten gelijktijdig tot het erlangen van
subsidie in aanmerking kunnen komen .
Met de, ten behoeve de.r kerkelijke gebouwen, verstrekt wordende subsidies moeten volledige werken worden tot stand gebragt, zoodanig dat, na de voltooijing van dezelve, daaromtrent
geese verdere zorgen of laden van de Regering of 's Rijks schatkist nicer kunnen to pas komen, maar de behoorlijke instandhouding voor rekening van de belanghebbende kerk-gemeente
blijft .
20 Februarij 1817, Staats-Courant n°. 49 .
Besluit, uitschrijvende cede plegtige dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K . H . Mevrouw de Prinses van Oranje .

jYota, Zie, in betrekking tot het doen der van 's Konings wept
verzochte openbare gebeden, de breve van Pans Pius VII van
den 4 Februarij 1817 en in verband daarmede, die van Pans
Benedietus XIV van den 1 Maart 9756 .

21 Februarij 1817, Staats-Courant n°. 49 .
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R .
K . Eeredienst tee uitvoering van bovenstaand besluit .
21 Februarij 1817 .
Besluit, houdende, dat van of den 1 December 1816, geene
remission of restilution van indirecte belastingen of accijnsen op
de onderwerpen van consumplie zullen worden verleend aan de
openbare arm-inrigtingen .
JVota . De intrekking diet remission of restitution , welke , ingevolge de wet van den 21 April 1807 en bet beslnit van den 19
Maart 4814, worden gennten, heeft plaats gehad, eensdeels oils
de afschaf6ng der belasting op hot gemaal en anderdeels ter
oorzake van de aanzienlijke vermindering van belasting, welke
sommige onderwerpen van consumtie ,

inrevolge bet met 4

December 1816 ingevoerd nieuw stelsel van accijnsen , hebben
oudergaan .

2 April 1817, left . V° .
Besluit, waarbij, ter gelegenheid van eon, door eon kerkbestuur, gedaan verzoek om surcheance van alle procedures en
executie ter zake van kerkschulden, - tot beginsel wordt aanr enomen, dat zoodanige verzoeken niet voor inwilliging vatbaar zijn .
17 April 1817, Staatsblad n° . 18.
Besluit, bepalende de wijze waarop aan de gestichten van
weldadigheid hot bezit zal worden verzekerd der verdonkerde
renten en goederen, die ten hunnen voordeele ontdekt zijn . (Lie
Wet 4 Ventose IX jaar .)
9 Mei 1817, Staatsblad n° . 21 .
Besluit,
dagteekend
toegekende
Kekerdom,

waarbij de, dour hot grins-tractaat van Kleef, ue7 October 1816, aan bet Koningrijk der Nederlanden
landstreken, waaronder de gemeenten Lobith, Loeth,
hot gebncht Hulhuizen, e nz . i n verschillende Arron9

dissementen en kantons der provincie Gelderland worden ingelijfd. (Zie Besluit 3 Maart 1822 n° . 34 .)
10 Mei 1817, lett. V 5 .
Besluit, betreil'ende het zoogenaamde Loterij-fonds to Ravenstein, hetwelk is strekkende tot bekostiging der behoeften van
de Eeredierrst en het onderwijs in de stall en lande van Ravenstein, en niet als een Domein van den Staat, maar als een
particulier eigendom der ingezetenen van dat landschap, hetwelk
daarvan, even als van een onverdeeld en onvervreembaar goed,
het vruchtgebruik heeft, moet worden aangemerkt, zoo nogtans
dat de opper-adrninistratie daarvan aan den Souverein toekomt .
(Zie Besluit 7 Mei 1818, n° . 50,)
21 Mei 1817, left . G 2 ,
Besluit, uitschrijvende eenen plegtigen dank en belle-dag op
den tweeden verjaardag der overwinning bij Waterloo . (Zie
Besluit 28 Mei 1818 n 71 .)
1 Junij 1817, Staats-Courant n°.131 .
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken van de
R . K . Eeredienst, ter uitvoering van bovenstaand besluit .
20 Junij 1$17, n°. 55 .
Besluit, creeerende een fonds van onvoorziene uitgaven tee
beschikking van het Algemeen Bestuur, op de inkomsten van elke
gemeente en zulks tot twee percent van het deswege op de gemeente-begrootingen nit to trekken bedrag.
PTota . Onder het Fransch Bestuur warm Cr, op de inkomsten der

gemeenten, versehillende heffingen tot bepaalde einden, bevolen,
waaruit algemeene fondsen , ter beschikking van het Algemeene
hestuur staande, werden daargesteld , zoo als, onder anderen,
bij de wet van den 15 September 4807, houdende, dat er uit bet
tiende gedeelte tier inkomsten van de aan de burgerlijke gemeenten toehehoorende grondeigendommen, een fonds voor de behoeften der gebouwen aan de Eeredienst to~egewijd, zoude gecreeerd
worden . (Zie artikel 100 van het decreet van 30 December 4809 .)

4 5p
18 Augustus 1817, lett . W .
Besluit waarbij - tee gelegenheid eener beschikking in de
zaak tier zoogenaamde Stevenisten, -- tot beginsel wordt aangenomen, tint de bescherming bij artikel 191 (thans 189) der
grondwet aan de bestaande godsdienstige gezindheden beloofd,
zich alleen bepaalt en uitstrekt tot zoodanige godsdienstige gezindheden, welke bij het aannemen der grondwet, als kerkgenootschap erkend werden en wier leerstelstels, kerkelijke instellingen en hierarchic destijds bekend warm . (Zie Besluit 5 Julij
1836, Staatshlad n° . 42 .)
De Stevenisten warm Roomsch Katholijken, welke rich
verzetteden tegen de uitvoering van het concordant, op den 26
1}essidor Ix jaar, tusschen den Paus en bet Fransche Gouvernement gesloten , en de daarbij vastgestelde kerk-organisatie niet
wilden erkennen .
7.ij werden inzonderheid aangetrofFen in de diocesen van
Luik, Namen, Gent en Doornik . Hun hoofd of soornaamste aanvoerder was Cornelius Stevens, op den 26 December 1747 geboren to Waver, in Zuid-Braband . Deze had aan de nude Unlversiteit van Leuven , met good gevolg, gestudeerd ; was, in 1774
tot priester gewijd zijnde, in onderscheidene belangrijke kerkelijke betrekkingen geplaatst geweest, en bekleedde laatstelijk ,
van 1799-1802, de hooge waardigheid van Gro,~t-Vicaris ties
Bisdoms van Namen . Zijn openlijk verzet tegen het Coneordaat,
over welks inhoud hij vele aanmerkingen , bij een aantal_vlugschriften, in bet licht gaf, bezorgde hem eenen niet geringen aan'
hang onder de geestelijkheid en de zoogenaamde vrornen, welke
rich met been verbonden tot het tegenti'rerken van bet Coneordaat
en bet miskeunen der kerkelijke autoriteiten, welke, tee nitvoering tiler overeenkomst, sedert bet jaar 4803, werden aangesteld .
Het Fransche Gouvernement trachtte, door gestrenge maatregelen, dien tegenstand, to overwinnen , maar slaagde daarin
slechts ten halve . De Bisschop van Luik meende, dat diegenen,
welke ter goeder trouw in verzet warm , door eene plegtigc
verklaring van den Paus, zouden kunnen bevredigd worden, maar
de minister Portalis gaf daarop, in den jare 4803, ten antwoord :

.Vrota .

vie concordat est l'acte le plus authentique et le plus solennet
qui puisse exister . C'est on acte a la foil ecch siastique et civih
aCeux, qui ne le respectent point, respecteroient-its davantage
anne butte, qui par sa nature auroit moms d'autoritd ?m
Toen $elgie onder het Nederlandsche bestuur kwam en de
grondwet van 4815 afgekondigd was, schepten de Stevenisten
nieuwen cooed . Eenigen under hen vorderden, op grond van artikel 191 en 493 (thans 489 en 191) diet grondwet , dat de Regering hen zoude erkennen als R . K, gezindheid, welke met bet
concordant niets to waken had ; dock die vordering werd bij
bet bovenstaande besluit afgewezen, uit aanmerking : ((dat zij
»nooit een afzonderlijk kerkgenootschap hebben uitgemaakt, of als
azoodanig zijn beschouwd geworden ; - dat zij tot bet R . K .
akerkgenootschap behooren en met hetzelve in geen leerstellig
apunt hoegenaamd versehillen ; -- dat, bun afzonderlijk bestaan
))met de kerkelijke organisatie , met bet concordant, met de wet
,)van den 13 Germinal X jaar en met zoo vele audere wettelijke
)werordeningen strijdig zijnde, hunne toelating de goede en
»openbare orde en de ondergeschiktheid aan de bestaande wet))ten, zoude krenken .a
Die weigering, waarbij de Regering bestendig bleef `olharden,
had het gevolg , dat de Stevenisten langzamerhand verd wenen ,
vermits, bij het afderven banner voornaamste medestanders ,
derzelver aanhang verviel .
Ofschoon de priester C . Stevens, in zijne gevoelens, tot op
zijne laatste levensdagen, heeft volhard, bevatte zijn testament
echter 'eerie snort van onderwerping ; belovende hij daarbij algeheele en volkomen onderwerping aan den Pans en deszelfs beslissingen . I-lij stierf, op zijne geboorteplaats, den 4 September
9828, in zijn 846te jaar, na op zijn doodbed de laatste H . Sacramenten ontvangeu en groote blijken van godsvrucht gegeven
to hebben .
19 Augustus 1817, Staatsblad no. 29.
$estuit, bepalende de wijze waarop de Roomsch Katholijke
kerken in het bezit gesteld of bevestigd zullen worden van de
goederen en renten, die hunt , nit krachte van het besluit van
den 7 Thermidor XI jaar (26 Julij 1803) toekomen . (ZieJIesluit
5 Mei 1818 n° . 74 .)

I $G

Bij h-et besluit van 7 Thermidor XI jaar werden de onvervreemde goederen en renten der kerken aan de kerk-fabrieken
teruggegeven , onder bepaling, dat er kerkmeestcrs voor de administratie der fabriek-goederen en inkomsten moesten worden
aangesteld . (7.ie, in verband daarmede, verschiliende latere
verordeningen, onder anderen de besluiten van den 25Frimaire
X11 jaar, 15 Ventose Xiii jaar, 28 Messidor XIII jaar, 31 Julij
9806 en die hiervoren aangeteekend zijn bij bet besluit van den
20 November 9816 n° . 299)

Nota.

2 September 1817, left . V2 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke bulle van den
28 Julij 1817, waarbij de Prins F . A . M . C . de Mean, owl PrinsBisschop van Luik, is benoemd tot Aartsbisschop van Mechelen .
De Prins de Mean, was den 6 Julij 1756 to Luik geboren,
den 19 Februarij 1780 tot su6'ragaan-Bisschop van Luik gewijd
en den 46 Augustus 1792 tot Prins-Bisschop van Luik verkozen,
welke waardigheid hij in 1794, door de inlijving van bet priesdom in de Fransche Republiek, verloor ; terwijl, bij de uitvoering van bet concordant van 1801 , bet diocesaan bestuar van
zijn Bisdom hem ook ontviel ; - hebbende hij toes slechts de
geestelijke jnrisdicJtie over de landen van Ravenstein en Megen
behouden , waar~ an de uitoefening, door hem, aan eenen gedelegeerden commissaris is opgedragen geweest . Op den 15 Januarij
4831 is de voornoemde Prelaat, (heals Aartsbisschop van Mechelen, Primaat der Nederlanden was, in bet Aartsbisschoppelijke
paleis overieden .

1Yota .

11 September 1817, n ° . 33 .
Besluit, verklarende de bepalingen, vervat in artikei 6 en 7
van bet besluit van den 14 Maart 1816, no . 88, ook van toepassing
op de erfgenamen van overledene R . K, geestelijken, die eenige
bezoldiging uit 's lands kas genieten, alsmede op nieuw aangestelde of verplaatst wordende geestelijken, aan welke zoodanige
bezoldiging mogt zijn toegekend .
.2Yota . Dit besluit is, bij dat van den 15 Julij 4819, left . P7 ,
ingetrokken, cloth bij besluit van den 23 November 9820, no . 93
wederom in werking gebragt .

I7
10 December 1817, n

75 .

Besluit, houdende, bij uitbreiding van dat van den 21 Augustus
1816, n° . 77, dat, met opzigt tot de R . K . geestelijken in de
noordelijke provincien, die wegens ouderdom, ligchaamsgebreken, of andere oorzaken, emeritaten zullen behoeven, er voorloopig een maximum van f 600 en een minimum van f 300 tot
maatstaf zullen genomen worden, om daarnaar bet beloop van
hun pensioen, volgens de dienstjaren in bet besluit van den 21
Augustus 1816, n°. 77 bepaald, to berekenen ; en dat, bij de regeling van die emeritaten, zoo veel rnogelijk, zal worden gelet
op hunne toerallige inkomsten, en op hunne behoeften, ligchaamsgebreken of ongesteldheid . (Zie Besluit 4 October 1818,
n 84 )
27 December 1817, Staatsblad

n° .

37 .

Wet tot bet heifen eener belasting onder den seam van refit
van successie . (Zie Besluit 31 Maart 1820, n° . 80 .)
7 Februarij 1818, n

68 .

Besluit, bepalende dat op de tractementen der desservanten ,
die den ouderdom van 70 jaren bereikt hebben , even als ten
aanzien van de pastoors, ingevolge besluit van den 27 Brumaire
XI jaar pleats heeft, niet meer zullen gekort worden de pensioenen, die zij als gesupprirneerde kloosterlingen mogten genieten,
De bedoelde korting is bevolen bij art . 5 can bet decreet
van den 11 Prair'ral XII jaar (5 Mei 4804),

Note .

16 Februarij 1818, n° . 27 .
Besluit waarbij - ter gelegenheid dat de tusschenkomst van
bet Gouvernement was ingeroepen ten aanzien van de, door
een' R. K . geestelijke, geweigerde inzegening van een huwelijk,
tusschen eenen Lutheraan en eene Roomsch Katholijk burgerlijk
voltrokken, -- tot beginsel is aangenomen, dat die zaak voor
geese beschikking van den karat der Regering vatbaar is . (Zie
Besluit 26 Januarij 1826, n° . 51 .)

Volgens de, door bet Fransche Gouvernement, aangenomen
beginselen , waren de geestelijken ongehouden tot de kerkelijke
inzegening van huwelijken, die door de Kerk als ongeoorloofd
verklaard waren . Te dien einde schreef de Minister van Eeredienst Portalis, op den 20 Vendemiaire Xll jaar (43 October
4803) aan iemand, die, door de wet, eene echtseheiding had
verkregen en vervolgens wilde, dot een tweede huwelijk, door
hem burgerlijk aan ; egaan , kerkeli jk ingezegend zoude worden
nIl vows est fibre d'etre Catholique ou de ne l'etre pas . Si vous
ut'etes, vous croyez to manage indissoluble, et consequemment
ale divorce incompatible avee votre fol . Si vous ne fetes pas,
opourquoi exigeriez-vous qu'un pretre Catholique vous donnkt
»la benediction nuptiale?a

.Vota .

27 Bebruarij 1818 .
Besluit, houdende daarslellin t; van eene commissie, belast met
bet onderzoek en de voordragt van algemeene maatregelen tot
vermindering van bet aantal der behoeftigen en de wijze van
uitvoering derzelve . (Zie Besluit 3 Januarij 1822 .)
Bij art . 4 en 6 wordt aau de armbesturen opgedragen, oni
den toestand der behoeftige huisgezinnen en personen wet to
leeren kennen, de oorzaak banner armoede to onderzoeken, en
de middelen na to goon, waardoor dezelve zouden kunnen wonden verminderd ; - mitsgaders om toe to zien, dat de kinderen
tier behoeftigen vlijtig de seholen bezoeken, welke voor dezelve
zijn of zullen worden opgerigt .

1V ota .

7 Maart 1818, n

58 .

Besluit, uitschrijvende openbare gebeden ter gelegenheid, dot
H . K . H . Mevrouw de Psinses van Oranje zich in eenen gezegenden stoat bevindt . (Zie Besluit 2 Augustus 1818, n° . 45 .)
8 Maart 1818, n° . 56 .
Besluit, houdende, dot en geene termen bestaan, om eenige
beschikkingen to nemen nopens de geestelijke gestichten der Engelsehe, Schotsche en Iersche Katholijken in de zuidelijke provincien gevestigd, zoo long deswege, door de belanghebbenden,
gees aanzoek gedaan, of bescherming wordt ingeroepen, of zoo
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lang het niet kennelijk is, dat derzelver instellingen nadeelig ct
met de thans bestaande orde van zaken strijdig zijn . (Zie Besluit 18 Januarij 1821, n° . 78 .)

Nota . De beletselen, welke het onderwijs der Roomsch Katho-

lijken in Engeland , Schotland en lerland , in vroegeren tijd,
ondervond, hebben aanleiding gegeven , dat vermogende Katholijken aldaar, versehillende iiirigtingen in Frankrijk en in Belgie
hebben gesticht , ten einde de jeugd van beidertei kunne gelegenheid vond onderwijs, overeenkomstig derzelver staat en hare
godsdienstige begrippen , to kunnen deelachtig worden .
Het Fransch Bestuur had die stichtingen , in bet laatst der
vorige eeuw, in de alg~meene verbeurdverklaring begrepen, dock
kwam daarop bij de besluiten van den 49 Fructidor IX jaar,
3 Messirtor XI jaar en 28 Floreal Xlli jaar lerug, door al de
loen nog niet verkochte goederen deter vreemde instellingen to
restitueren .
Die goederen werden onder een bestuur vereenigd en aan hunne
oorspronkelijke bestemming teruggegeven ; terwijt bij eene ordonnantie van Koning Lodcwijk XV!II van Frankrijk van den
25 Junij 4816, het genot en beheer daarvan op nieuw werd
verzekerd en geregeld .
9

aart 1818, n°. 12 .

Besluit, bepalende, met tee zijde sidling van de algemeene
maatregelen, welke warm voorgedragen, dat op de bestaande
geestelijke vereenigingen, hij voortduring een wakend oog zal
worden gehouden, ten etude toe to zien, dat er in dezelve
niets plaats einde, dat strijdig zij met de wetten, of voor zoo
verre zij van 's lands wege zijn a rkenJ geworden, met de voorwaarde van die erkenning. (Zie Besluit 11 Mci 1818, n 16 .)
19 Maart 1818, n° . 86 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke breve van den
16 Januarij 1818, waarbij aan den WelEerw . Heer J . A . Buydens, in betrekking van Aalmoezenier-Generaal der R . K .militairen in bet Koningrijk der Nederlanden, bijzondere geestelijke
regtsmagt, voor den tijd van zeven jaren, wordt verleend . (Zie
Besluit 19 April 1818, n° . 34.)

I GO
2 April 1818, n°. 162 .
Besluit, bepalende, dat, ter voorziening in de behoeften der
geestelijken en gesupprimeerde kloosterlingen, wier pensioenen
slechts voor een derde van bet oorspronkeli jk bepaalde bedrag
worden betaald, de getierceerde pensioenen allengskens tot lret
primitief beloop zullen worden teruggebragt, door eerie jaarlijks to bepalen percentsgewijze verhooging . (Zie Besluit 8 April
182, n° . 28.)

Nota .

De bedoelde verhooging is, bi j de navolgende Koninklijke
besluiten , vastgesteld, to 'weten
30 April
4848 n 46 op 25°J° over 4848
22 Maart
4849 a 19 a 25 a a 4819
16
»
4820 » 94 , 25 u a 1820
a
29
1824 a 90 a 28 » a 4824
26 Februarij 1822 a 77 a 34 a a 4822
25
a
1823 a 54 a 42 a s 4823
9
a
4824 a 50 a 53 a s 1824
a
27
1825 a 400 a 64 a s 1825
11
a
1826 a 100 a 75 a s 1826
21
a
4 827 a 71 a 91 a a 4 827
29
a
1828 a
9 a 103 a s 1828
20
a
4829 a 96 a 123 a s 4829
45
))
4830 a 88 a 443 a a 4830
44 Junij
1831 a 81 a 200 a a 1831
zoodat bet integraal pensioen , to rekenen van den eerslen Januarij 1831, in het Grootboek ingeschreven en aan de belanghebhenden voldaan is .
11 April 1818, n° . 59 .

Besluit, waarbij, op verzoek van den Aartspriester van Utrecht,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
als, volgens art . 145
der grondwet, helast met de uitvoering der wetten opziglelijk
de bescherming der verschillende godsdienstige gezindheden en
derzelver uitwendige Eeredienst, - worden gemagtigd, om,
daartoe, door den voornoemden Aartspriester, aangezocht zijnde,
door tusschenkomst van hun politiek gezag, to zorgen, dat de
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gedemitteerde pastoor to V
dadelijk de, door hem, bediende
kerk en pastorij ontruime. (Zie Besluit 19 Aug. 1818, n°. 53.)
18 April 1818, Staatsblad n°. 20 .
Besluit, houdende hepalingen ter bevordering van het meer
algemeen gebruik der koepok-inenling ; waarbij, onder anderen,
wordt voorgcschreven, dat kinderen van geheel of gedeeltelijk
gealimenteerden, zoodra de gezondheid zulks toelaat, gevaccineerd moeten worden, alsmede dat alle kinderen, welke in de,
nit plaatselijke kassen, understand genietende gestichten van weldadigheid worden opgenomen, binnen zes maanden na hunne
opneming, de vaccine moeten ondergaan .
19 April 1818, n° . 34 .

Besluit, waarbij aan den Aalmoezenier-Gen~raal der' R . K .
militairen wordt veroorloofd, om het pectorals kruis, als het
kenteeken zijner aan hem, door dcn H . Stoel, verleende waardigheid, to dragen . (Zie Besluit 2 Junij 1818, n° . 18 .)
5 Mei 1818, n

74 .

Besluit, waarbij verklaar d wordt, dat de teruggave van kerkgoederen, bij het besluit van den 7 Thermidor XI jaar bevolen,
zich niet moeten uitstrekken tot de zoogenaamde Beneficia simplicia . (Zie Besluit 6 December 1821, n° . 40,)
7 Mei 1818, n° . 50.
Besluit, bepalende de wijze van beheer van bet zoogenaamde
loterij-funds to Ravenstein . (Zie de Besluiten van den 7 Julij 1818,
n°. 25, 15 April 1823, n° . 28 en 18 Februarij 1830, n° . 114,
waarbij nadere hepalingen omtrent dat beheer zijn gemaakt .)
8 Mei 1818, n°. 46 .
Besluit, waarbij verklaard wordt, dat bij besluit van den 1
Julij 1816, n°. 82, wel aan de Staten der provincien is overgelaten, om to beschikken op alle verzoeken van kerk- en armbesturen tot hot doen van geld-negotiation of geld-opnemingen
en dus ook de beoordeeling der noodzakelijkheid en nuttigheid

van to dome heleggingen van kapitalen in het belang van het
gesticht, hetwelk het Ponds bezit ; dock geenszins het beslissen
over de bijzonderheden, waarniede zoodanige operatie vergezeld
mogt gaan , vooral niet wanneer de belegging in onroerende
goederen mogt geschieden, verwits de daartoe benoodigde autorisatie alleen door den Koning kan worden toegestaan . (Zie Besluit 21 October 1818, left . F 3 .)
11 Mei 1818, n° . 16 .
Besluit, verklarende, dat het 's Konings intentie niet is geweest, ow eenige van de bestaande geestelijke vereenigingen to
doers uiteengaan, zoo lang er geene redenen van gewigt zullen
aanwezig zijn, die derzelver ontbinding mogten noodzakelijk
makers ; -- dat daarom bij het besluit van den 9 Maart 1818,
al 12 bepaald is, dat op de vereenigingen bij voortduring ears
wakend oog zoude worden gehouden ;
dat uit de daarbij opgegeven algemeene regelen nopens den aard van dit toezigt volgt,
dat hetzelve toep .asselijk moat worden gemaakt op alle laden,
welke tegen de bestaande wetten of verordeningen en hat belang
der maatschappij aanloopen ; en dat, onder anderen, ook behoort to worden toegezien, dat geene liar vereenigingen zich
onttrekken aan de jurisdictie der Bissehoppen of andere Kerkvoogden . (Zie Besluit 25 Januarij 1822, n° . 83 .)
22 Mei 1818, n° . 81 .
Besluit, bepalende de omstandigheden, welke aanleiding kuna
rjen geven, ow hooghejaarde gepensioneerde religieusen of gesupprimeerde kloosterlingen, gratification voor eons toe to kennen .
28 1\Iei 1818, n° . 71 .
Besluit, uitschrijvende amen plegtigen dank- en bededag op
den larders verjaardag der overwinning bij Waterloo . (Zie Besluit 2 Junij 1819, left . A .)
1 Junij 1818, Staats-Courant n ° . 134 .
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst, ter uitvoering van hovenstaand besluit,

2 Junij 1818, n° . 18 .
Besluit, bepalende sat bet Departement van Oor log zorgen zal
voor de bekendmaking aan bet leper, van de benoeming des
Aalmoezeniers-Generaal (zie besluit 19 Maart 1818, n° .86), onder mededeeling, sat die benoeming aan den priester Buydens
de waardigheid toekent van geestelijk Hoofs der ft . K, militairen
in sit Rijk, en sat hij mitsdien over dezelve zoodanige geestelijke jurisdictie kan uitoefenen als de Bissehoppen over de onderhoorigen van bun Bisdom ; terwijl daarbij voorts bepaald worst,
sat bet Departement van Oorlog met den Aalmoezenier-Generaal
corresponderen zal door tusschenkomst van den Directeur-Generaal
voor de zaken der ft . K . Eeredienst . (Zie Besluit 2Julij 1818, n° .203 .)
12 Junij 1818 .
Kennisgeving nopens den voet, op welken de leeraars der
onderscbeidene Christelijke kerkgenootschappen in Nederlandsch
Indie geplaatst worden . (Zie Besluit 5 October 1828, n° . 205 .)
16 Junij 1818, n° . 20 .
Besluit, waarbij aan eenen priester in de parochie
worst verboden zijne hediening to blijven uitoefenen, omdat hij
beschouwd worst geese wettige roeping daartoe to hebben verkregen en mitsdien onbevoegd is de pastorele lunches waar to
nemen. = (Zie Besluit 29 Augustus 1818, n° . 53.)
2 Julij 1818, n° . 203 .
Besluit, houdende sat de voordragt nopens de organisatie der'
R . K . militaire Eeredienst, door de beide Departementen van Oorlog
en voor de zaken der R . K . Eeredienst, zal geschieden, dock daf
de kosten van die Eeredienst door eerstgemeld Departement zullen gedragen worden . (Zie Besluit 23 November 1818, n' . 39 .)
8 Junij 1818, n° . 129 .
Besluit, bepalende, under anderen , ter verklaring van
ee
art . 194 der wet op tie Nationals Militie van den 8 Januarij 1817
(Staalsblad n° . 1)
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Art . 1,

dat als studenten in de godgeleerdheid alleen kun-

nen worden beschouwd zij, die aangenomen zijrr en hors onderwijs ontvangen op de Nederlandsche hoogescholen, athenea
en seminar'ia .
Art . 2 . dat, vermits de wet bijzonder en alleen melding
maakt van studenten in de godgeleerdheid, er geene vrijheid
gelaten is, om studenten in andere vakken oars in de godgeleerdheid zelve, tot vrijstelling toe to laten ; en
Art. 3 . oat tot de afgifte der' certificates, houdende verklaring, oat een jongeling is student in de godgeleerdheid, met
oogmerk om zich aan den geestelijken stand toe to wijden,
bij de Roomsch Katholijken alleen bevoegd zijn : de Bisschoppen, of bij gebreke van dezelve, de Kerkvoogden die de Bisschoppen vervangen . (Zie Besluit 25 Julij 1818, n° . 52 .)
8 Julij 1818, n° . 2558.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst aan ale Kerkvoogden en Aartspriesters der NoordNederlandsche kerk-ressorten, houdende uitnoodiging, om bet
Salvum fac Regem, op zon- en feestdagen, na de Hoogmis,
to doers zingers naar bet formulier, daartoe door de Kerkvoogden in de zuidelijke provincien vastgesteld, luidende als volgt
PRECES
Recitandae pro Rege singulis diebus Dominicis, et Festivis
servatas post Missim solemnem .
Ad gradum Altaris.
v . Domine, salvum fac Regem nostrum .
$ . Et exaudi nos in die qua invocaverimus te .
v. Domine, egaudi orationem meam .
n . Et clamor mews ad to veniat .
v . Dominos vobiscum .
€r . Et cum Spiritu too .
OREMUS .
Pateant cures misericordiae tuae, Domine, precibus supplicantium ; et, ut petentibus desiderata concedas, fac eos,
quae tibi suet placita, postulate . Per Dominum nostrum

Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in urinate Spiritus Sancti Deus, in saecula saeculorum . Amen .
13 Julij 1818, n° . 80.
Besluit, waarbij een verzoek, strekkende om het seminarie to
Luik de autorisatie to verleenen tot aanvaarding van een legaat
en eerie donatie aan hetzelve besproken, wordt afgewezen, omdat aan die making de voorwaarde verbonden was, om in de
daarbij geschonkene voormalige ahdij van 's Hertogenrade (Rolduc) to Kerkrade in Limburg, een klein- of bij-seminarium to
moeten vestiges, waartoe de Regering vermeende hare toestemming niet to moeen geven .
De aanvaarding van die making is later, bij de besluiten
van den 26 November 1818, n° . 54 en 31 Maart 1820, n° . 24,
toegestaan , nadat de voorwaarde , betreffen~le htl vestiges van
ten klein seminarie to Kerkrade , door de selienkers formed
ingetrokken en bet geschonktne onvoorwaardelijk aan het seminarie to Luik vermaakt was .

.ZVota .

25 Julij 1818, n° . 52.
Besluit, bepalende dat , met opzigt tot de Nationals 1\iilitie,
voor de zoodanigen, die den geestelijken stand zijn ingetreden,
gehouden moeten worden, bij de Roomsch Katholijken , zij die
werkelijk tot subdiaken zijn gewijd . (Zie Besluit 27 Februarij
1820, n° . 13.)
2 Augustus 1818, n° . 45 .
Besluit, uitschrijvende eerie plegtige dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K . H, Mevrouw de Prinses van Ora~rje,
van eeu' Pains .
19 Augustus 1818, n° . 53 .
Besluit, waarbij, op verzoek van den Aartspriester van Hot
land en Zeeland, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, - als,
volgens art . 145 der grondwet belast met do uitvoering der wetten opzigtelijk de bescherming der versehillende godsdienstige
gezindheden en derzelver uitwendige Feredienst, -- w~~rden ge-
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magtigd om, daar toe door voornoemden Aartspriester aangezocht zijnde, door de tusschenkomst van hun politiek gezag, to
zorgen, dat de priester * * * de statie . . . .e
verlate en zijn
verder beroep volge . (Zie Besluit 28 Junij 1819, left . M5 .)
15 September 1818, n° . 16 .
Besluit, opzigtelijk de reclamen van onderscheidene kerkfabrieken, aanspraak makende op zeer aanzienlijke kapitalen en
renters, door lief Oostenrijksch Gouvernement of bijzondere provincien verschuldigd . (Zie Besluit 6 Julij 1822, Staatsblad n° . 18 .)
LYota . Aangezien de kerk-fabriek-goederen, ingevolge de , bij
bet besluit van den 17 Ventose VI jaar, in de toenmalige
Belgische Deparlementen afgekondigde twee artikelen der wet
van den 5 November 1790, nationaal zijn verklaard , is , ook
nadal de terurgave dier goederen , bij besluit van den 7 Thermidor XI jaar, was bevolen, de betaling geweigerd der renters,
door den Staat of andere gesupprimeerde en door den Staat vertegenwoordigde corporation, to voren aan de toenmalige kerkfabrieken verschul+lied ; zijnde die w-eigering door hetFranschc,
zoowel als doer bet i°dederlandsehe Gouvernement , gfgrond op
bet reg,tsbeginsel , dat , door de vereeniging der rosters van den

schuldeischer en van den schuldenaar , de vorderingen bij w ego
van eonfusie wares vervallen .

17 September 1818, n° . 66 .
Besluit, houdende dat van de grondbelasting zullen zijn vrijgesteld alle zoodanige gebouwen, welke hot eigendonl zijn van,
door hot openbaar gezag, erkende weldadige inrigtingen en
waarin alleen gratis onderwijs wordt gegeven ; finch d~ t doze
vrijstelling zich niet zal uitstrekken tot de woningen van hen,
die met hot seven van fiat onderwijs zijn belast .
1Vota . Odder de alhier bedoelde gebouwen zijn begrepen de Zoo
flags-scholen en armors-, pastorij- en parochie-seholen, mils
floor bet openbaar gerag als zoodanig erkend zijnde .

18 September 1818, n° . 40 .
Besluit, waarbij,

uit aanmerking fiat hot koninklijk col-
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legie to Gent thans zoodanig is ingerigt, dat bet aan alle behoeften van die stall en hare omstreken, ten aanzierr an den
eersten graad van het hooger onderwijs, kan voldoen, -- bepaald wordt, dat het bisschoppelijk collegie aldaar gesloten en
daarin verder geen onderwijs gegeven zal worden aan kinderen
of jonge lieden, die zich nog niet bepaaldelijk aan den geestelijken stand hebben toegewijd, en dat bet bisschoppelijk collegie
to St . Nicolaas voortaan niet meer door dagscholieren (externes),
maar alleen door kostgangers, zal molten worden bezocht .
4 October 1818, n° . 84 .
Besluit, bepalende, dat de he1Ft van bet pensioen, hetwelk
een geestelijke, in betrekking van gesuppr imeer d kloosterling,
geniet, gelijktijdig genoten zal worden met bet aan hem toekomende pensioen, wegens verrigte kerkelijke dienst, ingevolge
de koninkli jke besluiten van den 21 Augustus 1816, n° . 77 en
10 December 1817, n 75 tc verleenen . (Zie Besluit 20 April
1826, n° . 154. )
21 October 1818, left . F3 .
Besluit, verklarende dat, door bet besluit van den 4 April
1816, n° . 9, niet voor vervallen moot worden geacht het besluit
van den 4 Pluviose XII jaar, noch bet keizerlijk decreet van den
12 Augustus 1807, betrekkelijk de legaten en donatien aan openbare gestichten, kerken en armen, gemaakt en de waarde van
drie bonderd franken (f 141 .75) niet to boven gaande ; maar dat
de autorisatie tot aanvaarding van zoodanige legaten en donatiiin,
door Gedeputeerde Staten der provincie, alwaar bet gesticht,
hetwelk die autorisatie noodig heeft, gelegen is, zal worden
rerleend . (Zie Besluit 27 October 1825, n° . 103 .)
18 November 1818, Staatsblad n°. 38 .
Wet, bepalende dat de gemeente Luiksgestel van de provincie
Antwerpen tot die van Noord-Braband overgaat .

Iota.

Die gemeente , ofschoon laatstelijk tot de provincie Antwerpen hebbeiide bchoord , ressorteerde echter onder bet Bisdom
van Lnik, vermits zij, tijdens de uitvoering van het concorclaat
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van 1$01, ect drel uitmaakte can bet Departement der Beneden
Maas, betwelk, volgens de pauselijke bulle van den Sen der
calenden van December 1801, in genoemd Bisdorn werd begrepen .
Bij bet tractaat ran den 11 N, vember 1807, is Luiksgestel door
Frankrijk aan Holland afgestaan, in ruffling tegen de gemeente
Lommel en bet zuidelijk deel van Eerzel ; dock , krachtens besluit van den 25 Januarij 1815 (Journal o6iciel Tome IV, n° .
921, page 99), is eerstgemelde gemeente onder Belie teruggebragt
en toen bij bet Departement van de Twee Nethen (later provincie
Antwerpen) ingedeelil, van waar zij, ingevolge de bovenstaande
wet en bet besluit van den 27 April 1824 (Staatsblad n° . 30),
tot Noord-Braband is overgegaan .
Luiksgestel heeft tot het Bisdorni van Luik blijven behooren
tot dat bet, bij de pauselijke breve van den 2 Junij 1840, daarvan afaescheiden en revoegd werd onder het Apostolische Vicariaat van 's Hertogeubosch , van welks kerkelijk grondgebied
alstoen de gemeente Lonunel afgenomen en gevoegd is owlet bet
genoemde Bisdorn .
23 November 1818, n° . 39 .
Besluit, boudende voorloopige organisatie van de zaken Foot
de ft. K . Militaire Eeredienst .

Nota . Dit besluit is bij dat van den 1 Junij 1823
trokken en door hetzelre vervangen .

ne • 57 inge-

26 November 1818.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R .
K . Eeredienst, boudende dat de vraag ; of bet Koninklijk besluit
van den 26 Junij 1816 n 100, der kerk-Fabriekeu verhindert,
om aan bet Gouvernement de magtiging to vragen tot aanvaarding der ontdekte verduisterde domein goederen ?
ontkennend
moet worden beantwoord .
28 November 1818, Staatsblad n° . 40.
Wet, houdende bepalingen omtrent de plaats waar de beboeftigen in den algemeenen onderstand deelen kunnen .

1Yota . Art . 1 . De gemeente in welke een behoeftige in den algemeenen onderstand kan deelen, is die zijner geboor to ; dock
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Art, 3, de gemeente zijner geboorte wordt vervangen door de
plaats, waarin iemand gedurende vier achtereenvolgende jaren
gewoond en al do hem opgelegde belastingen voldaan heeft .
Art . 9 . Door de bepalingen van doze wet wordt geenszins gederogeerd aan de bestaande reglementen en verordeningen op hot
stnk van onderhoud, alimentatie en onderstand , door de diakonion en alto andere administration van godsdienstige gemeenten
aan derzelver behoeftige ledematen to verleenen .
Art . 12 . De verschillen over bet onderstands-domicilie van
eenen behoeftige, tusschen arm-besturen onderling of met de
gemeente-besturen, worden de piano beslist door Gedeputeerde
Staten der provincion, indien de gemeenten tot dezelfde provincie behooren , en door den Koning, indien dezelve in moor
clan eene provincie gelegen zijrt ; - dock de geschillen tusschen
arm-besturen in eene en dezelfde gemeente , welker bevolking
5000 zielen overtreft, staan ter beslissing ran hot plaatsclijk
bestuur .
30 November 1818, lett. N' .
Besluit, waarbij de beide Departementen voor de Eerediensten
worden belast met de voldoening van alto bezoldigingen, subsidien, toelagen of uitkeeringen, hetzij in geld of in granen, met
welke 'sliijks domeinen zijn belast ten behoove van leeraren en
alle andere kerkelijke personen .
Nota . Voor zooveel hot Departetnent voor de zaken der R . K .
Etrcdienst bet reft, valt aan to merken, dat de hier bedoelde
betalingen reeds gedeeltelijk, ten gevolge eener koninklijke
decisie van den 2 van Bloeirnaand 1809 n° . 17, uit de begrooting
van dat Departement moesten worden voldaan en wet altos in
geldswaarde .
Doze betalingen , dragon den naam van cornpetentien en worden , als vaste revenuon , (niet aan den persoon, maar aan de
bediening verbonden) aan den tijdelijken titularis van elke daarop
regthebbende kerkelijke betrekking gedaan, op grond der algcmeene of doorloopende autorisatie vervat in de besluiten van den
19 Januarij 1814 n° . 48, 23 April 1816 n° . 114, 30 November
1822 n' . 92, 6 Junij 1825 n° . 121, 6 Julij 1827 n' . 170, 10
November 9831 n° . 81 eni5 April 1835 no . 8, to zamen tot eon
21,745,511/2 .

jaarlijksch bedrag van

f

8
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b December 1818, Staatslrlad n°. 48 .
Besluit, boudende bepalingen omtrent de administratie vary
fondsen en inkomsten ten behoeve van heurzen en kollegi n voor
ele studi n . (Zie Besluit 2 December 1823, 8taatsblad n° . 49 .)
ZYota. Het Dotnein zal ophouden refit to hebben op de inkomstcu
dier goederen, dock dezelve bij voorraad blijven hesluren . Die
inkomsten zullen wederom overeenkomstig banns oorspronkelijke
bestemming worden gebezigd , maar, ingeval dat de wil der
stichters , geheel of gedeeltelijk , niet meer zoude kunnen opgevolgd worden, zal de Minister aan den Koning de middelen voordragen , om hierin to voarzien, en deze middelen zullen altijd
met bet oogmerk der stichters ovcreenkomstig moeten zijn .

8 Janum ij 1819, n° . 11 .
Besluit, houxlende hepalingen nopens de sphtsing der pensioenerm
in gewone en buite-ngewone ; zullende, onder anderen, in bet
GrQotboek van gewone pensioenen worden ingeschreven de getierceerde kerkelijke pensioenen , welker versterf, naar aanleiding
van bet besluit van den 2 April 1818 n° . 162, komt ten prnprjte
der overbiijvenden tot dat dezelve wederom op bet primitief
beloop teruggebragt zulhtr zijn, en zulks tot sen maximum van
f 540,000,00 (Zie Besluit 2l Januarij 1820, n° . 28.)
22 Maart 1819 .
Overeenkornst tussehen de Nederlanden en Pruissen, houdende,
under anderen, dat de geestelijke pensioenen zullen worden be-'
taald door bet Gouvernement, binnen welks gebied gelegen wares
de geestelijke gestichten waartoe de gepensioneerden hebben beboord, en zulks om bet even in welk van die belie Ryjken de
gepensioneerden woven . (Zie Besluit 13 Februarij 1825, n°. 97 .)
4 April 1819, left . M3 .
Besluit, houdende dat artikel I van bet besluit van den 8 Julij
1818 n° . 129, betreil"ende de vrijstelling van de Nationals Militie,
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voorloopig zal worden uitgestrekt tot de studenten in de Godgeleerdheid van bet Groot-Hertogdom Luxemburg en de provincien Limburg en Henegouwen, die tot de buitenlandsche Bisdommen Metz, Trier, Aken en Kamerijk behooren, en studeren
in de seminaries van die dioceses ; zoo nogtans, dat zij, na
hunne wijding, niet in de gedeelten flier Bisdommen, welke
buiten bet grondgebied der Nederlanden gelegen zijn, in kerkelijke bediening mogen treden, of strap's van antlers vijf jaren
bij de Nationals Militie to moeten dienen, of sen plaatsvervanger
to stellen .
27 April 1819 .
Circrllaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, boudende flat de openbare instellingen derzelver kapitalen niet in
certificates of acten van aandeel in de Nationals Schuld mogen
beleggen, maar die kapitalen behooren to does inschrijven op
bet Grootboek der gemelde Schuld, ten einde de gevaren en
nadeelen aan bet bezit van certificates verbonden, in bet belang
hunner administration voor to komen . (Zie Circulaire 24 Maart
1829, n° . 113 .)

4 Mei 1819 .

Besluit, boudende bepaling omtrent de kwijting der renter
verschuldigd, door sommige gemeenten, aan beurzen-stichtingen
your de studies ; welke instellingen bet beheer en genot hunner
goederen, to rekenen van den 1 Januarij 1819, hebben teruggekregen, ingevolge de Koninklijke besluiten van den 5 October
1816, n' . 100 en 26 December 1818 (Staatsblad n ° . 48) .
19 Mei 1819, Staatsblad n° . 30 .
WTet, boudende verandering der grensscheiding tusschen de
provincien Holland (Noordelijk gedeelte) en Utrecht, waardoor
van de eerste afgescheiden en tot de tweeds overgaan : de gemeenten Waverveen, bet gehucht Klein Muiden, sen gedeelte
van Loenen, de bolds Loosdrechten met Mijnden en Loenderveen ;
waartegen van Utrecht tot Noord-Holland overgaan de gemeenten Den Uithoorn, Thames , sen gedeelte van Kudelstaart,
Nederhorst den Berg c, a ., Ankeveen en Kortenhoef.

21 Mei 18'19, Staatsblad n° . 34.
Vet, houdende eene nieuwe ordonnantie op bet Patentregt,
waarbij, onder anderen, bepaald wordt : (art . 3
a) dat geestelijke personen, onderwijzers in de godsdienst, kosters en andere
kerkelijke bedienden, niet van patent behoeven to worden voorzien ; noch ook (art . 9) bedienden en opzieners in de wees-,
gast- en andere godshuizen en dergelijke openbare weldadige
gestichten .
27 Mei 1819,
Besluit, houdende bepalingen omtrent de administratie der
bosschen toebehoorende aan de gemeenten en opeubare instrllingen, welke administratie zal opgedragen biijven aan de Opperhoutvesterij .
29 Mei 1819, n° . 3838.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R .
K, Eeredienst, aan de Kerkvoogden in de zuidelijke provinci n,
daarbij, krachtens bet koninklijk rescript van den 25's char to
voren left . K, to kennen gevende, dat de openbare processi tY
zich bepalen moeten, behaive op de kruisdagen, tot een tweetal
per jaar, als eene op den H . Sacramentsdag, gevierd wordende
op den daaropvolgenden Zondag, en eene op zoodanigen Feest(lag als ieder Kerkvoogd zal kunnen aanwijzen . (Zie Circulaire
22 Februarij 1820, n° . 4174 .)
1Yola . Bij missive van voornoemden Directeur-Generaal aan den
Gouverneur van Limburg , gedagteekend 28 Julij 1849, is, ter
opheldering van hoVellstaande circnlaire, to kennen gegeven : dat
de Kerkvoogd aoodar~ig feest als hij gesehikt acht, kan aanwijLen tot hot houdcn der twecde processir en dat geese procession, uitgcnomen die tier kruisdagen, daaronder begrepen
St . Marcus , anders das op Zoo- of feestdag molten gehouden
worden .

2 Junij 1819, left . A .

Besluit, uitschrijvende eenen plegtigen dank- en bededag op
den vierden verjaardag der overwinning bij Waterloo, (Zie Besluit 18 Mel 1820, !V . 11 .)
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4 Junij 1819, Stoats-Courant n

13 .

Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst, tee uitvoering van bovenstaand besluit .
26 .Junij 1819, n ° . 64 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, `vaarbij
als R . K. seminaria, met opzigt tot de Nationals Militie, woeden beschouwd, die, welke gevestigd zijn to Varmond, to
's Heerenberg , to Nieuw Herlaar en to Hoeven . (Zie Besluil .6
April 1821, n°. 61 .)
28 Junij 1819, left . 111 5 .
Lesluit, waarbij, op verzoek van den Aartspriester van 1-b!land en Zeeland, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, als, volgens art . 145 der grondwet, belast met de uitvoering der
wetten opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige
gezindheden en derzelver uitwendige Eeredienst, - worden gegnagtigd om, daartoe door den voornoemden Aartspriester aangezocht zijnde, door de tusschenkonrst van hun politick gezag,
to zorgen, dot de gedemitteerde pastoor le
dadeiijk de
pastorij aldaar ontruime . (Zie Besluil 16 April 1820, n° . 23 .)
29 Junij 1819 .
Resolutie van Gedeputeerde Staten van Utrecht, houdende,
dal de verzoeken van kerk- en arm-besturen, om magtiging tot
radiatie van hypotheken, vergezeki moeten gaan van voordragten betrekkelijk bet gebruik, dot van de ald.u s afgeloste kapitalen
zal wor4en gemaakt . (Zie Resolutie van den 11 December 1828 .)
15 Julij 1819, left . P
Jlesluit, verklarende, met intrekking van dal van den 11 September 1817, left . T, n° . 33, dal de R . K, geestelijken, ten aanzien van derzelver beznldiging uit 's Rijks kas, niet verder gerekend zullen worden to vallen in de termen van het besluit van
den 14 Maart 1816, n° . 88, moor dot banns tractementen en
toelagen wederom zullen ingaan met den dog, waarop zij tot
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eene kerkelijke bediening worden geroepen en niet vender genoten worden, dan tot en met den dag waarop zij hunne bediening, door ontslag of verplaatsing, verlaten of komen to
oveilijden .

Nota . Dit besluit is weder vervailen door de bepalingen bij de

besluiten van den 23 November 9820, n° . 93 en 27 Mei 4830,
n° . 445 vastgesteld .
2 Augustus 1819, Staatsblad n° . 41 .

Besluit, bepalende de wijze waarop de vacatures in de kerkfabriekraden, tusschentijds, door overlijden, vrijwillige aftreding
of verandering van woonplaats ontstaande, zullen worden vervuld . (Zie Besluit 22 December 1819, n° . 68.)
11 Augustus 1819, Staatsblad n ° . 43.
Besluit, houdende bepalingen ten voorkoming van misbruiken
1)9 bet uitoefenen van bet regt van collatie of van benoeming
tot predikantsplaatsen .
26 September 1819, n°. 8 .
Besluit, waarbij de gemeente-besturen worden gemagtigd, om
to beschikken op verzoeken tot daarstelling van afzonderlijke
grafkelders op reeds bestaande kerkhoven . (Zie Besluit 24 Mei
1825, n° . 162 .)
12 October 1819, Staatcblad n° . 50 .
Besluit, houdende voorziening nopens bet vinden den kosten
van onderhoud in de bedelaars-werkhuizen . (Zie Besluit 13 Maart
1822, n° . 22 .)
13 October 1819, n° . 78 .
Besluit, bepalende dat de menagie voor de militairen op den
Goeden Vrijdag zoodanig moet worden ingerigt, dat er alsdan
Been vleesch worde gebruikt .
11 November 1819, n~ . 66 .
Besluit, houdende bepalingen omtrent bet begeleiden den

autoriseerde procession, bij tie viering van bet H . Sacraments
fees!, its de garnizoens-plaatsen tier zuideli jke provincion, door
eon militair detachement, zoo 'eel mog.elijk uit R . I . manschappen bestaande .
N

ota, Bet decreet van den 24 Messidor X11 jaar, heeft tie open-

bare plegtigheden bij de bier bedoelde en andere fcesten geregeld .
18 November 1819, n°, 78.

Besluit, houdende dat de som van 250,000 franken, welke
wegens achterstallige tractementen van kerkleeraars over de
naanden Julij tot en met November 1813, bij de algemeene
eommissie van litluidatie to reclameren is, zoodanig zal worden
verdeeld, dat ook de R. 1 , geestelijken in de noordelijke provincien daarin bun aandeel verkrijgen . (Zie Besluit 8 Mei 1522,
n° . 81 .)
_iota . Bij Keizerlijk decree! van den 29 October 9814 was, voor

tractement tier verschillende godsdienst-leeraars in de Hollandsche Departementen, in eons, tern lasts van de keizerlijke scha :tIdst, toegestaan eons som van 600,000 franken 's jaars,
20 December 1819, n° . 21 .

Besluit, houdende bepalingen ten aauzien van de Bagijnhovets
in de zuidelijke provinck n .
.JVota . Doze instellingen zijn, bij tilt besluit, als vernietigd Be-

schouwd nit krachte van art, 1 tier wet van den 18 Augustus
1792, dock derzelver goederen zijn niet aan bet doniein getro'kken , maar moeten , volgens bet besluit van den 16 Frnetidor
VIII jaar, door de commission tier godshuizen beheerd worden ;
terrvijl de inkomsten daarvan, alvorens die tot eenige inset algesneene uitgaven van liefdadigheid to besteden, moeten worden
aangewend ten behoove tier Bagijoen en tot onderboud barer
at oningen .
De Bagijnhoven zijn steeds als gestichlen van iiefdadigheid
tresehouwd, dock nopens de bevoegdheid om nieuwe lotion op
sommige tiler gestichten to molten aannemen en daardoor alzoo
derzelver voortdurende instandhouding to verzekeren , is goons
defiuitieve uitcpraak gedaan, (Zie de Koninklijke Besluiten vats
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den 3 Januarij 4822, n°. 95, 18 October 4822, no . 89, 25 Februarij 4823, n 32, 12 Mei 4826, n° . 999 en 26 3unij 9826,
n° . 442 .)
In fret tegenwoordig Koningrijk der Nederlanden beslaan flog
slechts twee werkelijke Bagijnhoven,,te weten ecn to Amsterdam
en een to Breda, welke can voor de Reformatie de facto in
stand gebleven zijn , en waarop de Fransche weigeving op dat
stuk simmer toepasselijk is gemaakt .
22 December 1819, n' . 68 .
Besluit, bepalende dat de wereldsche kosters (clercs laics) zuilen benoemd worden door de kerkmeesters, op voordragt van
de pastoors en desservanten, ingevolge de verordening, vasfgesteld bij art . 33 van hot decreet van den 30 December 1809, ten
aanzien der benoeming van klokkenluiders, organisten en andere kerkbedienden .

21 Januar'ij 1820, n° . 28 .
Besluit, regelende de pensioen-betalingen . (Zie Besluit 11 Mei
1825, n° . 126 .)
Art . 28 . De pensioenen van Katholijke geestelijken in de
zuidelijke provincion des Rijks woonachtig, zullen molten worden betaald, niettegenstaande die gepensioneerden hot gelijktijdig genot hebben van een kerkelijk tractement .
NB . Doze bepaling was reeds gemaakt bij besluit van den 15
Augustus 1816, n° . 62 .
20 Februarij 1820, n° . 62.
Besluit, uitschrijvende openbare geheden ter gelegenheid, dat
H . K . H. Mevrouw de Prinses van Oranje zich in eenen gezegenden staat bevindt . (Zie Besluit 13 Junij 1820, n° . 68 .)
22 Februarij 1820, n° . 4174 .
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst, houdende, dat Z . M ., bij rescript van den 17 daar
to voren, n° . 17, veroorloofd heeft, dat de procession, welke
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niet begrepen zijn in die, welke, volgens de circulaire van den
29 Mei 1819, n° . 3838, zijn toegestaan, en daarom binnen de
kerkgebouwen moeten besloten blijven, voor zoo ve€l de dorpen
betreft, kunnen uitgestrekt worden tot binnen de mutes der
aan de kerken grenzende kerkhoven. (Zie Besluit 23 April 1822 .)
27 Bebruarij 1820, n° . 13.
Besluit, houriende dat studenten, die zich tot den geestelijhen
stand in de seminaries voorbereiden, maar nog niet in de godgeleerdheid studeren, ais zij dienstpligtige summers bij de Toting
voor de Nationals Dlilitie getrokken hebben, moeten worden ingelijfd ; dock, na verkregen specials vergunning van den Koning,
op de stamboeken van bet korps waartoe zij behooren, als gedetacheerd gevoerd kunnen worden, ten einde hunne studidn
voort to zetten . In zoodanig geval geeft deze vergunning echter
geese aanleiding nm -den opvolgenden broeder van den wel ingelijfden, maar gedetacheerden student, vrijstelling van de
dienst to does erlangen ; terwijl, bijaldien die broeder deze vrijstelling reclameert, de dienstpligtige student hot effect der hem
verleende vergunning zal verliezen en persoonlijk moeten worden
ingelijfd . (Zie Besluit 14 Junij 1823, n° . 25 .)
31 heart 1820, n 0 . 89 .
Besluit, bepalende dat, bij bet verleenen van autorisatie tot
bet aanvaarden van donation of giften under de levenden aan
kerk- of arm-gestichten, de voorwaarde zal moeten worden gevoegd, dat die gestichten voor die makungen sen refit, geiij!
staande met bet rest van successie, zullen moeten voldoen . (Zie
Besluit 27 Maart 1825, n° . 126 .)
1Vola . De verschul4igrlheid van hot bier bedoelde refit door instellingen van de doode hand, is later, bij artiket 49 der wet
ran den 16 Junij 1832, Staatsblad no . 29, vastgesteld .
1~ April 1820, n° . 23.
Besluit, waarbij, op verzoek van den Aartspriester vats
Gelderland, Gedeputeerde Staten diet provincie, - als, volgens
art . 145 der grondwet, belast met de uitvoering der w stun op-
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zigtelijk de bescherming tier verschillende godsdienstige gezindbeden en derzelver uitwendige Eeredienst, - worden gemagtigd

om, daartoe door voornoemden Aartspriesler • aangezocht zijnde,
door tusschenkomst van bun politiek gezag, to zorgen, tat de
pastoor to

dadelijk
k to kerk en pastorij aldaar ont-

ruime . (Zie Besluit 22 Junij 1821, n° . 55 .)
18 Mei 1820, n° . 11 .
Besluit, uitschrijvende eenen plegtigen dank- en hededag op
den vijfden verjaardag tier overwinning bij Waterloo, en bepalende het jaarlijks godsdienstig vieren van then gedenkdag
voor het vervolg . (Zie Besluit 20 Julij 1824, n° . 111 .)
25 Mei 1820, Staats-Courant n° . 131 .
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken tier R . K .
Eeredienst, ter uitvoering van bovenstaand besluit .
1 Junij 1820, Staatsblad n° . 14 .
Besluit, bepalende, onder anderen, tat tot deeding en behoefte van personen in wees- en armenhuizen en liefdadige gestichten, die van 's Rijkswege eenigen onderstand trekken of
vrijdom genieten, geene andere lakens, duffels, baaijen, enz .
molten worden gebruikt tan van inlandsche fabrikaadje . (Zie
Besluit 24 December 1820 .)
13 Junij 1820, n° . 68 .
Besluit, aitschrijvende eene plegtige dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K . H . Mevrouw de Prinses van Oranje
van een' Prins .
28 Junij 1820 .
Arrest van het Hoog Geregtshof to 's Gravenhage, over de
voortdurende kracht der wet van den 15 Pluviose XIII jaar,
betreffende de voogdij over de kinderen, die in de gestichten
van weldadigheid zijn geplaatst . (Zie Besluit 17 Augustus 1827 .)
Z'ota . Bij tilt arrest is verstaan, tat gemelde wet behoort onder
die wetten, welke in de Hollaudsche Departementen zijn exe-
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eutoir verklaard en dat zoo lang niet is bewezen, dat zij, door
eene latere of andere wet, is vernietigd en geabrogeerd, of door
eene nieuwe wet vervangen, zij van kracht blijft en naar haar
voorschrift moet geoorderld worden, (Zie art . 424 van het Nederlandsehe Burgerlijk Wetboek )
Augustus 1820, n°. 5271 .
Circulaires van den Directeur-Generaal voor de zaken tier B
K . Eeredienst, omtrent bet jaarlijks, op 's Konings verjaardag,
zingers van een Te Deum en andere gebeden in de K . K . kerken . (Zie Girculaire 21 November 1840.)
19 Augustus 1820, n° . 80.
Besluit, waarbij aan den Vicaris-Generaal van het Bisdom
Luik de, door hem, verzochte koninklijke toestemming wordt
verleend, om gebruik to makers van het aanbod van Monseigneur
George Thomas Plunkett, Bisschop van Elphin in lerland, ten
einde in het Luiksche diocees, het H . Sacrament des Vormsels
toe to dienen . (Zie Besluit . 1 November 1820, n° . 16,)
2 October 1820, n°. 81 .
Besluit, waarhij de Departemenien van Binnenlandsche Zaken
en voor de zaken der Eerediensten worden aangcschreven, om
ontwerpen van besluiten aan den Koning voor to dragen, ten
einde de dienst van den to verleenen onderstand aan behoeftigen,
nritsgaders bet beheer der kerk-fabrieken op eenen vaslen voet
in to rigten ; en zulks, voor zoo veel bet eerste onderwerp betreft, met uitzondering van die instellingen, welker stichters,
bij de fundatie, een bepaald voorschrift gegeven hebben, om,
door particulieren, naar banners wil, successivelijk gekozen,
beheerd to worden, welke inrigtingen aan zoodanig toevoorzigt
bij uitsluiting dienen onderworpen to blijven ; - terwijl, in betrekking tot de beide onderwerpen, tie wederzijdsche bemoeijenissen der Provincials Staten, tier plaatselijke regenten en tier
bijzondere besturen over de instellingen van Godsdienst en wel
dadigheid gesteld, zullen behooren geregeld to worden naar de
grondbeginselen,

door de, bij

besluit van dent 8 April 1818,
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n 59, benoemde commissie voorgedragen en in haar gedrukt
rapport van den 10 September 1818 uiteengezet .
1 November 1820, n

16 .

Besluit, waarbij aan den Vicaris-Generaal van hat Bisdom
Luik de, door hem, verzochte toestemming words verleend, om
gebruik to maken van bet aanbod van Monseigneur George
Thomas Plunkett, Bisschop van Elphin in Ierland, ten einde de
U . Wijdingeu aan seminaristen van bet Luiksche diocees toe le
dienen .
.ZYora . Bij besluit van den 21 December 1820 n° . 405 is, aan den

voornoemden Bisschop, als bewijs van 'sKonings wetwillendheid,
eene gouden snuifdoos met 7. . M . Naamletter in brillanten, ten
geschenke aangeboden .
17 November 1820, lest .

G=5.

Besluit, waarbij bevolen words, das zeker priester in WestVlaanderen, onder hat Bisdom Kamerijk in bediening en in
Frankrijk geboren, bet Nederlandsche grond ;;ebied moat ontruimen en das hem hat terugkeeren zal worden bales, uithoofde van
berispelijke gedragingen .
1Yota . Bij besluit van den 43 Mei 1822 left . W 5 is een gelijksoor-

tig bevel uitgevaardigd .

23 November 1820, n

92 .

Besluit, houdende das de beurzen en halve beurzen bij de
seminarian, kwartaalsgewijs zullen worden hetaald ; - das bij
bet verlaten van hat seminarie of bij bet overlijden der gebenificeerden, bet ingetreden kwartaal ten voile aan de belanghebbenden of hunne arum zal worden voldaan ; - en das de betaling
der beurzen, ten zij er antlers mogt worden bepaald, niet eerder
zal aanvangen dan met den eersten dag van hat kwartaal volgende op das, waarin de begeving is geschied . (Zie Besluit 17
Februarij 1838, n° . 75.)
1'Yota . Bij hat keizerlijk decrees van den 30 September 4807,

warm er uit 's Rijks kas beurzen en halve beurzen aan de semi-
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narien verbonden, ten bedrage van 400 franken en 200 franken
per beurs .
Bet petal dier beurzen bedroeg voor de seminaries der navolgende Bisdommen ; als
voor dat van Meehelen 16 heels en 32 halve beurzen
a
a s Names
a
»
4
)>
8»
))
)) a Doornik 11
a
a
a 22
a s Gent
a
P
a
25
a 50
»
a
n a Luik
14
a
n 28
a
a
Bij de Koninklijke besluiten van den 24 Julij 1821, n° . 178,
6 September 1816, n° . 40 en 13 Junij 1819, left . B3 is het petal
dier beurzen vermeerderd
your Mechelen met 18 halve
a Names
a 10
a
a Doornik
a 13
a
terwijl, bij bet besluit van den 18 September 1825, n° . 116 ,
de heels beurzen van bet seminarie van Names tot halve herleid en deze vermeerderd en gebrag,t zijn op 54 .
Voor de K . K . seminaries in dN noordelijke provincien, wares,
bij besluit van Koning Lodewijk van den 23°n van Nooimaand

1809, n° . 5, vijf en twintig beurzen gesticht, ieder van f200 ;
dock deze beurzen, van welke, bij ministeriele resolutie van
den 27°° van

T intermaanri 4809, bereids 22 wares vergeven ,
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zijn, ten gevolge van de kort daarop gevolgde Fransehe overheersching, niet uitbetaald, nods ook onder bet Nederlandsche
Staats-bestuur voldaan geworden .
23 November 1820, n° . 93 .
Besluit, bepalende, bij wijziging van dat van den 15 Julij
1819, left . P 7 , dat to rekenen van den 1 Januarij 1821, weder

zullen worden toegepast art . 6 en 7 van
16 Maart 1816, n° . 88 op

set

besluit van den

a, de erfgenamen of refit verkregen hebbenden van R . K .
geestelijken, die eenige bezoldiging uit 'sRijks kas genieten ; en
b, de nieuw aan to stellen of naar elders to verplaatsen geestelijken, aan welke tractementen of verhoogingen van dier
worden toegestaan, alsmede op de verhoogingen, welke
aan reeds in bediening zijnde geestelijken woi den verleend ;
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ioodat de betaling der jaarwedden weder zal aanvangen to rekenen van den eersten dag, volgende op bet kwartaal waarin de
aanstelling is geschied , en zat plaats hehbcn over bet voile
kwartaal waarin de verplaatsing of bet overlijden voorvalt .
.l%T

ota.

Dit laaiste is, bij besluit van den 27 Mei 9830 , no . 945 ,

ook toegestaan voor die geestelijken, welke eon eervol ontslag
uit hunne bediening erlangen .

'ordende voorts Dog bepaald : dat de geestelijken, weike,
bij den aanvang van bet eerste kwartaal volgende op de voorgevallene vacature van de dienst in eene kerk of hulp-kerk, zich
met de waarneming van zoodanige dienst belast vinden, zullen
geregtigd zijn tot bet genot der bezoldiging van 's Rijks wege
daaraan verknocbt, over bet alsdan ingetreden kwartaal ; - zullende die bezoldiging, bij overlijden, door hunne erfgenamen
of regtbebbenden, en, ingeval van verplaatsing, door hen zeive,
ten voile genoten w orders op denzelfden voet, als of zij eene
directe aanstelling tot die dienst hadden verkregen . (Zie Besluit
2 April 1828, n' . 40 .)
Nota .

De zoo even vermelde bepaling is, volgens bet besluit van

den 95 Maart 9895 ,

niet toe to passers op de vicarissen bij de

kerk of hulp-kerk eplaatst alwaar de vacature bestaat, vermits
die geestelijken, nit den aard banner ambts-betrekking, gehouden zijn den pastoor of desservant, bij afwezigheidof anderzins,
to vervangen .

8 December 1820, n° . 83 .
Besluit, houdende verlof aan de Maatschappij van weldadigheid, om contracten to sluiten met de administration der godshuizen en arm-besturen tot overneming van woes- en armors-kinderen en daarbij gevoegde behoeftige huisgezinnen . (Zie Besluit
3 Maart 1821 .)
24 December 1820 .
Besluit, houdende dat de gestichten van liefdadigheid, welke
plaatselijken onderstand genieten, zich behooren to gedragen
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naar het besluit van den 1 Junij 1820 (Staatsblad, n° . 14) betreffende bet gebruiken van inlandsche fahriekgoederen .
18 Januarij 1821, n° . 78 .
Besluit, waarbij bepaald wordt, dat de fundatien van het
voormalige collegie van lerland to Leuven hersleld en de funct9 n,
door de statuten flier strchting aan de congregatie ter uitbreiding
van bet geloof to Rome opgedragen, door den Aartsbisschop van
Mechelen uitgeoefend zullen worden .
3 Maart 1821 .
Besluit, waarbij de gemeente-besturen worden gemagtigd tot
bet waarborgen der door de Maatschappij van weldadigheid aan
to gave contracten met de administrateuren der godshuizen . (Zie
Besluit 28 Au ustus 1821, n 79 .)
21 Maart 1821, n° . 16.
Besluit, waarbij het aan de armen gegeven vermogen, om
gratis in regten to procederen , op de kerk-besturen der onderscheidene godsdienstige gezindheden toepasselijk wordt gemaakt .
(Zie Besluit 31 December 1821, Staatsblad, no . 27 .)
29 Maart 1821, n° . 100 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke breve van den
30 Januarij 1821, waarbij bepaaldelijk vastgesteld worden , de
bemoeijenissen van den Aalmoezenier-Generaal van de R . K.
Militairen in flit Rijk, in verband met de pauselijke breve van
den 16 Januarij 1818 . (Zie Besluit van den 19 Maart 1818, n° .
86 en de pauselijke breve van den 21 December 1824, mitsgaders het besluit van den 17 Maart 1825, n° . 161 .)
6 April 1821, n° . 61 .

Besluit, waarbij de kweekschool to Huisseling (Noord-Braband)
wordt gelijk gesteld met de R. K, seminarian, opgenoemd in de
circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den
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26 Junij 1819, n° . 64, voor zoo veel betreft de vrijstelling van
dienst bij de Nationals Militie voor studenten in de godgeleerdheid .
Nadat deze kweekschool had opgehouden to bestaan, is bet
toenwalige instituut to Uden , in derzelver plaats, als seminarie
voor de destijds non sen afeonderlijk kerk-ressort vormende
districten van Ravenstein en Megen , ingerigt en, in die hoedanigheid, ten opzigte van de vrijstelling der aldaar studerende
theologanten , van de dienst bij de Nationals Militie erkend.
(Zie Besluit 12 Maart 9831, n° . 80 .)

1lrota .

25 April 1821, no. 11 .
Besluit, vet klarende dat- de registers der kerk-besturen en
kerkelijke ontvangers vrij zijn van het zegelregt . (Zie de Wet
van den 31 Mei 1824, Staatsblad n' . 36 .)
Deze vrijdom was reeds bepaald bij artikel 81 van het
Reglement op de kerk-fabrieken van den 30 December 9809 • `Zie
Besluit 15 Augustus 1829, no . 227

1Vota .

27 April 1821, n° . 44 .
Besluit, waarbij, -- als sen gevolg der weigering, om refit
to doen op sen, ingevolge koninklijk Besluit your de 7sraelitische
hoofd-synagoge to Maastricht vastgesteld reglement, uitboofde
dat hetzelve niet in bet Staatsblad is geinsereerd, -- alle Departementen van Algerneen Bestuur worden gelast, om, wanneer
uit eene verordening algemeen werkende verpligtingen moeten
ontstaan, alsdan voordragten to doen, opdat de daartoe betrek
kelijke besluiten in bet Staatsblad worden opgenomen . (Zie Wet
2 Augustus 1822, Staatsblad rr° . 33 en art . 2 van bet Nederlandsche Burgerlijk Wetboek .)
25 Mei 1821, n° . 69 .
Besluit, magtigende den Directeur Generaal voor de zaken der
11 . K . Eeredienst, om de jaarwedde van f 100, nit 's Rijks kas
toegelegd aan de vicarissen der parochidn, to continueren aan
tie opvolgers van die titularissen, welke in bet genot daarvan
zijn ; met bepaling, dat assns tractementen zullen kunnen woeden toegestaan aan hen, die aan niet-bezoldigde vicarissen op-
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volgen, anders - dan op 's Konings speciale besluiten, (Zie Besluit
26 Januarij 1841, n° . 141 .)

22 Junij 1821, n° . 55 .
Besluit, waarbij, op verzoek van den Aartspriester van Holland en Zeeland, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, als, volgens art . 145 der grondwet, belast met de uitvoering der
wetter opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige
gezindheden en derzelver uitwendige Eeredienst, - worden gemagligd, om, daartoe door den voornoemden Aartspriester aangezocht zijnde, door tusschenkomst van hun politiek gezag, to
zorgen, dat de gedemitteerde pastoor der gemeente
de
kerk en pastorij aldaar ontruirne . (Zie Besluit 2 Nov .1833, n° .122 . )
29 Junij 1821, n° . 57 .
Besluit, inwilligende bet door den Aartsbisschop van Mechelen
gedaan verzoek, om, in overeenstemming met de overige Kerkvoogden, aan de inwoners van dit Rijk, eene uitnoodiging to
does, ten einde, door vrijwillige giften, tot den wederopbouw
van de afgebrande R . K . kerk to Parimaribo, in de kolonie
Suriname, bij to dragen .
.ZV'ota . Die kerk was op den 24 Januarij 1821 afaebrand en op

den 4 Maart 4826 is de in derzelver plaats weder nieuw opgebouwde kerk iogewijd ; hebbende de kosten flier nieuwe kerk
eene som van f 207,000 Surinaarnsch courant (ongeveer f 69,000
Nederlandsch courant) bedra„ en , waarin grootc ndeels uit de
ingezamelde giftea in het Moederland is ~oorzien .
24 Augustus 1821 .

Besluit, afschaffende de inning van bet zoogenaamde armengeld bij tooneel-vertooningen en andere openbare vermakelijkheden .
24 Augustus 1821, n° . 62
Besluit, waarbij, - uit aanmerking flat zeker kerk-bestuur de
vastgestelde bepalingen en voorgeschrevene formaliteiten, betrekkelijk den aankoop van vaste goederen door kerk besturen, niet
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nagekomen, noch magtiging van Gedeputeerde Staten gevraagd
had, - de, door gedacht kerk-hestuur, gedane aankoop wordt
vernietigd en de leden van hetzelve personeel verantwoordelijk
worden gesteld your de terugvorde, ing der reeds betaalde koophenningen .
1Yota . Het is den kerk-besturen en ker'kelijke administratien niet
geoorloofd aankoopen van vaste goederen to doen zonder Koninklijke aulorisatie . (Zie Advies van den Franschen Staatsraad van
den 22 November 1808, goedgekeurd bij decreet van den 21 December deszelven jaars, alsmede de keizerlijke decreten van den
30 December 1809 en 16 Jnlij 1810, mitsgaders de koninklijke
besluiten van den 8 Mci 1818, n° . 96, 16 Augustus 1824, Staatsblad n° . 4 .~ en 28 Augustus 1843, Staatsblad no . 43.)
28 Augustus 1821, n° . 79 .
Besluit, goedkeurende de voorwaarden, op welke de Maatsehappij van weldadigheid voornemens is, weezen, armen-kinderen, of vondelingen, zonder bijvoeging van huisgezinnen, in
hare kolonien, zoo merle bedelaars in de nader aan to leggen
etablissementen in de Ommerschans over to nemen .

Nota . Bij het 2° artikel (tier voorwaarden verbindt zich de Maat-

sehappij, om to zorgen, da t er in de kolonie, ten alien tijde,
de gelegenheid voorhanden zij, om de kinderen aan een behoorlijk school-onderwijs to doen deelnemen ; zullende wijders alle
kinderen verpligt worden , een gepast gebruik to maken van de
openbare godsdienst bij hunne gezindheid, op de gewone kerken feestdagen, en zich daarin to laten onderwijzen .
4 November 1821,

16 .

Besluit, bepalende, under anderen, dat ieder gebouw van
reclusie of tuchtiging zal moeten voorzien zijn van beaten geschikt tot uitoefening van de godsdienst ; - dat iulks ook, zoo
veel mogeli,jk, in de Huizen van correclie en militaire detentie
bet geval zal moeten zijn ; -- erg (tat, op eene behoorlijke wijze,
your de godsdienstoefening in de Huizen van eorrectie, van reelusie en tuchtiging, alsmede, your zoo veel de omstandigheden
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bet toelaten, in de Hirizen van verzekering en van arrest zal
worden gezorgd . (Zie Besluit 11 December 1822, nA . 156 .)
19 November 1821, n° . 88 .
Besluit, waarbij bet Departement voor de zaken der' R . K .
Eeredienst gemagtigd wordt, om de R . K . kerk en pastorij op
bet eiland Schokland, voor bet vervolg to doer herstellen en
onderhouden, waar pan de kosten, ingevolge besluit van den 8
Mei 1814, n° . 146, voor rekening van 's Rijks schatkist komen .
6 December 1821, n° . 40.
Besluit, betrekkehjk de goederen en renter der kerk-Pabrieken,
door bet Fr ansche Gouvernement verkocht , na de dagteekening
van bet besluit van den 7 Thermidor XI jaar, waarbij die goederen aan de kerken zijn gerestitueerd . (Zie Besluit 2 Februarij
1823, n' . 75 .)
23 December 1821, n° . 6 .
Besluit, uitschrijvende openbare gebeden ter gelegenheid, dat
H . K . H . Mevrouw de Prinses van Oranje zich in eenen gezegenden staat bevindt . (Zie Besluit 21 Mei 1822, n° .56 .)
31 December 1821, Staatsblad n° . 27 .
Besluit, waarbij de plaatsing in bet Staatsblad bevolen wordt
van verscbillende besluiten betreifende het gratis procederen in
regten, door armen, onvermogenden, arm- en kerk-besturen .
(Zie Besluit 26 Mci 1824, Staatsblad n° . 35 .)
3 Januarij 1822, n° . 36 .

Besluit, instellende eene commissie, belast met het onderzoek
naar den staat der armen, en bet voordragen, zoowel van plaatselijke als al gemeene maatregelen, ter verbetering van den toestand der armen .
3 Januarij 1822, n

95 .

Besluit, verklarende, in verband met bet Besluit van den 20
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December 1819, n° . 21, dot de administratit;n der godshuizen
gehouden zijn, de kerkelijke diensten, waarmede de goederen
der Bagijnhoven zijn belast, to doen v errigten . (Zie Besluit 18
October 1822, n° . 89 .)
17 Januarij 1822, n° . 101
Besluit, onder anderen, bepalende, dot one er den, bij de
wet van den 28 November 1818, bedoelden algemeenen onderstand verstaan moeten worden, niet alleen de Fondsen, welke
voor de algemeene armen bestaan, rnaar ook die, welke voor
de armen van de verschillende godsdienstige gemeenten zijn daargesteld en door bijzondere armverzorgers bestuurd worden . (Zie
Besluit 14 Maart 1833, n° . 87 .)
25 Januarij 1822, n° . 83.
Besluit, houdende goedkeuring der statuten van de congregatie der Trappisten to Westmalle in de provincie Antwerpen .
(Zie Besluit 7 Julij 1822, n° . 22 .)
Iota . Deze erkenning eener geestelijke congregalie van manners
is de eerste, welke het Nedertandsche Gouvernement heeft bewerkstelligd . (7.ie in bctrekking tot dit onderwerp de wet van
den 48 Germinal X jaar, de decreten van den 7 Prairial XII
jaar, 10 October 4840, 20 Januarij 4844, 3 Januarij 4812, 17
Januarij 4842 en 23 Januarij 4843, mitsgaders de besluiten van
den 2 September 4844, n° 50, 8 Februarij 4845, n° . 38, ,9
Maart 4818, n° . 42, 11 Mci 4818, n° . 46, 28 November 4840,
n°. 45 en 16 .)
2 Maart 1822 .
Circulaire van den Minister van Stoat, belast met de Generate
ditectie tier ontvangsten, houdende dot de kerk-besturen, welke
de bevoegdheid verkregen hebben om gratis in regten to kunnen
procederen , ongehouden zijn, om bewijs van onvermogen to
leveren, dock wet voorat sum mier moeten doen blijken van bun
goed regt . (Zie Besluiten 19 Junij 1822 en 26 Mei 1824, Staatsblad n° . 35 .)
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3 Maart 1822, n ° . 34 .
Besluit, welgevallig verklarende twee pauselijke breven van
den 24 December 1821, waarhij, ten gevolge van de opheiBng
van hot Bisdom Aken (zie belle van den 16 Julij 1821), de daaronder behoord hebhende parochion Loeth en Kekerdom (provincie Gelderland) worden gebragt onder bet kerkelijk gebied
van den Bissehop voorheen van Roermond, als Apnstolischen Administrateur van bet Noord-Nederlandsche gedeelte van bet in
1801 opgeheven Bisdom van Roermond ; en onderscheidene parochien in de kantons Hoest en Sittard (provincie Limburg) onder bet kerkelijk gebied van den Vicaris-generaal-kapitulair van
Luik, (Zie Besluit 27 Julij 1823, n° . 109 .)
Nota . Bij besluit van den 5 November 1822 , 11 0 . 81 is bepaald
dat de voormelde Kerkvoo (len de bedoelde pauselijke breven
zelve zullen doers lig'en, en dat de daarvoor to betalen expeditiegelden aan lien nit 's Rijks kas zullen worden teruggegeven .
9 Maart 1822, n° . 79 .
Besiwl, houdende dal aan de kerk-fabrieken teruggave zal
geschieden van de sommen, die aan dezelve verschuldigd mogten zijn, wegens de inkomsten, door 's Rijks schatkist, ontvangen op de goederen en renters, op welke de kerken refit hebben,
ten gevolge van de koninklijke besluiten van inbezitstelling, genomen naar aanleidrng van bet besluit van den 7 Thermidor
XI jaar en dat van den 19 Augustus 1817 (Staatsblad n°. 29,)
23 April 1822, left . W 4 .
Besluit, waarhij wordt hepaald, dat bet houden van openbare
procession zal worden toegelaten in die gemeenten doe noordelijke provincien , alwaar zulks, zonder interruptie, altijd heeft
plaats gehad ; dock dat die zullen worden geweerd in gemeenten
dezer provincien, waarin dezelve gedurende eenigen tijd zijn
verboden of opgeschorst ; terwijl, in goon geval, bij de toegelaten procession, eenige controvers-prediking op de openbare
straat zal molten plaats hebben .
Nota . Volgens missive van den Directeur Generaal veer de taken
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der 11 . K . Ecredienst v,an th n 1 Junij 1822, n° . 6208, heeft het
bovenstaand besluit de slrekking, om de openbare procession
allcen toe to laten in zoodarige plaatsen of gemeenten der noordelijke provincicn , waar dezelve alti,jd zonder interruptie ttebben plaats gehad, zoo als zulks het geval is met onderscheidene
plaatsen in Noord-Braband , Getderland en Zeeland ;

terwijl

daarbij voorts wordt verkiaard, dat dezelfde regel ook geldt met
opzigt tot de hegravenissen ,

inwi. jdingen van kerken en andere

plegtigheden, welke openlijk eschieden , en die almede buiteu
de kerken op geene andere plaatsen kunnen worden toegelaten,
dan char, alwaar dergelijke openbare plegtighedenonafgebroken
geoorloofd zijn gewt'est .

8 Mei 1822, n° . 81 .
Besluit , goedkeurende de verdeeling, waarbij aan de R . K .
geestelrjken in de noordelijke provincien eene sour van 2749
franker 20 centimes wordt toegekend in de som van 250,000
franker, aan de onderscheidene kerk-leeraars in de voormalige
Rollandsche Departementen competerende, wegens de door bet
Fransche bestuur onbetaald gelatene tractementen over de maarrden Junij tot en met November 1813, welke tractementen, volgens bet keizerlijk decreet van den 29 October 1811, jaarlijks
nit de schatkist des keizerrijks tot een totaal bedrag van 600,000
franker waxen toegestaan .
.ZVota . De betaling der tractementen van de onderscheidene toen
bezoldigde kerkleeraars is to rekenen van den 1 December 1818,
ten Taste van de Nedertandsche schatkist gekomen . (Zie Besluit
19 Januarij 4814, n° . 48 . Staats-Courant n° . 19 .)

21 Mei 1822, n°. 56 .
Besluit, uitschrijvende eene plegtige dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K . H .1%Ievrouw de Prinses van Oranje
van een' Prins .
12 Junij 1822, n° . 90.
Besluit, houdende bepalingen, nopena het in dienst stellen bij
d~ rationale Militie van dienstpligtige studenten in de godgf-
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leerdheid, die met bet v olbrengen van bun 23' jaar, den geestelijken stand nog niet ingetreden of nog niet geordend zijn .
(Zie Circulaire 15 Julij 1822 .)
19 Junij 1822 .
Besluit, bepalende dat alle schrifturen, die vereischt worden
tot de overtuiging van den renter, bij verzoeken om gratis to
molten procederen, op ongezegeld papier zullen molten worden
geschreven, en, bij zoo verve die stukken behooren geregistreerd
to warden, aan de formaliteit van registratie gratis zullen zijn
onderworpen .
20 Junij 1822, n° . 8.
Besluit, boudende bepalingen, omtrent de schulden der gemeenten, aange aan jegens de domeinen, corpora en genootsebappen, gesupprimeerde godsdienstige of andere liefdadige
gestichten, in welker behoeften zij voorzien uit de gemeenteinkomsten, en van welke schulden de gemeenten ontheven zijn
bij bet decreet van den 21 Augustus 1810, ter uitvoering van
het besluit van den 9 Thermidor XI jaar .
1Vota . Bij dit besluit is tot beginsel aangenomen : dat er geene
voldoende redenen bestaan, om de renters to herstellen, welke
bevorens genoten werden door zoodanige gestich ten, welke van
de gemeenten, die dezelve verschuldigd zijn, tegenwoordig eenigen
onderstand trekken of in bet rerv~lg zullen molten trekken, ten
ware dat herstel, door die gemeenten zelve verlangd werd en
derzelver financiele toestand zulks tevens toelaat ; - dock dat
daarentegen de billijkheid en de geest zelfs van artikel 8 van
bet decreet van den 21 Augustus 9810 het herstel vordert der
renters, welke door de gemeen ten der zuidelijke provincien,
werden betaald aan godshuizen en andere gestichten van liefdadigheid in andere gemeenten gelegen, en welke gevolgelijk in
gees geval eenigen onderstand van de gemeenten, die ; de renters
verschuldigd zijn , kunnen genieten ; terwijl dezelfde redenen ,
onder eenige « ijzigingen , toepasselijk zijn op de renters gevestigd op, in de gemeenten, die dezelve verschuldigd zijn, gelegene godsdienstige of andere Iiefdadige gestichten, wanneer der-
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zelcer inkomsten kunnen beschouwd worden als afgeseheiden van
dies dcr godshuizen en snits das dezelve weltiglijk bestaan .
28 Junij 1822, Staatsblad n°. 15 .
'Vet, houdende belasting op bet Personeel,
lYota. Volgens deze wet, welke later door die van den 29 Maart
4833 (Staatsblad n° . 4 vervangen is, wares van de belasting
op bet personeel , berekend naar de vier eerste grondslagen, das
zijn de regten op de huurwaarde, de dearer en vensters, de
haardsteden en bet mobilair , vrijgesteld : de kerken, schoolgebouwen , gestiehten can openbaar onderwijs en weldadigheid,
mitsgaders alle gebouwen voor de openbare-, rijks-, provincials-,
stedelijke- of plaatselijke dienst ; met dies verstande nogtans,
das het bewoond wordende gedeelte dier gebouwen in de belasting aangeslagen en deze door de bewoners zat moeten voldaan
worden .
Vooris werden van de, belasting , naar den 6°° grondslag, das
is op de paarden, vrijgesteld de geestelijke personen ten platter
lands, voor zoo verre zij ambishalve sen paard moeten howler .
6 Julij 1822, Staatsblad n° . l .

Besluit, verklareude, bij interpretatie van bet besluit van den
17 Ventose VI jaar, waarbij de afkondiging is bevolen van twee
artikelen der wet van den 5 November 1790 in de negen departementen van Belgil , welke in den aanvang van bet IV jaar
met Trankrijk wares vereenigd, - das, order de benaming van
alle geestelijke goederen (toes les biers du clerge), in het eerste
artikel n° . 3 van den eersten titel der wet van den 5 November
1790 voorkomen de, zijn begrepen geweest de fabriek-goederen
der kerken en das die goederen in de zuidelijke provincien gevolgelijk met bet domein van den Staat zijn vereenigd geworden .
1Vota . Hoezeer, bij besluit van den 7 Therniidor XI jaar (29
Augustus 4803) , de kers;-fabriekgoederen, welke nog niet vervreemd waxen, aan cte kerken terug gegenen zijn, beefs bet
Gouvernement echter tilt aanmerking, das die goederen, ten gevolge van het besluit van deu 47 Ventose VI Jaar, (17 Maart
4798) nationaal wares verklaard, bet er your gehouden, das de
renter, door den Staat of andere gesupprimeerde en door den
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Staat vertegenwoordig?de corporation aan de voormalige kerkfahrieken verschuldigd geweest, bij wage van confusie zijn vernietigd geworden ; en dat de tegenwoordige kerk-fabrieken alzoo
bet refit verloren hebben, om, to dier zake, schuldvorderingen
to doen golden, gelijk zij ook ongehouden zijn, urn zich met
sehulden van die voormalige kerk-fabrieken to belasten, als
hebbende de wet van den 5 Prairial VI jaar (24 Mei 4798) daze
schulden ten taste van den Staat gebragt .
7 Julij 1822, n° . 22.
Besluit, waarbij, - uit aanmerking dat de congregatie van geestelijke zusters to Gent, onder den naam van Dames de l'instruction
Chretienne, tot bet geven van onderwijs aan de jeugd opgerigt,
weigerachtig was, om hare statuten, overeenkomstig de bestaande
verordeningen (zie besluit 24 Vendemiaire XI jaar) aan'sKonings
goedkeuring to onderwerpen, -- bepaald wordt, dat die congregatie ontbonden en bare ongeautoriseerde kapel gesloten moat
worden, uilhoofde dat zij zich, met voorbijgang van bet hoogste
gezag, gevestigd en derhalve goon wettig bestaan had .
LYota . Bij besluit van den 14 Augustus 4822, n° . 162 is eene gelijke beschikking genomen ten aanzien van eene dergelijke congregatie, welke zich to Tildonek in 7.uid-Braband, zonder autorisatie van bet Gouvernement, gevestigd had .
De wet van den 15 Fructidor IV jaar (1 September 1796)
heart alto geestelijke gestichten van mannen en vrouwen in de
Belgische Departementen gesupprimeerd, met uitzondering nogtans, volgens artikel 20 dier wet , van de huizen der religieusen, waarvan de installing bestemd was tot openbare opvoeding
(education publique) en verzorging van zieken (soulagetnent das
malades.) Deze gestichten moesten eehter, om eon wettig bestaan
to behoaden , derzelver statuten aan bet Gouvernement tar goedkeuring aanbieden .
Het besluit van den 24 Vendemiaire XI jaar (16 October 1802)
verleende aan de zusters van liefde de bevoegdheid, om zich toe
to wijd~ n aan de dienst der zieken en bet onderwijs der vrouwelijke jeugd , terwijt bet decreet van den 18 Februarij 1809 bet
bestaan en instellen van die congregation verder geregeld beeft .
Vale van die congregation zijn, door bet Fransche Gouverne-

9

494
meet, op overlegging der statuten, erkend en bet Nederlandscbe
Gouvernement heeft dat voetspoor gevolgl , in overeenstemming
met de beginselen vervat in de koninktijke besluiten van den 9
Maart 1818, n°. 42 en 11 Mei 4848, n° . 46, waarbij , onder
zekere bepalingen , de toen nog bestaande geestelijke vereenigingen, welke zich : of gars de zorg der zieken ; - of aan de opvoeding der jeugd ; - of aan sen bespiegelend levers , hebben
toegewijd, voorloopig toegelaten worden ; met vrijlating aan de
cerste snort, om hare erkenning door bet Gouvernement, aan
to vragen , en onder voorbehoud, ten aanzien van de tweede
snort, om nopens hare voortdurende instandhouding nader to
beslissen ; - terwijl alleen in betrekking tot de derde snort,
als niet bij de welters en verordeningen toe; estaan , de noodige
waakzaamheid wordt aanbevolen, om de uitbreiding diet vereenigingen, voor hot toekomende tegen to guars .
De erkenning van de eerste snort, inzonderheid die , welke in
de terinen van fret besluit van den 24 Versdemiaire XI jaar en
bet deereet van den 18 Februarij 4809 vallen , heeft vooridurend plaats geronden ; terwijl, in betrekking tot de tweede snort,
bij koninklijk besluit van den 4 Februarij 9824 (Staatsblad n° .
20), regelende bepalingen zijn gemaakt . Ten aanzien van de
derde snort , (althans voor zoo veel de congregation an manners
betreft, - als zijnde omtrcnt de Bagijnen afconderlijke verordeningen gemaakt ,) heeft geene algenieene regeling plaatsgegrepen, zoodat, met uitzoudering van de Trappisten en liedemptoristen, die, op den voet hunner statuten, bij de koninklijke besluiten van den 25 Januarij 9822, n° 83 en 28Novemtier 4840, n° . 45 , als wettig bestaande zedelijke ligehamen zijn
erkend geworden, geene der andere, voorloopig als eenvoudige
zamenlevingen van individuele personen toegelaten congregation,
regten van corporation zijn kunnen deelachtig worden .
15 3uli j 1822, n° . 1528 14T . n°. 5 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende, dat de studenten, die, op grond hunner theologische
studi~n, vijfmaal provisionedl van de inlijving bij de Nationals
Militie zijn vrijgesteld geweest, zoodra zij den ouderdom van
23 jaren hebben volbragt, door den Gouverneur der provincie,
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moeten opgeroepen worden tot hot overleggen van eon behoorlijk bewijs, dat zij den geestelijken stand ingetreden of geordend
zijn ; en dat zij, bij hot ontbreken van zoodanig bewijs, dadelijk
zullen worden ingelijfd in mindering van bet contingent hunncr
gemeente. (Zie Besluit 14 Junij 1823, no . 25 .)
25 Julij 1822, Staatsblad n° . 19 .
Besluit, houdende strafbepalingen tegen hen, die, zonder bevoegdheid, lager onderwijs geeen in zoodanige provincien, waar
nog geene voorzieningen daaromtrent zijn vastgesteld . (Zie Besluit 1 Februarij 1824, Staatsblad n° . 20 .)
8 Augustus 1822, n° . 91 .
Besluit, waarbij, onder anderen, wordt bepaald ; dat geene
vreemdelingen als leeraars van de godsdienst zullen mogen toegelaten worden zonder de goedkeuring van bet Gouvernement
to hebben bekomen ; en dal vreemdelingen de functirn van professoren, regenten of onderwijzers mogen uitoefenen, zonder to
zijn voorzien van brieven van naturalisatie ; dock dal voortaan
geene vreemdelingen tot de zoo evengemelde function, door eenig
bestuur of eenige autoriteit, zullen mogen benoemd worden,
dan alvorens de goedkeuring van bet Gouvernement, op zoodanige benoeming, zij gevraagd en bekomen . (Zie Besluit 7 April
1824, n° . 161 en art . 8 van hot Besluit van den 27 Mci 1830,
Staatsblad n° . 9 .)
18 October 1822, n° . 89 .
Besluit, verklarende, bij interpretatie van bet besluit van den
3 Januarij 1822, n° . 95, dal de verpligting tot bet voorzien,
door de commission der godshuizen , in de kosten, verbonden,
ingevolge den wil des stichters, aan de exoneratie der kerkelijke
diensten, waarmede de goederen der Bagijnhoven belast zijn,
slechts to rekenen van primo Januarij 1822 heeft moeten aanvang nemen, uitgenomen alleen in die gevallen, dal de kerkfabrieken voldoende zullen kunnen bowl jzen , dal de kerkelijke
diensten, bij de fundateuren ingesteld, op de bij hen bepaalde
tijden en wijzen, jaarlijks, voor hot voorledene zijn geexonereerd
geworden . (Zie Besluit 25 Fehruarij 1823, n ° . 32 .)
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De belanghebbende kerk-fabrieken beweerden, dat de corrzmissien der godshuizen verpligt waren, de waarde of den prijs
flier kerkelijke diensten to voldoen van bet oogenblik , flat zij
in het bezit der oederen van de Bagijnhoven zijn g -ekomen, uit
krachte van het besluit van den 16 Fructidor VIII jaar .

JV ota,

31 October 1822, nD . 85 .
Besluit, waarbij wordt gedit culteerd in eene vordering der
erfgenamen van wijlen den Bisschop van Gent (Maurice de
Broglio), strekkende, om uithetaling to krijgen van het aan
hem in die betrekking competerende tractement tot den flag
van zijn overlijden (20 Julij 1821) ; zijnde deze weigering gegrond op de daadzaak, flat voornoemde Bisschop, met overtreding van bestaande wetten, op den 17 l\'laart 1817, niet alleen
zijn Bisdom, maar zelfs het Rijk heeft verlaten zonder 'sKonings toestemming en daarin niet is teruggekeerd ; terwijl voorts
bet voldoen aan de erfgenamen wordt bevolen van het onbetaald
gebleverr tractement, to rekenen van den 1 Januarij 1817 tot
den 17 Maar t deszelven jaars .
Die roldoening is niet gesehied, hebbende de erfgenamen
zich met die beschikking geenszins tevreden gesteld, maar in
den jare 4826 den Staat gedaagd voor de regtbank van eersten
aanleg to Brussel, ten einde denzelve to doers verwijzen tot betaling van het tractement van wijlen den voornoemden Bisschop,
sedert 4 Januarij 4817 tot den 20 Julij 4824, ter somme van
f 52,516.14 . De toes aanhangig gemaakte procedures zijn echter
geschorst, ten gevolge van een, door den provineialen Gouverneur, opgeworpen conflict, hetwelk bij koninklijk besluit van
den 22 Februarij 1827 (Staatshlad n° . 8) is gehandhaafd . Een
kort daarna ingediend adres am uithetaling te verkrijgen, werd,
ingevolge ''s Konings becchikking van den 41 Junij 4827, no . 98,
bij Ministeriele dispositie van den 21 dierzelfde maand, n° . 95,
afgewezen . De voornoemde er'genamen hebben echter daarin niet
berust, maar later het Belgisehe Gouvernement in regten aangesproken ter kwijting van bet tractement tot den dag van des
Bisschops overlijden, over welke vordering belangrijke procedures zijn ontstaan .

1Yota.
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6 November 1822, n° . 15 .
Besluit, houdende bepalingen ter beteugeling van de bedelarij,
mitsgaders maatregelen ten aanzien van kinderen en andere
hulpelooze personen, behoorende tot de huisgezinnen van bedelaars, die in de gestichten der Maatschappij van weldadigheid
zullen worden geplaatst, alsmede nopens de vondelingen, verlatene kinderen en weezen, welke in gemelde gestichten zullerr
kunnen worden opgenomen . (Zie Besluit 241 cart 1824, n°. 23 .)
24 November 1822, no. 77.
.oninklijke beschikking, gelastende om de kerkelijke administratien in Zuid-Hoiland to herinneren aan derzelver verpligtingen, voortvloeijende uit artikel 36 en 38 van bet reglement
van bestuur voor bet plane land in dat gewest van den 9 October 1816, waarbij aan bet plaatselijk bestuur, in overeenstemring met de bestaande wetten of andere bepalingen, fret toezigt
op de kerkelijke, geestelijke en armen-goederen err armen-directien, woes- en gasthuizen is opgedragen, daar bi j zorgende
dat de rekeningen dies administration behoorlijk op bepaalde
tijden geschieden ; en bepaald is, dat alle verhur ingen , verpachtingeu en verkoopingen van de goederen en eigendommen van
de gestichten en administration binnen de gemeente, welke uit
de plaatselijke kassen onderhou,den of gesubsidieerd worden,
gelijk ook alle aanbestedingen van werken, die uit de kassen
der bedoelde geslichten en administration betaald worden, niet
anders kunnen geschieden dan ten overstaan van twee leden uit
den gemeente-raad . (Zie Besluit 23 Julij 1825, n° . 132 .)
7 December 1822, n° . 88.
Besluit, bepaiende dat de centrale bureaux van w'eldadigheid,
under anderen, in de provincie Limburg, opgeheven zuilen worden en dat er eon bureau van weldadigheid in iedere gemeente
zal opgerigt worden, gelijk aan die, welke in de overige zuidelijke provincien, volgens tie aldaar beerschende wetten en verordeningen, zijn ingesteld, waartoe door Gedeputeerde Staten
de noodige maatregeten moeten genomen worden .
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11 December 1822, n° . 156.
Besluit, vaststellende een reglement van organisatie en bezoldiging van bet personeel der gevangenissen, houdende, onder
anderen : art . 2, in de Huizen van correctie, van reclusie en
van militaire detentie, kan een Roomsch Kathulijk geestelijke
aangesteld worden ; -- art . 3 . dit kan ook plaats hebben in de
Huizen van burgerlijke en militaire verzekering ; - art . 11 . in
de steden alwaar eene Strat'gevangenis zal gevestigd zijn, behoort de geestelijke, die daarbij moet warden in bediening gesteld, tevens belast to worden met het godsdienstig onderwijs
in de aldaar bestaande Huizen van burgerlijke en militaire verzekering ; - art. 17 . aan de Roomsch Katholijke geestelijken
zal eene jaarwedde warden toegekend, to weten
bij de Strafgevangenissen van eene bevolking van meir dan 1000
zielen f 500 .00 ;
Idern van 1000 en char beneden f 400 .00 ; en
bij de Huizen van burgerlijke en militaire verzekering f 100 .00 .
(Zie Besluit 20 April 1824, n' . 95 .)

2 Februarij 1823, n° . 75 .
Besluit, waarbij hepaald wordt, dat de vergunning tot het
aanleggen van regtsgedingen, volgens art . 1032 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering wordende vereischt, niet
zal verleend worden aan zoodanige kerk-t'abrieken, welke het
voornemen hebben opgevat, om, naar aanleiding van bet hesluit van den 19 Augustus 1817 (Staatsblad n° . 29), in regten

to vorderen domein-goederen en renters, waarvan de teruggave
aan de kerken, hij de besluiten van den 28 December 1816,
left . R 2 , 5 Mci 1818, n° . 74 en 6 December 1821 , n° . 40, is
uitgesloten ; - zullende de reclamali~n der kerk-fabrieken, wegens teruggave der goederen waarop zij, uit krachte van bet
besluit van den 7 Thermidor XI jaar, vermeenen aanspraak le
bezitten, nader, met inachlneming der daarop toepasselijke beginselen, worden onderzocht en vervolgens verdeeld
a . in de zoodanigen, welke, zonder bedenking, vallen in eene
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van de volgende cathegorien en derhalve, volgens de uitspraak bij de bovengemelde drie besluiten gedaan, niet verder in aanmerking kunnen komen ; als :
1°, de reclamation van goederen aan hot Legioen van eer,
de amortisatie-kas en andere openbar a instellingen overgegeven
2°. die wegens goederen herkomstig van 41e Benef cia Si nplicia ; en
3° . die rakende de goederen, hoezeer vallende in de termen
van bet besluit van den 7 Thermidor XI jaar, echter
door hot Fransche Bestuur, na de dagteekening van betzelve, zijn vervreemd .
b, in de zoodanigen, welker gegrondheid is bewezen en this
kunnen worden toegestaan ; en
c. in die welke, uithoofde van derzelver twijfelachtigen aard,
naar eon regterlijk onderzoek zouden moeten worden verwezen .
25 Februarij 1823, n ° . 32 .
Besluit, verklarende, dat fret tweede lid van bet besluit vary
den 20 December 1819, n° . 21, alieen toepasselijk is op de Bag ijnen, die voor de bekendmaking van hot besluit van den 7
Fructidor V jaar-, als zoodanig zijn erkend en aangenomen ;
wordende echter van de administration der godshuizen verlangd,
cm ook op de belangen van zoodanige personen, als welke zich,
na dat tijdstip tot op dat van eerstgemeld besluit, als Bagijnen
hebben doers aannemen, eon bijzonder reguard to slaan en aan
dezelve de benoocligde oudersteuning tc verleenen . (Zie Besluit
26 Junij 1826, n° . 142 . )
5 Maart 1823, n° . 139 .
Besluit, houdende, dat de erkenningen van renters en nieuwe
titels, verleden ten behoove van bureaux van weldadigheid en
van alle andere openhare gestichten, ook zonder justihcatie nopens de primordiale titels, tegen bet vast refit van 47r/ cents,
kunnen geregistreerd worden ; wanneer de rente v®or de invoering der registratie bestaan heeft .

200
29 Maart 1823, n° . 8175.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst, herinnerende aan de kerk-Fabrieken derzelver gehoudenheid om to zorgen, dat de bepalingen vary bet decreet
van den 30 December 1809, voor zon veel hetreft de gedeeltelijke vernieuwing van de fabriek-raden en de hureaux der kerkmeesters, jaarlijks, op den eersten Zondag der maand April,
beboorlijk plaats grijpen.
21 April 1823, n° . 50 .
Besluit, houdende bepalingen nopens de bezoldiging en andere
ambtsvoordeelen aan de R . K, pastoors en kapellaans in de kolonien Suriname en CuraCao toe to kennen ; wordende het tracternent van den pastoor van Suriname bepaald op f 3600 .00 en
voor de kapellaans (welker getal alaaar voorloopig op twee
wordt vastgesteld) op f 2000 .00 ; -- terwijl dat van den pastoor
to Curacao op f 2500 .00 en dat van den kapellaan aldaar op
f 1500 .00 is vastgesteld ; zullende bovendien aan ieder dice geestelijken, bij derzelver uitzending worden verleend : vrij transport als ambtenaren der eerste klasse met de gewone scheepsvoeding ; wijders een provisioneel tractement, gedurende de refs,
berekend tegen f 1200 .00 's jaars , in to gaan met den dag van
het in zee steken van bet schip, waarop zij bescheiden zijn ;
twee maanden van dat tractement voor gratificatie ;
en gelijke
twee maanden als voorschot .
Deze bepalingen zijn uitgebreid bij besluit van den 9 Julij
1829, n° . 420, dock het bedrag der tractementen is voor nieuw
benoemden weder verminderd bij de hesluiten van den 9 Auzustus
en 22 September 1832, no . 89 en 79 .

.ZV ota .

21 April 1823, n° . 80 .
Besluit, waarbij aan twee R . K . kerk-besturen, in eene en
dezelfde burgerlijke gemeente, wordt ontzegd, om de daar bestaande kerkschuren to herstellen en daardoor bet verdeeld zijn
van die gemeente in twee parochien to bestendigen, lets dat
t~~ minder kan worden toegelaten, uithoofde, dal noch de afstand
van de heide kerken, noch het aantal parochianen, aanmerkelijk
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genoeg is, om twee afzonderlijkekerk-gemeenten, tegen bet 1 elang der ingezetenen en zonder nut voor de godsdienst, noodzakelijk of wenschelijk to maken .

Nota .

Ten gevolge van dit Besluit, zijn de heide liter bedoelde
paroehien geeombineerd en is bet tot stand brengen eerier nieuwe
en bekwame kerk aldaar, van Rijks wege bevorderd .
26 April 1823, n° . 30 .

Besluit, boudende dat, overeenkomstig art . 69, 7, no . 1 der
wet van den 22 Frimaire VII jaar, ook, wegens allerlei verkoopingen, overdragten of overgangen van onroerende 8oederen, door of aan godshuizen en gestichten van liefdadigheid
gedaan wordende ., vier ten honderd voor registratie-refit verschuldigd zijn . (Zie Wet 31 Mei 1824, Staatsblad n° . 36 .)
26 April 1823, n

3h

Besluit, waarbij tot beginsel word_t aangenomen, dat verBelrillende burgerlijke gemeenten, welke kerkelijk eerie parochie
uitmaken, of eerie gemeenschappelijke hulpkerk bezitten, gehouden zijn, naar evenredigheid van hare b,evolking, of naar gelang van Karen aanslag in de direete belastingen, gezamenlijk
to moeten bijdragen in de kosten van de Eeredienst, welke,
volgens bet decreet van den 30 December 1809, ten taste vary
de burgerlijke gemeenten komen . (Zie Besluit 2Jan . 1824, n° . 86 .)
.Nota . Volgens ttet deereet van den 30 September 1807, is eerie
gemeente, welke geene parochiekerk , maar slechts eerie geautoriseerde kapel in haar midden heett , bevrijd van to moeten
bijdragen in de kosten van de parochiale Eeredienst . (Zie bet
Besluit van den 13 Februarij 4817, left . Q 3 en bet advies van
ten Staatsraad van den 7 December 1810 )

4 Mei 1823, n°, 244.
Besluit, waarbij tot beginsel wordt aanffenomen, dat een
plaatseli,jk bestuur onbevoegd is, om reglementen voor to schrijven aan geautoriseerde geestelijke vereenigingen, als moetende
deze instellingen zich alleen gedragen naar de, door bet Gnnvernement, goedgekeurde statuten en overeenkomsug de wetteR
stn verardening-en van lief algemeen hestrrur.

12 Mei 1823,

96.

Ministeritle resolutie, houdende, under andere decisien in betrekking tot de belasting op het Personeel, dat geestelijke personen voor hunne bijzondere woningen behooren to betalen,
maar dat kerken, kapellen en andere huizingen, tot een godsdienstig gebruik alleen bestemd, aan de belasting niet onderhevig zijn .
31 Mei 1823, Staatsblad n° . 20 .
Besluit, houdende verkiaring, dat de bepaling, voorkomende
in artikel 53 der wet van den 8 Januarij 1817 (Staatsblad n° .1) ,
omtrent de verpligting van ouders, voogden en regenten van
weeshuizer, om hunne kinderen of pupillen voor de Nationals
Militie to doen inschrij yen, niet vervallen is .
1 Junij 1823, n° . 57 .
Besluit, vaststellende, met intrekking van een gedeelte van
het besluit van den 23 November 1818, n 3~, de organisatie
van de R . K . Eeredienst voor de militairen, en bepalende de
tegemoetkomingen voor de dienstdoende priesters in zoodanige
garnizoens-plaatsen, waar geene Aalmoezeniers gevestigd zijn .
JVota . Bij besluit van den 7 Jauuarij 1827, n° . 914 is, met in-

trekking der besluiten van den 49 Maart en 23 November 9818,
n° . 86 en 39, -mitsgaders bij wijziging van het bovenstaande ,
de benoeming van ecn' Aalmoezenier-Generaal ingetrokken en
tevens bepaald, dat bij bet openvallen van aalmoezeniersplaatsen,
dezelve onvervuld zullen blijven .
3 Junij 1823, n° . 3 .

Resolutie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie, bevattende eenige bepalingen omtrent de bezoldiging der
geestelijken in Oost-Indie. (Zie Besluit 5 October 1828, n° . 205 .)
8 Junij 1823, n° . 174 .
Besluit, omtrent het maken van schikkingen, ten einde jongelingen van 14 tot 16 jaren uit de godshuizen in militaire dienst
to nemen, voor zoo verre zij daartoe geschikt en genegen zijn .

2OJ
14 Junij 1823, n° . 25.
Besluit, verklarende, dat de vrijstelling van de Nationals Militie,
bij artikel 94 mm der wet van den 8 Januarij 1817 (Staatsblad n 1) en art, 22 tier wet van den 27 April 1820 (Staatsblad n°. 11) toegekend, slot kan worden verleend aan iemand,
wiens brooder wel ingelijfd, dock, om welke reden ook (bij
voorbeeld als student voor den geestelijken stand bestemd), als
gedetacheerd op de stamboeken van bet korps waartoe hij behoorde, wordt gevoerd, of, gedurende den geheelen tijd zijner
dienstpligtigheid, is gevoerd geweest en dus simmer eenige per-soonlijke dienst beset gepresteerd . (Zie Besluit 2 Augustus 1823,
n9. 50 .)
JVota . Bij Besluit van den 23 November 1823, zijn de bepalingen

van dat van den 19 Junij 1823, n° . 25, van toepassing verklaaid

op alien, wier brooders, om welke reden en op welke wijze
ook, ten gevolge van eons bijzondere !unst, hetcij van do dienst
in persoon, hetzij van hot remplacement, of de substitutie verschoond blijven of worden, of wel gedurende den geheelen tijd
banner dienstpligtigheid verschoond zijn gebleven ; - terwijl
daarbij wijdors is voorgeschreven, dat zij , welke op den bedoelden toot van de dienst verschoond gebleven zijn, of in bet
vervolg mogten worden, altijd of onder de reserve, of onder
de tine vierde der Nationals Militie, jaarlijks met verlof to zenden, zullen worden begrepen ; met dies verstande evenwel, dat,
ten gevolge van doze schikking, geese manschappen tot werkelijke dienst opgeroepen of daarin gehouden zullen worden, die
anderzins aanspraak zouden hebben om buiten de werkelijke
dienst to blijven .
23 Junij 1823, n°. 153 .
Besluit, waarbij tot beginsel is aangenomen, dat de kerk en
verdere daarbij behoorende taste goederen eener uitgestorvene
kerk-gemeente, heerloos zijn geworden en als zoodanig ter be=
schikking van bet Gouvernement stann .
1Vota . Op grond van art 539 van hot Code Civil behoorden silo

onbeheerde goederen, mitsgaders de goederen van hen, die zonder
erfgenamcn stierven r of wier nalatenschappen verlaten wares,

tot de publieke domeinen, (7.ie, to ciien aanzien, het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek, art . 576, 582, 4700, 9 701 en 1702,)
In den jare 1827 had bet toenmalige domein-bestuur de kerk
en goederen eener, door de kerkelijke overheid , in overeenstemming met bet Gouvernement, gesupprimeerde kerk-gemeente,
als bona vacantla aangeslagen ; dock deze handeliiig werd door
de Regering ongegrond verklaard, omdat de gesupprimeerde gemeente niet uitgestorven, maar met eene andere kerk-gemeente
vereenigd was, waarom de aangeslagen kerk en goederen , voIgens kouinklijk besluit van den 29 Februarij 1828, n° . 2, dan
ook aan de gecombineerde gemeente zijn terurgegeven . (Zie bet
besluit van den 20 November 1816, n° . 29, mitsgaders die van
den 7 Thermidor XI jaar, 22 Brumaire XIV jaar, 30 Mei 1806,
31 Julij 9806, 5 September 1807, 17 Maart 1809, 8 November
4810, mitsgaders de Ministeriele circnlaires van den 18 October
en 10 November 1808, als ook het vonnis van de Arrondissements
Regtbank to Utrecht van den 10 Junij 1846 .)
4 Julij 1823, n

8101 .

Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst, houdende uitnoodiging aan de Kerkvoogden in de
zuidelijke provincitn, om hunne onderhoorige ,eestelijken aan
to bevelen : 1° . om de uitvoering der verordeningen, nopens het
beheer der kerkgoederen, to bevorderen ; 2° . om de wetten,
nopens bet voltrekken van huwelijken en het begraven, voor
zoo veel hen aangaat, naauwkeurig in acht to nemen ; en 3°. om
de vooroordeelen tegen bet vaccineren der kinderen tegen to gaan .
20 Julij 1823, n° . 80.
Besluit, houdende intrekking van een besluit van den 12 December 1810, waarbij de toenmalige Prefect van bet departement
der Monden win den Rijn (Noord-Braband) bet toedienen van
den H. Doop aan kinderen, welker geboorte niet op de registers
van den burgerlijken stand was ingeschreven, verboden had .
(Zie Wet 10 Januarij 1817 (Staatsblad, n° . 4) en art . 29 en 30
van bet Ned . Burgerlijk Wetboek .)

2O5
27 Julij 1823, n° . 109 .
Besluit, goedkeurende, dat, ten gevolge der pauselijke bulle,
betrefi"ende de omsclu ijving der Pruissische Bisdommen , en
krachtens een afzonderlijk besluit van de H . consistoriale congregatie, de parochien Aalten, Borculo, Bredevoort, Eibergen,
Grol, Lichb nvoorde en Winsterswijk, alle gelegen in de provincie Gelderland, maar kerkelijk behoorende onder bet Bisdom
van Munster, van dat diocees afgescheiden en onder bet kerke113k gebied der Hollandsche Zending overgebragt worden . (7.ie
Besluit 17 Augustus 1823, n° . 115 .)
1 Augustus 1823, n

118 .

Besluit, bepalende dat bet reglement op de kerk-fabrieken vary
den 30 December 1809 in die gemeenten van lNoord-Brahand,
alwaar de parochiale kerk-gebouwen aan de R . K . gemeenten
zijn overgegaan, zal worden in werking gebragt ; en dat behoort
to worden onderzocht, in hoeverre dat reglement in al de noordelijke provincien zoude kunnen wor den ten uitvoer gelegd, of
wet in hoe verre dienaangaande andere maatregelen zouden
moeten worden genomen . (Zie Besluit 16 Augustus 1824, Staatshlad, n 45 .)
1lrota . Het besluit van den 7 Thermidor XI jaar en bet decreet
van den 30 December 1809 , belrekkelijk de teruggave en het
beheer der kerk-fabriek goederen , zijn binnen bet Departement
der Monden van den Rijn en het arrondissement Breda (NoordBrabandl executoir verklaard bij de decreten van den 22 Juoij
en 8 November 1810, en , in rte overig,e Hollandsche departementen, bij decreet van den 6 Januarij 1811 ; - dock ninrmer
ten uitvoer geleg~i .
2 Augustus 1823, n° . 50 .
Besluit, waarbij tot beginsel is aangenomen, dat iemand, die,
tijdens zijne dienstpligtigheid voor de Nationals Militie is ingelijtd en this in mindering van het contingent zijner gemeente
heeft gestrekt, dock alleen, naar aanleiding van Zijner Majesteit
bijzondere toestemming, van de dienst in persoon is vrijgebleven,
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door dien hij ais gedetacheerd op de stamboeken is gebragt
geweest, - niet kan worden gelijk gesteld met studenten in de
godgeleerdheid, die met bet voibrengen van hun 23sten jaar den
geestelijken stand niet hebbende omhelsd, overeenkomstig art .
94
ee der wet van den 8 Januarij 1817, tot de dienst worden
verwezen . (Zie Besluit 2 Augustus 1823, n° . 51 .)
1Vora, 11et gold bier de vraag : of zeker persoon , die, tijdens hij

in de Militie vie!, we! was ingelijfd , dock , ais bestemd tot
den geestelijken stand, gedurende vier jaren ais gedetacheerd op
de stamboeken van bet corps is gevoerd geweest, in bet vijf~te
jaar in actieve dienst is getreden , om dat hij van den geestelijken stand had afgezien, verpligt was nog vijfjaren to moeten
dienen, even gelijk gevorderd wordt van de studenten in de
godgeleerdheid, die met bun 23 en jaar en das na vijf jaren
achtereen vrijgestel l to zijn geweest, flog niet geordend zijn ?
(Z'ie Besluit 44 Junij 1323, n 25,)
2 Augustus 1823, n°. 51 .

Besluit, houdende dat de studenten, welke tot den geestelijken
stand bestemd zijn, maar de godgeleerdheid nog niet beoefenen,
wanneer zij dienstpligtig aan de Nationals Militie worden, wet
ingelijfd, dock, telkens voor sen jaa , ais gedetacheerd op de
stamboeken van bet corps waarvoor zij gedesigneerd zijn, zullen
worden gevoerd, voor zoo verre namelijk deze guest aan gees
banner broeders bij vorige ligtingen is toegekend, en wijders
met dien verstande, dat de onderwerpelijke vergunning aan de
in deze bedoelde studenten jaarlijks zal moeten worden vernieuwd,
onder voorwaarde, dat zij zieh verbinden, om, ingeval zij,
met bet voibrengen van hun 23 en jaar, den geestelijken stand
niet daadwerkelijk ingetreden zijn, ais dan, gedurende den tijd
van vijf jaren, de actieve dienst, hetzij in persoon of door middel
van sense plaatsvervanger, to zullen voibrengen .
11 Augustus 1823, n° . 46 .
Besluit, houdende betuiging van 's Konings tevredenheid over
de uitstekende diensten, door den Apostolischen Vicaris-Generaal
to Aken bewezen, gedurende den tijd, dat onder zijn geestelijk

gezag hebben gestaan de in dit Rijk gelegene parochien, welke,
krachtens de pauselijke breve van den 3 Julij 1823, gedeeltelijk
onder de geestelijke jurisdictie van den Bisschop voorheen van
Roermond en gedeeltelijk onder die van den Vicaris~Capitulair van
bet Bisdom Luik zijn overgegaan ; - wordende hij ten blijke
van 'sKonings erkentelijkheid, tot Ridden den orde van den Nederlandschen Leeuw benoernd . (Zie Besluit 17 Augustus 1823, n° .115 .)
17 Augustus 1823, n° . 115 .
Besluit, welgevallig verklarende twee pauselijke breven van
den 30 Julij 1822, houdende dat, ten gevolge van de vernietiging van bet Bisdom Aken , de daaronder behoord hebbende
parochien, gelegen in de provincie Limburg, zullen gebragt
worden onder de geestelijke jurisdictie ; to weten
1 Van den Bisschop voorheen van Roermond, voor zoo veel
betreft de parochien : Afrerden, Bergen, Gennip , Heijen,
Middelaar, Mook en Ottersom ; en
2°. Van den Vicaris-Capitulair van bet Bisdom van Luik, voort
zoo veel betreft de parochien : Arcen, Herkenboseb, Melich,
Tegelen, Velden en 'el . (Zie Besluit 14 September 1823,
n°. 116 .)
21 Augustus 1823, Staatsblad a° . 37 .

Besluit, houdende ontbinding van de Roomsch Katholijke Maatscbappij to Utrecht en de Societe Catholique de la Belgique to
Brussel .
14 September 1823, n° . 116 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke breve van den
8 Augustus 1823, waarbij de tot dus verre onder bet Bisdom
van Metz in Frankrijk behoord hebbende parochien, gelegen in
bet Groot-Hertogdom Luxemburg en in de provincie Namen,
onder bet geestelijk gezag van den Bisschop van Namen worden
gebragt . (Zie Besluit 16 December 1833, n° . 11 .)
.ZVota . Bij beslult van den 18 September 1828, n° .146, is de terug-

gave bepaald van de expeditie-gelden to Rome betaald voor bet
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Iigten der hierboven bedoelde breve, mitsgaders van die vermeld in list besluit van den 17 Aagustus 4823, n° . 415 .
22 September 1823, Staatsblad n 41 .
Besluit, nopens bet does van kollecten in de kerken of aan
de buizen ;

houdende onder anderen, dat de inzamelingen van

penningen of waren door erkende godsdienstige of liefdadige
instellingen in de kerken of aan de buizen gedaan wordende,
ingevolge bestaandc reglementen of g ;ebruiken, op den bestaanden voet kunnen voortgaan ; dock dat alle andere instellingen
of personen, die aan de buizen willen rondgaan tot bet doen
van kollecten, daartoe autorisatie moeten vragen en verkri jgen,

warmest zulks geschieden zal in eeue gemeente, van bet ge-

meente-bestuur ; in meet dan gene gemeente, van Gedeputeerde

Staten der provincie ; en in meet dan eene provincie, van den
Koning. (Zie Besluit 17 Augustus 1827, n ° . 125 .)

1Vota .

In betrekking tot de kollecten verdient opmerking bet Groot

placaat van Keizer Karel van den 7 October 4531, betreflende
bet Armwezen bier to lands ; inzonderheid artikel XYI, luidende
als volgt
eMen sal van nu vonrtaen in eleke Prochie Kercke van den
sSteden ends Dorpen van onsen Landen, Blocken stellen, om
))daer inns to leggen de secrete Aelmoessen die de goede Lieden
))daer sullen willen doen, de voorseyde Blocken met drie sleu»telen geslooten synde, vanden weleken die Prochiaan den eenen
})hebben sal, die Wethouders eenen anderen , code den derden
))sullen hebben lie Ghecommitteerde tot der distributie van der
uvoorschreven Charitaten :

om uyt den voorseyden Blocken to

nnemen die Penningen die daer inns bevonrlen sullen wesen, soo
awanneer dat hen lieden goet dnneken sal . Ends voort sullen by

aden Oflieieren ends Wethouders van der Plecken, in elcke Prochie
»Kercke ghedeputeert worden sen Man van eenen nits twee, om
ueens ofte tweemael ter weecken, ofte soo dickwyls als 't van
»noode wesen sal, voor den Armen inden voorseyden kercken
uomme to gaen . Ends boven then sullen de voorseyde Ghecomamitteerde in elks Prochie, eens ter weecken ofte meet, gaen
avoor de Huysen vanden goeden Lieden, code henlieden om de
eAelmoessen bidden tot sustentatie van den voorz . Armen . Ends
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»sullen de voorsz . Ghecommitteerde ende Gedeputeerde soo wel
))die geene die ontfangen , als de geene die Aelmoessen van den
sArmen distribueren sullen, gehouden wesen in 't eynde elcker
sMaent rekeninge to doen van haren ontfangh ende uytgheven
~ voor de Oflicieren ende Wet houders ofte haren Ghedeputeerden,
sin openbare plaetsen , finder tegenwoordicheyt van alien den
»geenen die aldaer sullen willen komen .s
Bij art . 75, van bet decreet van den 30 December 4809, is
omtrent bet kollecteren in de kerken het volgende bepaald :
((Al wat de kollecten in de kerken betreft zal , op het verslag
Evan kerkmeesters, door den Bissehop geregeld worden , onver»minderd de inzamelingen voor de aamen, die altijd in de keruken zullen moeten plaats hebben, zoo dikwerf de armbesturen
shet noodig achten .o

10 October 1823, n° . 68 .
Koninklijke beschikking, houdende dat de Roomsch Katholijke
seminarian, mitsgaders de koninklijke collegit'n en athenaedn,
welke, behalve door de directie-voerders, ook door deprofessoren en studenten of kweekelingen bewoond worden, niet, op
grond van art . 4, 15, 21 en 27 der wet van den 28 Sunij
1822 (Staatsblad n° . 15) , kunnen vrijgesleld worden van de
personele belasting naar de vier eerste grondslagen . (Zie Wet
29 Maart 1833, Staatsblad n° . 4.)
1 December 1823, n° . 12 .
Besluit, uitschrijvende openbare gebeden ter gelegenheid, dat
H . K. H . Mevrouw de Princes van Oranje zich in eenen gezegenden staat bevindt . (Zie Besluit 8 April 1824, n° . 84 .)
2 December 1823, Staatsblad n°. 49 .
Besluit, houdende reglementaire bepalingen, ter aanvulling
van het besluit van den 26 December 1818 (Staatsblad n° . 48),
omtrent het beheer van goederen, behoorende aan de stichtingen der beurzen voor de studien . (Zie Besluit 12 Februarij 1829,
Staatsblad ra°. 3.)
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10 December 1823, n° . 120 .
Besluit, houdende verordeningen op bet benoemen der besturen van de inste,lingen van weldadigheid, derzelver begrootingen, subsidies en rekeningen . (Zie Besluit 21 Mei 1824, n° .
63 en art . 68, 75 en 93 van de reglementen voor het bestuur
tier steden, vastgesteld bij besiuiten van den 4 Januarij 1824,
n° . 110 en 111, alsmede art . 38, 40, 45 en 68 van bet reglement op bet bestuur ten platters laude, vastgesteld bij besluit
van den 23 Julij 1825, n° . 132 .)
23 December 1823, Staatsblad n 57 .
Wet, waarbij voor vijftien jaren vrijdom van grond-belasting
voor gebouwee eigendommen verleend wordt aan de Maatschappij
van weldadigheid en zulks bij uitbreiding van art . 88 der wet
vau den 23 November 1798, (3 Frimaire VII jaar .)
1Tota . Volgens art. 410 dier wet, zijn de godshuizen en andere
openbare gestichten verpligt de op derzelver grondeigendommen
gelegde belasting to kwijten ; dock artikel 105 stelt van de grondbelastirg vrij, de openbare gebouwen en gestichten ten algemeenen nutte bestemd ; - terwijl bij de instructie van den
Minister van Financieu, onder dagleekening van den 28 September 4808, betrekkelijk de ultvoering van het zoo evengemelde
wets-artikel, is bepaatd, dat, onder anderen, de openbare kerkgebouwen, de begraafplaatsen, de seminaries en de pastorijen,
niet in de rollers der grond-belasting moeten begrepen worden .

2 Januarij 1824, n° . 86 .
Besluit, waarbij tot beginsel is aangenomen, dat bet refit van
eigendom der pastorijhuizen niet toekomt aan de burgerlijke gemeenten, dewijl die gebouwen, bij art . 72 der wet van den 18
Germinal X jaar, aan de pastoors en desservanten zijn afgestaan
en de kerk-fabrieken, bij bet decreet van den 30 December 1809,
met bet onderhoud dier gebouwen zijn belast, wife das, wanneer dezelve (hor de burgerlijke gemeente zijn verschaft . (Zie
Besluit 5 September 1826, n° . 34 .)

2Ii

Nota Volgens de Fransche legislatie is de kerk-fabriek in goon

geval verpligt to voorzien in de behoefte aan eene mooning voor
glen pastoor of desservant, noch in die van reparatie der pastorijhuizen , vermits art . 21 van hot decreet van den 6 November
4843 bepaald heeft, dal alleen de plaatselijke herstellingen (reparations locatives) zijn ten laste van de pastoors, dock alle
andere ten Taste der gemeente .
De pastoor kan van de gemeente vorderen eene pastorij, huffs
en tuin, of wel eene schadeloosstelling in geld . (Zie art . 72 der
wet van den 18 Germinal X jaar, decreet van den 30 December
4809, art . 92 en wet van den 14 Prairiat XII jaar, art . 4 .)
De reparation, waartoe de pastoor gehouden is, zijn die, welke
den huurder bij artikel 4754-4756 van bet Code Civil opgelegd
zijn . De gemeente meet de werken bekostigen vermeld in art .
605 en 606 van hetzetfde Code .
Art. 93 van hot decreet van den 30 December 4809 doet wel
veronderstellen, dal de verpligting van de gemeente tot verzorging van hot onderhoud der pastorij niet bestaat, dan ingeval
van ontoereikendheid der inkomsten van de fahriek, dock de
daaromtrent aangenomen administratieve jurisprudentie heeft de
twijfeling deswege does wegvallen . (Zie Traitd de 1'Administration Temporelle des Paroisses, par l'abbe Aifre, 1829, page
458-161, 243 en 244 .)
De pastorijhuizen worden beschouwd to zijn waste goederen
your de publieke dienst bestemd . (Zie Besluit 2 October 4832,
n 63 .)
4 Januarij 1824, n

110 en 111 .

Besluiten, vaststellende de reglementen your hot bestuur der
hoofdstad en van de overige steden .
Art . 45 . Het lidmaatschap van bet sledelijk bestuur is onvereenbaar met de betrekkingen : van leeraar bij eenige godsdienstige gezindheid, van onderwijzer, enz .
Art. 66 . Een lid van hot sledelijk bestuur, hetgeen tevens
mogt zijn lid van eene administratie over eene publieke inrigting of gesticht, mag niet staan river bet opnemen en goedkeuren der rekeningen, tot zoodanige inrigling of gesticht
heltoorende .

21?
iVota . De betrekking van Wethou leg en die van rentmeester van con

godshuis zijn riot vereenigbaar in denzelfden persoon (Zie Besluit
van den 7 Februarij 9842 , no. 63 .)

Art . 68 . De leden tot hot bestuur van de publieke godshuizen en gestichten van liefdadigheid, alsmede die over bet
algemeen stalls-armbestuur, worden door den Raad benoemd,
voor zoo verge daaromtrent bij de fundatie-brieven riot anders
mogt zijn bepaald . Doze benoeming zal alsdan geschieden nit
eene voordragt van een dubbel getal personen, door de bestuxen flier gestichten op to maken, vermeerderd met een gelijk getal, door Burgemeester en Wethouders daarbij to voegen .
Dit artikel is riot toepasselijk op de arm-diaconien flog
onderscheidene godsdienstige gezindheden . (Zie Besluit van den
21 Mei 1824, n 0 . 63 .)

.ZVota .

Art . 75 . De Raad zal op de jaarlijksche begrooting geene
sommen, bestemd tot hot verleenen van subsidion aan armbesturen, gestichten van liefdadigheid of andere inrigtingen,
op hot bekomen van subsidie aanspraak kunnende maken,
molten voor •d ragen, zonder flat van derzelver noodzakelijkheid
blijke, door de rekening van bet afgeloopen en de begrooting
der inkomsh n en uilgaven voor hot volgend dienstjaar, van
dezelve bestur •e n, gestichten, of andere inrigtingen, bij de
aanvraag to voegen .
Het opnemen der rekeningen van die besturen, gestichten
en inrigtingen behoort almede tot de attribution van den Raad .
IVota . Dit laatste is riot toepasselijk op de arm-diaconien der
onderscheidene godsdienstige gezindheden . (Zie Besluit van den
21 Mei 9824, no . 63 .)
Art . 93. De Burgemeester en Wethouders hebben, in overeenstemming met de bestaande wetter, reglementen, of andere bepalingen, hot opper-toezigt over de publieke armenadministration, publieke gods- en weeshuizen en alle andere
publieke stichtingen, aismede over alle gestichten , welke uit
eenige lands of stalls-kas gesubsidieerd worden .
Zij nernen, ten minste aile due maanden, door commissarissen uit bun midden to benoemen, inspectie der gemelde
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publieke gods- en weeshuizen en andere publieke gestichten .
Commissarissen doers verslag van derzelver bevinding, geven
kennis dee misbruiken, die zij zouden meenen ontdekt to hebben, en stellen de verbeteringen voor die, naar burs oordeel,
zouden kunnen worden ingevoerd, ten einde daarin, met gemeen overleg van de administratie flier gestichten, zoude kunrren wor den voorzien .
9 J nuarij 1824 .
Arrest van bet Hoog Geregtshof to 's Gravenhage, nopens de
voortdurende kracht van een, in 1734 aan een weeshuis verleend
octrooi, om de geringe middeltjes, welke den kinderen, in flat
huffs opgenomen wordende, voor den tijd hunger inneming, of
eigen, of aanbestorven mogten zijn, voor bet weeshuis to mogen blijven behouden ; zijnde bij flat arrest verstaan, flat bet
octrooi, sprekende van geringe middeltjes, o~)k in eenen zeer
engen zin moet worden opgevat . (Zie Arrest 31 Mei 1826 .)
ZYota . De vraag : of de octrooijen, waarbij, door den Souverein,
aan Bast-, gads- of sveeshuizen , het bijzoudere voorregt is verleend, om de nalatenschap der in die gestichten gealimenteerde
personen, bij derzelver orerlijden, tot zich to semen, voortdurend van kracht zijn ? heeft tot verschillende beschouwingen
aanleiding gegeven . De regterlijke magt heeft die vraag echter
herhaaldelijk in eenen bevestigenden zin beslist , onder anderen
op grond , flat de bedoetde octrooijen, niet antlers zijn to beschouwen, flan als een privilegie, eene dispensatie van de algemeene wet, of eene bijzondere wet , w elke geenszins geacht kan
worden to zijn afgeschaft, nosh door bet l Tetboek Lodewijk
Napoleon, in den jare 4809, nosh door bet Code Napoleon , in
den jare 4891, bier to laude ingevoerd ; -- terwijl daarbij tevens in overweging is genomen , flat bet advies van den Staatsraad . van den 44 October 4809, bij keizerlilk decreet van den
3 November daaraanvolgende besestigd, de privilegien der gasthuizen in Frankrijk , op grand der nude edicten , welke met de
Hollandsche octrooijen gclijk moeten gesteld warden , beeft geeonfirmeerd, niettegenstaande dezelve strijdig wares met de bepalingen der algemeene wetgeving ; waaruit is afgeleid , flat de

Fransche wetgever de afschafling van zoodanige aan gast-, godsen weeshuizen verleende privilegien , niet gewild heeft en derzelver werking, alzoo door de bepalingen van bet Burgerlijk
Wetboek , betrefl'ende de algeweene regten van erfopvolging,
niet kan verhindr rd worden .
1 Februarij 1824, Staatsblad no . 20 .
Besluit, waarbij de bepalingen van bet besluit van den 25 Julij

1822 (Staatsblad n 19) - houdende strafhepalingen tegen hen,

die zonder bevoegdheid lager onderwijs geven - toepasselijk
woe den gemaakt op alle, hetzij wereldlijke, hetzij geestelijke
vereenigingen, welke zich, geheel often deele, wijden aan het
geven van onderwijs .
Art . 2. Niemand zal tot lid eener zoodanige vereeniging
kunnen aangenomen, of er tot bet aEleggen van de tijdelijke
geloften kunnen loegelaten worden, dan die voorzien is van
de acts van toelating, hij art, 3 § 1 van het besluit van den
25 Julij 1822, Staatsblad n° . 19, vermeld .
Art . 3 . De acts van aanneming, of de acts van aflegging
van geloflen zal worden aangemerkt als de acts van aanstelling, waarvan gewag is gemaakt in § 2 van bet 3e artikel
van opgemeld besluit .
Art . 4 . De bepalingen, vervat in de laatst voorgaande artikelen, zijn niet toepasselijk op die leden der vereenigingen,
welke zich bestemmen voor de huishouding of ook tot andere
werkzaamheden, voortvloeijende nit den aard der stichting en
uit de statuten, en die tevens in de acts van aanneming zullen beloven, dal zij zich met het geven van onderwijs niet
inlaten, nosh daaraan sen werkelijk aandeel zullen nemen,
dan na voorloopige toestemming van den school-opziener of
de verkrijging, bij de Provincials Commissie of Jury van
onderwijs, eener acts van algemeene toelating .
Art . 5 . Afschriften der acts van aanneming zullen, door
de zorg van tie overstep der vereeniging, warden gezonden
aan het Piovinciaal Bestuur en aan den school-opziener van
het district, of aan de tijdelijke Jury voor bet middelbaar- en
lager onderwijs .

~IJ
1 Februarij 1824, n°. 99 .
Besluit, bepalende hot tijdstip binnen hetwelk de bevestiging
der statuten van bestaande geestelijke vereenigingen (congregatiers) moot worden gevraagd . (Zie Besluit 12 Junij 1824, n° . 84
en Circulaire 22 Junij 1824, tr° . 16 .)
7 Februarij 1824, n°. 115 .
Besluit, houdende bepalingen, ten aanzien van bet afgeven
van attestation de vita aan gepensioneerden en omtrent derzelver verpligting tot bet vestigen van hunne w oonplaats binnen
bet Rijk . (Zie Besluit 5 111ei 1838, Staatsblad n ° . 14.)
10 Februarij 1824, n° . 161 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke beschikkingen,
waarbij de volmagt bekrachtigd wordt, welke de Bisschop voorbeen van Roermond op de priestess F . A . Consgen en G . Hermans verstrekt bad, om na zijn overlijden (op den 22 Januarij
1824 bebbende plants gehad) bet geestelijk gebied over de NoordNederlandsche districten van bet voormalig Bisdom van Roermond gezamenlijk uit to oefenen . (Zie Besluit 8 Julij 1840, n° . 84 .)
De voornoemde Bisschop (Baron J . B . R, van Velde de
Melroy) had, tijdens de uitvoering van hot concordant van 9804,
afstand gedaan van zijnen, door Pans Pins VII , bij [mile van
den 3 der Calenden van December 9809, opgeheven bisschoppelijken zetel van Roermond, dock behield niettemin de geestelijke jurisdietie over die gedeelten van zijn Bisdom, welke tot
de Bataafsche Republiek behoorden en thans de dekenaten can
Cnyk , Nijmeg,en en Druten nitmaken .
Op den 90 Februarij 4811 had die Kerkvoord, ter voorziening
in de gaping, welke, bij zijn afsterven , in het geestelijk bestuur (tier districten zoude ontstaan , den WelEerwaarden Veer
Gerardus Hermans, landdeken van Nijmegen en pastoor to
Overasselt , mils, aders den WelEerwaarden Heer F . A . Consgen,
hisschoppelijk secretaris, benoemd en gemagtigd om dat bestuur
na zijn overlijden op to vatten . Doze beschikking op den 95 December 1819 op nieuw bevestigd zijnde, word door Z, H . Pans

1Yota •
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Pius V1l goedgekeurd en bckrachtigd ; ten gevolge waarvan die
beide Heeren, in de hoedanigheid van Kerkvoogden, erkend zijn .
Na bet overlijden- van den WelEerw . Heer F . A . Consgen , op
den 8 Mei 1827 hehbende plaats gehad , bleef de WelEerw . Heer
G . Hermans, onder den titel van Apostolisch Vicaris der NoordNederlandsche districten van het voormalig Bisdom van Roermond, alteen met bet geestelijk bestuur van dat Vicariaat belast, tot dat hij daarvan, bij de pauselijke breve van den 2
Junij 4840, eervol ontsla ;en werd , doordien de gemelde districten , bij die breve , als Vicariaat gesupprimeerd en ingedeeld
worden bij het Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch . Ue
Heer G . Hermans is op den 23 Augastus 1841 to Grave, in den
ouderdom van ruim 77 jaren, overleden .
15 111aart 1824 .
Circulaire van den administrateur voor bet Armwezen, houdende opgave der aangenomen beginselen, betrekkelijk de voldoening en verevening der schulden, waarmede de instellingen
van weldadigheid bezwaard zijn , tot welker voldoening, bij
volstrekt onvermogen flier itrstellingen, uit de burgerlijke gemeente-kas, subsidie behoort to worden verleend. (Zie Circulaire
29 April 1829 .)
24 Maart 1824,

11° .

23 .

Besluit, verpligtende de opzending der kinderen uit de godshuiien naar de kolonien der Maatscbappij van weldadigheid en
houdende, onder anderen, in verband met het besluit van den
6 November 1822, n° . 15, de bepaling, flat er geese subsidies
uit de provincials of gemeente-fondsen, aan burger- en diaconieweeshuizen, stedelijke armhuizen, enz., zullen mogeu worden
toegestaan , zoo lang die gestichten niet doers blijken, dat deezelver geeamenlijke inkomsten Been f 30 per hoofd bedragen en
flat, in flat geval, geese subsidies hooger das tot suppletie van
flat bedrag per hoofd zullen modes verleend worden . (Zie Besluit 15 Januarij 1825, n° . 85 .)
31 Maart 1824 .
Circulaire van den Minister van Financiers, nopens de naauw-
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keurige opvolging van bet bepaalde bij koninklijk besluit van
den 23 December 1819, left . Y 3 , betrekkelijk bet doen van opgaven door de gemeente-besturen, van de sterfgevallen, welke
onder de gepensioneerden van den Staat plaats hebben .
8 April 1824, n° . 84 .
Besluit, uitschrijvende openbare dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K. H . Mevrouw de Prinses van Oranje,
van gene dochter .
20 April 1824, n° . 95 .
Besluit, bepaleude dat de dienstdoende geestelijken bij de gevangenissen, door den Koning, zullen worden benoemd .
ZVota . Ingevolge de konioklijke besluiten van den 30 September
4827, n°. 417 en 25 Maart 1828, no . 124, is de bevoegdheid
tot bet doen van do voorsz . benoeming , welke alleen de burgerlijke hoedaninheid betreft , opgedragen aan lief Hoofd van het
Departement , waaronder de gevangenissen behooren ; blijvende
de kerkelijke zending of aanstelling niettemin aan bet kerkelijk
gezag onderworpen .
21 Mei 1824,

11° .

63 .

Besluit, bepaleude dat het besluit van den 10 December 1823,
n° .120, - betretfende de benoeming van bestuurders, de vaststelling der begrootingen en de smiting der rekeningen van de
instellingen van « eldadigheid, - niet op de arm-diaconi~n der
onderscheidene godsdienstige instellingen toepasselijk is ; onder
voorbehoud no,lans om, in het vervolg, omtrent ileze instellingen, alsmede aBe anderen, op welke art . 68 en 75 der stedelijke reglementen en lief gemeld besluit van den 10 December
1823, n°. 120 niet toepasselijk kunnen zijn, dusdanige beschikkingen to nemen, als overeenkomstig met den aard flier gestich •
ten, de fuels hunner iristelling, de kerkelijke tucht der onderscheidene gezindheden en artikel 228 (thans 226) der grondwet,
zal bevonden worden to behooren .
10
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26 Mei 1824, Staatsblad n° . 35 .
Besluit, houdende algemeene bepalingen omtrent bet gratis
procederen in regten, van armen en onvermogenden, van de
armen-direction en van de kerk-besturen der verschillende godsdienstige gezindheden . (Zie art . 835-875 van bet Wetboek van
Burgerlijke Regtsvordering .)
31 Mei 1524, Staatsblad n° . 36 .
Wet, houdende eenige nieuwe bepalingen omtrent de boiling
tier regten van zegel en registratie . (Zie Wetten 16 Junij 1832,
S. B . n° . 29 en 3 October 1843, S . B. n° . 47 .)
Art . 9 . Van lief zegel worden vrijgesteld de registers van
ontvang en uitgaaf tier godshuizen en arm-inrrgtingen .
JYota . Geliji;e vrijstelling was reeds aan de kerk-besturen verleenti

bij art . 81 van fret decree t van den 30 December 1809 en lief
koninkiijk besluit van den 25 April 9821, n° . 41 .

Art . 25 . De wet van den 21 Augustus 1816 (Staatshlad n' .
33) wor tit ingetrokken , met uitzonder•i ng van bet lOde artikel,
betrefl~ende bet verbod aan alle kerk- en arm-besturen enz .
o m de fondsen banner administration to beleggen in vreemde
geld-ligtingen, obligation of certifleaten .
11 Junij 1824.
Circulaire van den. Minister van Binnenlandsehe Zaken, betrekkelijk bet to keen gaan tier inzameling van aalmoezen, waarmede
zich bier to lande onledig houden eenige personen, die bedriegelijk voorwenden zuiks to doen ten behoove tier Zwitsersche
kloosters van St . Bernard, St . Gothard en St . Martin . (Zie 18
Julij 1835.)
1Yota . Bij besluit van bet Zwitsersch Bondgenaotschap van den

16 Augustus 4817 is, betrekkelijk de vergunning tot bet doen van
zoodanige inzamelingen van penningen buiten Zwitserland, onder
anderen bepaald, dat de patenten van magtiging daartoe slechts
door de besturen tier kantons mogen worden af„ egeven ; dat
dezelve echter door bet eedgenootschappelijk bewiud behoorerr
le worden gelegaliseerd , en bet signalement van de met de be-
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doelde inzameling belaste personen moeten bevatten ; terwijl
eindelijk de eedgenootschappelijke kanselarij gehouden is, in elk
bijzonder geval, een afschrift van zoodanig afgeleverd patent
aan de Zwitsersche Consuls toe to zenden ; - alles ter voorkaming van de herhaalde bedriegerijen, welke to dien aanzien in
vreemde landen hebben plaats gehad .
12 Jun13 1824, n° . 84 .
Besluit, houdende 1° . dat bet bestaande getal der leden in de
bereids geautoriseerde geestelijke vereenigingen zal worden beschouwd als het maximum der personen, welke in die vereenigingen, de novicen daaronder begrepen, als leden zullen mogen
worden opgenomen ; - 2°, dat de overstep van voornoemde geestelijke vereenigingen inboorlingen van bet Rijk of genaturaliseerd
zullen moeten wezen ; en 3°. dat de Koning zich voorbehoudt
fret alma bepaalde getal, naar omstandigheden, to vermeerderen
of to verminderen .
ZVota . Bij dit besluit is bet getal der tasters van liefdadighcid,

gezegd Norbertinen to Oosterhout in Noord-Braband, (als feestelijke vereeniging geautoriseerd bij decreet van den 12 November 9811) vastgesteld op 29, (Zie Besluit 3 December 1837, n° .
102 en Rescript 2 December 9841, n° . 46 .)
22 Jun13 1824, n°. 16 .

Circula ire van den Directeur-Generaal voor de taken van de R .
K . Eeredienst, nopens de intending der verzoeken tot bevestiging
der statuten van bestaande geestelijke vereenigingen (congregatien .) (Zie Besluit 1 Februarij 1824, n 99 .)
20 Julij 1824, n° . 111 .
Besluit, bepalende, dat wanneer de dag van den 18 Junij 01)
eenen Zaturdag of Maandag invalt, alsdan in beide die gevallen, de godsdienstige viering van den gedenkdag der overwinning
bij Waterloo, of de dank- en belle-dag, niet op denzelfden dag,
maar des Zondags zal plaats hebben . (Zie Besluit 11 Februari j
1825, n 105 .)
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16 Augustus 1824, Staatsblad n 45 .
Besluit, houdende uit aanmerking, dat eenige kerk-besturen
geheel hebben uit bet oog verloren, dat zij slechts zijn de beheerders der kerken-goederen en dat hunne (laden zich niet vender dan tot die van eenvoudig beheer kunnen uitstrekken, de
navolgende bepalingen ;
Art . 1 . Alle kerk-besturen eli kerkelijke adwinistrati~n zntlen zich zorgvuldig wachten van eenige bestellingen of besehikkingen to waken, omtrent onderwerpen , waarvan de bezorging bun niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen,
orders of instruction is opgedragen . (Zie in betr ekking tot de
laden van builengewoon beheer, waartoe ma gtigiii g vereischt
wordt ; art . 947, 1506, 1691, 1717, 1889 van bet Burgerlijk
Wetboek, bet decreet van den 30 December 1809 , de bes'uaen
van 16 Julij 1810, 10 October 1814, n°. 3, 10 September
1815, n °. 4, 1 Julij 1816, n° . 82, 19 Jul13 1816, n° . 63, 8
Mci 1818, n° . 46, 21 October 1818, lett F 3 , 15 Julij 1829,
n° . 12, 17 September 1830, n° . 16, 15 April 1835, n° . 85 .
Art . 2. Zonder daartoe alvorens 's Konings toestemming to
hebben verkregen, zal bet niet geoorloofd zijn, om nieuwe
kerken of gehouwen tot oefening van de openbare Eeredienst
bestemd, to stichten of op to bouwen nosh ow de reeds bestaande to her bouwen of aan dezelve eene veranderde inrigting to geven ; maar zullen de kerk-besturen zich enkel moeten
bepalen tot de werken van noodzakelijk onderhoud, die de in
standhouding der gehouwen mogt vorderen . (Zie de koninklijke besluiten van den 25 Maart 1828, n° . 124, 2 September
1839, n° . 127, 26 Januarij 1841, 1, 0 . 141 en 28 Augustus
1843, Staatsblad n° . 43.)
Art . 3 . Bij de aanvragen, ow 's Konings toestemming tot
de stichting, den opbouw, den herbouw of bet veranderen
der inrigting, mitgaders tot bet doen ten uitvoer brengen van
andere werken dan die van bet noodzakelijk onderhoud der
kerken en gehouwen tot oefening van de openbare Eeredienst
bestemd, zal moeten gevoegd worden eene opgave van de
daartoe vereischte kosten en van de middelen, welke voor ,

hander zijn, om die kosten to kunnen bestrijden . (Zie Besluit
15 Mei 1830, n~ . 140 .)
Art . 4 . Zonder daartoe alvorens 's Konings toestemming to
hebben verkregen, zal bet niet geoorloofd zijn, om eenige
meuwe kerkelijke gemeenten op to rigtrn of in to stellen .
Bij de aanvragen om deze toestemming, zal moeten gevoegd
zijn eene opgave tier benoodigde kosten en tier fondsen, waaruit
lie zullen worden bestreden . (Zie besluiten 2 September 1839,
n° . 127 en 26 Januarij 18'1, n' . 141 .)
Art . 5 . Evenmin zal bet geoorloofd zijn, om zonder daartoe
's Konings toestemming, of de toestemming tier openbare
magten, die daartoe zullen women aangewezen, to hebben
verkregen, uit de kerken weg to breken, to vervoeren, of to
vervreemden, of om zich eenige andere besehikking to veroorloven met opzigt tot de in de kerken geplaatste voorwerpen van kunst of gescbiedkundige gedenkstukken van welken
aard die ook zouden mogen zijn, voor zoo verre zij niet
toebehooren aan bijzondere genootschappen of bijzondere personen . (Zie Circulaire 18 Februarij 1826, n' . 17.)
20 Augustus 1824, n

23.

Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken van de R .
K . Eeredienst, betreil'ende de uitvoering van het decreet van den
22 December 1812, betrekkelijk de huffs-kapellen . (Zie Besluit 20
Junij 1825, n . 116, medegedeeld bij Circulaire van den 1 Julij
1826, n° . 4 .)
25 December 1824, Staatsblad n° . 77 .
Wet, betrekkelijk de uitloting en den inkoop van kans-billetten en uitgestelde sclruld, tot nadere openstelling eener verwisseling van die sclruld en ter b-epaling van de som, welke,
gedurende bet jaar 1825, tot aankoop en aflossing van schuld
zal besteed worden ; wordende bij art. 8 flier wet order anderen
magtiging op de kerk- en arm-besturen verleend, om aan die
verwisseling deel to nemen .
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