EERS'F

HOOFDSTUK •

ROOMSCII KATIIOIAIJK

KERKWEZEN

IN HET

KOGINGRIJK DER NEDERLANDEW,

Bij den eersten jaargarrg van tilt Handhoekje werd de algemeene en bijzondere staat van de Roomsell Katholijke Kerkdistricten in het Koningrijk tier Tlederlanden, mi(sgaders de
Aalmoezeniers-dienst voor de militairen en gevangenen, zoo als
tilt een en antler zich in den jare 1846 kennen deed, breedvoerig voorgesteld in de drie afdeelingen, waaruit het eerste
Hoofdstuk toes was zamengesteld .
De weinige veranderingen, welke, sedert dat jaar, in dien
staat zijn voorgevallen, doen het gepast voorkomen, ow, ter
vermijding van herhalingen , nu slechts in dit hoofdstuk op to
nemen bet volgende ALGEMEEN OVERZIGT van de voornaamste
bestanddeelen tier gemelde kerk-districten, zoo als die zich in
1847 hebben doen kennen .
Achter dat overzigt zijn eenige AINTEEKE~INGEN geplaatst,
die tot aanvulling of wel tot opheldeling er van kuuneu dienen .
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AANTEEKENJNGEN .

Er zijn in 1847 drie nieuwe kerk-gemeenten opgerigt, to weten :
10.
in het Aartspriesterschap Gelderland, to Busslo, hetwelk
eene bijkerk bezat, die van Twello (statie Duistervoorde)
afhing en nu eene parochiekerk is geworden ;
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2°.

in bet Apostolisch Vicariaat van Breda, alwaar de kapel
van bet dorp

de Been,

afhankelijk zijnde van hare

Moederkerk to Steenbergen, tot eene zelfstandige parochiekerk is verheven ; en
3°, in bet Aartsprieslerschap Saiiand, Drenthe en Groningon,
to Stadskanaal, gemeente 1Vildervank,

in de provincie

Groningon, kerkelijk onderhoorig geweest aan de statie
Pekel-A .
Voorts is nog de oprigting bepaald van eene bijkerk to Kiarenbeek onder,Voorst, welke afhankelijk zal zijn van de statie Loenen in hot Aartspriesterschap Getderland .
De Vice-Superior der Hollandsche Zending, Monseigneur
INNUCENTr s

FERRIERI,

heeft die betrekking nedergelegd en is

naar Rome teruggeroepen . Hij is, to rekenen van den 21 September 1847, als zoodanig voorloopig vervangen door Monseigneur JOAiNNES ZWIJSEN,

Bisschop van Gerra en Coadjutor

van den Apostolischen .Vicaris van 's Hertogenbosch .
De eerste afdeeling van hot to Warmond gevestigde Seminarie
der Hollandsche Zending, welke op de Hofstede Hageveld onder
Velzen, in de provincie Noord-Holland, is geplaatst geweest, bevindt zich, sedert October 1847, overgebragt op de Hofstede
Schoonoord in de gemeente Voorhout, provincie Zuid-Holland .
Gedurende bet jaar 1846 bedraeg bet getal der dienstdoende
of in hediening geweest zijnde geestelijken, hetwelk in elk district
is OVERLEDEN, als volgt : Hollandsche Zending 19 ; 's Hertogenbosch 9 ; Breda 4 ; en Limburg 6 ; TOTAAL 38 .
Het personeel der leden van de geestelijke vereenigingen, welke
in bet 10-tal van ouds bestaande kloosters, gelegen in bet Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch,

gevestigd zijn, bedroeg

in 1847 to zamen 116 manners en 156 vrouwen .
In den jare 1845 is bet volgende petal Roomsch .Katholijke
gevangenen bij afwisseling aanwezig geweest, :
in de strafgevangenissen

1432

> » burgerlijke en milrtaire huizen van verzekering 311'6

» » huizen van arrest

2201

TWEEDS

HUUFDSTUK .

S1T1STIEKE,
1FIAC1EtE, N\6ESCDIEDKUNDIGE
EN

ANDERE BIJZONDERIIEDEN,
BETREFFENDE

BEKNOPT OVERZIGT
van bet petal der kweekelingen, geplaalst geweest in bet,
sedert 1825-1830, to Leuven bestaan hebbende
Collegium Philosophicum.

Het Collegium Philosophicum, hetwelk bij koninklijk besluit
van den 14 Junij 1825 (Staatsblad no . 56) ingesteld en bij koninklijk besluit van den 9 Januarij 1830, ns . 92, opgeheven werd,
was bestemd om 1200 kweekelingen tot den R . K, geesteiijken
stand to bevatten .
Die instelling heeft ecbter, gedurende derzelver 5 jarig'bestaan ,
niet meer dan 551 kweekelingen geteld, daaronder niet begrepen 43 jongelingen, die, uithoofde dat zij aan bet examen, tot
de toelating vereischt, niet konden voldoen, het gesticht, weinig
tijds na hunne opname, weder hebben moeten verlaten .
Onder bet petal van 551, warm er slecbts 15 nit de noordelijke provincies vans het koningrijk . Noord-Braband, Vriesland,
Groningen en Drenthe hebben in bet geheel peen kweekelingen
geleverd . Gelderland bragt er4, Noord-Holland 3, Zuid-Ilolland 2, Zeeland 1, Utrecht 2 en Overijssel 3.
De zuidelijke provincien verschaften insgelijks een betrekkelijk
goring petal. Zuid-Braband gaf er 85, Henegouwen 87, Luik 60,
Limburg 53, Namen 24, Antwerpen 23, Oost-Vlaanderen 19 en
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West-Vlaanderen 13 . Het Groot Hertogdom Luxemburg zond
er 170 ; terwijl er 2 uit Pruissen kwamen,
Van de 551 aangenomen kweekelingen hebben er 167 in het
eerste jaar, 208 in het tweede, 124 in bet derde, 44 in het
vierde en 8 in het vijfde, hunne studien voortgezet .
Die kweekelingen, in drie klassen verdeeld, hebben tot uitkomst opgeleverd
a, in betrekking tot bet gedrag, dat er 252 tot de eerste,
238 tot de tweede en 45 tot de derde kiasse behoorden ; en
b, in betrekking tot de vorderang, dat er 143 tot de eerste,
237 tot de tweede en 91 tot de derde klasse verwezen zijn .
Slechts weinige kweekelingen beoogden inderdaad bevordering
tot de godgeleerde studien of ople ;ding tot den geestelijken stand .
De meesten zochten in bet Collegium slechts bet middel eener
kostelooze opleiding tot wetenschappelijke vakken, waartoe de
beurzen bun ook to stale kwamen, welke van gouvernementswege werden aangeboden aan alien, die het genot daarvan begeerden . Van de 551 kweekelingen zijn er das ook niet minder
dan 523 met beurzen begiftigd geweest . Van de overige 28
hebben 25 bet gesticht to spoedig verlaten, om tot het verkrijgen eener beurs to kunnen in aanmerking komen . Een 3-tai heeft
voor het genot van eene beurs bedankt, en daarvan zijn er 2,
na een kortstondig verblijf in het gesticht, vertrokken, om tot
andere beroepsbezigbeden over to gaan ; zoodat slechts een enkele
kweekeling de studien in het gesticht, zonder beurs to genieten,
heeft bijgewoond .
Gedurende bet vijfjarige bestaan der instelling zijn er 16
kweekelingen, om wangedrag, weggezonden, en 80 hebben er
to kort in vertoefd, om over hunne geschiktheid to kunnen oordeelen .
Van de 551 zijn er 13 kweekelingen over4leJen ; to weten : 1
in bet gesticht, 1 to Bonn, 1 na zijne terugkomst uit Rome
en 10 bij hunne ouders aan huffs . Een 5-tai is gehuwd ; 7 zijn
in militaire dienst getreden, 21 hebben van de studien afgezien
en van 72 wares de aanvaarde betrekkingen, reeds voor de ophe rng van de instelling, onhekend . 45 kweekelingen zijn met
akademiscbe graders bekleed ; 2 hebben akademische eereprijzen
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en een heeft een getuigsclirift verworven . 14 kweekelingen zijnr
als leeraar of surveillant in collegian overgegaan ; 125 hebben
zich aan andere das godgeleerde studien toegewijd en 196 zijn
voorzien geworden van certificates ,

om tot de Seminaries of

godgeleerde studien to kunnen overgaan .
Slechts een enkele kweekeling is, tijdens hat bestaan van hat
Collegium, in een Nederlandsch Seminarie (dat to Doornik) opgenomen . Gedurende dat tijdvak zijn echter 71 kweekelingen
door hat Gouvernement naar buiten 's lands gezonden, om aldaar,

op kosten van hat Rijk,

de godgeleerdheid to gaan be-

oefenen . 4 van daze zijn to Rome, 26 to Tricr en 41 to Bonn,
als studenten in de godgeleerdheid aangenomen . I kweekeling
is in hat toenmalige gesticht to St . Acheul overgegaan en in
Frankrijk tot priester gewijd .
Een der twee uit Pruissen herkomstige kweekelingen beleed
voor zijne opneming in hat Collegium, de Israelitische godsdienst en verkeerde daarbij in de diepste armoede . Een antler
kweekeling had to voren de godgeleerdheid op ease Protestant
sche hoogeschool beoefend .
Een 2-tat had, sedert een aantal jaren, in Frankrijk en elders
gestudeerd, was aldaar, en is ook uit hat Collegium, om wangedrag, weggezonden . Beiden trades toes in de krijgsdienst .
Een dezer had reeds voor zijne opneming de ordines minores
ontvangen . Hij heeft zijne loopbaan, op de rampzaligste wijze,
door zelfmoord, geeindigd .
Tijdens de opheiRng van hat Collegium wares er nog 65
kweekelingen voor 's Rijks rekening to Rome, Trice en Bonn
geplaatst . Aan daze ward, tot na den afloop van hat ingetreden
akademiejaar, bun onderhoud verschaft en toes reisgeld verstrekt, om elk naar zijne woonstede terug to keeren . Van de
4, die naar Rome gezonden wares, is er 1 op zijne terugreis
overladen, 2 zijn in 1831 naar hunne woonplaats in Belgie vertrokken, zonder dat bet bier to laude bekerd is, welke loopbaan zij zijn ingetreden . De

vierde,

die uit Maastricht afkomstig

was, bleef to Rome, wend aldaar tot priester gewijd en zag
zich in 1837 benoemd tot dienstdoenden geestelijke van de derde
klasse in Nederlandsch India .
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Op den 1 April 1830 waren er nog 139 kweekelingen in het
Collegium to Leuven ; waaronder 1 uit Zuid-Holland, 1 uit
Utrecht, 2 uit Overijssel, 2 uit Gelderland en 1 uit Zeeland .
Van de overige 132 behoorden er 13 tot Zuid-Braband, 14 tot
Henegouwen, 21 tot Luik, 26 tot Limburg, 3 tot Namen, 2
tot Antwerpen, 5 tot Oost-Vlaanderen, 4 tot West-Vlaanderen,
43 tot Luxemburg en 1 tot Pruissen .
Het waarschijnlijk petal der kweekelingen, die geacht werden de voortzetting hunner studies to beoogen, bedroeg op den
1 April 1830 in bet geheel 284 . Dat petal bestond tilt 65, die
de godgeleerdheid buiten 's lands voor Rijks rekening beoeFenden ; tilt 80 die vermoedelijk, in atwaclrting hunner opneming
in de Seminaries, naar bet ouderlijk huffs war en teruggekeerd ;
en tilt 139 die destijds nog to Leuven in fret gesticht onderbouden werden .
Van het genoemde 284-tal behoorden er 37 tot het Aartsbisdom Mechelen, 66 tot het Bisdom Luik, 126 tot het Bisdom
Namen, 30 tot het Bisdom Doornik, 14 tot bet Bisdom Gent
en 1 tot een buitenlandsch Bisdom ; terwijl de overige 10 onder
de Hollandsche Zending ressorteerden, namelijk : 2 in NoordHolland, 1 in Zuid-Holland, 1 in Utrecht, 2 in Overijssel, 3
in Gelderland en 1 in Zeeland, Van dat 10-tal zijn er 3 tot den
geestelijken stand gekomen en vervolgens in kerkelijke bediening
geplaatst, to weten 2 in het Aartspriesterschap Holland en 1 in
dat van Gelderland .
Het is niet bekend hoeveel kweekelingen van het Collegium
Philosophicum uit de zuidelijke provincien des koningrijks, tot
het priesterschap zijn verheven ; maar het map ®r wel voor
gehouden worden, dat bet petal daarvan zeer gering is, niet
slechts omdat de meesten dat doel niet op het oog hadden, toes
zij zich in het gesticht begaven ; maar ook omdat, na de omwenteling in Belgie, de beurzen en verdere voordeelen, welke
het Nederlandsche Gouvernement aan hen had toegekend, door
het Belgische Gouvernement niet meer verstrekt zijn en bet
grootste aantal to behoeftig was, one de studiekosten voor eigene
rekening to kunnen dragen .
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ST!iAT
van de, bij de wet van den 9 Augustus 1847 (Staatsblad n°, 4r)
op het zevende Hoofdstuk der Staats-begrooting, toegestane fondsen voor de behoeften van de Roomsch Katholijke Eeredienst in
de vier Nederlandsehe kerk-districten, over het jaar 1848 .

Beds ag
per

Onderwerp .

artikell

Kosten van het kerkelijk bestuur
van de R . K. Reredienst.
1

Tegemoetkoming in de bureaukosten en schadeloosstelling wegens bricfporten der respectieve
Kerkvoogden, Aartspriesters en
Landdekens in de onderseheidene
ker k-ressorten

f

6,972
00 i~

2 Onderhoudskosten der bissehoppelijkP vvoningen to Amsterdam
en to 's Hertogenbosch, met de
verdere daartoe betrekkelijke uitgaven
3
4

5

1,400

Jaarlijksche toelagen van de
Secretar issen der Kerkvoogden .

2,000

Jitkeerin,gen uit de opbrengst
der geesteli,jke goederen, thans
als jaarwedden betaald wordende,
aan de Apostolische Administrateurs der Vicariaten van 's Hertogenbosch en van Br eda , mitsgaders aan vijf Professoren der
twee Seminaries van die Vicariaten

7,000

00 i

Toelagen der Land~iekens in
de dekenaten Cuyk, Nijmegen,
Druten, Amstelland, Kennemerland, Rijnland, Delfland, SchieTransporteren

- 17,372

00

40
Per transport

.

.

.

f 17,372

00

land, West-Vriesland, NoordHolland en Zeeland . . . .

-

3,200

00 .~

Jaarwedde van den Apostolischen Administrateur an het
Vicariaat van Limburg . . .

-

2,500

00

Jaarwedden van den Directeur
en de Professoren van het Seminarie van het Vicariaat van Limburg ; mitsgaders beurzen van de
in dat gesticht opgeleid wordende
kweekelingen tot hetpriesterschap

-

5,000

00

R
j
6
;,
j~

7

f
h

iii.

Kosten van de dienstdoende
R . K. geestelijken .
1

2

f

j V.

Vaste jaarlijksche competentien
van 65 Pastoors, 19 Kapellaans
en 9 andere kerkelijke bedienaren
Jaarwedden of tractementen,
toelagen en verdere bezoldigingen
van de R . K . geestelijken in de
onderscheidene pruvincien en in
het hertogdom Limburg dienst
doende

- 21,745

{
51 '

if
`

-384,326

67 i

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

-

3,800

00

Onderstandgelden ten behoeve
van kerkelijke gemeenten en
kerk-Fabrieken

- 39,000

00

- 42,480

00

f 519,424

182

Verschillende uitgaven.
1

2

Pensioene-n .

VI.
1

Pensioenen van gesupprimeerde kloosterlingen en
religieusen . . . . f 13,810
Idem van geestelijken,
wegens verrigte dienst - 28,670
Totaal

.

.

.

START
van de, op de provincials begrootingen, uitgetrokken fondsen
voor de behoeften van de Roomsch Katholijke Eeredienst, over
het jaar 1848.

Provincien.

Onderwerp,

Bedrag,

I »

Noord-Braband

))

Gelderland .

.I

a

Zuid-Holland .

Subsidies voor kerken en
pastori jen
,

- 3,500

00

Noord-Holland

Als voren .

- 3,000

00

Zeeland .

.

' Utrecht
.

)>

Als voren

.

• 1,000

Vriesland .

Als voren

Gronin.gen .

Als voren en andere uitgaven van dies aard

,

I~ Hrenthe
,

00
))

Over ijssel

Eimburg

a

-

500

00

-

500

00

))

))

Subsidies voor kerken
en pastorijen , f 2,000
Bijdrage ter voorzie-sing in de woning
van den Apostolischen

Administra-

teur to Roermond - 350
Totaal

.

- 2,350

00

110,850

00

EENIGE BIJZONDEIIHEDEN,
betreffende de, tijdens hot bestuur van .Koning LoDEWIJn en
.Keizer NAPOLEON, ontworpene organisatie van de Roonnsch
hatholijke Eeredienst in de Hollandsche.Departementen.

Nadat tie Nederlandsche Staats-omwenteling van 1795, met
gelijke burgerlijke en slaatkundige regten, vrijheid van godsdienst aan de Roomsch Katholijken lwrgeven had, was men
dadelijk bedacht op hot herstel van bet, sedert hot laatst der
zestiende eeuw, in de Vereenigde Nederlanden, opgeheven hisschoppelijk bestuur, (1) ten erode wederom tot eene hehoorlijke
regeling der kerkelijke taken to kunnen geraken .
(1) Dit blijkt , order anderen , nit bet hierna volgende , aan
de provisionele Representanten van hot Volk van Holland , logeiliend request, waarop, door die vergaderiag, bij resolutie van
den l3 Maart 1795, toestemmend is beschikt .

((Geven to kennen HERMANUS FRANCIScus TEN HULSCHER,
))Aartspriester van Holland, mitsgaders alle de Wereldsche Roomnsche Priestess, zoo in de steden als ten platter lande van Holland:
«Dat, bootees in de allereerste erectie van doze Repuhliek,
))over nu ruim twee eeuwen, hij den toenmaligen Souverein,
?>begrepen is geworden, dat de ingezetenen tie Roomsche godsdienst belijdende, met eene onderscheiding, hovers alle andere
)agezindheden, in hunne kerkelijke vrijheden moesten helemmerd
worden, toen evenwel zijn toegelaten Bisschoppen order de
»henaming van Vicarii Apostolici, die de vrije disposilie nitnoeFende in bet geverr tier zendingen van de Roomsche priestess
»in hunne districten en alle verdere hisschoppelijke Function deden .
((Dan dat hij zekere kerkgeschillen tussehen Roomschen en
»Roomschen over omtrent eene eeuw geleden, wel de Bisschoppehjke waardigheid hij de zoogenaamde Jansenistische kerk is
)fgemaintineerd, en nog tot heden, ook in Holland gecontinueerd
))is ; edoch hij tie Roomsche Kerk in dit land huilen activiteit
))is geraakt, terwijl sedert dezelve geschillen de kerkelijke auto»riteit is vervangen door Pauselijke Nuntiussen, die dan ook
»allerlei Bisschoppelijke disposition hebben gehad .
Dat bet genoeg kennelijk is, hoe onvoegelijk hot voor de
»geestehjke personen in de Hollandsche illissie geplaatst, is ge»weest, om hunne wijding elders to verkrijgen, en hoe dil ciel,
»ja hoe onmogelijk hot voor de meeste leeken tier Roomsche
»Kerk was, om eon voornaam Sacrament van hunne kerk to
nontvangen, alzoo in 'al dien tijd niemand kon gevormd worn den, ten zij daartoe expres buiten 's lands gaande .

De vroeger daargestelde beletselen, tegen de inr igting der
Kerk overeenkomstig Karen normalen staat, wares geheel weggeruimd . Dc, door bet toenmalige Staats-bestuur, op den 5
Augustus 1796 gedecreteerde en den 18 daaraanvoigende afgekondigde beginselen en bepalingen, vernietigden alles wat tegen
de vrijheid in dat stuk, sedert de Reformatie, was vastgesteld .
Die beginselen en bepahugen werden vervolgens door de Staatsregeling van 1798 bekr'achtigd, met dat gevolg, dat de Staat
zich van toes of niet meer met de organisatie der Kerk be-

«Dat bet w•el eene waarheid is, dat in den jare 1792 en 1 .794,
eene toelating, waar'van tot dies tijd gees voorbeeld heeft
))geexteerd, bier to lande zich openlijk heeft opgehouden een
))zees voornaam uitlandsch geestelijk persoon, die openlijk bet
»gernelde Sacrament aan duizenden heeft toegediend, maar dat
))bet even zeer eene atom bekende waarheid is, welken invloed
))de zoo zeldzame aparitie van' dusdanig geestelijk persoon, hijnzonder in bet laatste jaar van 1794, gehad heert en welke disuorder bet heeft veroorzaakt .
«Dat de suplianten, die steeds zoo in hunne leerredenen als
hijzonrlere vermaningen, de getrouwheid aan (lit Land aan
))hunne gerneenten met bet alley gewenscht succes behben aan»geprezen, met ware vergenoeging nit bet decrees van deze
nvergadering van glen 31 Januarij 1795 hebben vernomen , das
))de erkende regten van den mensch merle breugen, das een ieder,
»volgens zijne begrippen, God kan dimes, zonder daarin op
aeenigerlei wijze gedwongen to kunnen worden .
Dat de supplianten zich later voorstaan , das daaruit op»middelijk volgt, das zijlieden ook bevoegd en geregtigd zijn,
>>om zelfs een Bisschop to verkiezen, zoo echter das dezelve ver»kiezing geschieden moet nit de wereldlijke geestelijkheid en
azich hepalen tot een persoon bier to laude gehoren, ten einde
))under hen, Vow zoo ver bet territoir van 1lolland zich nit»strekt, zelfs bet kerkbestuur to oefenen en birnien hunne keraken Bisschoppelijke functien to bedienen en waar to semen,
»zonder aan zoodanig Opperhoofd banner Kerk noch direct,
»noch indirect eenig wereldlijk gezag to attribueren .
((Dan das de supplianten tot bet doer dezer verkiezing heb~
alien gemeend niet to moeten overgaan voor en al eer das de»zelve, daaromtrent, de verklaring van deze vergadering had))den geimploreerd .
Waarom : zoo keeren de supplianten zich tot deze Vergade»ring verzoekende : das dezelve gelieven to verklar'en, das zoo
aveel bet de Representanten van bet Yolk van Holland aangaat,
abet aan de supplianten vrijstaat in voege als hierboven is vera meld een Bisschop to verkiezen .
diet welk doende etc . a
5(1001
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moeide, gelijk verklaard wend bij bet decreet van lief Vertem
genwoordigend Ligchaam van den 8 April 1800 en de publicatie
van bet Uitvoerend Bewind van den 11 daaraanvolgende .
Ofschoon de gewenschte vrijheid alzoo bestond , veroorloofden
echter de onrust der tijden en de daaruit geboren verwikkelingen niet, om, met vrucht, gevolg to geven aan de maatregelen,
welke in de Kerk werden beraamd , om in hare , sedert twee
eeuwen bestaande behoefte to voorzien .
Zoodra lief Koningrijk Holland zich in den jare 1806 gevestigd had, Barn de Koning, krachtens art . 6 der Constitutie, die
voorziening ter harte . De volkornen gelijkstelling der verschillende Eerediensten in derzelver betrekking tot den Staat, wend
bij bet Koninklijk decreet van den 2 Augustus 1808 geregeld ,
en nit iedere gezindheid werd eene raadgevende commissie benoemd, om de maatregelen, w elke tot eene behoorlijke kerkorganisatie moesten leiden, to overwegen en voor to dragen .
De Roomsch Katholijke commissie was lief in de hoofdbeginselen flier organisatie oneens, waardoor bet tot shod komen
van een regelmatig plan werd vertraagd . De meerderheid barer
leden begreep, flat er een Aartsbisdom en vier daaraan onderhoorige Bisdommen moesten worden opgerigt, en flat de regeling der overige aangelegenhedeu alsdan aan de Bisschoppen
overgelaten, of met hen vastgesteld behoorde to worden . De
minderheid was daarentegen van oordeel, flat een Aartsbisdom
met twee Bisdommen zou kunnen volstaan ; dock flat voor of
moest worden bepaald, w elke de beginselen of grondslagen
zouden zijn, waarnaar de regeling der kerkelijke aangelegenheden behoorde plaats to grijpen .
Men was bet eons, flat de regeling der kerkaangelegenheden
niet enkel van den Staat konde uitgaan , maar flat daarover,
tusschen bet Hoofd van den Staat en bet Iioofd der Kerk, onderhandelingen moesten gevoerd worden ; terwijl de commissie
tevens van oordeel was, flat . daarbij, to gelijker tijd, ten behoeve van den Koning, bet voorregt moest bedongen worden,
om de titularissen voor de bisschoppelijke zetels to benoemen,
of aan den Pans voor to dragen .
Dat voorregt had de Regering reeds vroeger op bet oog ge-

had, in verband met bet regt hetwelk, bij de organisatie der
Nederlandsehe Bisdommen, in 1559, door Pans PAULUS IV, aan
Koning PxrLIPPUS II en zi jne opvolgers in de souvereiniteit
dezer landen , geschonken was . Uit then hoofde had de liegering , bij de decisien van den 27 Junij en 18 Julij 1808, beslist,
tat bet kapittel der Bisschoppelijke Klerezy to Utrecht niet zoude
molten overgaan tot bet verkiezen van eenen nieuwen Aartsbissehop, in plaats van J . J . VAN RHIJN, door wiens overlijden
de aattsbisschoppelijke zetel der Jansenisten , op den 24 Junij
1808, ontledigd was . Het lag in 's Konings bedoeling om, bij
pie eventuele kerk-organisatie, aan de bestaande scheuring een
einde to doen waken ; een doel, tat diet kon bevorderd worded als de Jansenisten voortgingen met zich Bisschoppen to
verkiezen .
Uit aanmerking eensdeels, tat de Bisschoppelijke Klerezy begeerde to behooren tot de Roomsch Katholijke Kerk en hare
Bisschoppen wilted beschouwd hebben als de wettige Roomsch
Katholijke Kerkvoogden in bet Koningrijk, en anderdeels tat de
Pans en de Roomsch Katholijken daarenlegen de Bisschoppelijke
Klerezy voor schismatielc boated, - begreep de Regering, dal
het doen van uitspraak in deze lcerkelijke Icwestie diet tot de bernoeijenis van den Staat mogt behooren . Dc Koning vermeende
daarom, even als de vorige Staatsbesturen dezer landen batten
gedaan, zich zorgvuldig to moeten wachten van de politieke
erkenning der Jansenisten Kerkvoogden in hoedanigheid van Bisschop van Utrecht, Haarlem of Deventer . Zoodanige erkenning
zou van staatswege de beaming medebrengen der kerkwettigheid
van de verkiezing of benoeming tier Bisschoppen, en daarvan
behooree de Regering zich to onthouden, wilde zij bet geschil
over die kerlcwettigheid, sedert de vorige eeuw, tusschen de
Roomsch Katholijke Kerk en de Bisschoppelijke Klerezy, aanhangig, diet beslissen en alzoo den kring barer bevoegdheid to
baited gaan .
De Jansenisten verheugden zich over bet plan, ow bet, door
Paus PAULUS IV aan den Souverein dezer landen geschonken
regt tot benoeming der Bisschoppen, weder to doen herleven .
Een aantal banner geestelijken keurde de inzigten der Regeri.ng
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ten aanzien der vereeniging geed . (1) Ook de loenmalige Bisschop der Klerezy, JOANNES NIEUWIIUIS, stemde daarin toe . Hij
en zijne onderhoorige geestelijken bodes op den 6 September
1808 de voorwaarden aan, waaroh zij genegen wares de door
den Koning voor to stellen Bisschoppen to erkennen err zich met
de Kerk to vereenigen, bereid zijnde, door de plegtige allegging
van de geloofsbelijdenis van Plus IV of zoodanige Katholijke
verklaring, als met onderling goedvinden noodig zal geoordeeld
worden, hunne Katholijkheid to hewijzen .
Op den 1 Augustus 1809 bragt de commissie haar advies uit,
omtrent de indeeling des Rijks in cep Aartsbisdoin en vice Bkdommen . De Aartsbisschoppelijke zetel zou to Amsterdam en de
Stoelen der suifraganen zouden to Utrecht, 's Hertogenbosch,
Deventer en Groningen gevestigd worden .

(1) Een destijds aan Koning LODEWIJK ingediend adres dice
geestelijken, doet hunne tevredenheid en toetreding in de volgende bewoordingen kennen
Zij achten bet zich een pligt, en geven zich de eer, om met
»eene kille huivering den voet des Troops to naderen , om aan
))Uwe Doorluchtige en Verhevene 1Viajesteit, met den diepsten
neerbied aan to bieden , guile uitboezemingen hunner opregte
blijdschap en de welmeenende betuigingen hunner warme dankbaarheid, dat bet Uwe 1llajesteit, in hare wijsheid, hebbe be))haagd, na h+ t overlijden van omen deugdzainen Aartsbisschop,
))derzelver wil to verklaren, em op bet voetspoor der oude
»Cathohjke Souvereine Vorsten dezer gewesten, de keuze en
sbenoeming der Bisschoppen voortaan aan Haar zelve to beshouden .»
EcWij alien eerbiedigen en prijzen hooglijk dit belangrijk en
abeilvol besluit Uwer 1Vlajesteit, en smeeken Haar dringend, om
»standvastig bij hetzelve to volharden . Wij zijrr ook alien zees
abereid, om de door Uwe Majesteit to verkiezene Bisschoppen
sin hunne waardigheid to erkennen en ons, als gehoorzame
))zones, aan derzelver wettig gezag en regtsgebied to onderswerpen . Wij wenschen nhts vuriger das den vrede der Kerk
sen dat deze droevige scheuring, welke sedert eene eeuw de
sCatholijken heeft verdeeld, eindeiijk ophoude : ook dat de on»zienhjke Opperherder en Koning zijndr Kerk , den geheiligden
aPersoon Uwer illajesteit daartoe dienstbaar make, en tot een
»weldadig voerluig wijzige, om ons in de onmiddelijke gemeenaschap met den Roomsehen Iteiligen Steel, als zijnde het geawenschte middelpunt der eenheid, en met deszeifs eerbiedwaaradigen, verlichten en godvruchtigen Bezitter, den than)) rege~renden Paus Plus VII, to herstellen,a
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Het grondgebied van elk diocees zou bevatten, to wean
1° . dat van Amsterdam : de departementen Amstelland en
ffiVlaasland ;
2°. dat van Utrecht : de departementen van Utrecht en Gelderland, met uitzondering van bet kwartier van Zutphen ; .
3° • dat van 's Flertogenbosch, de departementen Braband en
Zeeland ;
4° . dat van Deventer : het departement Overijssel en bet kwar .
tier Zutphen ; en
5° • dat van Groningen : de departementen Yriesland, Groningen, Drenthe en Oost-Yriesland .
toen
Dit plan was nog niet gebeel tot rijpheid gebragt
staatkundige moeijelijkheden den Koning noodzaakten de zuidelijke landstreken van bet Koningrijk aan Frankrijk at to staan .
Door dien afstand, bij tractaat van den 16 Maart 1810 gedaan,
verloor IIolland de belft van deszelfs Katholijke bevolking en
dien ten gevolge moest er eene gebeele nieutive kerk-organisatie
ontworpen worden . Alstoen wend de vestiging van een enkel
Bisdom voor het overgeblevene grondgebied van bet Koningrijk
als voldoende geacht, maar alvorens het deswege op to waken
nieuw ontwerp in gereedheid was, verloor bet Rijk deszelfs
onafbankelijkheid en werden de zeven toen nog Hollandscbe
departementen, bij keizerlijk decreet van den 9 Julij 1810, met
het Franscbe Rijk vereenigd .
In hetrekking tot de, bij bet tractaat van den 16 Maart 1810,
aan Frankrijk afgestane Ian dstreken, heval bet keizerlijk decreet
van den 26 April 1810 :
Art. 4 . Het departement van de I'Ponden van den Bijn (bevattende de arrondissementen 's Ilertogenbosch, N (jmegen
en Eindhoven) zal een Bisdom uitmaken, waarvan de
zetel to 's Hertogenbosch zal gevestigd zijn .
5 . De landen, met bet departement den Twee Nethen vereenigd (gelegen ten westen van de rivier de Dongen,
met de Zeeuwsche eilanden Schouwen, Tholen, Noord- en
Zuid-Beveland can Walcheren, uitrnakende de arrcndissementen Breda, Bergen-op-Zoom en 1Vliddelburg), zullen
een gedeelte uitmaken van bet Aartsbisdow van 14lechelen .
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Art . 5 . Onze Minister van de Eerediensten zal Ons voor den
eersten Mei , een rapport aanhieden over de kerken der
Hervormde Eeredienst, welke naar derzelver kerkelijke
inrigting en gebruiken zullen worden georganiseerd .
f) 7 . Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en der Eerediensten zullen Ons, op denzelfden tijd, een rapport
inleveren over de omschrijving der parochien en succursalen, en over de to nemen maatregelen ter organisatie
van de kerken in de met Frankrijk vereenigde landen .
Bij wijziging van dat decreet werd, bij het decreet van den
15 Mei 1810, van de Zeeuwsche eilanden een afzonderlijk departement gevormd, hetwelk den naam van departement der
Monden van de Schelde verkreeg en de arrondissementen Middelburg, Goes en Zierilczee bevatte . Dat departement zoude een gedeelte uitmaken van bet Bisdom van Gent, waartoe reeds de
stall en omtrek van Ylissingen, bij tractaat van den 11 November 1807, aan Frankrijk afgestaan, behoorde ten gevolge van
bet decreet van den Kardinaal CAPRARA, pauselijken Afgezant
a latere to .Parijs, van den 26 Februarij 1808 en het keizerlijk
decreet van den 1 April daaraanvolgende .
De arrondissementen Breda en Bergen-op-Zoom wer den tot
een arrondissement vereenigd, order den naam van arrondissement van Breda. Het bleep bij bet departement der Beide Nether
behooren en zou een deel van bet Aartsbisdom van lllechelen
uitmaken .
Ter verdere regeling der kerkelijke aangelegenheden in de
departementen der Monden van den Rijn en der 111onden van
de Schelde, mitsgaders in pet arrondissement van Breda, moest,
volgens een antler decreet vin den 15 Mei 1810, onverwijld een
Commissaris worden benoemd, die apes, to flier zake, zoude
voorhereiden overeenkomstig de regels en gebruiken in bet overioe gedeelte des Keizerrijks bestaande . Te dien einde werden,
bij de decreten van den 22 Junij en 8 November 1810, onderscheidene Fransehe wetter en verordeningen, betrefl~ende de
Eerediensten, in die departementen en flat arrondissement, uitvoerbaar verklaard ; nraar de organisatie der Eerediensten kwam
er niet tot stand .
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In bet laatst van bet jaar 1810 benoemde de Keizer eenen
Bisscbop voor den zetel van 's Iertogenbosch, in den persoon
van M . F . VAN CAMP, (1) Pastoor van St . Jacobus to 4ntwerpen ; dock, aangezien deze henoeming geene geestelijke jurisdictie
kon verschatfen, nosh kerkwettig had plaals gehad, werd zij
op het kerkelijk gebied niet erkend . De geestelijkheid en bet
yolk weigerden volslandig derl benoemde als Kerkvoogd to erkennen, en de plaals gehad hebbende willekeurige beschikkingen des Gouvernements werkten niets antlers uit, dan dal som-

mige geestelijken, omdat zij 's Keizers inbreuken op de regten
der Kerk niet bevorderden, verbannen, gevangen gezet of anderzins vervolgd werden .
Deze teleurstelling zijner oogmerken deed den Keizer, na de
in bezitneming der zeven llollandsche departementen, die, bij bet
decreet van den 9 Julij 1810, in bet Fransche Rijk waren ingelijed, eenen anderen wet, inslaan .
Bij bet decreet van den 18 October 1810, houdende organisalie der zoo even genoemde departementen, werd in betrekking
tot de Eerediensten slechts bepaald
Art . 206 . De organisatie van de Katholijke en Protestantscbe
geestelijkheid, thans bestaande, wordt in stand gehouden .
a 207 . Onze Minister van de Eerediensten zal Ons de behoefien der kerken en derzelver bedienaars doen ken-

IATHIAS FRANCISCUS VAN CAMP was to Anlwerpen ge(1)
boren . Hij trachtte to vergeefs ziane kanonieke institutie van den
Paus to verwerven, of althans van den Apostolischen Vicaris
ANTONIUS VAN ALPHEN, die op den 14 April 1810 gevangen
genomen en naar Vincennes in Frankrijk vervoerd was, de
geestelijke bevoegdheid tot bet bestuur van bet Vicariaat van
's Hertogenbosch ad -interim to verkrijgen . VAN CAMP, die to
's Hertogenbosch zijn verblijf gevesligd had en aldaar, van gouvernementswege, als benoemd Bisscbop ge~erd en met een
tractement van vijftien duizend franken, mitsgaders vrije woning , bezoldigd werd, zag zich op bet kerkelijk gebied allerwege als een indringer afgewezen en kon derhalve, in bet geestelijke, niets verrigten . Na de omweuteling van 1813 zag bij of
van zijne vermeende regten op de bisschoppelijke waardigheid,
keerde naar Anlwerpen terug, verkreeg een rijks pensioen en
stierf aldaar den 14 Januarij 1824, in den ouderdom van 73 jaren .
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non , ten einde daarin , ingeval van ongenoegzaamheid, worde voorzien .
terwiji , bij hot decreet vain den 6 Januarij 1811, de Fransche
wetten en verordeningen , betrefFende de Eerediensten, • in de
decreten van den 22 Junij en 8 November 1810 opgenoemd, in
de Hollandsche departementerr worden uitvoerbaar verklaard,
zoo nogtans, dat zulks geschiedde, «ouverminderd de bijzondere
»wijzigingen, welke in opzigt tot die departementerr zijn of
»zullen worden gemaakt ;') -- welke bepaling zoodanig wend
verklaard, dat die wetten en verordeningen zouden worden ten
uitvoer gelegd voor zoo verre zij met de bestaande kerb-organisatien bestaanbaar waren
Het keizerlijk decreet van den 29 October 1811 beval intusschen, dat de verschillende Eerediensten in Holland, gedurende
bet jaar 1812, overeenkomstig de in Frankrijk heersclrende wetten en verordeningen, moesten worden georganiseerd, en dat,
to dien einde, eene commissie nit de voornaamste kerkleeraars
der onderscheidene gezindheden, zich to Amsterdam, onder hot
voorzitterschap van omen keizerlijken Comrnissaris, zoude vereenigen, om die organisatie voor to bereiden, de verdeeling
der kerkgebouwen tusschen de onderscheidene gezindheden voor
to dragon en tevens tie indeeling van hot grondgebied in pastorijen, succursalen en consistorijen, mitsgaders de instelling
van kerk-fabrieken, to ontwerpen .
Het decreet van den 24 Januarij 1812 gaf daaraan gevolg,
door hot benoemen van Commissarissen voor elke gezindheid,
die hunne consideration, ieder voor de zijne, moesten does
kennen aan den keizerlijken Comrnissaris, den Rijks Baron
D'ALPLIONSE, Intendant voor de Binnenlandsche Zaken, die tot
voorzitter der algemeene commissie was benoemd gewor den .
Voor de Roomsch Katholijke Eeredienst warm leden der cornmissie ; de R . K . Aartspriester J . J . CRAMER to Amsterdam en
de Jansenisten Vicaris-Generaal W . VAN Os to Amersfoort.
De ontwerpen tier organisatie moesten vervaardigd worden
in overeenstemming met de wetten en decreten in de overige
deelen van bet Keizerrijk van kracht, en inzonderheid met de
organieke wet op de Roomsch Katholijke en Protestantsche Eere-
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diensten van den 18 Germinal X jaar ;
terwijl bet 'sKeizers
verklaarde bedoeling was, dat er eene vereeniging moest worden tot stand gebragt tusschen de Jansenisten en de Roomsch
Katholijken, tusschen de Remonstranten en de Gereformeerden
en tusschen de Herstelde Luthersehen en de Evangelisehe Lutherschen .
De staat der Roomsch Katholijke kerk en de toestand der
Jansenisten kerk in de zeven Hollandsche departementen vertoonden zich, in den jars 1812, als volgt
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De, bij bet decreet van den 24 Januarij 1812, benoemde
commissie was eenstemmig van gevoelen, dal er aan geene
organisatie van de Roomsch Katholijke Eeredienst to denken
vie!, zonder weder invoering van bet bisschopyelijk bestuur . De
keizerlijke Commissaris verklaarde to dien aanzien : eComme
1'organisation du tulle Catholique Romain ne peut pas exister,
»sans que la jurisdiction episcopate soft determines, it m'a pare

22
nqu'il etait impossible, quo cello jurisdiction ne fut pas f xee
»conjointement avec l'organisation, puisqu'elle en Fait une partie
»necessaire et qu'elle est memo la clef de 1'edifce . »
Omtrent hot petal der in to stellen Bisdommen warm de leden , benoemd voor de organisatie der R . K . Eeredienst, hot
onderling zoowel als met den keizerlijken Commissaris oneens .
De R . K . Aartspriester J . J . CRAMER was van oordeel, dat
er twee Bisdommen behoorden to worden ingesteld, namelijk
hot cone voor de departementen van de Zuiderzee (Noord-Holland
en Utrecht) , der Monden van de Maas (Zuid-Holland) en v,~n
de Boven-IJssel (Gelderland) ; - en hot andere voor de departementen van de Wester-Eems (Groningen en Drenthe), de
Ooster-Eems (Oust-Vriesland), Vriesland en de Monden van
den IJssel (Overijssel) .
De Jansenisten Vicaris-Generaal VAN Os wilde daarentegen,
dal er zes Bisdommen zouden bestaan en wel dezelfde, die in
1559 door Paus PAULUS IV warm opgerigt, namelijk hot Aartsbisdom van Utrecht en de toen daaraan onderhoorig gestelde
Bisdommen van D'aarlem, Leeuwarden, Croningen, Deventer en
Middelburg .

De keizerlijke Commissaris D'ALPHONSE begreep aanvankelijk,
dat bet doenlijk zoude zijn, om de zeven Hollandsche departementen in to deelen bij de Bisdommen van 's bfertogenbosch en
van Munster . De departementen van de Monden van de Maas
en van de Zuiderzee (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht)
met derzelver Katholijke bevolking, de Jansenisten et onder begrepen, zouden alsdan met bet Bisdom van 's Bertogenbosch
hebben rnoeten vereenigd worden, waardoor hot zielental van
dat Bisdom, op 216,228 berekend, met 239,543 vermeerderd en
derhalve op 455,771 gebragt zou zijn geworden . De vijf overige
Hollandsche departementen met derzelver Katholijke bevolking
van 135,313 zielen zouden bij hot Bisdom van Munster hebben
moeten worden ingelijfd . De zwarigheden, uit die combination
geboren, bewogen den keizerlijken Commissaris echter, om dal
plan als min verkiezelijk voor to dragon en, in plaats van betzelve, de oprigting van eeri Bisdom voor de zeven departementen, in aanmerking to brengen . De zetel van dal Bisdom zou,

hoezeer Amsterdam

daarop wet eenige aanspraak had, echtro

Utrecht geplaatst worden,

vermits die stall in vele opzigten

den voorkeur verdiende .
De bestanddeelen van het ontworpen Bisdom zouden geheel
op den voet van bet concordant en de wet van den 18 Germinal
X jaar worden ingerigt . Ten aanzien van bet kapittel, het Seminarie, de bisschoppelijke woning, de Vicarissen-Generaal en
andere meer bepaildelijk den Bisschoppelijken Stoel betrefl'ende
onderwerpen,

werden geene bijzondere voorstellen

maar opzigtelijk de omschrijving der parochien,

gedaan ;

bet petal der

pastorijen en succursalen, mitsgaders der Pastoors en Desservanten, werd voorgedragen to bepalen hetgeen in den navolgenden s~aat departementsgewijs is vervat
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staanden staat der parochien (statien) en kerken, mitsgaders in
het petal der aanwezig zijnde Pastoors, de navolgende vermindering, in elk departement, hebben moeten worden bewerkstelligd :
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De op to heffen parochien en kerken zouden voor het grootste
gedeelte tot den rang van kapel of annexe afdalen ; terwijl het
petal der Pastoors, hetwelk niet bij de org anisatie als zoodanig,
of als Desservanten, kon geplaatst worden, tot bet bedienen diet
kapellen, voor zoo veel noodig, in dietsst zoude blijven . Het in
bediening plaatsen van de Kapellaans, als Vicarissen der parochien, bleef onverlet ; dock het petal der benoodigde Vicarissen
werd op ongeveer 200 berekend ; zoodat van de 566 in dienst
zijnde geestelijken 320 als Pastoor of Desservant geplaatst en
de overige 246 als bedienaars der kapellen of als Vicarissen der
parochien gebezigd zouden hebben kunnen worden .
In deze ontwerpen warm de Jansenisten begrepen, vermits
het buiten twijfel lag, dat de organisatie der Kerk de vereeniging der Jansenisten met de Katholijken moest to weep brengen .
De keizerlijke Commissaris achtte de ophei rig der bestaande
scheuring volstrekt noodzakelijk en eerie afzonderlijke instandhouding der parochien en kerken van de Jansenisten onbestaanbaar . Zijne consideratien, to diets aanzien, warm zoo stellig,
dat daartegen niets vie! in to brengen . In betrekking tot de

vereeniging luidde zijn rapport als volgt : «La reunion des Janse~
»nistes avec les autres Cathoiiques avait ete projectee par Sa
»1Vrajeste le Roi de Hollande, et la manifestation de cc projet,
as par les decisions des 27 Jnin et 18 Juillet 1808, loin d'agiter
»1'opinion pul)hque, l'avait satisfaite . La plus grande partie des
»Jansenistes et meme plusieurs membres du clerge Janseniste
ndesirent cette reunion , et Si elle pouvait eprouver quelques
»oppositions, ce ne serait que de la part de quelques pretres,
»qui, vieilles clans fhahitude de 1'independance, aspirent a la
aaconserver, et peat-etre plus encore a porter la
ou a
»etre decores de titres, sans realite, sans pouvoir, sans benefice .
as La vanite trop souvent abuse les hommes, et se joue de leur
ecredulite ou de leer faiblesse ; mais rien tie pourrait justifier
»cette opposition . Ii tie s'agit pas de prononcer entre Rome et
Geneve, de decider stir ties disputes trop longtems prolongees .
rill tie s'agit gue de l'execution d'une loi, qui est le resultat
»d'une convention entre le Gouvernement et le saint siege, et
»a la queue doivent egalement se soumettre tons ceux, qui renconnaissent le saint siege . Ainsi si les Jansenistes, comme it
»y a lieu de le croire, n'ont pas l'intention de se
de
l'Eglise Romaine et faire tine secte a
it tie pent pas y
navoir pour eux d'eglise d' Utrecht, mais des eglises, semblables
na celles instituees pour toes les Catholiques Romains, et conssformement a Particle 33 tie la loi du 18 Germinal an X, us
sine peuvent exercer de fonetions sans appartenir a tin diocese
n reconnu . ss
Daar artikel 5 van het keizerlijk decreet van den 29 October
1811 had bevolen, dat er eene verdeeling van de kerkgehouwen
tusschen de verschillende gezindheden behoorde to worden voorgedragen, en bet decreet van den 24 Januarij 1812 voorgeschrcven had, dat de daarbij benoemde Commissarissen zich,
to dies aanzien, onderling moesten verstaan, zoo stelde de R . K .
Commissaris J . J. CRAMER voor, dat aan de Roomsch Katholijke
Eeredienst zouden worden hergeven
1° . to Amsterdam, tine kerken, to weten de Nieuwe kerk,
de Noorderkerk en de Oude of St, Oduiphus-kapel, mitsgaders, ten behoeve van het Bagijnhof, de voormalige
2
mytre,

as

separer

part,
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kapel van dat gesticht . Bij het verkrijgen van de hIieuwe
kerk wilde' de Aartspriester 5 van de ongeschiktste Katholijke bedehuizen opgeheven hebben . De Noorderkerk zou,
volgens zijn plan, 3 andere bedehuizen kunnen doen vervangen en door bet afstaan van de oude kapel, kon nog
1 bedehuis opgeheven worden ; zoodat hij in bet geheet
voor drie kerken en negental bedehuizen to dier stele
wilde doen opruimen ;
2°, to Rotterdam , de Nieuwe kerk ; en
3° . to Leyden, eene der groote kerken, welke alsdan met de
R . K . St . Lodewijkskerk toereikend werd geacht, om de
zes in die stall bestaande kleine bedehuizen to vervangen ;
terwijl hij verder van gevoelen was, dat als to Haarlem bet
toen aldaar bestaande zevental hekrompen en ongeschikte bedehuizen, door een paar hekwame kerken werd vervangen, in de
behoeFte der R . K . Eeredienst to diet stele, naar eisch zoude
zijn voorzien en de o1~hefng der zeven bedehuizen gevoegelijk
kon plaats grijpen .
De Commissarissen uit de Hervormden verklaarden zich niet
ongunstig over bet gedane voorstel, waaromtrent zij van oordeel waren : e que partout ou la chose pent avoir lieu sans in»conveniants graves pour les Reformes, ii est juste d'avoir egard
»aux inconveniants, dont se plaignent les Catholiques .a
De keizerlijke Commissaris beweerde dat, in betrekkirrg tot
Amsterdam, er minstens twee van de Hervormde kerken, waaronder of de Nieuwe- of de Oude kerk moest behooren, aan de
R . K . Eeredienst behoorden hergeven to worden . Van de 18
Roomsch Katholijke en 3 Janseniste bedehuizen, welke toen
in die stall gebruikt werden, wilde hij een elftat van de meest
ongeschikte gesupprimeerd hebben, als wanneer van de tiers
overigen met de twee of to stave groote Hervormde kerken, bet
eene zestal tot parochiale- (cures) en bet andere zestal tot hulpkerken (succursales) zoude worden ingesteld, ten einde in de
behoeFte der R . K, bevolking van Amsterdam, toen 42,311 zielen bedragende, op eene voegzame wijze to voorzien .
In betrekkirrg tot Rotterdam en Leyden was die Commissaris
van gevoelen, dat de Hervormden aldaar geene kerken konden
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missen ; weshalve in de behoefte der Katholijke bevolking aldaar
op eene andere wijze zoude moeten worden voorzien . Te Groningen moest, naar zijn inzien, ter vervanging vary de vijf aldaar aanwezige hoogst gebrekkige bedehuizen, de Broederkerk
aan de R . K . Eeredienst worden afgestaan ; terwijl in betrekking tot Utrecht bet gevoeglijk werd geacht, em de Domkerk
tot hare oorspronkelijke bestemming to doen wederkeeren .
Overigens werd door den keizerlijken Commissaris voorge
dragen, om, bij de finale omschrijving derparochien, omtrent
het afstaan van andere of meerdere kerken, door de Prefecten,
de noodige voorstellen to doen bewerkstelligen .
De Roomsch Katholijke en Janseniste bedehuizen en pastorijen, welke hij de organisatie in de zeven Hollandsche departewenten, niet als parochiale of succursale kerken konden behouden blijven, zouden aan de fabrieken tier geconserveerde
kerken worden overgelaten, ten einde daarvan, bij verkoop of
anderzins, voordeel to trekken ; terwijl van die gebouwen de
zoodanigen, welke daartoe geschikt mogten zijn, voor zoo veel
noodig, tot kapellen of annexen konden dienen .
Bij iedere parochiale en succursale kerk zou eene fabreek, o1)
den voet van bet decreet van den 30 December 1809, ingestehl
worden . In de behoeften tier kerken, bij ongenoegzaamheid
tier fabriek inkomsten , zou wor den voorzien door de burgerlijke gemeenten of overeenkomstig de bepaling tier wet van deer
14 Februarij 1810 .
Ten aanzien tier bezoldiging van de geestelijken werd vooi gesteld, ow de tractementen der Pastoors en Desservanten van
's rijkswege to bepalen, als volgt ;
Tractement'
per
hoofd
in
franken .

Klassen .

Pastoors tier 1e klasse . .
)) 2e
))
))
Desservanten
Totalen . . .

28
65
227
320

1800
1200
700

»

50,400
78,000
!58,900
287,300

n
»
n
))
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Die geestelijken zouden bovendien, behalve vrije woning of
het genot eener tegemoetkoming voor het gemis daarvan, zekere
stoolregten, naar de daarvoor vast to stellen tarieven, deelachtig
worden ; terwijl, volgens de bestaande verordeningen, het aan
rle gemeente-hesturen onverlet bleep, om het ongenoegzaam inkomen door eene toelage uit de gemeente-kassen aan to vullen .
Aan de Kapellaans of Vicarissen moest, volgens het decreed
van den 30 December 1809, uit de kassen der kerk-fabrieken
of, bij ontoereikendheid van derzelver inkomsten, silt de gemeente-kassen, een jaarli jksch tractement van 300 a 500 Franker
worden toegekend .
Om de aan de Pastoors en Desservanten van 's rijkswege toe
to kennen tractementen to hetalen, werden er maatregelen voorgedragen, the voor de kerkleeraars derr verschillende godsdienstige gezindheden gelijkelijk zouden moeten werken .
Order bet bes(uur van Konillg LODEWIJK Was vastgesteld,
tat de kerkleeraars van alle bestaande gezindheden geUjke tractementen uit 's Rijks kas zouden erlangen . Te then einde waren
in den jare 1810 de navolgende punters ontworpen
l° . tat de toen in bediening zijnde geestelijken de door hen
genoten wordende tractementen zouden behouden ;
2°, tat bet getal der kerkleeraars, door voegzame combinatic
van gemeenten of standplaatsen, zoo veel doenlijk zou
worden verminderd ;
3° . tat het voor elke gezindheid benoodigd petal kerkleeraars
in vijf kaassen verdeeld en bet bedrag van derzelver tractementen, voor bet vervolg, bepaald zou worden ; to weten
voor de eerste kiasse op 2400 gulden .
a tweede a
)) 2000
derde
a
a 1500
n
a
s vierde
a
a 1200
n
a vijfde
»
a
800
a
4° • tat de Predikanten der Protestantsche gezindheden hovendien, naar bet petal hunner kinderen, zekere som voor
kindergeld zouden genieten ;
5', tat het aan die gezindheden, welke pastorij-goederen en
inkomsten bezaten, vrij zoude staan dezelve to behouden,

under voorwaarde van aisdan daaruit de bovengemelde
tractementen hunner leeraars to kwijten ; of wel die goederen en inkomsten aan bet Rijk of to staan, ouder beding, dal aisdan voor de betaling flier tracterenten nit
's lands kas zoude worden gezorgd .
6°. flat bet onderhoud der kerken en pastorijen, mitsgaders
alle verdere kosten van de Eeredienst, ten Taste van de
respectieve gezindheden zouden blijven, met dien verstande
nogtans, flat aan de Hervormde gezindheid voor synodale kosten eene toelage nit 's Rijks schatkist van f 15,000
's jaars zoude worden voldaan .
De inlijving van bet Koningr ijk Holland in bet Fransche
Keizerrijk verhinderde de uitvoering van flat ontwerp ; want bij
artikel 7 van bet keizerlijk decreet van den 29 October 1811
werd bepaald, flat de uitgaven voor de bezoldiging der leeraars
van de verschiilende gezindheden in de zeven Hollandsche depar tementen zoodanig geregeld moesten worden, flat de 5taat
daarin niet meer flan de som van 600,000 franken droeg en flat
bet verder benoodigde door de gemeenten kon worden gekweten .
Die bepaling was zeer bezwarend, vooral in betrekking tot
de Hervormden . In de zeven Hollandsche departementen en dus
zonder de vroeger afgestane gewesten van Noord-Braband, Zeeland en een deel van Gelderland merle to rekenen., werd voor
tie inlijving, aan tractementen der kerkleeraars, nit 's Rijks kas
hetaald
voor de Katholijken
. .
14,280 franken .
n Hervormden
. . 1,635,628
a
Lutherschen .
16,985
»
Totaal . .
weshalve er na aftrek tier
een to kort ontstond van

.
.

1,666,893
600,000
1,066,893

u

Volgens de voorgestelde nieuwe organisatie zouden de gezamenlijke tractementen der van's rijkswege to bezoldigen kerkleeraars van de verschillende christelijke gezindheden, in de zeven
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Hollandsche departementen, vorderen eene som van 1,886,900 fir .
en dus, na aftrek van de
600000
een bezwaar opleveren van

1,286,900 p

hetwelk de gemeenten moesten dragen .
Dat bezwaar wend in de volgende evenredigheid verdeeld

Getal der
ba
,.r
O
Z
C
N

Gezindheden .

y b.

Roomsch Katholi ken

Jansenisten
Hervormden
j Remonstranten

,

{{ Lutherschen
,
HersteldeLutherschen
Totaal

kerkleeraars.

H

566' 320

287,300

fr .
91,356

195,944

1360 10431,395,600'443,776

951,824

193

145 204,000

64,86

139,13

2119 1508 1,886,900 600,000 1,286,900

Om het to kort, aan de van 's rijkswege to verstrekken 600,000
franken, to vinden, werd voorgedragen : om alle pastorij-goe~
deren en inkomsten flier gezindheden tot een algemeen Ponds to
vereenigen en onder een beheer to brengen, als wanneer de jaarlijksche revenuers van flat Ponds, voor zoo veel noodig, zouden
worden aangevuld door de opbrengst van daartoe to heil"en additionele centimes op de verponding, het personeel en het mobilair . Elke kerkgemeente zou, ter bereiking van flat doel, aan
den Prefect moeten bewijzen, welke van hare bezittingen de
hoedanigheid van pastorij-goederen hadden, welke als kerk goederen tot onderhoud der fabriek bestemd wares en welke geacht
konden worden tot de armen- fondsen to hehooren .
Behalve bet hiervoren vermelde to kort, moest ook nog gedekt
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warden het non-activiteits-tractement, lietwelk aan de leeraars,
die niet in de organisatie konden begrepen worden, ZOU worden verleend tot zoo lang zij, bij vacature, invielen . Die tractementen werden berekend :
61,600 fr.
voor 88 Pastoors a 700 fr
i 317 Hervormde Predikanten a 1000 fr . . . 317,000 a
48 Luthersche
a
a 1400 a
. . 48,000 a
Totaal 453 kerkleeraren
426,600 a
Wanneer die som niet uit de pastor ij-inkomsten, noch nit
's Rijks kas mogt kunnen gevonden worden, dan zoude daarin
door de gemeenten meters worden voorzien .
Eindelijk ward ook nog hat daarsteilen van ears pensioen funds
voor de kerkleeraars van iedere der diie hoofd-gezindheden in
aaniner king gebragt .
Dc Hervormde Predikanten, welke door ouderdom of ligchaarnsgebreken buiten staat geraakten langei dienst to doers, hadden,
volgens tie door de Staten der respeetieve provincien in der tijd
vastgestelde bepalingen, aanspraak op pensioen uit 's lands kas .
Die bepalingen waren sedert 1795 in stand gehouden . Zij werkten voor ieder gewest verschiliend . Het to verkrijen pensioerr
stond in de provincien Holland en Utrecht gelijk aan hat genoten tractement, maar in de andere provincien bedroeg bet
als volgt :
in Gelderland van f 400 tot f 520
a Overijssel, in de steden Zwolle, Deventer en Kampen van
f 500 tot f 800, en in de ovetige plaatsen van f 400 tot (450 .
a Vriesland f 400.
a Groningen, voor de stall f 750 en voor de overige gemeenten f 250 .

Drenthe f 500.
Bij bet overlijden der Predikanten genoten derzelver weduwen
uit 's lands kas per jaar :
in Holland en Utrecht 1100 .
a Gelderland, in de steden van f 135 tot [200 en op hat platte
land van f 75 tot (100 .
a Overijssel f 75 .
a

in Viiesland f 200.
Groningen f 150 .
a Drenthe [100 .
Alleen in Vriesland en Drenthe moesten de dienstdoende Predikanten jaarlijks [12 en [16 bijdragen voor bet weduwen-Fonds,
hetwelk nit 's lands kas werd aangevuld .
In 1810 had Koning LoDEWIJK een pensioen-reglernent voor
de kerkleeraars der onderscheidene gezindheden doers ontwerpen, onder anderen de volgende bepalingen bevattende :
1°. dat 40 jaren dienst aanspraak zouden geven op bet voile
emeritaat ; dock dat zij, die 20 dienstjaren telden en door
ligchaams-gebreken buiten staat geraakten om langer in
kerkelijke dienst to hlijven, ook tot bet verkrijgen van
pensioen in aanmerking zouden kunnen komen .
2°, dat bet bedrag van bet pensioen geregeld zoude worden
naar bet zielental der gemeenten waarin laatstelijk de
dienst was verrigt, en wel op de volgende wijze :
voor eene gemeente van 2,000 zielen of minder f 400
a
a
a
a 5,000
a
a
a
- 600
a
a
a
a 10,000
a
s
a
- 800
a
a
a
a 20,000
a
a
a
- 1000
a
a
);
a meer dan 20,000 zielen - 1200
a de stall Amsterdam . . . . . . . . - 1400
3° . dat zij, die minder dan 20 dienstjaren telden, niet meer
dan de helft van bet voormelde pensioen zouden genieten .
4°, dat de gehuwde kerkleeraars een supplement van f 100
zouden erlangen, en bovendien het genot van kindergeld
behouden .
5
dat de Piedikants-weduwen een pensioen van [100 en
bovendien de door hunne echtgenooten getrokken kindergelden zouden genieten ; en
6a . dat het totaal dezer kerkelijke pensioenen de som van
f 130,000 's jaars niet zoude molten to boven gaan en
mitsdien, zoodra die som bereikt was, geene toekenning
van nieuwe pensioenen zoude plants hebben, dan nadat,
door versterf, weder Pondsen beschikbaar werden .
Door de inlijving van het Koningrijk Holland in het Fransche
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llijk kwam de verwezenlijking van dat ontwerp niet tot stand .
De pensioenen aan de Hervormde Predikanten en derzelver weduwen toegekend, werden door de keizerlijke schatkist aangenomen tot een bedrag tan 141,893 franken voor 101 Predikanten en tot eene som van 82,421 franken voor 272 Predikantsweduwen . Maar voor de toekomst lag het niet in het plan,
nieuwe pensioenen voor 's Rijks rekening aan de kerkleeraars to
verleenen . Er werd derhalve voorgesteld, om voor elke gezindheid een pensioen-fonds daar to stellen , hetwelk evonden zou
worden uit het a deel der opbrengst van de huur der zitplaatsen
in de kerken en uit eene korting van 22 percent op de tractementen der kerkleeraars, terwijl de verdere grondslagen nopens
de hoegrootheid der pensioenen en de vereischten om het genot
daarvan to erlangen, nader zouden worden vastgesteld .
In de maand Augustus 1812 waren de ontworpen organisatien
der verschillende Eerediensten in gereedheid en werden, bij een
algemeen rapport van den keizerlijken Commissaris, aan den
Minister van Eerediensten to Parijs gezonden . Aldaar vonden
die ontwerpen weinig bijval . Vele aanmerkingen werden daarop
gemaakt, inzonderheid voor zoo veel het financiele gedeelte betroF, hetwelk, hoe spaarzaam ook berekend, echter nog als to
bezwarend voor 's Rijks kas werd beschouwd .
In den loop van bet jaar 1813 werden er nieuwe ontwerpen
in gereedheid gebragt ; maar de toen plants hebbende staatkundige gebeurtenissen deden de voltooijing daarvan vertragen . Te
Parijs had men wel ingezien, dat de oprigting van Bisdommen
in de Hollandsche gewesten, zonder medewerking en bekrachtiging van bet Hoofd der Kerk, niet uitvoerbaar was . Van daar
dat er in 1812 openingen door bet Gouvernemeut aan Pius VII
waren gedaan, om het reeds van staatswege executoir verklaarde
concordant van 1801, ook kerkwettig op de Hollandsche departementen to doen toepassen . Het gevolg hiervan was, dat bij
artikel 8 van bet op den 13 Februarij 1813 als staatswet afgekondigde concordant, op den 25 Januarij daar to voren tusscben
den Paus en den Keizer to rontainebieau gesioten, uepaald
weed : dat beiden rich nader zouden verstaan over de in Holland
op to rigten Bisdommen .

De uitvoering van die als staats- en kerkwet vastgestelde bepaling wend nog voorbereid, toen de loop der gebeurtenissen
in het laatst van 1818 aan ons Vaderland deszelfs onafhankelijk
bestaan deed hernemen, waarmede de bemoeijenissen van het
Fransche bestuur met de organisatie der Eerediensten in Nederland een einde namen .
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van de, ten behoeve der verschillende Eerediensten in bet Koningrijk der Nederlanden, gedane staats-uitgaven over de dienstjaren van 1830 en vroeger, aanvang nemende met den 1 November 1815 en eindigende op den laatsten December 1831 .

Betaalde sommen .
Dienstjaren .
Roomsch Katholijke Eeredienst .

Restart op
10 . November 1815

1813

f

1814
1815

10,037
495,171
1,444,647
1,531,434
1,794,268

1816
1817
1818
Restart begrooting van
1818 en vroeger
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830

Totalen

On-Katholijke
Eerediensten,

f

17,710
1,587,706
1,765,928
1,580,461
1,709,102
,684, 553
1,638,513
1,707,066
1,717,746
2,005,730
1,592,753
1,501,643
1,193,921

78a
78~
22
23~
08z
67
99
252
38
192
442
75
78
28
87 z
14
392
80z

24,978,398 ~ 07

131

60

5,404
330,713
1,201,738
1,311,642
1,309,886

40
05
19
30
90

22,104

82

1,299,645
1,336,990
1,440,755
1,425,481
1,386,083
1,375,547
1,373,535
1,390,180
1,389,941
1,383,829
1,389,896
1,398 . 114

20,771,625

87
99
702
83
93
45
992
112
74
72
23~
45

2
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AANMERKINGEN.
Onder de sommen in den vorenstaanden staat vervat, zijn niet
begrepen : de betalingen wegens kerkelijke pensioenen, noch oak
die, betreffende het godgeleerd onderwijs op 's Rijks hoogescholen
en in de andere inrigtingen tot opleiding van Predikanten, ten
behoeve van de On-Katholijke gezindheden, uit 's Rijks kas
gerlaan .
Voor de in den staat begrepen staats-uitgaven warm bij de
betrokken begrootingen toegestaan

Roomsch
Katholijke
Eeredienst .

On-Katholijke
Eerediensten .

Over bet tijdvak van 1 November
1815 tot 31 December 1830 .

29,931,018 84 20,808,389 65

Daarvan is werkelijk uitgegeven

24,978,398 07 20,771,625 29i

Zoodat niet was beschikt over .
Waarvan op deRestantbegrooting
van 1830 en vroeger, aanvang
nemende met 1 Januarij 1832,
gedurende de jaren 1832 1834
nog is betaald
Terwijl bet overschietende achtervolgens is vrijvallend verklaard,
to zamen ter somme van
.

4,952,620 77

36,764 36

100,088 45

5,562 00
r

4,852,532 32

31,202 36

DERDE

LEGISLATIE

H001'DSTUK .

o~ STAATS-YERORDEN1iGEN

IN VERBAND STAANDE TOT

AANME1tKING .

De algemeene aannlerkingen, op bladz . 116 van den eersteir
jaargang van dit Handboekje voorkomende, zijn ook op dit
hoofdstuk van toepassing ; weshalve daarnaar verwezen wordL
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TJJDREKENKIJNDIGE OPGAYE
der wetten, besluiten en verordeningen, door het Nederlandsche Staats-bestuur, uitgevaardigd in betrekking
tot de taken van de EEREDIENST, het OPENBAAR ONDERen het ARMWEZEN in het algemeen, en inzonderheid van die, welke het KOOMSCI KATxo-

wIJS

LIJK KERK-GENOOTSGHAP

bntref 'en .

Tweede flecks .
1825--1829 .

15 Januarrj 1825, n

85 .

Besluit, houdende bepalingen omtrent het plaatsen in de kolonien der maatschappij van weldadigheid van een petal van
2~OO kinderen uit de gesubsidieerde burger-diakonie-weeshuizen,
armhuizen en alle verdere gestichten in de noordelijke provincien, alwaar, onder genot van stedelijke of van andere publieke
subsidies, kinderen worden opgevoed ; welk petal genomen zal
wor den uit de kinderen van den leeftijd van en met 6 tot en
met 18 jaren, die gezond en in staat zijn om to worden opgezonden, en wier kosten van onrlerhoud in de gemelde gestichten
hooger to©pen das dertig gulden per hoofd ; terwijl de verdeeliug zal gaan, in de eerste plaats over de vondelingen en verlaten kinderen, in de tweede plaats over de weezen wier onderhoud voor het meerendeel of voor aanzienlijke sommen door
den Staat of door de gemeente wordt gedragen, en eerst in de
derde plaats over de wees- en armkinderen, wier onderhoud
voor fret grootste gedeelte uit de eigene inkomsten der gestichten
is verzekerd en slechts voor minder aanzienlijke sommen ten
Taste komt van 's lands- of gemeente-kassen . (Zie Besluit 17
Augustus 1827, no . 125 .)
23 Januarij 1825, n° . 132 .
Besluit, waarbij de geestelij ken, behoorende tot de voormalige abdij van Bern, voorloopig worden gehandhaafd, op ge-
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lijken voet als zulks door de vorige besturen dezer landen is
gesehied ; met hepaling, dat zij dienvolgens voorloopig hot jus
praesentationis over de acht pastorijen gelegen to Berlicum,
Bokhoven, Engelen, Hedikhuizen, Heeswijk, Lithoijen, Oudheusden en Vlijmen, in de provincie Noord-Braband, kunnen
uitoefenen .

Nota . De bedoelde abdij was gelegen onder Herpt in hot land
van Heusden, Zij werd in fl 26 gesticht en in 4 434 door religieusen der kort to voren ingestelde orde van Premonstreit bevolkt . Nadat dit gestieht ruim 400 jaren gebloeid had, ondervond hot op eene gevoelige wijze de gevolgen der onlusten van
de XV1 eeuw . Sedert de beeldstorming van 4566 werd de abdij
meermalen geplunderd, op den 25 September
4579 in brand
gestoken , later tot omen kruidmolen ingerigt en eindelijk in
4634, door bet Staatsche krijgsvolk, zoodanig verwoest, dat er
maar weinig kenteekenen van tiaar bestaan overbleven .
De nit de abdij verjaagde religieusen vonden aanvankelijk eerie
verblijfplaats to 'slertogenbosch . Van daar moesten zij in 4629
verhuizen, en vertrokken alstoen naar Heeswijk, alwaar de abdij
een landgoed bezat . Hier genoten zij eenigen tijd rust, nadat de
Staten, bij derzelver resolution van den 42 Maart 4636 en 3
Januarij 4637, hadden verklaard, dat de gestrenge placaten van
den 2 Februarij en 2 December 4636, tegen de R . K, geestelijkheid uitgevaardigd, net op de leden der abdij van Bern van
toepassing warm . Na den Mansterschen undo van den 30 Januarij
4648 en wel op den 8 Julij van dat jaar, trokken de Staten
bet verleende verlof geheel in . Zij supprimeerden de abdij en
confisceerden hare goederen ten behoove van bet domein van
Holland, onder welke provincie hot dorp Bern destijds behoorde ;
welke confiscatie tot zoolang was achterwege gebleven, owdat
de abdij in eerie vrije en onzijdige beerlijkheid bestond, die den
Hertog van Kleef tot leenheer had .
Op den 24 Augustus 4 649 kreeg de Prelaa t tier gesupprimeerde
abdij van Bern, van wege den Koning van Spanje, vrijheid,
ow zich met zijne religieusen in Belgie to molten vestigen . Dien
ten gevolge vertrokken de leden der voormalige abdij naar Viivoorden, bij Brussel, waar zij een particulier huffs bewoond
hebben en als eene Refuge van die abdij , niet als eene zelf-
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standige of eigenlijke abdij, door bet Belgische bestuur, aangenomen en erkend zijn .
Bij de suppressie der geestelijke gestichten in Belgie, werd
die Refuge aangemerkt als eene vreemde iristelling, waarom
derzclver leden op den 25 Brumaire V jaar, van wege bet Fransehe bestuur, vrijheid erlangden , om to Vilvoorden to blijven
worm ; dock die vrijheid was kort van duur ; want weinig tijds
daarna moesten de loon nog overige leden, Belgie ontruimen,
vermits zij den destijds gevorderden eed aan de Fransche Republiek riot mogten afleggen . Bij bun vertrek werd de Refuge
geconfzsceerd, zonder dal aan de leden immer eenige srhadeloosstelling of pensioen is geworden .
In 4799 hebben de uit Vilvoorden vertrokken religieusen der
voormalige abdij van Bern zich weder bier to lande gevestigd .
Sodom dien tijd hebben zij goon kloostergesticht bewoond, maar
niettemin eon genootschap blijven uitmaken, hetwelk de geestelijke attributer , aan de gewezen abdij verknocht geweest, heeft
weten to behouden .
Van de suppressie der abdij, heeft de Refuge bet patronaatschap van de R . K . kerken , gelegen in de parochien
Berlicum
Engelen
in bet dekenaat Orthen .
l3eeswijk
Vlijmen
,
Bokhoven
Hedikbuizen
a a
a
Heusden .
Oudheusden
Lithoijen
a a
a
Oss .
bestendig uitgeoefend, en zijn die kerken vooridurend door de
leden der Refuge, na verkregen canonieke institutie van den
Vicaris-Generaal van bet Bisdorn van 's Hertogenbosch, waaronder de opgenoemde parochien behooren, bediend geworden .
Die bediening is, bli jkens de resolution van den 19 November
4705, 12 Maart 4731 en 49 Maart 1733, met toestemming van
's Lands Staten geschied, Order anderen werd, bij H . H . M .
resolutie van den 12 Maart 4731, to dien aanzien, bet volgende
gestatueerd
uAangesien de Canonicquen van de Abdyen van Postel, Everabode, St . Bernards, Tongerlo en Bern, van owls haar
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usendingen hebben gehad in seekere Statien ; dal coos alsnog
aongedecideert gelaaten werdende, of de voorgemelde Canonicquen onder de geordende Priestess gereekent moeten weruden, of niet, de Canonicquen van de voorsz : Abdyen, en
ageen andere of vreemde , gees leeden van gemelde Abdyen
»zynde, by conniventie geaduiitteert sullen werden, dog al})leen in die Statien, waarvan dezelve tegenwoordig actueelijk
uin possesie zyn, mils voldoende aan de requisites van meer»gemelde haar bog Mogenden Resolutie (die van 19 Julij
x1730) en sulks merle op vertooninge van een Missie of Senudinge, soodanig als daar by vereischt werd, waar van ter
aSecretarye van den Raad van Staate aanteikeninge gedaan sal
»moeten werden .»
Deze beschikking betrof slechts de parochien, welke gelegen
wares in de toenroalige Generaliteit ; maar, op bet verzoek van
den Prelaat , vonden de Staten van Holland en West-Vriesland
insgelijks goed , bij derzelver resolutie van den 19 Maart 1733 ,
to bepalen : ((dal de Priestess of Canonicquen, gehoorende onder
'ide voorsz, Abdye, welke aetueelyk reels syn in de Statien vain
aVlymen en de Haarsteeg (Hedikhuizen) in den Lande van Heusaden, aldaar sullen vermoogen blyven, en to permitteren aan
»de Supplianten om,

by overlyden van deselve, andere Ca no-

anicquen of Priestess van sync Abdye to senden in de selve Statien ,

mils dal die geese, die er reels syn , of naarmaals ge

nsonden sullen werden, sig in alles preciselyck gedraagen na
))de Wetten en Placaaten van den Lande, en specialyck na bet
aPlaeaat van den 21 September 1730, sunder daar van op
neenigerhande wyse, of ors wat pretext het soude moogen syn,
ate blyven in gebreecke .a
Met verlof van Gecommitteerde Raden van Holland en WestVriesland was den Prelaat het gebruik toegestaan van het voormalig Refugehuis to Heeswijk, welk gehouw in 1 648 geconlisceerd, in 1724 , onder zekere voorwaarden en lasten, aan den
Pastoor aldaar verpacht, op den 19 December 1786 door den
536te° Prelaat , A . de With, van de Staten van Holland, your
f 7200 .00 aangekocht werd , van toes of als pastorij dienstbaar
gebleven zijnde , in het jaar 1838 geheel vernieuwd en vergroot
is geworden .
Zoo tang de Refuge to Vilvoorden bestond, werden de Prelates
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na door de Ieden gekozen to zijn, door den Souverein van Belgie
benoemd , alvorens zij , na verkregen kerkelijke bevestiging,
gewijd en voorzien werden van het bisschoppelijk gewaad, hetwelk hen , sedert het jaar 4534, vergund was to dragen .
De eerste Prelaat, die , na het vertrek nit Vilvoorden, hier
to laude heeft geresideerd , word op den 40 Januarij 4805 to
Vlijmen gekozen , krachtens eene bijzondere vergunning van den
H . Stoel, den 3 April daaraanvolgende bevestigd en, na verkregen toestemming van den Koning van Holland , op den 28
Mei 4809, to Grave gewijd en gemijterd . Hij overfeed den 44
December 4823 en werd eerst den 5 September 4837 opgevolgd
door N . F . van den Braak, die op den 26 dice maand bevestigd
is, dock niet voor oh den 5 October 1844, in de kapel van het
nonnenklooster to Oosterhout, gewijd en gemijterd werd, nadat
daartoe de toestemming ties Konings was verleend, onder bepalipg, dat daaruit geese gevolgtrekkingen mogten worden gemaakt tot het hebben of verkrijgen van openbare regten of
voorreglen in den Staat . Deze Prelaat, op den 23 Augustus 4842
overleden zijnde , kreeg tot opvolger Gerardus 'ilhelmus Neefs,
die den 43 September deszelven jaars gekozen, den 26 diet maand
bevestigd en den 34 Mei 4843, in de parochiekerk to Berlicum,
gewijd en gemijterd is .
Met inbegrip van den laatstgenoemde, die thans nor in bediening is , zijn er , sedert de stichting tier abdij van Bern en
tins gedurende ruin 70~ jaren, LV1I Prelalen tiler stichting
geweest .
Ofschoon de parochien , welke door de Ieden diet stichting
bediend worden, onder de geestelijke jurisdictie van den Apostolischen Vicaris van 's llertogenbosch staan en de pastorele benoeming door (lien Kerkvoogd , op de presentatie van den Prelaat , gfeschiedt , is echter bet genootschap tier geestelijken van
do voormalige abdij van Bern ondergeschikt aan den Vice Superior
tier llollandsche Zendin ;, (lie de hoedanigheid van Vice-Generaal
over deze religieusen bekleedt en onder wiens gezag zij (lerhalve
in hunne betrekking van ordes-geestelijken staan .
}let achttal pastorijen , in het koninktijk besluit van den 23
Januarij 1825, n~ . 132 opaenoeind , is , in bet jaar 4845 , met
eene vermeerderd, doordien de parochie Hedikhuieen alstoen in
Lweeen is gesplitst en aldaar eene nieuwe kerk en pastorij zijn

gesticht, welker bedieniag in 4846 aan een lid der voormalige
abdij van Bern is opgedragen .
6 Februarij 1825, n°. 102.
Besluit, waarbij op de vraag : of, bij de voldoening der verschuldigde uitgangen, vaste renten en erfpachten, een viifde
voor de grondbelasting mag worden gekort ? - verwezen wordt
aan de wet van den 3 Frimaire VII jaar, betrefl'ende de grond
heiasting, en zulks zonder, to dien aanzien, vaste en algemeene
beginselen voor to schrijven, aangezien, bij de gemelde wet,
de gevallen waarin eene korting zoude kunnen plaats hebben,
bepaaldelijk zijn aangeduid .

Nota . Volgens art . 97 der wet van den 3 Frimaire V11 jaar komen , bij de schatting van de helastbare opbrengst, mitsgaders
in den aanslag der grondeigendommen van allerlei aard , flirt
in aanmerking de gevestigde of grondrenten en andere lasten
(prestations), waarmede die eigendommen zouden mogen be zwaard zijn ;- behoudens de bevoegdheid der eigenaren, ow,
deswege, door middel van korting, zich schadcloos to stellen op
den voet en in de gevallen bij art . 98-901 dier wet bepaald
7 Februarij 1825, n° . 26 .
Aanschrijving van den Gouverneur der provincie Noord-Braband, strekkende tot veering van bet, in vele gemeenten ten
platten lande, bestaande nadeelig gebruik, dat de schooljeugd,
gedurende de vasten-avond-dagen , zich willekeurig meester
maakt van de school-lokalen, ten einde in dezelve to teren en
zich vrolijk to maken, bij welke gelegenheid flirt zelden buitensporigheden plaats hebben, welke tie onderwijzers veelal flirt
kunnen en ook niet durven tegengaan, omdat vele ouders hunne
kinderen hierin ondersteunen, en de onderwijzers als het ware
noodzaken, om de school, gedurende dien tijd, tot vermaak
der jeugd of to staan .
11 Februarij 1825, n° . 105 .
Besluit, bepalende, bij wijziging van dat van den 2) Jutij
1824, n° . 111, dat de godsdienstige viering van den gedenkdag
vin den 18 Junij, of de dank- en biddag, in de steden altijd
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op denzelfden dag zal plaats hebben ; met vrijlating in de gemeenten ten platten laude, om, bijaldien voormelde gedenkdag
op eenen anderen dag dan op Zondag invalt, de viering daarvan op den volgenden Zondag to verplaatsen . (Zie Besluit 1
Augustus 1831, n° . 72 .)
13 Februarij 1825, no. 97 .
Besluit, houdende verklaring, dat het aan de daarbij vermelde gepensioneerde religieusen vrijstaat, om haar pensioen en
de daaraan verknochte gratif catie op Pruissischr grondgebied,
zonder korting wegens buitenlandsch verblijf, to molten verteren, op grond van het bepaalde bij de overeenkomst, op den
22 Maart 1819, tusschen de Nederlanden en Pruissen, gesloten,
krachtens welke de geestelijke pensioenen zullen worden betaald
door het Gouvernement, binnen welks gebied gelegen warm
de geestelijke gestichten, waartoe de gepensioneerden hebben
behoord, en zulks om het even in w elk der beide Rijken die
gepensioneerden woven . (Zie Besluit 13 Februarij 1825, no . 98 .)
13 Februarij 1825, n°. 98.
Besluit, betrekkelijk de schorsing der betaling van de pensioenen der gepensioneerden, die met primo Julij 1825 niet binnen bet Rijk met der woon gevestigd zijn . (Zie Besluit 11 Mei
1825, n° . 126 .)
5 Maart 1825, n° . 3 .
Decisie van den Raad van ontvangsten, houdende dat de kPrkbeheerders, belast zijnde met de administratie van geestelijke
fondsen of met armen-fondsen, niet gelijk gesteld kunnen worden met bijzondere personen, op welke het regt van patent
toepasselijk is ; en zulks omdat de retributie, welke die beheerders mogten genieten, beschouwd kan worden eerder eene
tegemoelkoming of vergoeding, dan eene belooning to zijn . (Zie
Besluit 27 April 1825, n° . 35 .)
17 Maart 1825, n° . 161 .
Besluit, welgevallig verklarende de pauselijke breve van den
21 December 1824, waarbij de geestelijke volmagten, die, bij

de breve van den 16 Januarij 1818, aan den beer J . A . Buydens
als Aalmoezenier-Generaal van bet leger waxen verleend, op
nieuw voor zeven jaren worden verleegd . (Zie Besluit 19 Maart
1818, n°. 86,)
Ofschoon de betrekking ran Aalmoezenier-Generaal, bij
koninklijk besluit van den 7 Januarij 4827, n° . 414, is opgeheven , zijn deszelfs geestelijke volmagten en de, nit krachte daarvan, door hem, aan de Aalmoezeniers bij bet leger, verstrekte
geestelijke jurisdictie, echter beschouwd als eerst met den 24
December 4834 to hebben opgehouden, (Zie Koninklijk Resciript
van den 13 November 1832, n 79 )

1Yota .

19 Maart 1825, Staatsblad n° . 42 .
Besluit, houdende intrekking van een , door den Gouverneur
van Luik, opgeworpen conflict, in bet gelling voor de refit
bank van eersten aanleg to Hoei gevoerd, tusschen den thesaurier der kerk-fabriek van St. Georges, eischer ter eener, en
de kerkmeesteren dier fabriek, gedaagden ter andere zijde, betreffende de vraag, of de eerste, na bet afleggen zijner rekening
als ontvanger, schuldeischer is gebleven van de fabriek, dan
wel, of de laatste van hare zijde tegen den eersten eene schuldvordering heeft verkregen 2 Welk conflict geacbt is verkeerdelijk
to zijn opgeworpen, omdat, volgens art . 90 van bet decreet
van den 30 December 1809, al de vorderingen , welke de kerkfabrieken mogten vermeenen to hebben tegen hunne ontvangers,
nadat, door dezen, rekening en verantwoording van bun beheer
zah zijn afgelegd, voor den gewonen regler moeten vervolgd
warden .
27 Maart 1825, n° . 126 .
Besluit, waar •bij, in bet tweede lid, bepaald wordt, dat aan
alle actor isatien tot bet aanvaarden van goederen, order we!ken titel ook, in de doode hand overgaande, en zonder • onderscheid of van de gewone mutatie-regten, wegens dergelijke
overgangen, al dan niet kwijtschelding wordt verleend, de voorwaarde zal verbonden worden, dat, van de opbrengsten dier
goederen, eene jaarlijksche uitkeering van vier ten honderii aan
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's Rijks schatkist moot worden gedaan, (Zie Besluiten 27 October 1825, n° . 103 en 30 September 1828, n° . 115 .)
!trots . Uit aanmerking, dat de onroerende goederen, door blijvende gestichten, corporation en gemeensehappen bezeten, meestal
voor eenen geruimen tijd, zoo niet voor altoos, worden nottrokken aan den handel, en alzoo ook aan de belastingen, waaraan die goederen in handers van particulieren, ingeval van overgang onder de levenden of bij versterf, onderworpen zouden
zijn, heeft de Regering, in hat belang van de schatkist en
op bet voetspoor van hetgeen, onder de Bataafsche Republiek,
bij de ordonnantie van den 28 November 4805, artikel 57, (1)
was bepaald, bet billijk geacht, dat bet Rijk eene schadeloosstelling verkreeg, wegens bet geniis der regten , welke voor de
bedoelde goederen, indien zij niet in de zoogenaamde doode
hand waren overgegaan, aan regten van successie en eigendomsoverdragt zouden verschuhligd worden .
Tot de hefting eerier zoodanige schadeloosstelling was echter
eene wet noodig ; dock de daartoe in 1823 gedane voordragt
(begrepen in pet loon aan de Staten-Generaal aangeboden wetsontwerp (rp de registratie) had goon bijval gevonden , weshalve
de schatkist niet geregtigd was, om zoodanige heging op de
goederen , welke de instellingen van de doode hand reeds bezaten , to bewerkstelligen . Het Gouvernement vermeende des
niettemin de goederen, waarvan die instellingen bezitters worden, to molten tre0'en en zulks, bij wijze van voorwaarde, to
verbinden aan de magtiging tot aanvaarding, welke de openbare
instellingen behoeven , om eenen wettigen tile! voor bet bent
to verkrijgen .
Die maatregel werkte intusschen zeer ongelijk ,

miste silo

evenredigheid tusscben de bezittingen en de inkomsten der in(1) Hetzelve luidde aldus
«Alie buitenlandsche corporation, zonder ondcrscheid , en alto
»inlandsche corporation, voor zoo verve zij niet speciaal ten doze
»m ten worden geeximeerd, zijn verpligt iedere vijftien jaren bet
uenkele refit van alienatie, wegens door hen in de Bataafsche Repu
»bliek bezeten wordende goederen en regten, g 55 gemeld , to be»talen volgens taxatic op de wijze bij de betating van bet refit van
»successie geintroduceerd .u
Die goederen en regten waren in § 55 omschraven als volgt
sVaste goederen, bezittingen op erfpacht, jaarlijksche renters,
ntienden , vaste huren , beklemmingen , enz .a
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stellingen , wier besturen dikwerf aan eener precairen titel van
eigendom de voorkeur gaven, liever dan, door het vragen der
magtiging tot aanvaarding, bet beiwaar eener belasting van vier
ten honderd der huurwaarde van de to aanvaarden goederen,
to beloopen .
Het was daarom, dat de Regering, in het jaar 4834, een ontwerp ran wet, houdende daarstelling eener periodieke belasting
op de onroerende goederen door zedelijke ligchamen bezeten ,
aan de Staten-Generaal voordroeg, hetgeen echter de goedkeurinn der Tweede Kamer niet verwierf ; zoodat die zaak onafge~laan bleef.
De moeijelijkheden, welke de bij besluit bevolene hefting eener
belasting, bij wijze van voorwaarde opgelegd, to weeg bragten
en de bedenkingen, welke, omtrent de wettigheid van zoodanige
hefhng, in verband beschouwd met art . 195 der Grondwet, bij
bet Departement voor de zaken der R . K . Eeredienst geopperd
warmn , gaven aanleiding, dat de Koning, op de voordragt van
den Minister van Financier , bij beschikking van den 25 December 1840, n°. 4, bet tweede lid van bet besluit van den
27 Maart 1825, n° . 126 en dat van den 30 September 1828,
n° . 115, betreflende de jaarlijksche uitkeering van 4°j° der huurwaarde van onroerende goederen in de doode hand overgaande,
heeft ingctrokken of buiten werking gesleld ; met bepaling , dat
ook aan de reeds opgelegde uitkeering gemn verder gevolg zou
worden gegeven . (Zie Circnlaire 19 Januarij 4814, n° . rh )
31 Maart 1825, n° . 137.
Besluit, houdende maatregelen tot veering van zendelingen,
speeiaal (lie van elders, en bijzonder uit Frankrijk aankomen ;
en zuiks om to beletten, dat zoodanige personen , fret zij in of
buiten de kerken, leerredenen houden, vermaningen doen, geschriften of boekjes verspreiden, of wat ook meer openlijk of
hedektelijk zoude kunnen strekken, om op den herderlijken arheid van wettig heroepene en erkende kerkelijke overlieden en
geestelijke personen inbreuk to maker .

Nota . Dit besluit is ten uitvoer gelegd, bij circulaire van den
Direcieur-Generaal voor de zaken der R . K. Eeredienst van den
4 April 4825, n° . 20, aan rte Kerkvoogden, en bij die vary den
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Minister van Justitie in dato 8 April 4825, aan de provincials
Gouverneurs gerigt .
31 Maart 1825, n° . 48 .
Kennisgeving van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
dat Zijne Majesteit, ter wegneming van alien twijfel, welke
omtrent de toepassing van het verbod, dat er gems kinderen
tot de scholen zullen molten worden toegelaten, dan die voorzien zijn van een bewijs, dat zij de koepok-inenting ondergaan
of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben, zoude kunnen ontstaan, nader bepaald heeft, dat dit verhod zich uitstrekt tot at
die scholen, welke bij art, 6 van Hoogstdeszelfs besluit van den
18 April 1818 (Staatsblad n° . 20) omschreven zijn, en dus ook
op naai- en breiwinkels, speel- en kinderschooltjes, in en
woord, ails zoodanige verzamelingen van kinderen, die de opvoeding of het onderwijs ten doel hebben .
7 April 1825, n

1 61 .

Besluit, houdende bepaling, dat de wettiglijk toegelaten onderwijzers van beider kunne zich tot het geven van onderwijs niet
door vreemdelingen molten doen behulpzaam zijn, en dat op ale
leermeesteressen, in de huizen van bijzondere personen toegelaten, een wakend oog most worden gehouden en vooral toegezien, of derzelver onderwijs zich alleen bepaalt tot de kinderen in die huizen .
Nota, flit besluit is ten uitvoer gclegd bij missive van den Staatsraad, Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en wetenschappen aan de provincials Gouverneurs gerigt,
26 April 1825, n 84 .

Dispositie, waarbij de Koning aan de geadmitleerde meesteressen der, door religieusen bestuurd wordende kostschool voor
jonge jufvrouwen, sedert 1803 to Dongen in Noord-Braband
gevestigd, heeft to kennen gegeven, dat hare school, even gelijk
elks andere inrigting van opvoeding en onderwijs, rekenen kan
op bescherming en handhaving, zoo fang zij blijft ingerigt overeenkomstig de verordeningen op het lager onderwijs en zoo fang
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de meesteressen zich daarnaar blijven gedragen . (Zie de Besluiten 25 Julij 1822 en 1 Februarij 1824, Staatsblad n° .19 en 20.)
27 April 1825, n° . 35 .
Besluit, houdende dat de pachters van stoelgelden in kerken
van bet refit van Patent vrijgesteld en zij alzoo, krachtens art . 3
der wet van den 21 Mei 1819 (Staatsblad n°. 34), als kerkenbedienden beschouwd kunnen worden.
3 Mei 1825, n° . 84 bis.
Rescript, houdende, dat bet 's Konings intentie is, dat de
suet erkende geestelijke vereenigingen voorloopig worden getolereerd en dat mitsdien de hestaande, dock nog niet erkende
instellingen van dies aard, niet worden bemoeijelijkt . (Zie Besluit 11 Nlei 1818, n° . 16 .)
8 Mei 1825, n°. 111 .
Besluit, waarbij de Koning
1° . zich last welgevallen, dat ter verkiezing van eenen nieuwen Aartsbisschop der nude Klerezy van de Roomsch
Katholijken to Utrecht worde overgegaan, mits nader de
benoeming aan Z . M, goedkeuring, onderwerpende en
Hoogstderzelver agreatie op den persoon des benoemden,
mitsgaders de koninklijke toestemming tot deszelfs bevestiging en inwijding worde verzocht . (Zie Besluit 28 Augustus 1825, n° . 123) ;
2° . de keus en benoeming; van den beer Joannes Bon (1) tot
Bisschop der nude Klerezy van de Roomsch Katholijken
to Haarlem ratifceert, hem als zoodanig agreeert en in
opgemelde kwaliteit erkent ; en
3
almede ratihceert de keus en benoeming van den beer
Wiihelmus Vet (2) tot Bisschop der nude Klerezy van
(1) De beer J . Bon was op den 2 December 1818, door den
Aartsbisschop der Klerezy W . van Os, benoemd en in bet volgende jaar gewijd, ter vervanging van Joannes Nieuwenhuis,
die op den 14 Januarij 1810 was overleden .
(2) De beer W . Vet was in 1824 benoemd, door den Aarts^
bisschop der' Klerezy W . van Os, ter vervanging van G . de Jong,
die op den 9 Julij 1824 was over leden .
3

de Roomsc;h Katholijken to Deventer ,

hem als zoodatnrg

agreeert, en het kapittel magtigt om tot deszelfs bevestii
ging en inwijding dadelijk over to gaan .

iVota .

Volgens de inleiding van bet bovenstaande besluit hadden
de Vicarissen-Generaal bij het openstaan des Aartsbisschoppelijken Stoels, den Koning, bij adres, to kennen gegeven : « dat
zij , onder dagteekening van den 2 Maart 9825, aan Z . M, het
overlijden van den Aartsbisschop van Os (9) bekend gemaakt en
tevens mededeeling gedaan hebben, dat zij, naar gewoonte,
door het kapittel benoemd zijn, om, gedurende het openstaan
van den Aartsbissehoppelijken Stoel, de taken van het Aarts-

bisdom waar to nemen ; - dat alvorens echter, ten vervulling
des Aartsbisschoppelijken zetels, eenige verdere maatregelen to
nemen, zij, zoo in hunnen naam als in dien van het kapittel,
hebben gemeend , 's Konings welgevallen to moeten verzoeken,
opdat zij, hoe eerder zoo b~ ten , ten verkiezing van amen nieuwen Aartsbisschop mogen overgaan, om alsdan, nadat de benoeming en goedkeuring den keuze door Z . M . verleend en den
persoon des benoemden gunstig geagreeerd zal zijn , onverwijld
deszelfs bevestiging en inwijding to doers plaats hebben ; -- dat
zij hun iced wezen betuigen , dat zij, door loutere onwetendheid, aan 's Konings eigenli jke bedoelingen , welligt , bij de
verkiezina en inwijding des Bisschops van Haarlem, even als
bij de verkiezing en benoeming des Bisschops van Deventer,
Z . M, in zoo verre hebben mishaagd, dat daarop geene erkenning is gevolgd ; en alzoo om verschooning vragende voor hetgene
bevorens, alleen uit onwetendheid, ten deze mogt zijn verzuicnd,
Hoogstdenzelven alsnog verzoeken , om de keuze en benoeming
des Bisschops van Haarlem to ratificeren ,

hem als zoodanig to

agreeren, en in opnemelde kwaliteit to erkennen ; en dezelfde
gunst afsmeeken ten opzigte van den benoemden Bisschop van
Deventer , opdat ook deszelfs keuze en benoeming mope geratificeert, zijn persoon door den Koning geagreeerd en tot deszelfs

(1) De heer Willibrordus van Os was den 10 Februarij 9814, door
bet kapittel, gekozen en den 24 April daaraanvolgende door den
Bissehop G, de Jong gewijd . Op den 17 Mei 1814 was van Staatswege in zijne erkenning gedifiiculteerd en hij de Breve van Pans
Pius VII van den 7 September 9814 wend zijne verkiezing en wijding kerkclijk veroordeeld .

bevestiging en inwijding, om den dringenden nood der kerk
onverwijld kunne overgegaan worden . n
De bier gevraagde ratificatie en agreatie hebben simmer to
voren, ten aanzien van de Bisschoppen der Klerezy, plaats getad . Van Staatswege werden zij eenvoudig geduld (getolereerd j
tot aan de beschikkingen van Koning Lodewijk van den 27 Junij
en 4 8 Julij 1808, no. 2 en 106, waarbij de verkiezing van eenen
ieuwen Aartsbisschop was verboden ; welk verbod onder bet
Fransche bestuur is gehandhaafd ;
terwijl, volgens de beschikking van bet Nederlandsche bestuur van den 47 Mei 9849,
no . 90, de loon plaats gehad kebbende afwijking van dat verbod , niet word gehomologeerd .
Onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden werden de
Bisschoppen der Klerezy, bij conniventie, geduld, dock zoo,
dat zij in kunne, order de oogen der Regering komende aeten,
nimmeyr den titel van a .4artsbisschop van U-tfecht Qf van
eenig ander lifer to lande voor de Reformatie bestaan hebbend Bisdom, mogten aannemen ." (Zie bet verhandelde- in de

vergadering der Staten van Holland en west-Vriesland van den
48 December 4784 .)
De ratificatie, agreatie en erkenning zijn, bij bet koninklijk
besluit van den ~8 Mei 9825, n' . 111, niet verleend , gelijk dezelve gevraagd wares , maar daarbij is slechts de kwaliteit van
Bisschop to Haarlem , Bisschop to Deventer, erkend . De Regering vermeende, de vervulling van de voc r de Reformatie bestaande Bisschoppelijke zetels van Staatswege niet to moeten
beamen, nosh de keuze en benoeming van eenen Bisschop van
Haarlem, Bisschop van Deventer, to kunnen ratifieeren, nook
de titularissen als diocesaan Bisschoppen to molten agreeerea
of erkennen . (Zie Besluit 28 Augustus 4825, n° . 423 .)
i 1 Mci 1825, n° . 126 .
Eesluit, houdende plat de plaatselijke besturen, met uitzondering van die der hoofdplaatsen van de provincien, ten gerijve
1er gepensioneerden, zullen worden belast met de zorg om van
dezelve, des verlangende, de attestation de vita, kwitantien en
certificates van inschrijving, over to semen, ten einde to worcien gezonden aan de Administrateurs van's Ilijks schatkist, die,

met terugzending tier gemelde certificaten, de vereischte assignatien op de agenten van den Rijks kassier, aan de plaatselijke
besturen zullen doers toekomen, om aan de belanghebbende gepensioneerden to worden uitgereikt ; welke slechts gehouden
zullen zijn, burs aandeel in de kosten der porters voor de overen terugzending, aan de plaatselijke besturen to voldoen .
12 Mei 1825, rs° . 64 .
Besluit, houdende dat de aanvragen tot herstel van renter,
door gemeenten aan kerk-fabrieken verschuldigd, na verloop
van vier maanden na de dagte-ekening van tilt besluit, niet meer
zullen worden aangenomen . (Zie Circulaire 24 Mei 1825, n° . 27 .)
lVota . De bier bedoelde renters zijn die , waarvan de betaling,
ten gevolge ~'an fret decreet van den 24 Augustus 4810, heeft
opgehouden, doeh van welke bet herstel, volgens de bepalingen
van bet koninklijk besluit van den 20 Junij 4822, n° . 8, weder
in aanmerking kon koa en .
20 Mei 1825, n° . 13.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der R . K .
:Eeredienst aan de provincials Gouverneurs der noordelijke gewesten, houdende, in verband met bet koninklijk besluit van
den 21 Mei 1824, no. 63, aanvrage, om inliehtingen, wegens
de reglementaire bepalingen voor de Roomsch Katholijke armM diaconie besturen .
1Yota . Uit die inlichtingen is gebleken, dat er voor list Roomsch
Katholijk Armwecen geene algemeene reglementen bestaan ; dat
de liefdegiften, naar omstandigheid van tijd en plaals, zeer verschillend worden beheerd en besteed ; en dat, to lien aanzien ,
zeer veel to wenschen overblijft, alvorens deze aangelegenheid,
als op eerie doelniatige wijze geregetd, is to besehouwen ; zijnde
tilt sen en ander echter niet van toepassing op de provineie
Noord-Braband, alwaar in den regel geene dan algemeene armbesturen bestaan , die, overeenkomstig last vorstelijk besluit van
den 84 December 1814, n° . 50, ingerigt zijn, meerendeels regelsnatig werken en order behoorlijk toezigt staan .
24 Mei 1825, n° . 162 .
Resluit, houdende order anderen
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Magtiging op den Minister van Binnenlandsche Zaken , om
een' Raad van deskundigen bijeen to roepen, ten erode een
met redenen omkleed advies uit to brengen op de vragen
a . of het begraven in de kerken, zoo ats hetzelve bevorens
heeft plaats gehad, en bij vorstelijk hesluit van den 22
December 1313, n°. 5 voorloopig weder is vergund,
voor de gezondheid der' levenden zoo schadelijk is of
worden kan, dat hetzelve, ook in die steden en gemeenten, waar zuiks, ten gevolge van het voorsz . besluit, thans nog plaats heeft, zoude behooren to worden verboden ?
b, zoo de Raad, om deze of gene bij denzelven bestaande
en aisdan op to geven redenen, mogt vermeenen, dot
zuiks of zoude kunnen blijven toegelaten, of althans op
deze of gene plaats, bij wijze van uitzondering, zoude
behooren to blijven toegestaan, -- welke voorschriften
er aisdan zouden kunnen of moeten worden gegeven,
ten erode alle schadelijkheid voor de gezondheid der
levenden zoo veel immer mogelijk to voorkomen? en
c, welke- voorschriften in het algemeen, ook nopens bet
begraven op kerkhoven, zoo ten aanzien der Jigging en
inrigting van die kerkhoven, als opzigtelijk bet in acht
nemen van voorzorgen bij bet begraven van lijken op
dezelve, zouden kunnen en behooren to worden gegeven, ten erode, zoo veel mogelijk, alle besmetting of
nadeel voor de gezondheid der levenden to voorkomen
en to weren .
2° . Dat het advies van den gemelden Raad, door den Minister
van Binnenlandsche Zaken, onder bijvoeging van zijne consideration, aau den Koning zal worden aangeboden, ten
erode, op (lit onderwerp, trnaal zoude kunnen worden beslist .
3°. Dat, nadat bet beginsel, hetwelk de Koning zal goedvinden, met betrekking tot hot begraven, to doen volgen in
de provincien, alwaar artikel 3 van hot besluit van den
22 December 1313, n 5, ten uitvoer is gelegd, ter kennisse van den meergemelden Minister zal zijn gebragt, door
l~ .

denzelven, na de Gedeputeerde Staten der respectieve pro-

4°

vincien to hebben gehoord, aan Zijne Majesteit eene voor=
dragt zal worden gedaan, tot het regelen van de aanspraak
der ingezetenen op het begraven, tegen betaling van vastgestelde billijke vergoedingen voor de opening, sluicing en
het onderhoud der graven ; en
Magtiging ol} den voornoemden Minister, om, inmiddeis
dat de gemelde Raad zich met het aan denzelven op to dragen onderzoek onledig houdt, een nader onderzoek in to
stellen
a. betreffende de meerdere of mindere bezwaren, welke
zich tegen bet algemeen ver bod om de dooden in de
kerken of op de kerkhoven, binnen de gemeenten gelegerr, to begraven, zouden mogen opdoen ;
b . aangaande de middelen om deze bezwaren, zoo veet
mogelijk, uit den weg to ruimen of to verminderen ;
c. omtrennt de uitzonderingen, welke mogelijk, nithoofde
van de ligging en andere locale amstandigheden, zouden
behooren to worden toegestaan ;
met last op den voornoemden Minister, om alsnog de Gedeputeerde Staten der onderscbeidene provincien, alwaar
het begraven in de kerken weder is ingevoerd, of heeft
blijven plants hebben, omtrent de voors . puuten to hooren,
en dan, gelijktijdig met het hierboven bedoelde, aan den
Koning een omstandig rapport nit to brengen, zoowel met
opzigt tot de meest geschikte middelen, om het begraven
in de kerken of op kerkhoven binnen de gemeenten gelegen, algemeen to doetr ophouden, als met betrekking tot
de uitzonderingen, welke locale omstandigheden zouden kunnen noodzakelijk maken en tot de bepalingen, onder welke
zoodanige uitzonderingen, zoo noodig, zouden behooren to
worden tossed
, (Zie Koninklijke Beschikking 7 Augustus 1827 .)
lVota . Bij dispositie van den Minister van Binnenlandsche Zaken
van

den 4 Augustus 1g25, werd de hierboven bedoelde Raad

nit twaalf genees- en scheikundigen zamengesteld . Reeds op den
26 dierzelfde maand heeft die Raad een uitvoerig rapport nitgebragt, waarbij, op hoogst gewigtige gronden, werd geadviseerd .
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2.

Op de cerste vraag : ccdat hat begraven in de kerken , zoo als
z)hetzelve bevorens heeft plaats gebad , en bij besluit van den
)>Souvereinen Vorst van den 22 December 1843, n° . 5, voorloopig
~)weder is vergund , voor de gezondheid der levenden zoo sehadeais of worden kan, dat hetzelve , oak in de steden en gemeenaten, waar zuiks ten gevolge van evengemeld besluit thans nog
»plaats heeft, behoort to worden verboden, to meet daar, door

ageene maatregelen van verbetering van bet begraven in de ker»ken, dat misbruik, in deszelfs geheelen omvang, van alle naadeelen op de gezondheid der levenden kan bevrijd warden en
aiblijvan,a
b Op de tweede vraag : dat, door bet stellige antwoord op de
eerste vraag, het eerste lira doe tweede vraag van zelf vervalt,
en dat Cr, opzigtelijk bet tweede lid diet vraag, moat geantwoord worden , adat er geene uiizonderingen ergens behooren
ate worden toegelaten,a
c . Op de derde vraag
9

O,pzigtel jk de Jigging der kcrkhoven

odat dezelve zullen moeten gelegen zijn op eenen afstand , ten
minste van 40 Nederlandsche ellen , van de steden , vlekken
of dorpen , waartoe zij behooren .o
«dat dezelve op eon min of nicer verbeven terrain, naar de
plaatselijke omstandigheden, zullen moeten liggen ; zoo veal
mogelijk aan cane vrije windspeling blootgesteld, en daarom
niet nabij groote gebouwen, bosschen , enz. ; terwijl vooral
op de heerschende winden zal behooren acht gegeven to worden, opdat de nadeelige dampen, zoo veal docnlijk is, van
de bewoonde plaatsen afwaaijen .a
2

Opzigt,elijk de inrigting do, kerkhopen

adat dezelve met muren van 18 a 19 palmen hoogte zullen
moeten omgeven worden , waarin luchtgaten gemaakt zijn,
die met traliewerk gesloten worden,»
ccda t er, bij elk kerkhof, een doodenhuis zoude behooren
opgerigt to worden, ten erode gelegenheid aan to bieden , am,
in noodige gevalten , zich to vergewissen omtrent den stelligen
flood, door aldaar, gedurende eenigen tijd, de lijken to deponeren, mineraal-zure berookingen to doen , en wat meet,
door reglementaire dispositie op flat stuk , zal kunnen bepaald
worden,~~

3 Opzigtelyk het begraven zeif
crdat er, waar zulks, wegcns de plaatselijke omstandigheden,
mogelijk en noodig is, drie a vier lijken , boven elkander,
in een graf mogen begraven worden, mils dal, tusschen elke
kilt, zes a zeven palmen wel aangestampte aarde zij, en ten
tijde van het cieponeren van een nieuw lijk niet zal mogen
geroerd worden .a
ctdat de bovenste kist ten minste zes a zeven palmen beneden de oppervlakte der aarde zal moeten zijn, en de aarde op
dezelve wel zal aangestampt en geslecht worden .n
adat de graven, op eenen afstand van drie a vier palmen,
van elkander zullen behooren gehouden to worden, en re;elmatig op elkander zullen volgen , en gebroikt worden naar den
tijd van het overlijden .u
((dal een graf, binnen den tijd van tien jaren , niet weder
zal mogen geopend of gebruikt worden , nadat de laatste of
liever bovenste kilt, dal is die kist, welke geene andere bedekking heeft dan 6 a 7 bovenvermelde palmen aarde, is ge •
deponeerd geworden .u
adat er gemetselde grafkelders zullen worden toegelaten ,
waarin de lijken , op de gewone wijze gekist, elk in een afzonderlijk, wel digt gemetseld, yak kunnen geplaatst worden,
of ook, zonder dergelijke afscheiding door muur, in eene
ruiwte kunnen staan, onder eene der twee volgende voorwaarden : a, wanneer het lijk gebalsemd is op de wijze der
ouden, dal is met ontleding van de drie voorname holligheden
des lijks ; b, wanneer het lijk gelegen is in eene volkomen
;
digt gesoldeerde, en in eene houten kilt bevatte looden kilt
op welke beide punten, bij reglementaire dispositie , wel zal
behooren voorzien to worden
((dal er bij bet ruimen van graven, na het bepaalde tijdverloop, behoorlijk zal moeten zorg gedragen worden , om de
beenderen , of welke andere overblijfselen van het lijk , to
verzamelen en weder in een kistje to begraven .a
udat er, bij begraving van lijke® van personen , aan besmettelijke ziekien overleden , mineraal-zure berookingen behooren to gesehieden .a
adat de kerken, na de ophefling van het begraven in dezelve, zoodanig behandeld worden , dal nit hetgeen zij reeds

bevatten , zoo min mogelijk, eenig kwaad voor de gezondon
ontstaan kunne. Tot dat einde zouden ails kelders, waarin
lijken op de gewone wijze tregraven zijn, met verseh zand of
aarde lxbooren to worden aangevuld, op kosten van de gemeenten , terwijl, hij bet inzakken der graven, hetwelk van
tijd tot tijd geschiedt , niets geruimd of geroerd , mast alles
gestadig met versche aarde of zand zoude moeten aangevuld,
aangestatnpt en met de gewone tegels gedekt worden . Men zou
enter in fret vervotg van tijd, warmest men geene reden
had , om rneerdere verzakkingen to verwachten , de steenen of
tel;els in eene gewone traslaag kunnen lessen , waardoor eene
ondoordringbare korst geboren en ails doorwaseming zoude
heist worden .
Eerst op den 7 Augustus 1827 heeft de Koning in den
zaak eene finale bescliikking genomen, waarbij hot begraven
in de kerken verboden en bepaald werd, dat bet bier to lands,
hij de decreten van den 22 Junij 1810 en 6 lanuarij 1811,
executoir verklaarde decreet van den 23 hrairial XII jaar
(12 Junij 1804), nopens hot begraven en de begraafplaatsen,
geheel moest herlecen, waardoor in de meeste opzigten ann
de voorstellen van den Raad, die grootendeels uit dat decreet wares ontleend, gevolg zoude worden gegeven .
~4 Mci 1825, n° . 27 .
Girculaire van den Directeur-Generaal voor de zaken der fl, K .
Eeredienst, houdende uitnoodiging aan de provincials Gouvernenr3, om aan de kerk-fahrieken kennis to seven van het koninklijk besluit van den 12 Mei 1-825, n 64, len einde zij zich
zouden kunnen verstaan met tie gemeente-besturen over de to
dome aanvragen tot herstel tier renten, door de gemeenten aan
de kerk-fabrieken verscbuldigtl geweest, inzonderheid in die
gemeenten, welke sehuldpligtig zijn aan de kerken van elders
,evestigtle parochien, aan welke zij, in seen geval, subsidies
to verstrekken hebben .
30 Mci 1825, n °. 98 .
Resluit, vaststellende bet reglement omtrent de zarnenstelling
tier Staten van de provincien
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Art . 4 .

Het lidmaatschap van de Staten zal niet ktmnen worden uitgeoefend door

f. Leeraars bij eenige godsdienstige gezindheid .
g. Onderwijzers der jeugd, met uitzondering echter van
de Hoogleeraars aan de hoogescholen en athenea .
Art . 78. Het lidmaatschap den Gedeputeerde Staten zal niet kunnen worden uitgeoefend door
a--c , . .

d . Allen, die
zoo mode de ontvangers bij de
stedelijke armen-administration, godshuizen en bureaux van weldadigheid .
14 Junij 1825, Staatsblad n° . 55 .

Besluit, houdende wijzigingen in de bestaande verordeningen
nopens de Latijnsche scholen, kollegien of athenea, en bepalingen , ten einde de aankweeking to bevorderen van geeslelijkerr
voor de Roomsch Katholijke Kerk .
1Yotce.

Dit beslnit (ten gevolge van welks bepalingen de zoogenaamde kleine Seminaries met 1 October 4825 zijn opgeheven)
is, door de besluiten van den 2 October 1829 (Staatsbl, n 66)
en van den 27 Mei 4880 (Staatsblad n 9) vervallen en ingetrokken .
14 Junij 1825, Staatsblad n° . 56 .

Besluit, bevelende de oprigting van eon gesticht van voorbereidend onderwijs, onder de hemming van Collegium Philosophicutn, ten behoove der Roomsch Katholijke jongelingen,
welke voor den geestelijken stand bestemd zijn, die daarin zullen worden opgenomen en hot geestelijk gewaad mogen dragon,
na alvorens als studenten in de letterkundige faculteit, volgens
de bestaande vetordeningen, to zijn ingeschreven, in hot gebouw kost en inwoning zullen genieten, waarvoor 's jaars hoogstens f 200 zal worden betaald, daaronder berekend hot onderwijs, hetwelk zal gegeven worden in de Nederduitsche letterkunde, de Latijnsche letterkunde, de Grieksche letterkunde, de
Hebreeuwsche letterkunde, de Welsprekenheid, de Redeneerkunde, de Nederlandsche geschiedenis, de Algemeene gesehieS
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deals, de geschiedenis der Wijsbegeerte, de Kerkelijke gcschiedenis, de Zedekunde, de Boven-natuurkunde en bet Kanoniek
refit ; - terwijl daarenboven gelegenheid zal verschaft worden,
om onderrigt to ontvangen in de Hoogduitsche en Fransehe
lerterkunde, in de Nederduitsclre en Fransehe welsprekenheid
en in de Wiskunde ; - zullende eindelijk nog, in eene afzonderlijke voorlezing, een algemeen overzigt gegeven worden in
de natuur-, schei- en landhuishoudkunde en van de natuurlijke
historie, ten einde van alle vakken een goed denkbeeld to verkrijgen .
Nota . De bijwoning der lessen van bet Collegium Philosophicum,
Relke volgens de besluilen van den 41 Julij 4825 (Staatsblad
n 60) en 20 November 1825 (Staatsblad n°. 76) verpligtend
was voor de jongelingen, die zich tot de studie der godgeleerdheid in de Saminarien bestemden , w erd , bij besluit van den
20 Juni j 1829 (Staatsblad n° . 99) , facuitatief verklaard , terwijl bet voornoemde Collegiu,n, bij besluit van den 9 Januarij
1830 , n° . 92 , is opgeheven .
20 Junij 182, n° . 116 .
Besluit, waarbij is goedgevonden en verstaan ;
1 Bij afwijking van bet 44e der organieke artikelen van bet
concordaat van 1801 en bet decreet van den 22 December
1812, voorloopig en tot nadere beschikking, aan de Kerkvoogden der verschillende Bisdommen over to later, om
aan bijzonclere personen, openbare gestichten, en andere
wettelijk bestaande genootschappen, huiskapellen en bijzondere bidplaatsen ko3teloos toe to staan, uilsluitend voor
de huisgezinnen van zoodanige personen of voor degenen ,
die tot zoodanige gestichten of genootschappen hehooren ;
mils zulks zoo spaarzaam mogelijk geschiede en zoodanige
autorisatien nimmer verleend worden , hetzij in de steden
of ten platters laude, antlers dan alleen iugeval, dat de
daarbij belanghebbenden of wegens hoogen ouderdom, of
uithoofde van een voortdurend ziekelijk gestel en zwakke
gezondheid, buiten staat zijn en alzoo zich in de volstrekte
onmogelijkheid bevinden, om de openbare godsdienst-oefeningen in de kerken bij to worsen .
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Ten einde de openbare parochiale bedieningen niet to belemmeren of to beuadeelen, to bepalen, dat in die huiskapellen of bidplaatsen alleenlijk nude, gebrekkige of buiten
dienst zijnde geestelijken zullen kunnen gebezigd en benoemd worden ; en
3° . De voormelde Kerkvoogden aan to schrijven , om op bet
einde van elk jaar , aan de Gouverneurs der verschillende
provincien van bet Rijk, waarin bun Bisdom of kerk-district
is gelegen , omen staat in to zenden van al de huiskapellen
en bijzondere bidplaatsen, die, met toestemming van derzelver kerkelijk gezag, in bet afgeloopen jaar zijn opgerigt ;
zullende de Gouverneurs twee maanden na de ontvangst
diet opgaven, daarvan afschriften, begeleid van hunne aanmerkingen, overleggen aan den Directeur-Generaal voor de
zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, welke dezelve
vervolgens, met zijne consideration en advies, aan den
Koning zal aanbieden .
W° .

.LYota . Dit besluit, hetwelk nicer bijzonder de zuidelijke provin .

vincien van bet koningrijk betrof, alwaar art . 44 der organieke
artikelen van bet concordant van 4801 en bet decreet van den
22 December 1842 in working wares gebragt, is eerst medegedeeld bij missive van den Directeur-Generaal voor de zaken van
de R, K . Eeredienst van den 4 Julij 1826, no . 4 .
Tot real verstand van bet vorenstaand besluit volgen alhier
de drie eerste artikelen van bet decreet van den 22 December 1812 ;
Art . 4 . Les chapelles domestiques et oratoires particuliers dont est
fait mention en fart . 44 de la loi du 48 Germinal an X, et
qui n'ont pas encore etc autorises par un decret aux termes du
dit article, ne seront autorises clue conformement aux dispositions suivantes .
Art . 2 . Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices ,
les prisons, les maisons de detention et de travail, les ecoles
secondaires ecclesiastiques , les congregations religieuses, les
lycees et les colleges, et des chapelles et oratoires domestiques,
a la vile ou a la campagne, pour les individus ou les grands
etablissemens de fabriques et manufactures, seront accordees par
Nous, en Notre Conseil, sur la demande des eveques . A ces
demandes seront jointes les deliberations prises, a cot eflet, par
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les administrateurs ties ftablissemens publics et l'avis des mains
et des prffets .
Art . 3 . Les pensionnats pour les jeunes fines et pour les jeunes
garcons pourront eralement et daps les memes formes, obtenir
un oratoire parculier, lors qu'ils s'y trouvera un nombre safiisant d'eleves, et qu'il y aura d'autres motifs determinans .
8 Julij 1825,

11°.

114 .

Besluit, bepalende, dat de tienden to Schijndel (Noord-Braband),
behoorende aan de collegian van den Paus en bet groot eollegie
to Leuven, bij voortduring van wage bet bestuur tier domeinen
zullen worden beheerd, order verpligting van tie opbrengst
daarvan, to rekenen van den 1 Januarij 1819, jaarlijks aan tie
bestuurders dier stichtint,en uit to keeren , na aftrek nogtans
van vijf percent van hat onzuiver bedrag voor administratiekosten, en van hat bedrag tier lasten, waarmede de tienden zijn
bezwaard ; to water
voor de jaarlijksche bezoldiging van' den Predikant tier Hervormde gemeente to Schijndel, eerie sour van . . f 600 .00
voor gelijke bezoldiging van den Pastoor tier R . K .
gemeente, ad
- 500 .00
idem van den Kapellaan
- 200 .00
voor eerie rents ten behoeve van den Schoolmeester,
- 25 .00
groot
voor een mark zilver voor den Aartsdiaken te's Hertogenbosch, weleer betaald met
12 .80
en voor kosten van onderhoud van hat uurwerk, enz . - 20 .00
to zamen . . f 1357 .80
Voorts de waarde van 6 mudden rogge, weleer aan den voorzanger, naar den marktprijs, vergolden, en eindelijk een interest
van vijf percent van eau kapitaal van zes duizend gulden in
kontanten en een interest van 22 ten honderd van een nominaal
kapitaal van f 11,000 in nationals werkelijke schuld, aan de
ft . K, gemeente to Schijndel, tot afkoop tier verpligting van den
eigenaar tier tienden, tot bet herstellen en onderhouden van de
kerktoren en pastorij dier gemeente, verstrekt .
Nota . De tienden van Schijndel warden, in tier tijd, door Phi-

lippus van Doomn , gezegd de Spina , geboren to Moergestel en
Deken van bet kapittel der St . Janskerk to 's Hertogenbosch,
bezeten in zijne hoedanigheid van Opperproost van het kapittel
van den H . Servatius to Maastricht .
In 1545 droeg hij die tienden , met andere aan het personaat
van Schijndel verbonden kerkgoederen ,

op aan de godgeleerde

faculteit to Leuven , en zulks ingevolge de , op den 4 December
I545 , door Paus Panlus Ill , verleende toestemming , welke op
den 24 April 9546, door Keizer Karel V, bekrachtigd wend .
Die opdragt geschiedde met lief doe!, om uit de opbrengst der
tienden en goederen, na aftrek van de daarop aangewezen parochiale behoeften , beurzen to stichten , welke ten deele aan hot
pauselijk collegie en ten dcelg aan bet colkgic van den Fl . Geest,
beide to Leuven gevestigd, verbonden werden , om tc worden
genoten , door de bloedverwanten van den stichten, door inboorlingen van Moergestel, van Schijndel, van Gestel, of door andere minvermogende studenten .
De voormelde tienden en goederen werden , voor het vredestraetaat van Munster, anno 1648, beheerd door de bestuurders
der opgenoemde collegien , aan welke dat beheer , tijdens den
oorlog ontnomen zijnde , ingevol a resolutie van de StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden van den 39 Augustus 9649,
weder wend terug gegeven, onder beding , dat jaarlijks uit de
opbrengst der tienden zouden moeten worden betaald bet tractement van den Hervormden Predikant to Schijndel en andere lasten, zoo als dan ook geschied is .
Toen de Universiteit van Leuven met alle de daaraan verbondene stiehtingen , na de verovering van Belnie door de Fran~
schen , bij de besluiten der centiale Administratie van het departement der Dyle van den 4 en 18 Brumaire VI jaar, gesnpprimeerd was, begreep men , dat de aan die vernietigde instelling behoord hebbende goederen, geiegen buiten het grondgebied
van de Fransche Republiek , als

bona vacant/a,

in eigendoni

vervallen waren aan den Staat, onder wiens gebied deze vacante
goederen zich bevon~len . Op dies grond narn de Bataafsche Republiek de tienden van Schijndel in bezit, even als plaats had
met andere goederen gelegen in Noord-Braband en toebehoord
hebbende aan geestelijke en andere instellingen , welke , door
bet Fransch bestuur, in Belgie opgeheven waren . Het zoo even
gemeld bestuur gaf echter bet beweerde refit van toecigening
ongaarne aan iemand buiten zich zelf ; weshalve de Bataafsche
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hlepubliek den eigendom dier tienden en goederen niet belueld
das op de zeer bezwarende voorwaarden , vervat in hat , met
de Fransche Republiek, op den 5 Januarij 4800, gesloten traetaat .
Na dien tijd zijn de tienden van Schijndel als lands domeinen
beheerd en de opbrengst daarvan ten behoeve van den Staat gebruikt, tot dat, bij besluit van Koning Lodewijk van den 23
van Hooimaand 9809, n° . 5, hat volgende werd vastgesteld :
4 Van de jaarlijksche revenuers der Schi jndelsche tienden zal ,
to rekenen van den eersten van Louwmaand 1810 , worden
afgezonderd ease somme van vijf duizend gulden, om uit dezelve to vinden gratification of zoogenaamde beurzen voor minvermogende studenten , ten einde hunne studies in de Seminaries to Nieu w Herlaar bij 's llertogenbosch , op den Y pelaar
bij Breda , to Warmond en to 's Heerenberg to vervolgen en
voort to zetten, ieder groot twee honderd gulden en dus ten
getale van vijf en twintig .
2° . De Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken wordt
geautoriseerd, om , naar aanleiding van bet bepaalde bij bet
eerste artikel, de beurzen aan elk van de daarbij genoemde
8

Seminaries to accorderen .
Voor zoo verge bet provenue van de opgemelde tienden, na
aftrek der lasten en dus speciaal , zoo van de verpondingsgelden en additionele stuivers, als van bet onderhoud van
den kerktoren to Schijndel, moor mogt bedragen, zal dit restant
made ten behoeve van de R . K . Seminarian moeten worden
besteed, op zoodanige wijze als door Ons nader zal worden
bepaald, na gehoord to hebben bet rapport, hetweik de Minister van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken jaarlijks, ten
dien aanzien , Ons zal aanbieden .

4° . Wij reserveren aan Ons, bij de definitieve bepalingen ten aanzien der organisatie van bet R K . kerkgenootschap, omtrent
de Seminarian daar to stellen, ten dozen naar bevind van
zaken nader to beschikken .
flat besluit werd, bij de ministeriele bcschikking van 27 van
Hooimaand 1809, n° . 4, ten uitvoer gelegd , door mededeeling
aan de Kerkvoogden, met uitnoodiging, om de kweekelingen
voor to dragon aan welke, naar tun inzien, de gestichte beurzen zouden behooren to worden vergeven . Op de voordragten
dier Kerkvoogden warden ,

bij ministeriele disposition van den

5 en 27 van Vtiintermaand 1809, to rekenen van den 1 Januarij
4810, twee en twintig beurzen vergeven ; terwiji de begeving

tier drie overigen in advies werd gehouden , vermits de lMsschop,
voorheen van Roermonde , wiens kerk-district niet in hot ko
ninklijk besluit van den 23 van looimaand 4809, n° . 5 was begrepen , daarover zijne bezwaren had ingebragt , met verzoek ,
dat de studenten, opgenomen in hot destijds to Nijmegen gevestigde theologisch gesticht, insgelijks In bet genot dier beurzen
zouden molten deelen .
Voor dat op bet zoo even geweld verzoek kon worden bschikt,
worden de zuidelijke landstreken van bet Koningrijk Holland,
bij tractaat van den 46 Maart 1810, aan Frankrijk afgestaan ,
waardoor de Schijndelsche tienden , in die landstreken gelegen,
slot meet tot bet bestemde einde beschikbaar waren en tevens
ook maar twee R . K . Seminaries lot bet Koningrijk I~leven behooren . Om in hot geniis dice tienden to voorzien en de , door
den afstand van grondgebied, noodzakelijke wijziging in bet
besluit van den 23 van Hooimaand 4840, a° . 5, to does bewerkstelligen, droeg de Minister aan den Koning voor, om eene soon
van f .3000 aan to wijzen , ten einde daaruit to voldoen 45
beurzen elk van f 200, in plaats van die, welke op bet provenu tier Schijndelsche tienden waren geatlceteerd, to begeven
aan de studen ten op de Seminaries van Warmond en's Heerenberg , en wel in de eerste plaats aan die , welken bereids hot
genot van eene zoodanige bent's was toegekend .
Die voordragt was naauwelijks ingediend, toes Koning, Lodewijk afstand van hot Rijk deed en de Keizer tier Franschen ,
bij decreet van den 9 Julij 4840, Holland met bet Keizerrijk
vereenigde ; waaruit volgde, dat de zaak tier beurzen hangende
bleef .
Na de weder herstelling tier Nederlandsche onafhankelijkheid
worden de Schijndelsche tienden op nieuw beschikbaar, maar,
ondanks de bepaling van art . 437 tier Grondwet van 4844, art .
58 van bet organiek besluit op bet hooter onderwijs van den
2 Augustus 4845 en art . 494 tier Grondwet van 4845, schijnt
et' aan de kwijting tier op die tienden aangewezen beurzen slot
meet gedacht to zijn ; want simmer is aan bet besluit van den
23 van Hooimaand 4809, n° . 5 meet gevolg gegeven .
Toes bij hot koninklijk besluit van den 23 December 4848
(S(aatsblad n 48) bepaald werd, dat bet bestuur tier domeinen, to rekenen van den 4 Januarij 4819, zoude ophouden refit
to hebben op hot genot van alle goederen en renters toebehoorende aan stichtingen van beurzen of collegian voor de studies ,

volgde wet de herstelling van die stichtingen ,

welke voor de
vernietiging der Universiteit an Leuven bestaan hadden , maar
niet van de beurzen-stichting, welke bij besluit van den 23 van
Hooimaand 1809, n 5 had plaats gehad en aan welke de Schijndelsche tienden wares toegewezen .
Die toewijzing, ofschoon nimmer herroepen en, volgens art, 137
der Grondwet van 1814 eu art 194 der Grondwet van 1815,
met der load van kraeht , wend in 1825 over hat hoofd gezien .
De, overeenkomstig hat besluit van den 26 December 1
(Staatshlad n ° . 48), to Leuven herstelde administratie van de vroeger
aldaar bestaan hebbende collegian reclameerde de opbrengst der
Schijndelsche tienden en verkreeg hat genot daarvan bij bet koninklijk besluit van den 8 Julij 1825, n° . 194, zonder dat er
aan gedaclrt weed , dat die opbrengst sedert 1809 ease andere
besteniming had erlangd .
De zoo evengemelde opbrengst is over 1819 tot en met 1828
aan hat bestuur der beurzen-stichtingen to Leuven uitgekeerd ,
en bet genot daarvan vervolgens ten deal gevallen aan studenten
van hat Apostolische Vicariaat van 's Hertogenbosch , walks
kerkvoogd hat refit van begeving der beurzen , oudtijds op de
Schijndelsche tienden gevestigd , achtervolgens hel koninklijk besluit van den 26 December 1818 (Staatsblad n° . 48), had verkregen,
Het Nederlandsche domain bestuur maakte echter, sedert de
staatkundige gebeurtenissen van 1830, zwarigheid, om de opbrengst der dikwijls €emelde tienden, over 1 829 en vervolgens,
aan de to Leuven gevestigde administratie der beurzen-stichtingen
nit to keeren ; maar ward intusschen, bij koninklijk besluit van
den 11 Junij 1831, n ° . 76, gemagtigd , om die uitkeering, onder
zekere bepaling, aan den Vicaris-Generaal van hat Apostolische
Vicariaat van 's Hertogenbosch to does ; gelijk das ook in de
daarop volgende jaren bestendig heeft plaats gehad .
Gm in bet Bemis der in 1809 aan de Seminaries der Hollandsche kerk-districten verbondene beurzen to voorcien , warden op
aanzoek van den Vice-Superior der Hollandsehe Lending, bij
koninklijk besluit van den 17 Februarij 1838, n°, 75, achttierz
beurzen, ten gezamenlijke bedrage van f 3600, gesticht, welke
stichting echter nimmer efli!et heeft gesorteerd en daarom, bij
koninklijk besluit van den 1 Julij 1843, n° . 86, is ingetrokken .
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9 Julij 1825, n' . 137 .
Besluit, waarbij Ge~leputeerde Staten van Gelderland, als,
volgens artikel 145 der Grondwet, belast met rte uitvoering der
wetten opzigtelijk de bescherming der verschillende godsdienstige
gezindheden en derzelver uitwendige Eeredienst, gemagtigd worden, om, daartoe, door den Aartspriester van Gelderland, aanzocht zijnde, door tusschenkomst van hun politick gezag, to
zorgen, dat de Priester
dadelijk de kerk en pastorij
to
ontruime . (Zie Besluit 2 November 1833, n° .122 .)
9 Julij 1825, n° . 159 .
Circulaire van den Administrateur der registratie, houdende,
dat de opgaven van advertentien of bekendmakingen in de nieuwspapieren enz,, wegens to doene collecten voor noodlijdenden,
ten gevolge van inundation, brand of anderzins, en die waarbij
derzelver uitslag wordt bekend gemaakt, kunnen beschouwd
worden to vallen in de termen van vrijstelling van bet zegelregt, bedoeld bij art . 9, n° . 3 der wet van den 31 Mei 1824
(Staatsblad n° . 36), wanneer die collecten en de advertentien
of bekendmakingen, in bet belang van eene of meerdere gemeenten plaats hebben en gedaan worden door plaatselijke besturen, of door commission en andere personen, daartoe, door
dezelve of van gouvernementswege, aangesteld of goedgekeurd .
Nota. Van hot zegelregt zijn nader vrijgesteld de advertentien ,
bekendmakingen en aankondigingen, welke uitsluitend eene oproeping tot liefdadigheid of mededeeling van ontvangene giften
ten onderwerp hebben, zie art . 28 § 2° . der wet ran den 16
Junij 1832 (Staatsblad n° . 29) en art, 27, B, § 2°, der wet van
den 3 October 4843 (Staatsblad n 47) .
11 Julij 1825, Staatsblad n° . 60.

Besluit, bepalende, tee verzekering der naleving van dat van
den 14 Junij 1825 (Staatsblad n° . 56), dat van flu voortaan
geese nieuwe kweekelingen meer in de bisschoppelijke Seminaries zullen worden aangenomen , das die de voorbereidende
studies in bet Collegium Philosophicum behoorlijk zullen hebben volbragt . (Zie Besluit 20 November 1825, Staatsblad n 76, .)
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JVota . Deze verbodsbepaling is vervallen, door bet besluit van
den 20 Junij 4 829 (Staatsblad n 49), waarbij de bij mooning
der lessen van bet Collegium Philosophicum facultaUef is ver~
klaard .
17 Julij 1825, n° . 78.
Besluit, waarbij bepaald wordt, tat bet Collegium Philosophicum to Leuven, bij de Hoogeschool aldaar en in bet gebouw
bekend outer den naam van Pauselijk Collegie, zal warden gevestigd .
Nota . De kosten van herstelling des voorsz, gebouws zijn, bij
koninklijk besluit van den 3 Augastus 4825, n° . 92, bepaald op
eene som van f 52,500, welke som, bij besluit van den 29 dice
maand, n° . 403, is verhoogd met /35,000, tot bet oprigten
van een nieuw auditorium in gemeld gebouw .
Tijdens de regering van Iseizer Josephus II was bet bier bedoelde gebouw besten~d voor een algemeen Seminarie en zoodanig ingerigt, tat bet 4500 kweekelingen, die elk een afzonderlijk kamertje batten, kon bevatten . Order bet Fransche
bestuur heeft bet gediend tot een invaliden gesticht en was toes
ingerigt tot huisvesting van 3000 personen . Sedert het die be ..
stemming verloren had, is bet gebruikt, gedeeltelijk tot bet houden van openbare verkoopingen, concerten en dergelijke, en
gedeeltelijk tot kazernering van militairen .
17 Jul13 1825, n°. 79 .
Besluit, waarbij de Aartsbisscbop van Meehelen tot vaster
Curator der Hoogeschool to Leuven worth benoemd met hepaling, tat bij, in die hoedanigheid, bijzonder helast zal zijn met
bet toezigt over bet Collegium Philosophicum .
Nota . De voornoemde Aart3bisschop heeft die benoeming niet aangenomen . De redenen daarvan kunnen, aster anderen, blljken
nit zijn gevoelen, in betrekking tot de besluiten van 44 Junij
4825 en de daarbij bevolen ophefling der kleine Seminaries ,
verkla_ard bij zijnen onderstaanden brief aan den provincialen
Gouverneur van Antwerpen, op den 46 September 4825 geschreven, luidende
((Den brief beantwoordende, welken Uwe Excellentie heeft
uraadzaam geoordceld mij den 40 deter toe to zenden, en die
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aik bier (op bet landgoed Hosoe bij Luik) kom to ontvangen,
ssben ik verpligt, u to verklaren , mijnheer de Goaverneur ,
udat de vernieliging van mijn Aartsbisschoppelijk Collegie to
aMechelen , zich in regtstreeksche tegenkanting bevindende met
ude belangen van onze H . Godsdienst, met de schikkingen van
nhet concilie van Trente , betrekkelijk de inrigting van een
adeugdelijk, regeimatig en reglgeloovig collegie , met de reguten, toebehoorende , van kerkelijk regtswege , aan de bisusehoppelijke waardigheid, met de vrije uitoefening van de
nKatholijke Godsdienst en de bescherming, die dezelve door
ade Grondwet is gewaarborgd, welker handhaving ik bezworen
uheb, en bet artikel is van bet verdrag, welk haar tot gronduslag verstrekt ; en eindelijk met onderscheidene verklaringen
aen beloften , door Zijne Majesteit zelve aan ons gedaan ;
akan ik op geenerlei wijze in gezegde vernieliging tnssehenakomen,»
alk verzoek Uwe E~cellentie aan to nemen ,» enz .
(get .) NF . A . Aartsbisschop van Mechelen .»
Zie wijders de depeche van den Directeur-Generaal voor de
taken ran de R . K . Eeredienst van den 4 Februarij 1826 (StaatsCourant n 40) .
23 Julij 1825, n° . 132 .
Besluit, vaststellende de reglementen op bet bestuur ten platten
lande in de provincien
Art . 6 . Dc betrekkingen van Burgemeester, Assessor en Lid van
bet gemeente-bestuur zijn onvereenigbaar met die van leeraar
bij eenige godsdienstige gezindheid ; van onderwijzer dcr
jeugd ; van hem, die, ter take van ontvang of beheer, aan
de gemeente of aan eenige aan bet gemeente-bestuur ondergeschikte administratie, rekenpligtid of verantwoordelijk is,
voor zoo verre bet rekenpligtige of de verantwoordelijkheid
van eenen zoodanigen, is persoonlijk, en zich niet verdeeit
over eene commissie, gezamenlijk verantwoordelijk, waarvan bij lid mogt zijn .
Art. 38. Op de jaarlijksche begrooting zal de gemeente-raad
geene sommen, bestemd tot bet verleenen van understand
aan bet artnbestuur, aan gestichten van liefdadiglreid of
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andere inrigtingen , op hot bekomen van onderstand aan-

spraak kunnende maken, mogen voordragen, zonder dat
van de noodzakelijkheid blijke door de rekening van hot
afgeloopene, en de begrooting der inkomsten en uitgaven
voor bet volgend dienstjaar, van dat bestuur, die gestiehten
of andere inrigtingen, bij de aanvraag to voegen . (Zie de
Besluiten van den 10 December 1823, n°, l20 en 21 Mei
1824, n 63 .)
Art . 40. Het opnemen der rekeningen van bet armbestuur en
van de gestichten en inrigtingen bij art . 38 vermeld, hot
vaststellen van derzely er begrootingen, alsmede bet opnemen van de rekening van den gemeente-ontvanger en van
andere rekenpligtige aan de gemeente, behoort insgelijks
tot de verrigtingen van den gemeente-raad, welke zich,
wat de nadere goedkeuring van de Staten en in alle verdere opziglen ten deze betreft, regelt naar de algemeene
voorschriften, op deze onderwerpen reeds gegeven, of nog
verder to geven , met zorgvuldige inachtneming der tijdstippen, door de Staten vast to stellen . De ontvangers of
andere rekening doende personen, zullen bij de opneming
hunner rekeningen niet worden toegelaten, ten zij ze door
den gemeente-raad, om eene of andere bijzondere reden ,
uitdrukkelijk mogten zijn geroepen . (Zie de Besluiten bierboven bij art . 38 aangeteekend .)
Art . 45 . De gemeente-raad benoemt, onder goedkeuring der
Staten en met inachtneming van hetgeen op dit onderwerp
bij de algemeene verordeningen verder is vastgesteld of
nader mogt vastgesteld worden, de leden tot hot bestuur
over de openbare godshuizen en gestichten van liefdadigheid, alsmede die over hot algemeen armenbestuur in de
gemeente, voor zoo verre daaromtrent hij de stichtingsbrieven niet anders mogt zijn bepaald . Doze benoeming zal
alsdan geschieden uit eene voordragt van een dubbel getal
personen, door de besturen flier administration of gestichten
op to maken, vermeerderd met een gelijk getal, door Burgemeester en Assessoren daarbij to voegen . (Zie de Besluiten
hierboven bij art . 38 vermeld, alsmede die van den 2 Oc-
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tober 1820, no . 87 en 2 April 1829, n° . 42 .)
Art . 68 . Burgemeester en Assessoren hebben, in overeenstem~
ming met de bestaande wetten, reglementen of andere bepalingen, het oppertoezigt over de openbare armen-admit
nistratien , openbare gods- en weeshuizen en alle andere
openbare stichtingen ; alsmede over aile gestichten, zonder
onderscheid, welke uit de lands- of plaatselijke kas ondersteund worden . Zij bezigtigen, ten minsten alle due maanden, de gemelde openbare gods- en weeshuizen en andere
openbare gestichten, semen kennis der misbruiken, die er
mogten bestaan, en stellen de verbeteringen voor, die naar
hun oordeel zouden kunnen worden ingevoerd, ten einde
daarin, met gemeen overleg der administratien van die gestichten, zoude kunnen worden voorzien .
Art . 69 . Zij hebben insgelijks het oppertoezigt over de gemeentesbeleenbank, voor zoo verre die er thans mogt gevestigd
zijn, of in tijd en wijle zoude molten opgerigt worden,
die zij almede, op de wijze bij bet vorige artikel vermeld,
ten minste eens in de drie maanden zullen opnemen . Geese
verandering echter zall door dezelven kunnen worden gemaakt in den voet, waarop zoodanige bank mogt daargesteld zijn of daargesteld worden, noch eenige vergunning
tot oprigting eener andere worden toegestaan, das onder
goedkeuring des Konings, en nadat Hoogstdezelve bet to
makes reglement voor eene nieuwe gemeente-beleenbank
zal hebben goedgekeurd . (Zie Besluit 31 October 1826, n° .132 .)
Art . 81 . Zij zorgen ook in bet bijzonder, dat de godsdienstoefeningen der onderscbeidene gezindheden, hisses hunne
gemeente ongestoord verrigt worden . (Zie Wet 1 Maart
1815, Staatsblad n° . 21, en art . 19 der Grondwet, mitsgaders art . 260--264 van bet lijfstraffelijk wetboek .)
Nota . Daar, volgens art . 188r-994 der Grondwet, het stuk van
de godsdienst een onderwerp van algerneen belang is, en daarom
aan algemeene regales is onderworpen, zoo volgt daaruit, dat
de plaatselijke besturen hieromtrent geese verordeningen hebben
to makes, (Zie art . 153 der Grondwet ; art . 70 van bet stedelijk
reglement van den 4 Januarij 1824 ; art, 31 van hat reglement
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op hot bestuur ten platten laude ; en de circulaire van deft
Administrateur voor bet binnenlandsch bestuur van den 4 November 4824, n ° . 4, , houdendG bedenkingen tot wegneming van
onzekerheid, welke er zouden kunnen bestaan, aangaande de
bevoegdheid der plaatselijke besturen in bet beschikken over
derzelver huishoudelijke belangen en hot makes van plaatselijke
keuren .)
Art . 409 . De Secrelaris van hot plaatselijk bestuur verleent hulp
bij bet opmaken der begrootingen en der rekeni •n gen van den
Ontvanger der gemeente , mitsgaders van de algemeene armen
en van andere instellingen en gestichten van weldadigheid in de
gemeente, die uit de landelijke of plaatselijke kas ondersteund
worden, voor zoo verre die zelve gooses amanuensis mogten
hebben . Ten opzigte van andere slot alzoo ondersteunde gestichten en instellingen zal zulks almede kunnen geschieden , voor
zoo verre derzelver administration of besturen hot verlangen
mogten . In bet roval bij dit artikel bedoeld zal den Secrelaris
eon afzonderlijk loon , near redelijkheid , door de Staten des
hoods vast to stones, voor die werkzaamheden worden toegelegd .
24 Julij 1825, n° . 104 .
Besluit, houdende, onder anderen, dal, wanneer hot Collegium
Philosophicum is georganiseerd, de jongelingen, bestemd voor
den geestelijken stand, dock hog slot hot godgeleerd onderwijs
in de Seminaries on,tvangende, als zij dienstpligtig aan de
Nationals Militie geworden zijn, in pleats van als gedetacheerd
op de stamboeken van hot corps to worden gevoerd, onmiddelijk in persoon zones worden ingelijfd, bijaldien zij niet in
bet Collegium Philosophicum zijn opgenomen .
3 Augustus 1825, n° . 91 .
Besluit, waarbij sen voorschot van f 20,000, uit 's Konings
bijzondere fondsen, wordt verslrekt aan de stall Leuven, voor
de werken aan bet gebouw, besternd voor hot Collegium Philosophicum aldaar. (Zie Besluit 3 Augustus 1825, n° . 92 .)
3 Augustus 1825, n° . 92 .
Besluit, waarbij de sled Leuven wordt belast met hot does
uitvoeren der werken aan bet gebouw voor bet Collegium Phi-

losophicum aldaar bestemd, waarvan de kosten zijn begroot op
f 52,500, welke kosten, geli jk merle die van een nieuw auditorium, geschat op f 35,000, de Raad dier stall heeft aangeboden voor stalls rekening to nemen, mils daartoe van 's rijkswege de noodige voorschotten renteloos worden gedaan en de
teruggave in jaarlijksche termijnen van ten minste f 5,000 mag
gesehieden ; welk aanbod bij dit besluit is aangenomen .
ZYota .

Bij

besluit van

den

29 Augustus 4825, no, 403 zijn de

kosten voor een nicuw auditorium bepaaldelijk vasegesteld op

f

35,000 .

14 Augustus 1825, Staatsblad n°. 64 .
Besluit, houdende, nit aanmerking, ((dal sommige ouders
»hunne kinderen buiten 's lands zenden, ten erode in de humaniora
onderwezen to worden, - en dal er gegronde vrees bestaat,
ndat zij op eenige dier buitenlandsche schulen ,beginselen opndoen, die aan onze vadeilandsche instellingen en aan de geovoelens der Nederlanders vreemd en daarmede strijdig zijn ;o -onder anderen de navolgende bepaling ;
Art . 1 . Geene Nederlandsche jonge lieden, die, na den 1 October aanstaande, buiten 's lands de humaniora hebben geleerd, zullen mogen worden toegelaten tot eene van Onze
hoogescholen, of tot het Collegium Philosophicum, bij Ons
besluit van den 14 Junij laatstleden (Staatsblad n~. 56) opgerigt .
Art . 3. De Nederlandsche jonge lieden, die na den 1 October
aanstaande de humaniora buiten 's lands mogten hebben
geleerd, of zij, die hunne akadernisehe of theologische studien buiten 's lands mogten hebben gedaan, zullen door Ons
tot geene ambten benoemd, nosh tot het bekleeden van
geestelijke bedieningen toegelaten worden .
lit besluit is, bij art . 43 van dal van den 2? Mei 4830
n°. 9) , ingetrokken, en met al deszelfs gevolgen
vervallen. (Lie Circulaire van het Departement van Binnenlandsche Zaken van den 5 Julij 4830, houdende inlichtingen omirent
laatstgemeld besluit .)

Z ota .

(Staatsblad

28 Augustus 1825, n° . 123 .
op bet adres der Vicarissen-Generaal des
Besluit, waarbij
openstaanden Aartsbisschoppelijken Stoels der oude Kierezy van
de Roomsch Katholijken to Utrecht, daarbij kennis gevende,
dat bet Metropolitaansch kapittel, ten gevolge der rergunning
daartoe, bij besluit van den 8 Mei 1825, n° . 111, verleend, den
beer J . van Santen, Pastoor to Schiedam, tot Aartsbisschop van
,;emelden openstaanden Stoel beeft verkozen, en bij die keus
heett aanvaard, en verzoekende dat die benoeming mope worden goedgekeurd, de persoon des benoemden geagreeerd en de
toestemming op deszelfs hevestiging en wijding verleend -- is
besloten
De voornoemde keus en benoeming van J . van Santen tot
Aartsbisschop in gezegden Stoel, goed to keuren, zijn persoon
to agree ren en toestemming tot deszelfs hevestiging en inwijding
to verleenen ; en
Dat de gemelde persoon, zoo merle de Bisschoppen Joannes
Bon en Wiihelmus Vet, zoodra de bevestiging en inwijding van
J, van Santen zal hebben plaats gehad, in 's Konings handers den
eed zullen afleggen, waarvan bet Formulier ten dezen is gevoegd .
Formulier van Eed .
1k zweer en beloof aan God op de Heilige Evangelieii, gehoorzaamheid en getrouwheid aan Zijne Majesteit den Koning,
mijnen ge erbiedigden Souverein .
lk betoot tevens geene verstandhouding aan to gaan ; geenen
raad bij to worsen, in gees verbond, bet zij binnen of buiteu
's lands, to treden, hetgeen strijdig met de openbare rust zoude
wezen, en wanneer ik ontdekken mogt, dat, waar bet ook zijn
moge, er lets ten nadeele van den 'Staat wordt gesmeed, zat
ik daarvan kennis aan bet Gouvernement doers dragen .
Zoo w arlz k helpe mij God Almagtig 1

oji de gedane keuze en beneewing had de strekking,,om de vervulling van bet 4artsbisdonz
van Utrecht, door bet Gotivernement, to doers bekrachtigen ;
maar daarin is niet getreden , waarom bet besluit slechts goedkeurde de keus en benoeming van J . van Santen tot .fattsbis4

llrota . De gevra~gde goedkenrin
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schop in den openstaanden Aartsbisschoppel jlcen Stoel der
oude Klerezy van de R . K . to Utrecht .
lief formulier van den Eed is eene vertaling van dat, hetwelk
bij art . 6 van het concordant van 4801 voor de toennialige
Transche Bisschoppen is valtgesteld en, bij de vervulling van
list Aartsbisdom van Mechelen, insgelijks gevolgd was .
Daar de Regering er echterzwarigheid in zag , om de Bisschoppen der oude Klerezy als diocesaan-Bisschoppen to erkennen , zoo 'wend, ingevolge de koninklijke beschikking van den
4 6 Mei 4825, n° . 22 , bepaald , dat de bij bet concordant en
your den Aartsbisschop van Mechelen gebezigde woorden : (c in
mijn bisdom of elders)) (daps mon diocese on ailleurs) in bet
eels-formulier moesten weggelaten en daarvoor in de plants
gesteld worden de woorden : e zwaar list ook zUn moge ; a gelijk
dan ook bij list formulier, nevens bet bovenstaande koninklijk
besluit gevoegd , is geschied .
Met hetzelfde inzigt ward ook bij de koninklijke hesluiten van
den 2 April en 19 Aurustus 9826 , n° . 43 en 421, niet aan de
betrekkingen, maar aan de personen der toenmalige Bisschoppen
can de oude Kierezy, eene gratifieatie, bij wijze van jaarwedde,
uit 's Rijks kas toegelerd , met hepaling, dat zulks geschiedde
~~ aan den Aartsbisschop J . van Santen TE Utrecht ; aan den
Bisschop J . Bon TE Haarletn ; en aan den Bisscliop 11/ . Vet
IN 's Gravenhage, a (Zie Besluit 8 Mel 1825, n° . 411)
29 Augustus 1825, n° . 71 .
Circulaire van den Admiuistrateur van den waterstaat, houdende dat, ingevolge eene nadere beslissing ties Konings, strekkende eensdeels, dat bij de uitvoering van ails werken steeds
words gebruik gemaakt van inlandsehe voortbrengselen, en
anderdeels dat, ingeval uit sen of antler hoofde, tot list verrigten van zoodanige werken aan buitenlandsche voortbrengselen
tie voorkeur behoort to worden gegeven, zulks dan nimmer
geschiede zonder voorafgaande autorisatie van Zijne Majesteit, -niet alleen op de Rijks werken toepasselijk is, maar tevens op
de provincials, mitsgaders op zoodanige werken van gemeenten, collegian of particulieren, voor walker uitvoering door list
Rijk su~sidiert worden verleend ;
terwijl hierbij vender moat
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worden in acht genomen, dat alleen das van buitenlandsche
materialen. zal molten worden gebruik gemaakt, wanneer het
blijken zal, dat van de inlandsche, to dies einde, geese genoegzame hoeveelheid voorhanden mogt zijn .
30 Augustus 1825, n° . 159 .
Besluit, waarbij -- ter verzekering dat op eenen nicer regelmatigen voet worde voorzien in de uitgaven, wegens suppletoire
tractementen van de Pastoors, Desservanten, Kapellaans en
Vicarissen ; schadeloosstelling voor geniis van vrije woning ;
bet ontoereikenrle der inkomsten der kerk-fabrieken ; en het
jaarlijksch onderhoud err de huur van pastorijen, bulpkerken,
enz. -- bepaald wordt ,_ welke bedragen, to dier zake, op ate
begrootingen der gemeenlen in de zuidelijke provincien zullen
moeten worden gebragt, en dat, ingeval van ongenoegzaamheid der gemeente-Fondsen tot bestrijding dier uitgaven, in bet
ontbrekende door middel van eenen omslag, geevenredigd naar
het vermogen der ingezetenen, zal worden voorzien .
Note . Dc wetten en verordenin„en, waarbij de lasten van de remeenten in betrekking tot de Eeredienst zijn bepaald , zijn die
van den 18 Germinal X jaar (8 April 1802), 48 Germinal XC
jaar (8 April 4803), 30 December 1809, 17 November 1811 en
6 nwember 4843 . Zie in verband daarmede de koninklijke besluiten van den 29 November 9816, no . 20, 13 Februarij 1847
9
left, Q 3 , 26 April 4-823, no . 31 en 20 Junij 1842, no . 131 .
3 September 1825, n° . 146 .
Besluit, waarbij de aan de bisschoppelijke Seminaries in tb
zuidelijke provincien verbondene beurzen, voor een derde deel
aan die gestichten ontnomen en toegevoegd worden aan bet
Collegium Philosophicum, met bepaling dat de kweekelingen .
welke, gedurende bet eerste jaar der opening van dat collegie,
daarin treden, met eene beurs, ten taste van den Staat, begiftigd kunnen worden voor derzelver studietijd aldaar en dat die
beurzen zullen worden voldaan uit die, welke aan gemelde Seminaries zullen worden onttrokken, mitsgaders uit andere daartoc
beschikbaar to stellen fondsen .
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IVota . De werking van dit beslnit is in 4330, bij de suppressie
can het Collegium Philosophicum, vervatlen en dien ten gevolge
zijn de aan de bissehoppetijkc Seminaries ontnomene beurzen ,
bij koninklijk besluit van den 20 Augustus 4830, n° . 220, wader
aan die gestichten teruggegeven ; als
Aan dal van Mechelen 5 heele en 17 halve beurzen ;
B
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Behalve die beurzen, welke aan de Seminarian wares ontuemen, zijn er non een groot aanlal anderen, bij onderseheidene
koninklijke besluiten , ten behoeve van de kweekelingen van hat
Collegium Philosophicum , gesticht gewurden ; to dien efleete, dal
seder kweekelinn, welke hat genot eener bears verlangde ,
daaraan deelachtig kon worden .
3 October 1825, left . O' 4.
Besluit, bevelende dal de Broeders der christelijke leering
(Freres das ecoles chretiennes), welke buiten 's lands zijn geboren, zich van hat Nederlandsche grondgebied moeten verwij-deren . (Zie Besluit 21 Fehruarij 1826, Staatsblad n° . 7 .)
17 October 1825, Staats-Courant n°. 245 .
Aanspraak, door Z . M . den Koning gedaan, bij de opening
der gewone zitting van de Staten-Generaal, houdende, voor
zoo veal hat onderwijs en hat Collegium Philosophicum betreft,
let volgende :
Het lager onderwijs is thans bijna in alle oorden van dit
»Rijk gevestigd, en doer reeds daar deszelfs goede werking
}>zien, waar de invoering hat laatst heeft plaats gehad .
:c De hoogere scholen, onlangs door nieuwe takken van
»onderwijs uitgebreid, geven thans de ruimste gelegenheid
))tot beoefening tier onderseheidene wetel schappen .
u Eene installing, gewijd aan de lrehoefte Mijner Roomsch
»Katholijke onderdanen, zal aan de jonge lieden, bestenid
avoor de leeraarsdienst der kerk, die algemeene kundigheden
akunnen doer verkrijgen, welhe bij den tegenwoordigen staat
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beschaving ononibeerlijk zijn . Ik mag I%Iij dairvan de
abeste gevolgen beloven voor den mister dier kerk in dit Rijk,u
1Yota. Bij het adres van antwoord op die troonrede hebben de
.Staten •Generaal zich, to dozen aanzien, biijkens de StaalsCowant n 263, op den 7 November 1825, aldus refit :
oOnze Groodwet stelt hot openbaar onderwijs onder de eerste
~)behoeften der natie . Uwe Majesteit vestigt dagelijks nneer, zoo
~~het mogelijk is, zijne aandacht op dit onderwerp , hetwelk
~)aller welzijn moot uitwerken . Uwe zorg, Sire, wordt op hare
~~waarde gesehat ; wij hopen d'aarvan de gelukk%ste uitslagerr
voor alle de standee der maatschappij .a
~,va11

27 October 1825, n°,. 103
Resluit, houdende -- uit aanmerking plat bet noodzakelijk is,
znaatregelen daar to stellen ter verzekering van de naarkosinin€p
tier bestaande verordeningen nopens bet vragen van autorisatie
tot aanvaarding van donatien, of tot bet verkrijgen van goeleren, onder welken titel ook, ten behoeve tier publieke gee
stichten, alsmede van de rigtige opbrengst der uitkeeringen,
welke, volgens de besluiten van den 31 Maart 1820, n' . 89 en
12 Januarij 1824, n° . 38, als voorwaarden zullen worden op~;elegd bij bet verleenen van autorisatien tot aanvaarding van
donatien, ten behoeve van kerk of arm-geestichten -- tie navolgende bepalingen
1
Geene autorisatien tot hot aanvaarden van schenkingen,
onder de levenden of bij testament, ten behoeve van kerken arm-gestichten, of andere inrigtingen van de aoogenaamde
doode band, zullen voortaan verleend worden, zoo de aanvragen tot bekoming tier autorisatien niet zijn ingediend
binnen een jaar, na de dagteekening der acte van donatie,
voor zoo veel de schenkingen onder de levenden betreft,
en van een jaar na de inlevering der memorie van aangifte
voor bet refit van successie, voor zoo veel de legatee of
erfmakingen aangaat.
1Vota. Makingen bij uiterste wilsbeschikking, ten behoeve vary
openbare instellingen, godsdienstige gestichten, kerken of armeninrigtingen, hebben goon gevolg, dan voor zoo ver de Koning
a an de bewindvoerders dier gestichten de magi zal hebben v€r
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leend om die aan to nemen . (Zie art . 947 en in verband daarmede art . 9092 en 4692 van het Nederlandsch Burgerlijk lethock .)
Ditzeifde is bet geval met schenkingen aan openbare of gods
dienstige gestichten gedaan ; welke schenkingen insgelijks geen
gevoig hebben , indien de schenker voor de magtiging des Konings sterft. (Zie art . 4797 en 4720 van hetzelfde Wetboek .)
2

De Gedeputeerde Staten der provincien zullen, aan bet verleenen van autorisatie op de besturen der publieke gestichten
tot aanvaarding van schenkingen of legaten in geld of meubilaire goederen, welker waarde de som van (141 .75 (300
franken) niet to boven gaat (zie bet besluit van den 21 October 1818, left . Fs), steeds de voorwaarde hechten ; van
de betaling aan 's Rijks schatkist eener sour , gelijk staande
met bet refit van successie, op den voet der koninklijke
besluiten van den 31 1Vlaart 1820, n° . 89 en 12 Januarij
1824, n° . 38 .

Xota . Volgens art . 49 der wet van den 46 Junij 4832 (Staatsblad n° . 29) zijn alle schenkingen onder de levenden aan zede-

lijke ligchamen of bestendige instellingen van de zoogenaamde
doode hand, onderworpen aan een refit, op gelijke wijze en
ter zelfder hoogte als of dezelve bij uiterste wilsbeschikking aan
die ligchamen of instellingen warm gemaakt ; zullende de tertnijn van aangifte daarvan eerst gerekend worden in to gaan van
de dagteekening der koninklijke magtiging tot aanvaarding, welke
magtiging, door Gedeputeerde Staten, krachtens's Konings delegatie van den 24 October 4818, left . F3 en rescript van den 22
April 1839, n° . 79, kan verleend worden bijaldien de schenking
de som van f 444 .25 niet to boven gaat .
{ . Wanneer door besturen van publieke gestichten of inrigtingen eenige daad van eigendom wordt gepleegd, op goederen, van welken aard oak, ten aanzien van welker aanvaarding eene autorisatie benoodigd was, zonder dat zij die
autorisatie hebben bekomen, of wanneer deezelver in bezittreding zonder dusdanige autorisatie wordt bewezen, zal
bet bestuur der registratie bevoegd zijn, de regten bij art . 1
vermeld to vorderen, zonder dat gemelde gestichten door
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de betaliog tier regten, eeiiigzins n1len kunnen beschouwd
worden, den elgendom tier goederen to hebben verkregeri
of eeuige aanspraak op tie teruggave tier regten zullen hebben, ingeval tie autorisatie tot aanvaarding later mogt woeden geweigerd .
4 . De bier bovenstaande bepalingen zijn mete van toepassing
op alle vroegere donatien, erfenissen of verkrijgingen, tot
welker aanvaarding nog geene autorisatie mogt zijri gevraagd, ten zij die aanvrage al nog hinnen een jaar na tie
dagteekening van bet tegenwoor dig besluit plants hebbe. (Zie
Cireulaire 25 Maart 1826 .)
20 November 1825, Staatsblad n° . 76 .
Besluit, hepalende, tat de ongelingen, die na den 11 Ju1j
1825 zijn opgenomen in tie Serninarien, aldaar niet zullen kun nen verblijven, en door tie hoofden dice gestichten, op bet ontvangen van tie mededeeling van tit hesluit, datielijk uit dezelve
zulten wortien verwijderd ; waarvan echtei' zi3n uitgezonderd alle
jongelingen, na tat tijdstip opgenomen, welke zullen kuimen
aantoonen aan eene tier llijks hoogeseholen of athenea, a1vaai
opzettehjke leerstoelen voor tie wijsbegeerte bestaan, zoodanige

lessen in tie wijsbegeerte ontvaiigen, en met vrucht to hebben
bijgewoond, als voldoeiide zouden zijn geweest, om aan eene
hoogeschool, tot tie faculteitsiessen to worden toegelaten ;
zijnde voorts nog bepaald, tat tie jonge lieden, die voortaan
op tie hoogescholen of athenea dezelfde lessen gedurende den
tijd van twee jaren zullen hebben bijgewoond, welke voor tie
kweekelingen van bet Collegium Philosophicum zijn voorgeschreven, ook in bet vervoig in tie Seminaries zullen kunnen
worden opgenomen, nadat ZIJ vooraf to Leuven tie examens,
waaraan gezegde kweekelingen ondeiworpen zijn, behoorlijk
hebben doorgestaan . (Zie Depeche van den 4 Februarij 1826 en
Circulaire van den 21 September 1827, no . 145 .)
16 Januarij 1826, n° . 51 .
Besluit, waarbij aan A vrijstelling wordt verleend van art .
74 en 165 van bet Burgerlijk Wetboek (code civil,) en zlks,
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ten einde met B ., voor den ambtenaar van den burgerlijken
stand to C ., in de noordeiijke provincien, een wettelijk huwelijk
to kunnen aangaan, waartegen de kerkelijke wetten en bepaaldelijk de verordeningen van bet concilie van Trente moeijelijkheden in den weg legden, aangezien de aanstaande echtgenoot
Protestant en de aanstaande echtgenoote Roomsch Katholijk was,
beide in de zuidelijke provincien woonachtig waxen en de gevraagde pauselijke dispensatie geweigerd was.

1Vota . De, bij dat besluit, bevorderde echtverceniging was in de
zuidelijke provincien nit een kerkelijk oogpunt onwettig, vermits de verklaring van Benedictus XIV van den 4 November
1741, waarbij hurgerlijk voltrokken huwelijken van gemengden
aard, voor geldig aangemerkt worden, alleen op de noordelijke
provincien van toepassing zijnde, niet in de zuidelijke provincien
kan R erken, (Zie Besluit 16 Februarij 1818, n 27 .)
4 Februarij 1826, n° . 113 .
Koninklijk rescript, houdende, uit aanmerking dat bet gebleken was, dat bet koninklijk besluit van den 16 Augustus 1824
(Staatsblad n° .45), betreil'ende bet beheer der kerk-besturen en
kerkelijke administration, niet naar hehooren wordt nageleefd,
den last, om de aandacht der provincials Gouverneurs daarop to
vestigen, met aanschrijving, om toe to zien, dat de bij dat
besluit gemaakte bepalingen stiptelijk worden opgevolgd . (Zie
Circulaire van den 18 Februarij 1826, n° . 17 .)
4 Februarij 1826, Staats-Courant n° . 40 .
Depeche van den Directeur-Generaal voor de zaken der R, K .
Eeredienst aan den Prins de Mean, Aartsbisschop van Mechelen,
luidende als volgt
((Be Koning kennis bekomen bebbende, dock alleen door de
»openbare dagbladen, van twee brieven : een van den beer Mazio,
zonder dagteekening (1), en de andere van den 16 September
(1) Die brief was van dozen inhoud :
((1k acht bet pligtmatig u berigt to seven, wegens bet onder)zoek, dat op last van den Heiligen Vader heeft plaats gehad,
))wegens de beide besluiten van bet Nederlandsche Gouvernement,
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1t ., welke Uwe Hoogheid aan den Gouverneur van Aniwerpetl
))heeft geschreven (1), beide betrekkelijk Zijner Majesteils be .
ssluilen van den 14 Junij 1825, belast mij, U zijn groot on,~genoegen to betuigen over den weinigen ijver, welken gij be»toond hebt in bet berigt geven van den inhoud van den eersten
»dien brieven aan bet Gouvernement, aangezien dat, zoo d
sbrief van den beer Mazio triet onmiddelijk aan U gerigt was,
»gij ten minste erkend hebt, Monseigneur ! dat dezelve U is
,)medegedeeld geworden door iemand, welke, to dien einde, bij
~U gekomen is, en dien Gij raadzaam geacht hebt niet to wil}>len noemen .
cr Zijne Majesteit is des to meer over dergelijk gedrag verwon»decd geweest, daar zulks bewijst, dat Uwe Doorluchtige Hooga)heid de verpligting uit bet oog verloren heeft U, door den
))van den 14 Junij laatstleden, en ik heb met voldoening ver»nomen dat alle overstep der bisdommen zich met Monseigneur
))den Aartshisschop van Mechelen vereenigd hadden, ten einde
'~eene gemeenschappelijke klagt op to stellen, en dat Monseigneur
aCiamberlani denzelfden gang met de Aartspriesters in 1Tolland
))had gevolgd . Van zijnen kant, heeft de Opperpriester een zees
»krachtig vertoog aan bet Gouvernement van den Koning de ;
»Nederlanden gedaan, bij middel eener o(cii;le rlota, welke
»aan den ridder Reinhold, deszelfs gezant bij den H . Stoel, is
noverbandigd .
ccZijne Heiligheid zal nader en volgens de omstandigheden
mien wat er behoort bepaald to worden . Intussehen oordeelt
uZ . H . dat alle Bisschoppen hierin met algemeen overleg moe»ten to week gaan en bandelen, en zich volstrekt lijdelijk houaden, ingeval bet Gouvernement tot de uitvoering van deszelfs
a bevelen mogt overgaan .
ccZijne Heiligheid, wiens hart van de levendigste smart is
»aangedaan door de lezing tier twee besluiten, is over tuigd ,
»dat de gemeenschappelijke klagt, de overstep der Bisdommen
awaarvan zij uitgaat, volkomen waardig zal zijn, en ingerigt
anaar bet voorbeeld van die, welke door de Nederlandsche Bisaschoppen in bet jaar 1787 weed gedaan tegen bet algemeen
»Seminarie to Leuven, opgerigt door Keizer Josef II, en dat
»zij daarbij ook niet uit bet oog verliezen de verklaring door
nZ . M, den Koning der Nederlanden, in dato 18 Julij 1815,
»gedaan, waardoor aan de Katholijke Godsdienst deszelfs staat
aen veiligheid wordt verzekerd .a
(get.) e R . Mazion (Assessor tier congregatie
van bet Heilig Ofcie, enz, to Rome .)
(1) Zie dezen brief hiervoren in de nota geplaatst achter bet
besluit van den 17 Julij 1825, n 79 .

Deed, bij uwe komst

tot den Aartsbisschoppelijken Stoel van
aMechelen gedaan, opgelegd ; want de brief van den beer Mazio
abehelst, om niet meer to zeggen, eene dadelijke aanzetUng tot
aongehoorzaamheid en tegenstand aan Z . M . beschikkingen,
Ddewijl men zelfs aan de gebeurtenissen van bet jaar 1787 durft
))herinneren , hetgeeu oogmerken verbergt , die misschien niet
))nloeijelijk to doorgronderl zijn . Het is waar, tat de brief at))leen gewag maakt van de vertoogen , destijds door de Bisaschoppen aan Keizer Josef II gedaan ; -- maar een ieder weet,
)) tat deze vertoogen bet voorspel van eenen openbaren opstand
ategen then Vorst geweest zijn, aan welke de geestelijkheid zeer
azeker _ niet vreemd geweest is ; - zie char derhalve krachtige
))beweegredenen, nit hoofde van welke gij, gelijk uw eed U
adaartoe verbifldt, den brief van den beer Mazio aan bet Gouavernement hadt hehooren merle to deelen .
u Eene andere bedecking, welke U des to meerhad hehooren
ate nopen, om den vermelden brief onverwijld ter kennis van
abet Gouvernement to brengen, bestaat daarin, tat deze brief,
))op hoop bevel geschreven, eene formele inbreuk op de regten
))van de Bisschoppen des Koningrijks bevat, en, in tat opzigt,
Deen aanmerkeiijk nadeel aan den Staat toebrengt ; want, in de
averonderstelling, tat de besluiten van Z . M . van den 1 Junij
all, bepalingen behelsden van eenen aard, om de belangen van
aonze heilige Godsdienst in de waagschaal to stellen, hetgeen
aechter zoo niet is, aangezien er, meermalen, zoo aan U,
))Monseigneur! als aan de andere hoofden der bisdommen, ge
a)zegd is, tat bet christelijk onderwijs, waarop gij alleen aanaspraak hebt, geheel en in deszelfs voile onschendbaarheid, aan
DU verbieeF, -- in de veronderstelling, zeg ik, tat de belangen
))van de godsdienst, door de besluiten, waarover bier gehan))deld wordt, gekrenkt wierden, stond bet aan U, en aan U
))alleen, em to handelen en geenszins, om de bevelen of de beaschikkingen van den Pans to vragen of of to wachten . De Bisuschoppen zijn door den Heiligen Geest geroepen, om hunne
akerken to besturen ; posuit vos Spiritus sanctus episcopos regere
aecclesiam Del. (Act . Apost . c . XX, v . 28 .) Gij zijt de natuur))lijke opzigters des geloofs in de uitgestrektheid uwer Bisdom-
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Amen ; de bemoeijingen van den Paus daarbij in to roepen, is,
))de grondbeginselen omstooten, regten verkorten , over welke
ugij niet moogt beschikken, en waarover alleen de bewaring
))en het bestuur U toebetrouwd zijn, kortom is een aanslag op
))de vrijheid van onze Nederlandsche kerk . Wij erkennen zekeralijk, in bet zigtbaar Opperhoofd der Kerk, den voorrang van
peer en van gezag ; dock dit uitstekend voorregt geeft hem gemspzins het refit, om zich met de stichten onzer Bisschopperi
pin to laten . Het is hem alleen dan veroorloofd zijne stem to
pverhefl'en, wauneer deze ongelnkkig genoeg waxen van de leerastellingen van de godsdienst to veranderen, de zaiverheid des
ngeloofs to verderven, de eenheid der R . K . Kerk, waarvan de
))Paus bet rniddenpunt is, to verbreken, of eindelijk, zich aan
))eene blijkbare onachtzaamheid in bet geestelijk bestuur hunner
))Bisdommen schuldig to maken .
c(Deze zijn, Monseigneur! de grondbeginselen, welke tot de
))grondwettige inslellingen des lands behoordn, aan welke men,
))ten alien tijde, in Nederland, sterk gehecht is geweest, zoo»danig dat, torn de Bisschoppen, bet zij uit gebrek aan kennis
»hunner regten, bet zij uit zwakheid, toevlugt tot den Patrs
pnamen, wegens onderwerpen, in welke deze zich niet behoort
ate mengen, bet Gouvernernent hen steeds tot hunnen pligt gearoepen heeft . De bewijzen daarvan zijn in de oorkonden van
puw Aartsbisdom voorhanden . Dat men U de acten van 1767
pvoorlegge, en r ij zult daarin zien, hoezeer bet gedrag van een
auwer voorgangers afgekeurd is geworden, torn bij zich tot
))den H. Vader gewend had, in eene zaak, die niet tot denpzelven behoorde . Het betrof echter een zeer teeder punt, bet
ahuwehjk van den Markies de Chasteler, met de weduwe Geelpvinck van Amsterdam . Het Gouvernement keurde, in dat geval,
))niet alleen, gelijk ik zoo even gezegd heb, het gedrag van
))den Aartsbisschop aF, maar gelastte hem daarenboven, om de
»van Rome uitgevaardigde verklaring, hoezeer echter met de
agoede beginselen overeenkomende, als niet geschied to beschouawen, met verbod, om van dezelve gebruik to maken, op straffe,
pdat de zaak in banden van den f skaal zou worden gesteld,
aom to ageren tegen wien het behoorde . Gij zult ze1Fs, order
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))die acten, eene dep~che vinden, vary den 29 Augustus 1767,
))0{1 een uitdrukkelijk bevel van de Keizerin Maria Theresia,
))van Weenen, den 12 derzelfde maand , aan den Aartsbisschop
))toegezonden, oar hem het misnoegen van die Vorstin over bet
»door hem gehouden gedrag to kennen to geven, met aanbe))veling van in het vervolg omzigtiger to zijn .
De Koning, vast in deze grondheginselen , op deze vooraf)) gegane besluiten vertrouwende, en onherroepelijk besloten heb))bende, de reg(en der Bisschoppen zijns Koningrijks tegen eu
))jegens eenen iegelijk to handhaven, to meer daar onze Grond)) vet Hoogstdenzelven zuiks ten pligt maakt, heeft mij gelast,
»U, Monseigneur! op de sterkste en stelligste wijze, aan te be))velen, tat gij, ingeval U, hetzij van wege den heer Mazio,
»hetzij van wege eenigen pauselijken Minister of Agent, eeu
))rescript, dispositie, besluit of brief, betrekkelijk Z . M. besluiten van den 14 Junij ii . mogt worden toegezonden, dezelve
))niet alleen niet publiek maakt of ten uitvoer brengt, indien
»gij U niet aan de ernstigste gevolgen wilt blootstellen (dewijl
))dergelijke alvorens aan het placet of welhehagen van den Sou))verein moeten worden voorgelegd), maar ddt gij dezelve, zon))der verwijl, aan het Gouvernement zult opzenden .
u1Vat den brief van den 16 September 11 . aanbelangt, welkerl
))Uwe Doorluchtige Hoogheid aan den Gouverneur van Ant))w}erpen heeft geschreven, zoo zal ik mij niet ophouden met
))denzelven to ontleden, of de zeldzame, verkeerde, ongehoorde
en, in de jaarboeken van Nederland, onbekende grondbegin))selen, welke in denzelven vervat zijn, to wederleggen . Z . M .
))vertrouwt, tat gij, in bet denkbeeld, waarin gij ongetwijfeld
))verkeerdet, tat uw brief alleen aan den Gouverneur van Ant»werpen bekend zou blijven, in een oogenblik van buitengewone
gevoeligheid, met openhartigheid en vrijheid, klagten zult hebaben uitgeboezemd, welke gij, in andere oogenblikken, voorazigtiger zoudt hebben voorgedragen, en tat gij zekerlijk de
))vergetelbeid van bet betamelijke en van den eerbied, then gij
»aan uwen Souverein verschuldigd zijt, niet zoo verre zoudt
))hebben gedreven, van zijne besluiten als verwoestende voor de
))R . K . Kerk aan to duiden, van Hoogstdenzelven to verwijten,

»riot Z, M. de verklaringen en beloften, aan zijne R . K, onder»danen gedaan, zou verkrachten, en van shoo, indien zulks
»mogelijk ware, in hunne harten de liefde, welke zij Hoogstadenzelven toedragen, door gevoelens van wantrouwen en door
aongerustheid to vervangen . Wat er ook van wezen moge, de»wijl het stuk publiek geworden is, zoo heeft de Koning mij
>>gelast, Monseigneur! U deswege insgelijks zijn misnoegen to
»betwgen, to meer, daar bet uit de ingewonnen berigten, en
»uit eenen opmerkelijken zamenloop van omstandigheden, schijnt
»te blijken, dat deze publiekmaking van het kasteel Xhos komt,
»in hetwelk U . D. H, opgemelden brief geschreven heeft . Ten
»minste was deszelfs inhoud to Mechelen bekend, voor dat de»zelve den Gouverneur van Antwerpen let hand kwam, en men
))is to weten gekomen, dat dezelve, van Mechelen, aan den
nredacteur van het dagblad l'.Etoile, to Parijs, gezonden was,
»hetgeen bewijst, Monseigneur! dat 8ij omringd zijt van lie))den, welke van uw vertrouwen misbruik makers, die U aan
»onaangenaamheden blootstellen, en die gij, bij gevolg, wet
daen zoudt van uwen persoon to verwijderen .
«1k moet overigens U . D . H, niet ontveinzen, dat de Koning
))den Minister van Justitie last gegevrn heeft, oil de noodige
»nasporingen to doers verrigten, ten erode de personen to ken»nen , door welke de publiekmaking van den brief, waarvan
»alhier gesproken wordt, heeft plaats gehad .
(Na mij alzoo van Z . M, bevelen to hebben gekweten, blijft
»mij slechts overig U . D. H . to verzoeken, de verzekering mijner
ahoogachting to willen aannemen .a (Zie Koninklijk Rescript 21
October 1826, n° . 156.)
11 Februarij 1826, n° . 116.
Besluit, waarbij op de verzoeken :
a, van de leeraars in bet Seminarie derOud-Bisschoppelijke
Klerezy to Amersfoort, om to molten voortgaan met bet
geven van onderwijs, ieder in bun aanvertrouwd yak ; en
b . van de Provisoren van gemeld Seminarie, om hetzelve to
zien erkend en daarvan een wettig bewijs to erlangen ;
is goedgevonden en verstaan
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1°. aan de leeraars voornoemd to kennen to geven, dat zij voor
de vakken van onderwijs, waarmede zij zeggen to zijn belast, geenen letterkundigen graad behoeven, dock dat diegenen hunner, welke belast zijn met bet geven van onderwijs in de Fransche taal, hot schrijven en rekenen, omen
graad bij bet lager onderwijs zullen behooren to verkrijgen,
waartoe aan bun eon uitstel van twee jaren wordt verleend ; en
2
de voormelde Provisoren, mitsgaders den Gouverneur tier
provincie Utrecht to verwittigen, dat bet Seminarie op den
voet waarop hot thans is ingerigt, kan voortduren tot dat
deswege nader door den Koning zal worden beslist .
LYota . Bet hier bedoelde Seminarie bestaat sedert 1726 en is in
1832 grootendeels vernieu wd .
18 Februari j 1826, n° . 17 .
Circulaire vary den Direeteur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst aan de Gouverneurs der provincien, strekkende om,
overeenkomstig 's Konings last, vervat in bet rescript van den
4 Februari] 1826, n° . 113, de noodige maatregelen to nemen
ter verzekering van de stipte opvolging van hot koninklijk besluit van den 16 Augustus 1824 (Slaatsbtad n ° . 45), houdende
dat de kerk-besturen can kerkelijke administration geeee beschikgen kunnen nemen omtrent onderwerpen , welke de paleu van
gewoon heheer to buiten gaan, zonder vooraf gevraagde en
verkregene magtiging der Regering . (Zie Missive 5 Februari]
1827, n 163.)
21 Februari] 1826, Staatsblad n° . 7 .
Besluit, waarbij bepaald wordt, dat de vereeniging der Christebjke Brooders bier to laude niet kan worden toegelaten, met
bepaling, dat de inboorlingen uit dit Rijk, welke tot die vereeniging behooren en zich nog bier to laude mogten bevinden,
gehouden zullen zijn de kleeding als Christeiijke Brooders aE to
leggen en die niet moor to dragon ; -- zijnde dat Besluit genomen uit aanmerking
dat uit onderscheidene omstandigheden en bewijzen gebleken
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was, dat, niettegenstaande de verklaring, door elk lid diet
broederschap bier to lande afzonderlijk afgelegd en onderteekend,
wegens zijne onafhankelijkheid van een vreemd opperhoofd, de
betrekking, die vroeger tusschen den algemeenen Overste buiten
dit Rijk en de leden der broederschap bier to laude, had bestaan , is blijven voortduren ;
dat reeds de verwijdering uit bet Rijk is bevolen van zoodanige der Christelijke Broeders, welke buiten 's lands zijn geboren ; (zie Besluit van den 3 October 1825, left . O' 4) ; en
dat, door de bevoegde besturen in sommige steden waar de
Christelijke Broeders aanwezig wares, maatregelen zijn genomen, ow hen in bet geden van onderwijs, door bekwame huegerlijke personen, to does vervangen .
3 Maart 1826, n° . 105 .
Besluit, waarbij, met intrekking van bet koninklijk decreet
van den 29 November 1808, n° . 12, de openbare autoriteiten ,
inrigtingen en genootschappen worden ontheven van de verpligting, om aan de Algerneene Rekenkamer verantwoording to
does van de gelden, welke zij als understand (subsidie) nit's lands
leas ontvangen ; en zulks, under anderen, uit aanmerking, dat
waimeer aan de eene zijde de Algemeene Rekenkamer beboort
toe to zien, dat subsidies of onderstanden, door den Konin€r
verleenrl wordende, aan de gesubsidieerde autoriteit of instelling
worden hetaalbaar gesteld, aan den anderen leant, dat toezigt
zich niet beboort uit to strekken tot bet eigenlijk gehruik der
subsidie-gelden , hetwelk, als van eenen administratieven aard
zijnde, geacht lean worden minder to behooren tot de hemoeijenissen van een collegie, dat alleen op bewijsstukken van uitgave in voliedigen vo rm oordeelt .
Bij art . 41 der wet van den 5 October 4841 (tStaatsblad
n 40) is bepaald , dat van de rekenpligtigheid aan de Algemeene Rekenkarer kunnen worden uitgezonderd alle subsidies
of toelagen tot een bepaald erode verleenrl, en waaraan de verpligting tot verantwoording niet verbonden zal zijn geworden .
In verband met bet bepaalde bij bet 498' artikel der Grondwet -- haudende : e de Koning zorgt dat de loegestane pen-

JYota .
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))ringer , die voor de openbare Godsdienst nit 's Lands kas wor)den betaald, rot geese andere cinder worden besteed, das
))waartoe dezelven bestemd zijn,» - wordt, bij elk besluit,
waarbij eenig subsidie aan eene kerkelijke gemeente wordt toegekend, tevens bepaald, op welke wijze bet gebruik daarvan
zal moeten worden verantwoord . (Zie, to dien aanzien, de Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 21
Julij 9828, n° . 983, aan Gedepateerde Staten der provincien
gerigt, betreffende de verpligting der R . K . kerkbesturen tot
het afleggen van rekening en verantwoording wegens genoten
subsidie of understand .)
14 Maart 1826 .
Besluit, houdende, om aan hen, aan welke de grader van
Kandidaat en van Doctor, door de onderscheidene faculteiten
aan 's Rijks hoogescholen, in bet vervolg zullen worden toegekend, zoodanige diploma's to doer uitreiken, in welke, door
gepaste onderscheidingen, de mate banner bekwaamheid, oh
eene eenparige en kennelijke wijze, wordt uitt ;edrukt .
14 Maart 1826, n° . 135 .
Besluit, waarbij dat van den 25 September 1815, lets . Z~
wordt ingetrokken en buiten werking gesteld, to dien eifecte,
dat voortaan, ook binnen die gemeenten, welke vroeger geacht
konden worden to vanes in de termen van dat besinit, de schoolvervulling of benoeming tot onderwijzersposten geheel zal behoot n to geschieden naar de algemeene voorschriften, deswege
reeds bestaande of nog to maker, (Lie Besluit 27 Mei 1830,
Staatsblad n°. 9.)
ZVota . Het besluit van den 25 September 1815, lest . Z 3, magtigde

den Minister van Binnenlandsche Zaken, om op alle plaatsen,
waar schoolmeesters-poster wares opengevallen, wier vervulling, colgens de oude staatsregelin ;, aan den Souverein toekwam,
de Burgemeesters van zoodanige plaatsen to autoriseren , om
van 's Koningswege , to dien aanzien , dat alles to verrigten,
wat de tegenwoordige schootwetten en instelling op bet vervulten
van openstaande scholen voorschrijven en medebrengen, tot zoo
lang door Zijne Majesteit deswege antlers zoude zijn beschikt,
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onder voorbehouding, om «auneer aan Hoogstdenzelven kandia
daten bekend mogten zijn, die uithoofde hunner bekwaamhedcn
zuiks mogten verdienen , hierin zoodanige veranderingen en uitzonderingen to waken , als de Koning zoude oordeelen raadzaam

to zijn,
25 Maart 1826 .
Reglement voor de invordering der, ingevolge de koninklijke
besluiten van den 31 hlaart 1820, n° . 89 en 27 Maart 1825,
n° . 126, op to leggen belastingen bij de magtiging tot bet aanvaarden van giften , schenkingen of legatee, mitsgaders vaii ,
op welke wijze ook, to verkrijgen vaste goederen bij instellingeu van de doode hand ; bestaande
1°, in eon refit van tien ten honderd op alle aan die instellingen vermaa'ktee goederen ; en
2°, in eene jaarlijksche uitkeering van vier ten honderd der
opbrengst van de goederen, onder welken titel ook in tie
doode hand overgaande . (Zie Circulaire 31 December 1828 .)
1Vota . Daar hot onder 1 0 . vermelde refit, bij de `vet van dec?
16 Junij 1832 (Staatsblad n°. 29), bevestigd, maar de onder
2° . opgenoemde uitkeering, bij de koninklijke beschikking van
den 25 December 1840, n° . 1, vervallen verklaard is, zoo worden de voornaamste artikelen van hot voorzegde reglement alhier
slechts aangeteekend, voor zoo veel hot gedachte refit aangaat
Art . 1 . Het refit van 10 percent op alle giften onder de levenden, zoowel als op schenkingen bij uiterste wilsbeschikkingen, verschuldigd zijnde op de koopwaarde of op hot zuicer
overschot der berekende waarde, van de verkregen goederen ,
overeenkomstig Z . M . besluit van den 31 Maart 1820, n° . 89,
moot gevolgebjk, als met bet refit van successie gelijk staande,
worden voldaan ten kantore van bet refit van successie , ter
woonplaatse des donateurs of testateurs, binnen zes maanden na
den dag der autorisatie tot aanvaarding van soortgelijke donation,
door den Koning, ten behoove van kerk- of andere publieke
gestiehten to verleenen . Ingesal de donateur buiten's lands woonachtig mogt zijn , zal de aangifte en betaling geschieden ten kantore van bet refit van successie en overgang in hot ressort waarvan
de goederen zijn gelegen, ('Lie art . 49 der wet van den 16 Junij
1832 (Staatsbl, n° . 29) «elks bepaling vervangt de besluiten van
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den 15 Brumaire XII en 7 Pluviose XII, ten aanzien der schenkingen aan armen en godshuizen ; -- art . 11 van bet keizerlijk
decreet van den 13 Februarij 4809, ten aanzien der schenkingen
aan godsdienstige vereenigingen ; -- art . 84 van bet keizerlijk
decreet van den 30 December 1809, ten aanzien van schenkingen aan kerk-fabrieken ; -- art . 175 van bet keizerlijk decreet
van den 15 November 1811, ten aanzien der schenkingen aan
universiteiten ; -- art . 67 van bet keizerlijk decreet van den
6 November 4813, ten aanzien tier schenkingen aan de geestelijke scholen van middelbaar onderwijs .)
Art . 2 . De voorschreven betaling geschiedt op eene aangifte,
door de bestuurders van gedachte inrigtingen op to makes en in
to dienen , overeenkomstig de voorschriften verrat in de wet
van den 27 December 1817 (Staatsblad n° . 37), das welke aangifte ,

ten gevolge van 's Konings beslait van den 12 Januarij

1824, n° .38, niet behoeft to worden beeedigd . In het passief der
aangifte kunnen alleen worden gebragt zoodanige schulden en
Iasten, als waarmede de goederen aan de gebenificeerde gestichten overgaande , vroeger wares bezwaard , en waarmede zij
op den dag tier donatie of van het overlijden nog wares belast .
(Zie Circulaire 23 Mei 1826 .)
Art . 5 . Ingeval de to doene aangiften den ambtenaren van bet
bestuur mogten toeschijnen , beneden de wezenlijke koopwaarde
gedaan to zijn , zoo zal tot de waardering der goederen, welke
hun to laag voorkomen to zijn aangegeven, worden overgegaan,
cn to dies opzigte, zoowel als met betrekking tot alle andere
overtredingen en verkeerde bandelingen in deze, de bepalingen
worden in acht genomen van de wet op bet refit van suceessie,
van den 27 December 4817, in verband gebragt , voor zoo veel
noodig ,

met de wet van den 31 Mei 1824 (Staatsblad n° . 36 .)

Art . 6, Bijaldien de schenking of erfstelling sleehts bevat den
blooten eigendom tier goederen, waarvan bet vruchtgebruik aan
een ander verblijft, zoo zullen de aan bet Rijk serschuldigde
regten kunnen blijven opgeschort tot na de vereeniging van dit
gebruik met den eigendom ; onder voorwaarde nogtans, naar
aanleiding van art . 20 der wet van den 27 December 1817, van
eenen voldoenden borgtogt to stellen , op de wijze en naar de
regelen op dat stuk bestaande . (Zie art . 15 der wet van den
22 Frimaire VII .)
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15 April 1826, n~ . 153 .
Besluit , waarbij -- in eerie zaah , hetrefl~ende de bekeuring vat'
kerk-bestuur, wagers lief niet houden, rich does viseren
van het repertoire, voorgeschreven bij art . 49 der wet op de
registratie van den 22 Frimaire VII -- tot beginsel wordt aangenomen ; dat, hoezeer, volgens de aangehaalde wet, de kerkbestnren , ten aanzien van het houden van de daarbij bedoelde
repertoires, met municipals administratien moeten worden gelijk gesteld, de verpligting daartoe echter, -krachtens art . 49,
alleen is opgelegd aan de Secretarissen der centrale of municipale administratien, en dat dien tengevolge bet prices-verbaal
van bekeuring, rriet tegen bet kerk-bestuur , maar wel , naar
aanleiding van art . 49 , in verband met art . 37 der meergemelde
wet, teem den ~ecretaris van dat collegie had moeten zijn
erigt .
een

]',

ota . Volgens eerie beslissing van bet 1loofdbestuur der Registratie
van den 8 September 4829, n° . 22 , behoeven de Secretarissen
van openbare inrigtingen of instellingen (e'taOlissements publics),
gems repertoires to houden . (Zie Resolutie 29 Maart 4833, no . 75
De ontvangers van alts openbare instellingen , de bewaarders
van registers en minulen van acten, betreffende het beheer der
goederen van godshuizen , besturen van kerkgoederen , kapittels
en van alle andere openbare gestichten , zijn gehouden van horns
registers en rninuten van acten , zonder verplaatsing, teikens ,
wanneer zulks gevorderd wordt, image to geven aan de beambten der registratie, ten einde deze zich sari de naarkom lu g
tier wetter op het zegel en de registratie kunnen verzekrren .
(Zie art . 56 der wet van den 22 Frimaire VII, art . 1 van bet
decreet van den 4 Messidor XIII en art . 29 der wet van den
3 October 4843, Siaatsblad no . 47 .)

15 April 1826, no . 34 .
Circulaire van den Administrateur voor bet Armwezen, aan
Gedeputeerde Staten tier provincien , betreffende de berekeningt
tier vier percent van de jaarlijksche opbrengst tier goederen
welke in de diode hand overgaan . (Zie Besluit 27 Maart 1825,
n°. 126 en Reglement 25 Maart 1826) .
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20 April 1826, n° . 154 .
Besluit, houdende, met ampliatie in zoo verre van het besluit
van den 4 October 1818, n° . 84, bepaling, tat aan zoodanige
geestelijken, wier emeritaat, met bijvoeging van de helft van
bet door hen genoten wordende getierceerd pensioen, minder
bedraagt tan hetzelve pensioen op den integralen voet berekend,
bet bedrag van tat integrate pensioen, als emeritaat dadelijk
zal worden toegelegd ; terwijl overigens de berekening der emeritaten op de wijze bij de besluiten van den 21 Augustus 1816,
n° . 77 en 10 December 1817, r°. 75 bepaald, wordt gelaten .
(Zie Rescript 17 Januarij 1838, n° . 66 en Besluit 5 Mei 1838,
Staatsblad n° . 14 .)
12 Mei 1826, n° . 119 .
Besluit, waarbij - op een verzoek, om herstelling van eenige
beurzen, door wijien H . Clutens, bij deszelfs uiterste wilsbeschikking van den 28 Augustus 1725, ten behoeve van Bagijnen
of geestelijke dochters van zijne famine gesticht, ten erode door
baar to worden genoten ter plaatse, alwaar zij Bagijnen of geestelijke dochters zouden worden -- bet bestuur der godshuizen to
Diest wordt gemagtigd, om zich in bet bezit to stellen van de
goederen tot voorschrevene stichting behoorende, ten erode de
opbrengst daarvan to gebruiken overeenkomstig den wit van den
stichter, voor zoo veel de hestaande wetten en verordeningen
zulks gedogen en voorts tot zoodanige andere liefdadige erodes,
als met den wit des stichters het meest geacht kunnen worden,
overeen to komen ; alles onverrninderd de regten van derden ; zijnde
slit besluit gegrond op de overweging, tat, volgens de bedoelde
uiterste wits-beschikkiug, de bloedverwanten van den stichter
der onderhavige beurzen, gees refit batten op de goederen der
stichting, maar alleen op bet genot der beurzen , en zulks onder
eene voorwaarde, waaraan door hen niet meer kan worden voldaan, als zijnde de Bagijnhoven afgeschaft ; terwijl daar en
boven zich geese erfgenamen van H . Clutens voor noemd hebben
opgedaan, die op de goederen der stichting eenige aanspraak
hebben does gelden en de reclamanten alleen verzoeken, tat do
onderwerpelijke beurzen, behoorlijk beheerd en ten then erode
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eeu rentmeester moge worden aangesteld en van de 1chterstallen
rekening gedaan ; zoo dat die beurzen in dezelfde tee men valleit
als andere goederen van de Bagijnhoven, en under bet beheer
van de commissie der godslruizen behooren gebragt to worden .
(Zie de Besluiten van 7 Fructidor Ve jaar, 20 December 1819,
n 21 en 26 Junij 1826, n° . X42 .)
23 Mei 1826 .
Circulaire van de Administratie der Registratie, houdende, dat
voor de berekening van het regt van 10 percent, waaraan onderworpen worden de schenkingen inter vivos, van onroerende
goederen in de doode hand overgaande, geese andere lasten of
schulden in mindering der waarde dice goederen kunnen worden
geleden, das die, welke daarop voor den verkrijger rusten, en
waarmede de goederen reeds voor de schenking warm bezwaard ;
terwijl, bij dusdanige schenkingen bij versterf, de wet van den
27 December 1817 (Staatsblad n° . 37), ten aanzien der schulden,
meet worden toegepast . (Zie bet Reglement van 25 Maart 1826
en Circulaire 31 December 1828 .)
31 Mei 1826 .
Arrest van het Hoog Geregtshof to 's Gravenhage, waarbij
voortdurende kracht wordt toegekend aan het octrooi, door de
Staten van Holland en West-Vriesland, op den 10 October 1780,
aan het Sint Pieters gasthuis to Amsterdam verleend en op den
4 Augustus 1785 geamplieerd, volgens welk octrooi, dat gasthuis bevoegd is, om to behouden en naar zich to semen, al
hetgeen zal worden nagelaten bij eenige personen in het huffs
gealimenteerd, het zij dezelve daarin gedurende de alimentatie,
of na dat zij hetzelve reeds verlaten hebben, zonder kinderen ,
kinds-kinderen en verdere afstammeiingen, komen le overlijden,
ten zij die personen of hunne vrienden met regenten eene overeenkomst tot uitkoop hadden getroifen . (Zie de Arresten, van
hetzelfde Geregtshof van den 9 Januarij 1824 en 25 April 1827 .)
26 Junij 1826, n

142 .

Besluit, houdende, bij ampliatie der besluiten van den 20
December 1819, n° . 21 en 25 Februarij 1823, n° . 32, dat eens
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en voor altijd, naauwkeurig zal moeten worden onderzocht ea
gecontroleerd, welke de Bagijnen zijn, die eene regtmatige aanspraak kunnen maken op onderstand, en tot welk bedrag ; -dat de globate som wegens to verleenen onderstanden op zoodanigen voet eenmaal toegekend en vastgesteld zijnde, vervolgens nimmer zal mogen worden to boven gegaan ; - flat
de sommen, welke door bet afsterven van ondersteunde Bagijnen beschikbaar valien, niet weder zullen mogen worden
uitgekeerd , maar uitsluitend moeten komen ten voordeele van
het betrokken bestuur der godshuizen ; - en dat nader zal worden onderzocht, eensdeels of lret erkennen der Bagijnloven of
bet toelaten der aannetning van nieuwe leden op sommige flier
gestichten niet nuttig zoude zijn, en anderdeels of de Bagijnhover~
in de noordelijke provincien al of niet voor gesupprimeerd zijn
to besehouwen, en zoo ja, weike de gevolgen van die suppressie
ats nog zouden moeten zijn .
.1Yota . Er is, ter zake van flat onderzoek, geene eindbesiissinr
gevailen, zijnde het niettemin gebleken , flat de twee in de
noordelijke provincien (te Amsterdam en to Breda) gevestiag de
Barijnhoven van oudsher lion bestaan met der daad hebben behouden en hunne goederen ook in hun bezit gebleven zijn,
27 Junij 1826 , n' . 47 .
Besluit, waarbij - op lief verslag van den Minister van Buitenlandsehe Zaken, daarbij overleggende eenen aan hem gerigten
brief van 'sKonings extra-ordinaris Envoye en Minister plenipotentiaris bij den Kerkelijken Staat , ten geleide van de, aan
here, door den Kardinaal Secretaris van Staat, ter handgestelde
pauselijke butte, gedagteekend to Rome, in lief jaar 1825, op
den achtsten der kalenden van Januarij, en bij w elke lief Jubeljaar voor de geheele R . K, Christenheid wordt algemeen
gemaakt - is goedgevonden ;
Art, l . Wij geven onze toestemming tot de afkondiging,
aanplakking, verbreiding en opvolging der pauselijke butte,
gegeven to Rome, in bet jaar 1825, op den 8 8 ten der kalenden
van Januarij, en alzoo Ons koninklijk placet op dezelve butte ,
under uitdrukkelijke bepaling, flat Wij geenszins willen ver-
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staan hebben , daardoor to hebben goedgekeurd of goed to keuren de clausulen , formulen of uitdrukkingen derzelver bulle ,
welke strijdig zijn of stri jdig zouden kunnen zijn met de grondwettelijke beginselen van Ons Koningrijk, omtrent de vrijheid
van godsdienst in bet algemeen , en bepaaldelijk met de gelijke
bescherming, welke bet 191e artikel der grondwet aan alle bestaande kerkgenootschappen verzekert , met Onze Hoogheid en
Seuvereine regten , met de wetten van Ons koningrijk , of to
ook eindelijk met de abode beginselen en gebruiken binnen betzelve, in kerkelijke zaken bestendig gevolgd, en met de vrijheden der Nederlandsche R . K . Kerk ; en dat inzonderheid de
clausnle diet bulle, voorkomende op de 13e en 14e bladzijden
van bet exemplaar to Rome, ter drukkerij van de Apostolische
Kamer gedrukt, en, door den Kardinaal Secretaris van Staat,
aan Onzen Gezant aldaar overhandigd ; welke clausule begint,
met de woorden : non obstantibus de indulgentiis en eindigt met
de woorden : caeterisque contraries quibuscumque, op geene
andere wijze, of in geen' anderen zin, dan overeenkomstig de
hierboven vermelde beperking, kan of behoort to worden voldaan en opgevolgd .
Art .2 . De Directeur-Generaal voor de Zaken van de R. K . Eeredienst wordt mitsdien, bij deze gemagtigd, om het benoodigde
getal exemplaren diet blllle, van Onze bovengemelde toestemming
en placet voorzien, aan de Roomsche Katholi jke Kerkvoogden
binnen Ons koningrijk onmiddelijk to doers toekomen, ten einde
alzoo door hen to kunnen worden ten uitvoer gebragt .
Art . 3 . Louder de bovengemelde uitdrukkelijke vermelding
van Ooze toestemming en placet, zal meergemelde bulle niet
mogen afgekondigd, aangeplakt, verbreid o f ten uitvoer gelegd
worden . (Zee Besluit 17 Augustus 1829, n° . 99 .)
1Yota . Aan dit Besluit is, bij circulaire van den Directeur-Generaal

voor de zaken van de R . K . Eeredienst van den 5 lulij 4826,
no . 48 , aan de Kerkvoonden, met toezending der pauselijke
bulle, kennis gegeven ; dock verdere uitvoerin ; heeft hetzelve
niet erlangd ; vermits de Kerkvool;den eenstemmig besloten hebben Never geen gebruik to makers van de beestelUke gunsten en
voordeelen aan de Katholijke Christenheid , door bet Hoofd der
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Kerk , toegekend , dan zulks to moeten does achtervolgens het
bovenstaande besluit ,

welks bepalingen , naar -hun inzien , aan

tie vrijheid tier kerk, in zuiver geestelijke taken, den bodem
insloeg, - zoodat bet jubeljaar van 1826, in bet Koningrijk
der Nederlanden, datmaal, niet kerkelijk is afgekondigd en
nritsdien ook niet door de Katholijken is gevierd geworden .
Bij gelegenheid van bet Jubile, door Z . H . Pans Pius VIII
op den 48 Juuij 1829 uitgeschreven , heeft de Regering wet
weder, nit eigene beweging, bij besluit van den 17 Augustus
1829, no . 99, toegestemd, dat die pauselijke belle afgekondigd,
aangeplakt, verbreid en opgevolgd werd, naar overigens niet ,
zoo als bij bet besluit van den 27 Junij 4826, n~ . 97 was geschied, van bet geven van bet placer gewag gemaakt, nosh ook
geboden in welken vorm de belle kerkelijk moest afgekondigd
warden .
De Kerkvoogden hebben toen,

her besluit daar latende, de

bij hen van Rome ontvangene butte, op de in elk kerk-district
gebruikelijKe wijze, ten uitvoer gelegd .
Sedert de staatkundige gebeurtenissen van 4830 zijn de Jubile's,
door de Pausen Gregorius XVI en Pins IX verleend, bier to
lande kerkelijk gevierd, zonder dal her Gouvernement zich daarsuede ingelaten, nosh eenige beschikking genomen heeft op bet ,
ook toes, getijk vroeger, door den Kardinaal-Secretaris eau
Staat to Rome, telkens, aan 's Konings Gezant aldaar, ter hand
gestelde exemptaar van de daartoe betrekkelijk butte ; -- welke
ter handstelling , aan de Gezanten to Rome , steeds gebruikelijk
is en ten doel heeft , om de Gouvernementen met de beschikkingen tiler bullen, bij hunne uitvaardiging, bekend to makers,
ntaar niet, om daarvan aan de Kerkvoogden , door tussehenkomst der Gouvernementen, ruededeeling to doen ; moetendedie
siiededeeling, om kerkelijk van kracht to zijn , regtstreeks, door
of van wege her Hoofd der Kerk, aan de Bisschoppen of geeste=
lijke overheid in ieder land , geschieden .
2 Julij 1826, 11°. 132,
1Jesluit, bepalende, ter voorziening in tie bezwaren , the de
toepassing van art . 13 der wet van den 28 November 1818

(Staatsblad n° . 40) to

weep brengt, dat, wanneer een behoef-

tige onderhouden of verpleegd zal warden in eene gemeente ,
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alwaar hij, volgens die wet, niet geregtigd is in den algemeenen onderstand to deelen, het gemeente-bestuur daarvan, binnen de veertien dagen na de opneming van den behoeftige, zal
kennis geven aan bet bestuur van de gemeente, waar deze zijn
domicilie van onderstand heeft, of wordt gehouden to hebben ;
en wijders de uitzonderingen daarop in buitengewone gevallen,
vaststellende . (Zie Besluit 4 November 1830, no . 74 .)
10 Julij 1826, n° . 12 .
Besluit, houdende dat de zaken, welke tot de Roomsch Katholijke Eeredienst betrekking hebben, en tot hiertoe bij een
alzonderlijk Departement zijn behandeld, to rekenen van den
1 Augustus 1826, zullen behandeld worden bij bet Departement
van Binnenlandsche Zaken ; en dat de ambtenaren en bedienden, welke voor die zaken werkzaam zijn, zoo merle de archieven tot dezelve behoorende, gelijktijdig zullen overgaan .
(Zie Besluit 4 December 1829, n° . 114 .)
.1`rota . De Baron F . M . Goubau d'Hovorst, die sedert 4815 Directeur-Generaal voor de zaken der B . K . Eeredienst was geweest,
wend bij koninklijk besluit van den 10 ,lulij 4826, n° . 13 ber
noemd tot lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal .
12 Julij 1826, n

86 .

Besluit, waarbij, als een bewijs van 's Konings vriendschappelijke gezindheid jegens den Pauselijken Stoel, eene som van
twintig duizend golden uit 's Rijks schatkist ter beschikking van
den Minister van Buitenlandsche Zaken wordt gesteld, ten einde,
van wege Zijne Majesteit, door H . D . Z. Zaakgelastigde to Rome,
to worden aangeboden als bijdrap ;e in de kosten van den herbouw der groote St . Pauluskerk aldaar .
2 September 1826, n° . 101 .
Besluit, houdende benoeming van den Graaf A . P. T. G, de
Visscher de Celles, tot Ambassadeur extraordinaris en plenipotentiaris bij den H . Stoel, tot het voeren van onderhandeling
to Rome, ten einde de kerkelijke zaken der R . K . Eeredienst
in bet, Koningrijk tier Nederlanden to doen regelen . (Zie Aanspraak 16 October 1826 .)
5
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1$Tota . Reeds, sedert bet jaar 1815, had het Gouvernement, door

zijnen Zaakgelastigde to Rome (J . G . Reinhold) aan den l4 . Stoel
openingen gedaan, welke ten oogmerk hadden , om de schikkingen
to maken, die aehtervolgens art . 47 van bet concordant van 1801
vereischt werden, en om tevens in de Noord Nederlandsche gewesten het Bisschoppelijk bestuur der Kerk to herstellen , mitsgaders de daartoe betrekkelijke aangelegenheden to doers regelen .
De deswege to Rome begonnen onderhandeling werd in 1823,
op 's Konings verlan ;en , bier to lande vervolgd ; - waartoe de
Aartsbisschop van Cyr (lgnatius Nazalli), door den Pans, naar
's Gravenhage werd afgevaardigd . De conferentien geopend zijnde
op den 13 November 1823, bleven geschorst van den 6 December daaropvolgende tot den 13 April 1824 , werden toen weder voortgezet, spoedig daarna op nieuw geschorst en eindelijk
in 1825 afgebroken .
De in 1826 to Rome hervatte onderhandelingen werden weidra besloten door de overeenkomst van den 18 Junij 1827 .
5 September 1826, n° . 34 .
Besluit, houdende, in verband met dat van den 2 Januarij
1824, n°. 86, de verklaring, dat de pastorijen, welke door de
burgerlijke gerneenten nit eigene middelen aangekocht of opgebouwd zijn en met last van onderhoud aan de kerkelijke besturen ten gebruike worden afgestaan, niet als kerkelijke, maar
als gemeente-eigendommen moeten heschouwd worden ; blijvende
de burgerlijke gemeente niettemin verpligl, char- waar bet deerect van den 30 December 1809 in wet-king is, den Pastoor of
Desservant van eene mooning to voorzien . (Zie Missive 7 November 1828, n° . 117 .)
9 September 1826, n° . 46 .
Besluit, betrekkelijk bet onderwijs der wiskunde in de gym nasien en aan de boogescholen .
Art . 5. Tot bet verkrijgen van den grand van kandidaat in
de letteren, voorbereiding voor de studien der godgeleerdheid
en voor lie der regten, zal merle voor de faculteit der wiskundige en natuurkundige wetensehappen een examen worden afgelegd over de gronden der reken- en stelkunst, met uitsluiting
der platte driehoeksmeting .
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19 September 1826, n ° . 89.
Besluit, bepalende :
1 0 . dat de jongelingen, welke afzonderlijk en niet to gelijk met
hunne ouders of naastbestaanden, bij wie zij to voren inwoonden, door sommige godshuizen of armbesturen, to
hunnen kosten in Lie kolonien der laatschappij van Weldadigheid zijn uitbesteed, voortaan, wanneer zij de jaren
der militie hebben bereikt, overeenkomstig bet besluit van
den 26 Junij 1820, n° . 15, door de zorg van de belanghebbende Regenten of Directeuren der godshuizen, of van
de armbesturen, voor de nationals mililie zullen worden
ingeschreven, binnen die gemeente, onder welke de godshuizen of bestur en , door welke de kosten van alimentatie
bestreden worden, behooren ; zullende die jongelingen echter
hunne redenen van vrijstelling onderwerpen aan den militieraad onder welks ressort de kolonien gelegen zijn ; en
2°, dat de voogdij over kinderen, nit de godshuizen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid geplaatst, aan
de voogden en voo gdessen flier huizen blijft opgedragen .
Nota. Zie, in betrehking tot let tweeds punt, art . 2 der wet
van den 95 Pluviose XIII jaar , niitsgaders fret besluit van den
47 Augustus 4827, n° . 925, art . 429 van bet Nederlandsche Burgerlijk Wetback en bet besluit van den 28 November 9844, n° . 49 .

21 September 1826, n° . 29 .
Circuiaire van den Administrateur voor bet Armwezen, daarbij,
ten gevolge van eene door den Koning genomene beslissing,
ler kennis van Gedeputeerde Staten brengende, flat, ofscboon
aan de stedelijke en gerneente-besturen niet wend betwist, om in
zeer dringende en onvermijdelijke gevallen, gebruik to maken vats
ale aan hun toekomende bevoegdheid, orn bij plaatselijke verordeningen de dienst van den openbaren onderstand to verzekeren, door het bedreigen in dezelve van baste en strafbepaling,
naar aanleiding der wet van den 6 Maart 1818 (Staatsblad
n° . 12), tegen zoodanige armmeesteren, welke, zunder afdoende
en aannemelijke redenen, ter beoordeeling dcrzelver besturen 4
weigerachtig bleven de op lien gevallene keuze tot aanvaar.din
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en behoorlijke waarneming van die posten zich to eaten welgevallen, hot nogtans Zijner Majesteits ernstige wil en begeerte
was, dat, ondanks hot daarstellen van dusdanige poenale verordeningen, de personen, welke tot de voormelde dienst bestemd
zijn, ingevaile van willekeurige weigering, daartoe vooraf, zonder de dadelijke toepassing van die straifen to provoceren , door
hot aanwenden van alle mogelijke redenen en middelen van persuasie (hoedanige in goon geval zoudFn kunnen of behooren to
worden nagelaten) worden bewogen, en dat mitsdien de voorbedoelde poenale verordeningen alleen in die zeldzame gevallen
op de onwilligen werden toegepast, wanneer men, zonder annwending derzelven, tot eene regelmatige uitdeeling van den publieken onderstand niet zoude kunnen geraken ; - terwijl hot
ook geheel Zijner Majesteits bedoeling was, dat de aanneming
van zoodanige betrekkingen, zoo veel mogelijk, aangemoedigd
wierde, door bet bespreken en toestaan van plaatselijke favours,
bet ontslaan van locale verpligtingen en diergelijke, en dat Tangs
die wegen de weigeringen, zoo veel mogelijk, werden voorgekomen ; - onder welke locale favours schenen to kunnen in
aanmerking komen, als : vrijstelling van schutterlijke dienst,
die van militaire inkwartiering, die van poortgelden op plaatsen
waar dezelve geheven worden, eene eervolle onderscheiding bij
stedelijke plegtigheden, eene eervolle vermelding in de jaarlijksche rapporten reopens den siaat der provincien, van diegenen,
welke hunne function behoorlijk hebben waargenomen, eene
uitnoodiging aan de stedelijke en plaatselijke besturen, om van
de kerkelijke commission, kerkvoogden of beheerders der kerken, bij onderscheidene godsdienstige gezindheden, bet kosteloos
afstaan van behoorlijke zitpiaatsen aan armnieesters in de kerken, waartoe zij behooren, to verkrijgen en diergelijke .
Wordende wijders, bij doze circulaire, to kunnen gegeven, dat,
in betrekking tot bet stuk van de poenaliteiten, noch door de
Staten der provincien, noch door de stedelijke- of gemeentebesturen, eenige verordeningen, waarvan thans de reden is,
zullen kunnen worden vastgesteld, dan de zoodanige, ten gevolge van welke slechts eene geldhoete alleen, of wee doze of
gene gevangenisstraf, ieder afzonderlijk, tegen den overtreder
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zal kunnen worden opgelegd ; terwijl, indien er wet kelijk keuren of verordeningen van de bedoelde soon bestaan mogten,
ten gevolge waarvan cumulatieve oplegging van boete en gevangenisstraf zoude kunnen plaats hebben, het Zijner Majesteits
begeerte is, dat dezelve in den vorenstaanden zin worden veranderd en gewijzigd .
.Vota . Zie, in verband met deze zaak, de circulaire van den
Staatsraad Gouverncur van Zuid-Holland van den 30 April 4834,
Provtnciaal blad n° . 48.
5 October 1826, n° . 135 .
Besluit, nopens de aan to wenden middelen, om, binnen de
Hoogduitsche gemeenten der provincie Limburg, het gebruik
der • Nederlandsche taal aan to moedigen en to bevorderen .
Art . 7 bevat de aanbeveling, om bij invallende vacaturen van
pastorijen en predikants-plaatsen, bet daarheen to rigten, dat
dezelve voortaan worden vervuld door Pastoors en Predikanten,
welke de Nederlandsche taal volkomen magtig zijn .
11 October 1826, left. C.
Besluit, houdende goedkeuring van eene instructie, wegens
de godsdienst-oefeningen in de gevangenissen ; luidende die instructie als volgt
Art . 1 . De dagen tot uitoefening van de godsdienst bestemd,
zijn de Zondagen, de groote feestdagen, alsmede de dank- erg
bededagen, door den Koning uitgeschreven . Deze bepaling zal
echter niet vet hinderen, dat ten dezen de schikkingen zullen
kunnen gemaakt worden, welke de omstandigheden mogten vorderen, wanneer de dienstdoende geestelijke door andere ambtshezigheden belet wordt .
Art . 2 . De Kornmandanten in de groote strafgevangenissen en
de concierges in de huizen van verzekering, zullen moeten zorgen voor hetgeen behoort tot de behoorlijke viering van de
godsdienst op de uren, door de Commissie van Administratie,
of het Collegie van Regenten, bepaald, na gemaakt overleg met
de bij het gesticht aangestelde geestelijken .
Art . 3 . Het zal aan de gevangenen, die nosh tot de Roomsch
Katholijke, nosh tot de Protestantsche Kerk behooren, worden
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vrijgelaten, om op zoodanige andere' dagen , als hunne godsdienst als rust- of feestdagen voorschrijIt, gees arbeid to verrigten ; - de toegang hunner geestelijken door hen verzocht
zijnde , zal niet molten geweigerd worden .
Art . 4 . De Komrnandanten en concierges voornoemd zullen
bij de aankomst der gevangenen onderzoeken tot welke Kerk
of geloof zij behooren, en zullen daarvan, wanneer zi,j tot de
Roomsch Kalholijke of Protestantsche behooren , opgave doen
aan de geestelijken van bet gestichl, en ten opzigte der ovengen, aan de Commissie van Administratie of Collegian van Re,genten .
Art . 5 . he Kommandanten en concierges zijn bijzonder belast
met de handhaving den goede orde bij de godsdienst-oefeningen .
Art . 6 . Geene gevangenen zullen om bun geloof vermogen to
worden verontrust, noch deswege door eenig geestelijke van
eon antler geloof of iemand antlers worden aangesproken err
under°houden . De Kommandanten en concierges worden op hunne
verantwoordelijkheid gelast, voor de strikte naarkoming van dit
artikel to zorgen , en ingeval zij eeuige afwijking deswege mogten ontdekken, daarvan dadelijk aan de Commission van Administratie of Collegian van Regenten kennis to geven, op poene
van suspensie of destitutie naar gelegenheid den zaak .
Art . 7 . De gevangenen zijn verpligt, i' der naar hunne Kerk,
de godsdienst-oefening en bet godsdienstig onderwijs bij to wonen .
Art . 8. Bijaldien, in de groote strafgevangenissen, de Kommandanten of de Directeurs over den arbeid, en in de huizen
van verzekering de concierges eeoc moor hepaalde verkeerde
neiging of bedrijf der gevangenen orrtwaren, en de ontwikkeling
en uitbreiding daarvan mogten vreezen, zullen zij daaromtrent
aan de geestelijken van bet gestichl telkens de noodige kennis
en inlichtingen geven .
Art . 9 . Alle beamblen in de gevangenissen zijn gehouden de
geestelijken met eerbied to be?1~ ~deien en door bun voorbeeld
bet
van achting voor de voorgangers van de godsdienst
bij de gevangenen to bevorderen .
Art . 10 . De geestelijken , welke hid iedere gevangenis aangesteld zijn, houden in dezelve op de dagen bij art . 1 vermeld

103
voor de gevangenen van hun geloof godsdienst-oefening, hetzij
voor mannen en vrouwen to gelijk, bet zij (wanneer tie localiteit van bet huffs zulks toelaat) voor iedere kunne afzonderlijk .
Zij regelen zich hieromtrent naar de hepalingen door de Commissie van Administratie of van bet Collegie van Regenten over
de gevangenis voorgeschreven, en zullen met dezelve overeenkomen, wegens bet our dcr godsdienst-oefening naar aanleiding
van art . 2. De Roomsch-Katholijken houden na de Mis eene
leerrede .
Art, 11 . De geestelijken zijn bevoegd, de gevangenen , die
troost, vermaning en onderrigt behoeven, afzonderlijk to onderhouden . Aan elk' gevangene staat bet vrij zoodanig afzonderlijk onderhoud to erlangen .
Art . 12 . De zieke gevangenen worden bijzonder aan de godsdienstige zorge der geestelijken aanbevolen, en , ingeval de ziekte
verergert, zijn de concierges verpligt hun daarvan dadelijk kennis to geven, ten einde zij aan hunne verpligting omtrent den
kranke mogten kunnen voldoen .
Art . 13 . De ofcieren van gezondheid in de gevangcnissen
moeten, indien de ziekte eene onverwachte en gevaarlijke wending neemt, zoodat bet afsterven to verwachten is, dit zonder
eenig verwijl ter kenni3 der in bet gesticht dienstdoende geestelijken brengen .
Art . 14 . Aan de gevangenen zullen de hulpmiddelen en plegtigheden, well e de godsdienst, door hen beleden, voorschrijft,
toegediend worden .
Art. 15 . De geestelijken zullen zich, tee bekoming der hoeken, hot onderwijs in de godsdienst betreffende, en van betgeen tot de uitoefening van de godsdienst benoodigd is, moeten
wenden tot de Commission van Administratie of Collegian van
Regenten, welke daarin zullen voorzien .
Art . 16 . De godsdienst-oefeningen worden in zoo verve als
openbaar beschouwd, dat de gevangenen, die eene andere godsdienst belijden en verzoeken dezelve bij to wonen, niet zullen
vermogen geweerd to worden, mits zich behoorlijk daarhij gedragende.
Art . 17Bij afwezendbeid of ziekte der geestelijken, zullen
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zij zich door eenen geestelijken van hunne kerk doen vervangen, echter niet dan na daartoe verkregen toestemming der
Commissie van Administr atie of van bet Collegie van Regenten .
Art . 18 . De Koning behoudt zich voor, om de tegenwoordige
instructie ten alien tijde to vermeerderen , to wijzigen of to veranderen, zoo als bij de ondervinding zal blijken nuttig en noodig
to zijn. (Zie Circulaire 3 Februarij 1840 .)
16 October 1826, Staats-Courant n°. 246 .
Aanspraak, door Zijne Majesteit den Koning gedaan, bij de
opening der gewone Zitting van de Staten-Generaal, houdende,
voor zoo veel de Eeredienst en het Onderwijs betreft, het volgende :
1k voede de hoop, dat er eerlang eene schikking, omtrent
»de aangelegenheden der Roomsch Katholijke Eeredienst, met
Hden Pauselijken Stoel zal kunnen getroffen worden, to welken
neinde, overeenkomstig bet wederzijds daartoe to kennen geageven verlangen, eene nieuwe onderhandeling to Rome staat
ate worden geopend .
a Het openbaar onderwijs voldoet meer en meer aan de veraschillende behoeften der maatschappij ; de behoeftige volksaklasse kan hetzelve bijna overal kosteloos genieten .
((Men is in eenige steden met goed gevolg begonnen, aan
»den arbeidsman een bijzonder onderrigt to geven, met het
aoogmerk om zijne beocfenende kennis to vermeerderen .
e De in vorige jaren genomen maatregelen, wegens het onaderrigt in de oude talen en bijzondere takken van bet hooger
aonderwijs, hebben geheel aan de verwachting beantwoord ;
»zij zullen met ernst en volharding gehandhaafd worden . u (Zie
Besluit 19 Februarij 1829 .)

Nota . Bij bet adres van antwoord op die Troonrede hebben de
Staten-Generaal zich , to dezen aanzien, blijkens de StaatsCourant no . 259, op den 30 October 9826, aldus geuit
oMet genomen vernemen wij, dat met den Pauselijken Sloe!

»eene nieuwe onderhandeling slant geopend to worden, betrekakelijk de taken van de Roomsch Katholijke Eeredienst . Wij
ahopen, dat de uitslag, in overeenstemming met de Grondwet,
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»aan bet verlangen Uwer Majesteit en aan dat tier natie zal
, beantwoorden
«Het openbaar onderwijs is vooral aan de zorg van Uwe Majesteit bij de Grondwet toebetrouwd, De Staten-Generaal danken
rU, Sire! roar hetgeen door U reeds gedaan is tot uitbreiding
))en verbetering van bet onderwijs . I-let roar den arbeidsman
rbijzonder bestemd onderrigt zal, terwijl bet de beoefenende
rricennis doet rermeerderen , merle kunnen strekken tot bevordearing tier volksvlijt . Ook aan Uwe Majesteit zal men den goeden
rnitslag verschuldigd zijn tier in de voorgaande jaren genomene
t
emaatregelen , wegens bet onderrigt in de oude talent en bij;zondere takken van bet hoogere onderwijs .+
21 October 182,, n' . 156 .
Koninkli jk rescript, houdende, dat de besluiten van den 14
Junij en 14 Augustus 1825 (Staatsblad n9 . 55, 56 en 64) rakende bet Collhgium Philosophicum en de studien in de humaniora stipSelijk zullen gehandhaafd blijven . (Zie Circulaire 21
September 1837, n° . 145 .)
31 October 1826, n°. 132.
Besluit, houdende organisatie tier banken van leening .
Art . 5 . De banken van lee .rirr.g zijn instellingen van Welladigheid .
Art, 24 . Bij de banken warden niet beleend sieraden en andere voorwerpen tot tie Eeredienst behoorende en goederen ,
welke blijkbaar komen uit instellirrgen van weldadigheid .
18 December 1826, Litt . S 26 .
Koninklijk rescript , houdende erkenning van den beer Joanties Van Hooydonk, in hoedanigheid van Apostolisch Administrateur van bet Vicariaat van Breda, waarrnede die geestelijke
is belast ten gevolge van bet, op den 27 November 1826, plaats
gehad hebbend overlijden van A . Van Dongen, die, sedert tie
oprigting van dat Vicariaat, in den jare 1803, Apostolisch Vicans van dat, tot bet voormalige Bisdom van Antwerpen, behoord hebbende kerk-district was geweest . (Zie Besluit 19 Apt it
1841, n° . 96 .)
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lYota . Daar, tijdens hot overlijden van den Apostolisehen Vicaris
A . van Dongen , hot vooruitzigt hestond op hot spoedig sluiten
can een concordant, zoo word, op hot verlangen van de Regering, door den H . Stool , gees nieuwe Apostolische Tlicaris
benoeind , maar slechts de opvolger van den overleder~en Vicaris
ad interim iii hot geestelijk beheer bwestigd, under den titel
van 4postolischen Administrateur, in afwachting van de nadere
heschikking, welke, bij de eiudregeling der kerkelijke taken,
ten aanzien van bet Vicariaat, ton hehooren to volgen .

7 Januarij 1827, n , 114 .
Besluit, waarbij met intrekking der besluiten van den 19 Maart
1818, n°. 86 en 23 November 1818, n° . 39, alsmede met wijziging van sommige lrepalingen van hot Besluit van den 1 Junij
1823, n°. 57, is verordend
Art . 1 . Dat de benoeming van een' Aalmoezenier Generaal,
welke Z . M. in den persoon van J. A . Buijdens had gedaan,
wordt ingetrokken .
Art . 2 . Dat aan de vijf afzonderlijke Aalmoezeniers, bij voortduring, op den bestaanden voet, de vastgestelde jaarwedde voor°
bet verrigten van de dienst zal worden voldaan .
Art . 3 . Dat bij hot openvallen eener Aalmoezeniers-plants ,
dezelve onvervuld zal blijven .
Art . 4. Dat aan de aangewezen dienstdoende priestess, welke
2ijn gevestig;d in de garnizoens-plaatsen, voorkomende op de lijst
aan, hot Besluit van den 1 Junij 1823, n 57 gehecht, almede
voor de verrigting der herderlijke diensten ten behoove dot°
militairen van de R . K . geloofs-belijdenis, bij voortduring, op
den bestaanden voet, de vastgestelde to gemoetkoming of schadeloosstelling nit 's lands kas zal worden voldaan ; en
Art. 5 . Dat de bepalingen, vowel in art . 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13 en 14 van hot Besluit van den 1 Junij 1823,
n° . 57 in hear geheel blijven, voor zoo verse daarvan niet reeds
is afgeweken en zij niet tot de bemoeijenissen van den Aalmoezenier Generaal hehooren . (Zie Besluit 7 April 1829, n° . 20 .)
,'ota . De geestelijke jurisdictie, welke de Aalmoezenier-Generaal,
bij de breve van den 24 December 4824 van Paus Leo X11, hij
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vernieuwing voor den tijd van zeven jaren verkregen had , is
blijven voortduren tot op den 21 December 9831 . Dien ten gevolge is ook de jurisdictie, welke de beer J . A . Buydens aan
de gewone Aalmoezeniers had gedelegeerd , tot op dal tijdstip
van kracht geweest, maar na dien tijd vervallen beschouwd,
waarom dan ook bij koninklijk rescript van den 13 November
1832 , n° . 79, is gelast , dal de twee toen nag bij bet leger in
dienst zijnde Aalmoezeniers, overeenkomstig de kerkregels, de
vereisehte kerkelijke bevoegdheid van de orrlinaris Kerkvoogden
in wier ressorten zij geestelijke diensten zouden verrigten, behoorden to v ragen . i n Mei 1833 is fret vender dieristdoen aan
die Aalmoezeniers , door den Prins Veldmaarschalk Opperbevelhebber bij bet leper to velde, ontzegd en bij koninklijk besluit
van den 27 April 9834 , n° . 908 , zijn zij op non-activiteit gesteld . De geestelijke regtsmart over de R . K, militairen is sedert
1832 wederom aan de ordinaris Kerkvoogden en derzelver onderhoorige geestelijkheid terurgekeerd .
7 Februarij 1827, Staatsblad n° . 6 .
Besluit, houdende vrijstelling van zegel- en registratie -regten
van alle certifrcaten aan onvermogenden uitgereikt wordende .
(Zie wetten van den 16 Junij 1832 en 3 October 1843, Staats-

bladen n° . 29

en 47 .)

9 Maart 1827, no . 123 .
Circulaiee van den Minister van Binnenlandsche Zaken, strekkende om aan de uitvoering van bet Koninklijk besluit van den
22 September 1823 (Staatsblad n° . 41), betre#fende bet niet doers
van collecten zonder vooraf verkregene toestemming, zorgvuldig
de hand to houden .
26 Maa rt 1827, n° . 234 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken , sleekkende om, door gepaste maatregelen , naar behooren to verze
keren de stipte naleving van bet Koninklijk besluit van den 16
Augustus 1824 (Staatsblad n° . 45), betreffende bet verbod aan
kerkbesturen en kerkelijke administration, om beschikkingen to
nemen ., omtrent onderwerpen waarvan de bezorging bun niet
uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen, en bepaaldelijk, om geese nieuwe kerken
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of gebouwen tot de oefening van de openbare Eeredienst bestemd, to stichten of op to rigten, nosh om de reeds bestaande
to her bouwen of aan dezelve eene veranderde inrigting to geyen, zonder vooraf verkregene magtiging ; -- welke rnaatregelen
daarin rnoeten bestaan, om bij de overtreding, de toepassing to
vorderen der wet van den 6 Maart 1818 (Staatsblad n° . 12),
houdende stratbepalingen tegen de overtreders van algemeene
maatregelen of reglementen van inwendig hestuur van den Staat,
bij artikel 73 (thans art . 72) der grondwet bedoeld .
1'Tota . Ten gevolge van deze circulaire, hebben de Gouverneurs der

provincien verordeningen uilgevaardigd , ten einde de overtredingen van het besluit van den 16 Aagustus 4824 (Staatsblad
n° . 45) naar reglen to does constateren en vervolgen . Zie onder
anderen de besluiten der provincials Gouverneurs van NoordBraband , van den 2 April 4827 (Provinciaal blad n° . 55), van
Groningen, van den 5 April 1827, n' . 96 a, en van Zuid-Holland, van den 3 Mei 4827 (Verzarueling van gedrukte circalaires n° . 203 .)
11 April 1827, Staatsblad n° . 15 .

Wet, houdende vaststelling der tweeds afdeeling van de begrooting over den jars 1827, waarop onder het vijf'de hoofdstuk
is gebragt eene som van (500,000 , voor kosten eventueel benoodigd ter vo'rziening in bet ontbrekende voor de PLoomsch
Katholijke Eeredienst en daartoe vereischte gebouwen . (Zie Wet
van den 24 December 1827, Staatsblad n° . 65.)
JYota . Deze som was bestemd tot aanschalbng van bisschoppelijke

woningen, van gebouwen voor de Seminaries en tot het stichten van nieuwe en herstehen van bestaande kerken . Slechts de
kleinste helft an die som is, sedert 4827--9831, ten behoeve
van de R . K . Eeredienst, inzonderheid your zoo veel bet laatstgemelde onderwerp betreft, aangewend geworden . Het overige
is grootendeels besteed tot andere erodes, voornamelijk (na gedane af- en overschrijving) wegens onderwerpen, welke meer
bepaaldelijk het Departement van Binnenlandselre Zaken betroffen ; - terwijl wijders het beschikbaar geblevene, bij de
afsluiting der begrooting, ingevolge besluit van den 24 Julij
1832, n°. 43, ten behoeve van 's Rijks schatkist vrifvallend is
verklaard .
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11 April 1827, Staatsblad n° . 17 .

Wet, houdende oprigting van Schutterijen over de geheele
uitgestrektheid van bet Rijk .
Art . 3 . Van de deelneming in de dienst der schutterijen worden voorwaardelijk vrijgesteld ;
d, de geestelijken van alle gezindheden, zoo lang zij niet van
stand veranderen .
f. de studenten in de godgeleerdheid .
25 April 1827 .
Arrest van het bog Geregtshof to 'sGravenhage, waarbij is
verstaan, dat het octrooi door de Staten van Iiolland en WestVriesland, den 23 Februarij 1734, aan list Protestantsche weeshuis to Hoorn verleend , tot bet erven der nagelatea goederen
van de door deszelfs zorg opgevoede weezen, voortdurend van
kracht is . (Zie Rescript 16 September 1828, n ° . 38 .)
18 1\Iei 1827, n° . 144 .
Besluit, houdende goedkeuring van bet door de Provincials
Staten van Groningen ontworpen reglement op bet Burgerlijk
Armbestuur in dat gewest .

IIYota . Bij dit beslnit is als beginsel aangenomen , dat de behoeften der armen in de eerste plaats worden bestreden door al tle
inkornsten der diaconien of kerkelijke armbesturen , de opbrengst
der, bij de bestaande verordeningen veroorloofde collecten en
vrij w illige inzamelingen daaronder begrepen ; - en da t , zoo de
bulpmiddelen der diaconien of kerkelijke armbesturen ontoereikend zijn, daarbij in de tweeds plaats wel sen subsidie van de
burgerlijke gemeente komt, maar waarvan de hoegrootheid door
den gemeente-raad wordt hepaald , naarmate van list vermogen
der burgerlijke gemeente, zoodat er ten doze gems onbeperkte
verpligting van de zijde van list gemeente-bestuur bestaat . (Zie
Circulaire 5 Mei 4843, n° . 468 .)
31 Mei 1827, n° . 143 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Provincials Gouverneurs, waarbij deze worden aangeschreven,
otn elks drie maanden opgave to doen van de, in bet afgeloopen
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kwartaal voorgevallen veranderingen in het personeel dei R . K .
dienstdoende geesteli3ken . (Zie Circulaiie 8 November 1831, no . 2) .
18 Jun13 1827 .
Overeenkornst tiisschen Zijne Majesteit den Koning der Nederlandeti en Zijue Ileiligheid Paus Leo XII, waarhij :
Art . 1, de overeeukomst die, op den 15 Julij 1801 (26 Messidor IX' jaar) tussehen Paus Pius VII en het Fransche Gouvernement is aangegaan, en voor tie Zuidelijke provincien van het
Koningrijk der Nederlanden van kraeht is, op de Noordelijke
provincien wordt toepasselijk gemaakt
Art . 2. bepaald wordt, dat elk Bisdom zijn Kapittel en Semi
narium zal hebben ; en
Art . 3. de wijze geregeld wordt waarop de vervulling van
de Bisschoppelijke zetels zal plants hebben .
Deze oveteenkomst is geratificeerd en bekrachtigd bij koninklijk bestuit van den 25 Julij 1827 en bij pauselijke bulle
van den 46 der kalenden van September 4827 . (Zie de Besluilen
van den 2 October 4827 (Staatsblud n° . 41 en 42 .)
Dc hierboven in art . 4 bedoelde overeenkoinst van den 26
Messidor IX jaar, was, tijdens bet Fransch hestuur, reeds bier
to lande executoir verklaard [dj de keizerlijke decrelen van den
22 Junij 4810 en 6 Januarij 4811 ; - maar kon niet uilgevoerct
worden bij gemis aan de vereischte kerkwe1ti'e toestemming
waaromtrent , volgens art . 8 van bet concordant van den 25
Januarij 1813 (op den 43 Februarij daaraanvolgende als Staats'wet afgekondigd), tussehen Pans Pius VII en Keizer Napoleon
nadere schikkingen zouden worden getroffen, in afwachting waarvan de werking van de overeenkomst van den 26 Messidor IX
(afgekondigd bij de wet van den 48 Germinal X jaar) in deze
landen geschorst bleef.

PsTota .

6 Jul13 1827,

floP

170 .

Besluit, houdende, dat de Competcntin van de Roomscli
Katholijke geestelijken, nit de hegiooting van bet Departewent
voor de Zaken der 11 . K . Eeredienst betaald wordende, zullen
worden voldaan, zonder, bi3 verplaatsing of overlijden tier titularissen, daartoe eene speciale autorisatie des Konngs te belioeven .

De hier bedoelde competentien zijn vaste jaarlijksche uitkeeringen, welke van oudsher zijn gevestigd geweest op de
geestelijke goederen der voorheen - bestaan hebhende abdijen ,
kloosters, corporation en gestichten ; welke goederen , ten gevolge der suppressie tiler instellingen , aan hot domein zijn overgegaan , hetwelk de daarop klevende lasten aanvankelijk uit de
inkomsten of opbrengsten dezer goederen, in geld of in vruehten, heeft gekweten, tot dat, ingevolge de koninklijke besluiten van den 2 van Bloeimaand 4P09, n° . 47 en van den 30
November 4848, left . N', is bepaald geworden, dal de bier bedoelde uitkeeringen in caste geldsommen , uit de Staatshegrootingen, aan de betrokken kerkleeraars zullen worden voldaan .
Net bedrag dezer competentien is thans op hot zevende hoofdstuk der Staats-begrooting gebrart tot cone totale som van
f 24,745 .54/2 en wordt genoten door 93 geregtigden . Van doze
zijn 63 Pastoors, 48 Kapellaans en 9 andere kerkeliJke bedienden in Noord-Braband , die to zamen f 21,703 .04 4 trekken ,
terwijl de overige f 42 47 door 2 Pastoors ea 1 Kapellaan in
Gelderland genoten worden, ieder naar gelang van hetgeen hem
in zijne betrekking competeert .
De hoegrootheid dezer competentien is genoegzaam voor elk
versehillend . Daar zijn er
7 van minder dan . . f 40 .
4 » f 40 tot beneden - 20 .
7 » - 20 »
»
30 .
»
- 40 .
6 » - 30 »
3 »
, 40 »
~~
50 .
»
60 .
7 » - 50 »
»
- 70 .
2 » - 60 »
3 » - 70 »
»
- 80 .
»
90 .
4 » - 80 »
ii
4» -90»
-400 .
3~-400»
»
-450 .
»
2 » - 450 »
- 200 .
9 >> -200 »
»
- 300 .
4 3 » - 300 »
»
- 400 .
4 » -400 »
»
- 500 .
600 .
2 » - 500 »
»
7 » - 600 »
»
700.
2 » - 700 »
»
- 800 .
0 a -800 »
»
- 900 .
4 a - 900 »
»
- 1000 .
De hoogste competentie bedraagt f 990 en de laagste f 4 per jaar .

Vota .
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7 Augustus 1827, n° . 38 .
Koninklijke beschikking, betrekkelijk bet doen herleven van
bet bier to laude executoir verklaarde decreet van den 23 Prairial XII jaar (12 Junij 1804) op bet stuk der begrafenissen . (Zie
Circulaire van den 22 Augustus 1827, n° . 67.)
1%'ota . DR decreet, bij die van den 22 Junij 1810 en 6 Januarij

1811, bier to laude executoir verklaard, bevat de volgende bepalingen
TITRE PREMIER .
Des sepultures, et des lieux qui leer sont consacres .
Art . 1
Aucune inhumation n'aura lieu daps les eglises, temples ,
synagogues, hopitaux, chapelles pubtiques , et generalement
daps aucun des edifices clos et fumes on les citoyens se reunissent pour la celebration de lours cultes , ni dans l'eneeinte
des villes et bourgs.
Art . 2 .
It y aura, hors de ehaeune de ces villes ou bourgs, a la distance de trente-cinq a quarante metres an moms de lour enceinte,
des terrains specialement consacres a l'inhumation des morts .
Art . 3 .
Les terrains les`plus Cloves et exposes an nord seront choisis
rle preference ; us seront clos de murs de deux metres au moms
d'elevation . On y fera des plantations, en prenant les precautions convenables pour ne point genet la circulation de fair .
Art . 4 .
Cttaque inhumation aura lieu dans une fosse separde ; chaque
fosse qui sera ouverte, aura un metre cinq deci-metres a deux
metres de profondeur , sur huit decimetres de largeur, et sera
ensuite remplie de torte bien foulee .
Art. 5 .
Les fosses seront distantes les unes des autres de trois a quatre
decimetres sur les totes, et de trois a cinq decimetres a la fete
et aux plods .
Art . 6 .
Pour eviter le danger qu'entraine be renoucellement trop rapproche des losses , l'ourerture des fosses pour de noucelles sepultures n'aura lieu que de cinq annees en cinq annees ; en
consequence, les terrains destines a former les lieux de sepulture seront cinq foil plus dtendus que l'espace necessaire pour
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y deposer le hombre presume des morts qui peuvent y titre enterres ehaque annee .
TITRE II .
De l'dtablissement des nouveaux Cimetieres .
Art . 7 .
Les communes qui seront obligees, en vertu des articles 4 et
2 du titre Icr, d'abandonner les cimetieres actuels et de s'en
procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations,
pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordee
par la declaration du 10 mars 1776 , acquerir les terrains qui
leur seront necessaires , en remplissant les formes voulues par
l'arrete du 7 germinal an IX .
Art. 8 .
Aussitot que les nouveaux emplacemens seront disposes a recevoir les inhumations, les cimeticres existans seront fermes, et
resteront daps l'etat ou its se trouveront, sans que l'on en puisse
faire usage pendant cinq ans .
Art . 9 .
A partir de cette epoque, les terrains servant maintenant de
cimetieres pourront titre affermes par les communes auxquelles
us appartiennent ; mats a condition qu'ils ne seront qu'ensemences ou plantes, sans qu'il puisse y titre fait aucune fouilie
on fondation pour des constructions de batiment, jusqu'a cc
qu'il en soft autrement ordonne .
TITRE III .
Des concessions de terrains daps les Cimetizres .
Art . 40 .
Lorsque 1'ctendue des lieux consacres aux inhumations le permettra, it pourra y ctre fait des concessions de terrains aux
personnel qui desireront y posseder tine place distincte et separec pour y fonder leer sepulture et celle de leers patens ou
successeurs, et y construire des caveaux, monumens on tombeaux .
Art . 11 .
Les concessions ne seront neanmoins accordees qu'a ceux qui
ofi'riront de faire des fondations ou donations en faveur des pain
vres et des hopitaux, independamment dune somme qui sera
donnee a la commune, et lorsque ces fondations on donations
auront ete autorisees par le Gouvernement daps les formes accoutumees , stir l'avis des conseils municipaux et Ia proposition
des prefets .
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Art. 42 .
II n'cst point deroge , par les deux articles precddens , aux
droits qu'a chaque particulier, sans besoin d"autorisation , de
faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre
sepulcrale on autre signe indicatif de sepulture, ainsi qu'il a ete
pratique jusqu'a present .
Art . 43 .
Les maires poarront egalement, sur l'avis des administrations
des hopitaux, permettre que l'on construise daps l'enceinte de
ces hopitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs
de ces etablissemens, lorsqu'ils en auront depose le desir daps
tears actes de donation , de fondation ou de derriere volontd .
Art . 14 .
Toute personae pourra titre enterree sur sa propriete, pourvu
que ladite propriete soil hors et a la distance preserite de t'enceinte des villes et bourgs .
TITRE IV .
De la Police des Ucux de sepulture .
Art . 45 .
Dans les communes ou l'on professe plusieurs cultes, chaque
culte dolt avoir an lieu d'inhumation particulier ; et daps les
cas oh it n'y aurait qu'un seal cimetiere, on le partagera par
des mars, hales ou fossils , en autant de parties qu'il y a de
cultes differens, aver une entree partieuliere pour chacune, et
en proportionnant cet espace au hombre d'habitans de chaque culte .
Art, 16 .
Les lieux de sepulture, soil qu'ils appartiennent aux communes, suit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis a
l'autorite, police et surveillance des administrations munieipales .
Art . 47 .
Les autorites locales soot specialement chargees de maintenir
l'execution des lois et reglemens qui prohibent les exhumations
non autorisees, et d'empecher quit ne se commette daps les
lieux de sepulture aucun desordre, on qu'on s'y permette aucun
acte contra~re an respect du a la memoire des morts .
TITRE V .
Des Pompes funebr •es .
Art . 48 .
Les ceremonies precedemment usitees pour les convois, suivant les differens cultes , seront retablies, et it sera libre aux
families d'en regler la depense scion leurs moyens et facultes
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mail hors de l'enceinte des eglises et des lieux de sepulture ,
lea cereuionies religieuses ne seront permises que daps les communes oil 1'on tie professe qu'un seal tulle , conformement a
fart, 45 (IC la loi du 48 germinal an X .
Art . 19 .
Lorsque le minislre d'un tulle, sons quelque pretexte que ce
soil, se perniet Era de refuser son niinistere pour l'inhumation
d'un corps , I'autorile civile, soil d'oflice, soft stir la requisition de la famine, commetlra in aulre ministre du memo cute
pour remplir ces fonctions ; daps tons les cal, l'autorite civile
cat chargee de faire porter, presenter, deposer et iuhumer lcs
corps .
Art . 20 .
Les frail et retributions a payer aux ministres des cultes et
autres individus attaches aux eglises et temples, taut pour leer
assistance aux convois que pour lea services requis par lea families, seront renles par le Gouvernement , sir l'avis des eveques, des consistoires et des prefets , et stir la proposition du
conseiller d'etat charge des affaires coneernant les tulles . II ne
sera rien alloue pour leur asistance a l'inhumation des individus inscrils aux roles des indigens .
Art . 21 .
Le mode le plus convenable pour le transport _dens corps sera
regle suivant les localites, par les maires, sauf l'approbation
des prefets .
Art . 22 .
Les fabriques des eglises et les consistoires jouiront seals du
droit de fournir les vultures, tentures, ornemens, et de faire
generalement mutes les fournitures quelconques neeessaires pour
les enterremens, et pour la decence on la pompe des funerailles .
Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou aflermer
cc droit, d'apres i'approbation des autorites civiles suns la surveillance desquelles its soul places (1
Art . 23 .
L'emploi des soromes provenant de 1'exercice ou de l'aflermage
de cc droit, sera consacre a l'entretien des eglises, des lieux
(1) Art, 1 van het decreet van den 10 Februarij 1806 bevat
Lea articles 22 et 24, litre V ale noire decret stir les sepultures ,
rendu le 23 prairial an X11, articles qui concernent lea fabriques
et lea consistoires , ne soot pas applicables aux personnel qui professent en France Ia religion Juive .
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d'inhumation , et an paiement des desservans : cet emploi sera
regle et reparti sue la proposition du conseiller d'etat charge
des affaires concernant les cultes, et d'apres l'avis des eveques
et des prefets .
Art . 24 .
I1 est expressement defendu a toutes autres personnel, queues
que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionne, sons
telle peine qu'il appartiendra, sans prejudice des droits rdsultant des marches existans et qui ont etc passes entre quelques
entrepreneurs et les prefets ou autres autorites eiviles, relativement aux eonvois et pompes funebres .
Art . 25 .
Les frail a payer par les successions des personnel decedees,
pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bieres
et le transport des corps, seront fixes par un tarif propose par
les administrations municipales, et arrete par lea prefets .
Art . 26 .
Dans les villages et autres lieux oh le droit precite ne pourra
titre exerce par les fabriques, les autorites locales y pourvoiront, sauf l'approbation des prefets .
Art . 27 .
Le ministre de l'interieur est charge de l'execution du present decret, qui sera insere au Bulletin des loll .
17 Augustus 1827, no, 125 .
Besluit, houdende nadere en algemeene bepalingen, nopens de
opzending naar en vex pleging in de kolonien der Maatschappij
van Veldadigheid van de weezen, vondelingen, verlatene kinderen en anderen, geese bedelaars zijnde, mitsgaders van de
bedelaars, all ook omtrent de wijze van betaling to dice zake
aan genoemde maatschappij .
Art . 5 . De armbesturen, diaconidn en verdere armen-administratien, die to dezen all verpligt tebeschouwen zijn, dock, in
het inzenden der opgaven en verdere informatics, mogten nalatig zijn, gelijk merle diegenen, welke opgaven gedaan hebbende, echter de opzending der kinderen Diet mogten does
volbrengen, zullen zoo lang zij aan derzelver verpligting Diet
zullen hebben voldaan, van het genot van alle subsidies hoegenaamd, ten behoeve van het door hen beheerde Ponds, verstoken

417
zijn, en evenmin tot bet doen van eenige collecle, inzameling,
of inschrijving van gif(en, ten behoeve van hetzelve, molten
toegelaten worden, ten ware zoodanige administration zich,
wegens plaats hebbende geheel bijzondere omstandigheden, ten
genoegen van het Departement van Binnenlandsche Zaken, in
deze mogten regtvaardigen . (Zie Besluit 22 October 1828, n° . 92 . )
22 Augustus 1827,

11 0 .

61 .

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
Gedeputeerde Staten der provincien, berigtende dat Zijne Majesteit, naar aanleiding van bet, door den raad van genees- en
scheikundigen, benoemd ingevolge Koninklijk besluit van den
24 Mei 1825, n° . 162, uitgehragt rapport op de, bij hetzelfde
besluit , met betrekkirig tot bet 1)egraven der lijken in de kerken, voorgestelde vraagpunten, op lief rapport van hem Minister, en na deswege den Raad van State to hebben gehoord, bij
missive van den Secretaris van Staat van den 7 Augustus 1827,
ter kennisse van Zijne Excellentie heeft doen brengen, dat bet
den Koning behaagd heeft, om, gevolg gevende aan gemeld
besluit van den 24 Mei 1825, n ° . 162, ten deze, als grondbeginselen aan to nernen en vast to stellen
1 Um, bij intrekking van artikel 3 van bet besluit van den
22 December 1813, n°. 5, de bepalingen van bet decreet van
den 23 Prairial XII jaar (12 Junij 1804) geheel to doen herleven,
to dien elhecte, dat, van en met primo Januarij 1823, bet begraven van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen, hetzij
publieke, hetzij aan gestichten of particulieren toebehoorende,
zoowel in die provincien, alwaar bet zoo even gemelde besluit
van den 22 December 1813 is uitgevoerd, als in al de andere
provincien van bet Rijk, zal verboden blijven, en zulks, zonder
eenige uitzondering, zoowel ten platten laude (1) als in de ste(1) Het decreet van den 23 Prairial XII jaar, heeft bet begraven van lijken buiten de kerken, maar alleen in de steden
en vlekken (daps l'enceinte des vines et bourgs) verboden . De
instr uctie ter uitvoering van dat decreet, onder dag teekening
van den 26 Thermidor XII jaar aan de Prefekten gegeven, zegt
daaromtrent : «Vows remarquerez que le Gouvernement n'a pas
nentendu que Particle 2 s'appliquat aux communes rurales ; mail
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den, behoudens alleen bet begraven op kerkhoveu in de gemeenten, welke niet meer dan duizend zielen bevatten, hetwelk,
rya bet voornoemde decreet, in de zuidelijke provincien gebruikelijk is gehleven, en dienvolgens voor bet geheele Rijk kan
worden aangenomen,
2 Om, to rekenen van hetzelfde tijdstip, in de steden, dorpen en vlekken van eene bevolking van meer dan duizend zielen, bet begraven op kerkhoven of begraafplaalsen, in de bebouwde kom der gemeente gelegen, to doers ophouden, en bij
gevolg to bevelen, dat alwaar, voor bet gemelde tijdstip, door
de plaatselijke besturen zal of zullen worden aangelegd eene of
meer begraafplaatsen, naarmate van bevolking, en andere plaatselijke omstandigheden, en zulks ten minste 35 a 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom der gemeente, en van eene nitgestrektheid vijfmaal grooter dan de oppervlakte, welke noodzakelijk berekend wordt tot bet begraven van afgestorvenen in
bet tijdverloop van een doorloopend jaar, met uitzondering alleen van die weinige steden, dorpen en vlekken, alwaar liet
voorloopig behouden der thans bestaande begraafplaatsen buiten
de kerken, om zeer dringende redenen of geheel buitengewone
omstandigheden, als noodzakelijk of zeer raadzaam mogt voorkomen .
3° . Om in de steden, dorpen etr vlekken, van eene bevolking
van niel hooger dan 1000 zielen, en alwaar eene geschikte opene

nje doffs vows faire observer que le principe etabli par la declamation du 10 Mars 1776 est general : on en dolt conclure que
))la disposition du decret n'est pas, a la verite, obligatoire pour
))des communes rurales, mais que, toutes les foil qu'elles pour))ront,l'executer, it est a propos qu'elles le fassent . 11 est sur))tout important que toutes les communes, dent le cimetiere se
))trouve place autour de l'eglise, s'occupent de chercher tin autre
),terrain pour les inhumations, conforrnement aux regles etablies
))par le decret .n
In Frankrijk is bij koninklijke ordonnantie van den 6 December
1843 aan bet decreet van den 23 Prairial XII jaar, antler anderen, de volgende uitbreiding ge€;even :
Art 1 . aLes dispositions des titres 1" et 2 du decret du 23
))Prairial an XII, guff prescrivent la translation des cimetieres
))hors des villes et bourgs, pourront eti e appliquees a toutes les
))communes du royaume .a

begraafplaats, hoezeer in de bebouwde kom derzelve gelegen ,
aanwezig is, bet begraven op die plaatsen, bij voortduring,
voorloopig foe to laten, behoudens bet nemeu van zoodanige
voorzorgen bij bet begraven der lijken, als welke voor de gezondheid der ingezetenen en voor het ongesehonden blijven der
lijken , noodzakelijk mogten gevonden worden ; terwijl , ingeval
in eenige dier localileiten geene begraafplaatsen buiten de kerken mogten aanwezig zijn ,

er alsdan zoodanige zullen moeten

worden aangelegd, met iuachtnetning van hetgeen hierboven
sub 2

vermeld is,

ZVota . Ter uitvoering van deze bepalingen hebben de Gedeputeerde
Staten der provincien achtervotgens de vereischte beschikkingen
genomen , welke in de hoofdzaak genoegzaam eensluidend zijn ;
weshalve albier alleen voigen eat de inhoud van ~ ie , welke ,
onder dagteekening vary den 28Angustus 1827, van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland uitgegaan en in de Staats-Courant
van den 90 September 1827, n 213 opgennrnen is , waarbij ,
behalve de hierboven vermelde in de ministeriele circulaire vervatte grondbeginselen, aan de sfedelijke en plaatselijke besturen
wordt kennelijk gemaakt
a.

Dat , voor zoo verre zij in bet gevat zullen zijn , om nieuwe
begraafplaatsen aan to leggen , Gedeputeerde Staten voor den
1 Januarij 9828 van hen zullen inwachten de opgaven der
middelen ,

welke zij zullen hebben beraamd , om de daartoe

benoodigde uitgaven to bestrijden , of we! de mededeeling der
buitengewone omstandigheden, door welke zij verhinderd mogten worden nieuwe begraafplaatsen aan to leggen,
b,

Dat , hoezeer aan de eigenaars van graven in de kerken wet
niet kan worden toegekend een refit, urn schadevergoeding to
vorderen wegens het daar to stellen verbnd , om hij voortduring in dezelve to begraven , wanneer dit verbod op eene
wettige wijze wordt claargesteld, bet evenwel Zijne Majesteit
zal welgevatlen , wanneer, op gronden van billijkheid, de
gemeente-besturen, bij bet aanleggen der begraafplaatsen, aan
de eigenaars der graven in de kerken, zoo veel mogelijk ,
door het aanwijzen van graven in plaats van die, welke zij
verliezen, hetzij op de nieuwe begraafplaatsen of op die,
welke behouden blijven, of op eenige andere wijze, eenige
tegemoetkoming trachten to bezorgen .

1 20
c.

Oat zij voor of uiterlijk op den hiervoren bepaalden tijd,
Gedeputeerde Staten bekend zullen maken met de middelen,
door welke zal behooren voorzien to worden in het verlies,
hetwelk de kerkgebouwen, door het doen ophouden van bet
begraven der lijken in de kerken , zullen lijden , en alsdan
tevens, eene voordragt to doen, zoo tot bet regelen van de
aanspraak der ingezetenen op bet begraven, tegen betaling van
vastgestelde billijke vergoedingen voor bet openen, sluiten en
onderhouden der graven, als met opzigt tot de voorwaarden
en , hetzij aan de stedelijke , hetzij aan de kerkelijke besturen, to dome betalingen, behoudens welke bet plaatsen van
grafsteenen of andere gedenkzuilen , binnen de begraafplaatsen , aan particnlieren zoude kunnen worden toegestaan , als
waarin merle een hulpmiddel voor het onderhoud der kerkgebouwen zoude kunnen gevonden worden ; terwijl voorts, door
dezelve stedelijke en plaatselijke besturen , zoodanige nadere
voorzieningen ten deze zullen kunnen worden voorgesteld, als
zij, voor bet rigtig in werking brengen en handhaven van de
bovengemelde beginselen , noodzakelijk en geschikt zullen oordeelen . (Zie Circulaire 27 September 1827 .)
17 September 1827, n°. 94.

Besluit, waarbij de commissie nit den Raad van State, ingesteld bi j besluit van den 16 September 1815, n°. 62, permanent
wordt verklaard, en voorts inhoudende, dat die commissie nit
een grooter getal leden zamengesteld kan worden dan aanvankelijk is bepaald ; als zullende zij belast wezen met de voorstellen, betrckkelijk de uitvoering van de op den 18 Junij 1827
gesloten overeenkomst met den H . Stoel en aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken advies geven, op de stukken, welke
to flier zake aan haar zullen worden gezonden . (Zie Besluit 28
September 1827, n° . 175 .)
21 September 1827, n°. 145 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Kerkvoogden en provincials Gouverneurs, houdende herinnering aan de bepalingen der koninklijke besluiten van den 11
Julij 1825 en 20 November 1825 (Staatsblad n°. 60 en 76) om-
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trent het niet opoemen van kweekelingen in de Seminaries, das
op den voet bij die besluiten bepaald . (Zie Besluit 20 Junij 1829,
Staatsblad n° . 49.)

ZTota, Reeds voor fret sluiten der overeenkomst van den 18 Junij
4827 had het Gouvernement de verzekering gegeven, dal de bijwoning der lessen van het Collegium Philosophicum poor de
kweekelingen tot bet priesterschap, voor bet vervolg, niet meer
verpligtend zoude zijn en zij alzoo in de Seminaries zouden kunnen opgenomen worden, zonder aan de bepalingen der voormelde
besluiten 'te hebben voldaan .
Aan die verzekering is gevolg gegeven bij de koninklijke besluiten van den 20 Junij en 2 October 4829 cStaatsblad no, 49
en 66 .)
27 September 1827, Provinciaal blad n°. 46 .
Circulaire van den Gouverneur van Zuid-Holland, houdende
nadere voorschriften betrekkelijk bet does ophouden van bet
begraven in de kerken en bet aanleggen van nieuwe begraafplaatsen . (Zie Missive, 26 October 1827, no . 93.)
Nota . Deze circulaire is strekkende, our bet refit verstand der
hierboven, onder dagteekening van den 22 Augustus 1827, no . 67,
vermelde circulaire en de daarbij aangeteekende heschikking van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van den 28 dierzelfde
maand, to does kennen en eenige nadere voorschriften mede to
deelen, om de behoorlijke en regelmatige uitvoering van 's Konings bevelen to defer zake to helpen verzekeren .
Daarbij wordt in de eerste plaats aanbevolen, om de voormelde heschikking aan de Administrateuren van kerkelijke goederen (kerk-besturen) van de onderscheidene godsdienstige gezindheden, aan wier toezigt bet beheer der begraafplaatsen, in
of buiten de kerken, toes nog was onderworpen, to does kennen en , waar zulks noodzakelijk of nuttig mogt zijn, ovecleggend met dezelve to handelen .
Voorts wordt daarbij meer bijzonder de aandacht gevestigd
op de volgende punten
1° . Dat, in de steden en gemeenten, waar nieuwe begraafplaatsen
zullen moeten worden aangelegd, en bijaldien die steden en
gemeenten zelve niet in bet bezit van geschikte gronden zijn,
6

4 2

de besturen, omtrent bet afstaan van een behoorlijk terrein,
niet de eigenaren van hetzelve in overleg zullen moeten treden
en de meest doelmatige pogingen dienen aan to wenden, ten
erode hen daartoe in der minne to bewegen, en alzoo eene outeigening ten algemeenen nutte voor to komen ; dat zij voorts de
kosten zullen moeten doen opnemen, welke tot hot behoorlijk
inrigten van dien grond tot eene begraafplaats zullen vereischt
worden, om daarna de noodige voordragt tot aankoop en verdere daarstelling, en tot vinding der kosten, aan den Raad to
kunnen doen ; terwijl bet dien ten gevolge, door den Raad to
semen besluit, bij wijze van proces-verbaal der gehoudene deliberation , suet eene acte van tauxatie en opmeting, ter verkrijging van de vereischte autorisatie, tijdig aan Gedeputeerde Staten
zal moeten worden ingezonden, die daarop, voor zoo veel noodig, de goedkeuring des Konings zullen vragen,
2' . Dat, omtrent de ligging der kerkhoven, derzelver inrigting en
bet begraven zelf, zal dienen to worden geraadpleegd, en, zoo
veel doenlijk, gevolgd, hot rapport van den raad van geneesen scheikundigen in dato 26 Augustus 9825 (zie hiervoren hi . 54) .
3 Dat de besturen van die steden en gemeenten , waar, naar
hun inzien, geese nieuwe begraafplaatsen moeten benobdigd
zijn , de steliige verzekering zullen moeten geven , dat de reeds
bestaande beantwoorden aan 7.ijner Majesteits heilzame begeerte
en aan de regelen , in voormeld rapport vervat .
4° . Dat die besturen, welke moeten vermeenen to vallen in de
termen van uitzondering van bet door den Koning aangenomen
algemeene grondbeginsel, de zeer afdoende redenen, die zij daarvoor zullen moeten hebben, omstandig behooren to vermelden
in een proces-verbaal der deliberation van den Raad, welk stuk
bij Gedeputeerde Staten zal moeten worden ingediend, onder
bijvoeging van eene naauwkeurige omschrijving van de ligging
der thans gebruikt wordende begraafplaatsen en van die der zich
meest in de nabijheid bevindende gebouwen, zoo mogelijk door
eene schetsteekening verduidelijkt .
Eindelijk worden de betrokken besturen nog aangeschreven,
om de bestaande tarieven der geheven wordende en de concept
tarieven der in hot vervolg to heffen regten of retribution, wegens bet begraven van lijken, geese uitgezonderd, in to zenden .

28 September 1827, n

175 .

Besluit, waarbij drie nieuwe leden worden benoemd tot aanpermanents commissie nit den Raad van State voor
de taken der R . K . Eeredienst, en voorts aan die commissie
worth loegevoegd, met delibererende stem, sen Referendaris
der tweeds klasse bij den Raad van State, in kwaliteit van Secretaris. (Zie Besluit 12 December 1829, n° . 114 .)

vulling der

2 October 1827, Staatsblad n

41 .

Besluit, houdende bekendmaking en afkondiging van de overeenkomst, den 18 Junij 1827, tusschen den Koning en den Pans
aangegaan en door Z . M . den 25 Julij 1827, bekrachtigd . (Zie
Besluit 2 October 1827, Staatsblad n° . 42 .)

Nota . Die overeenkomst is in drie artikelen vervat , luidende
Art . 1 . De overeenkomst, die in den jars 1801, tusschen den
Paus Pius VII en het rransche Gouvernement aangegaan , en
voor de zuidelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden van kraeht is, zal op de noordelijke provincien toegepast
worden .
Art . 2 . Elk Bisdom zal zijn Kapittel en zijn Seminarie hebben .
Art . 3, Ten aanzien van het geval , voorzien bij het 47e artikel der overeenkomst in den jars 1804 aangegaan, worth bet
volgende bepaald
Zoo dikwerf de Aartsblsschoppelijke of enn Bisschoppelijke
Stoel zal open komen, zullen de kapittels diet kerken , binnen
den tijd van eene maand , to rekenen van den tag der vacature
of, ten kennisse van Z . MM den Koning breugen de names der
kandidaten, tot de Nederlandrche geestelijkheid behoorende ,
welke zij waardig en bekwaam zullen oordeelen de Aartsbisschoppelijke of Bisschoppelijke kerk to bestieren, en welke zij
sullen weten met zoodanige vroomheid, kinds en beleid begaafd
to zijn, als bij de wetten der Kerk in de Bisschoppen vereischt
worth.
Indies echter bij toeval eenige den kandidaten aan Z . M, den
Koning minder aangenaam mogten zijn, zullen de kapittels hen
van de lijst schrappen, zoo nogtans, tat en sen voldoende petal
can kandidaten zal overblijven, waaruit sen nieuwe Aartsbissehop of Bisschop zal gekozen worden, .

De kapittels zullen alsdan tot de kanonieke keus van den Aartsbisschop of Bissehop, nit een der overgebleven kandidaten, volgens de gewone kanonieke voorschriften, overgaan, en het
authentieke proves-verbaal der keuze binnen eene maand aan
den Pans doers toekomen,
De Paus zal het proves-informatief over de gesteldheid der
kerk en over de hoedanigheden van hem, die tot de Aartsbisschoppelijke of Bisschoppelijke kerk zal worden verheven, doers
opmaken, overeenkomstig de voorschriften van Urbanus VHF
(zaliger gedachtenis) en hetzelve aangenomen zijnde, zal de
Paus, wanneer hij in hens , welke benoemd zal worden, die
hoedanigheden erkent, die bij de kanons vereischt worden, hem
zoo spoedig, als zulks zal kunnen plaats grijpen, overeenkomstig
de vastgestelde regelen door kpostolische brieven bevestigen .
Wanneer echter de keus niet kanoniek genoeg mogt zijn geschied, of indien het mogt blijken, dat hij , die benoemd zou
worden , voorzegde hoedanigheden net bezit, zal de Pans door
eene bijzondere gunst toelaten, dat het kapittel tot eerie nieuwe
keus op bovengemelde kanonieke wijze overga .
's Konings bekrachtiging van deze overeenkomst is van den
navolgenden inhoud
uWij keuren bovengemelde overeenkomst en elk artikel daarin
avervat, goed ; verklaren dat een en antler is aangenomen, beukrachtigd en bevestigd , en beloven, dat hetzelve, volgens vorm
»en inhoud , zal worden ten uitvoer gelegd en nagekomen .
((In teeken der waarheid bebben Wij deze afgevaardigd, eigen))handig onderteekend, gecontrasigneerd en van Ons koninklijk
»zegel voorzien to Brussel, derv vijf en twintigsten Julij in het
ujaar Onzes Heeren duizend acht honderd zeven en twintig, bet
aveertiende van Onze regering.i
De overeenkomst, die op den 45 Julij 4801 (26 Messidor IX
jaar) tusschen Pans Pius VII en het Fransehe Gouvernement
was aangegaan en bij de bovenstaande overeenkomst, behoudens
de daarbij gemaakte wijzigingen, op de toenmalige noordelijke
provincien (bet iegenwoordig Koningrijk der Nederlanden) toepasselijk is verklaard, werd in die gewesten, reeds ingevolge
de keizerlijke decreten van den 22 Junij 1840 en 6 Januarij 4811 w

*itvoerbaar gesteld ; terwi ji , in verband daarmede , bi j art . B
van hot concordant van Fontainebleau van den 25 Januarij
4843 (afgekondigd als wet van Staat den 43 Februarij 9843) tIe
bepaling was gemaakt, dat de Keizer en de Paus zich onderling
zouden verstaan omtrent de in Holland op to rigten Bisdommen .
De overeenkomst van 4804 - welke in 4827 riiet op nieuw is
afgekondigd, omdat de afkondiging daarvan, volgens de boven
aangehaalde decreten van den 22 Junij 4810 en 6Januarij 4844,
tijdens hot Fransche bestuur, in de _Voo,d-JVederlandsche gewesten bereids had plants gehed - luidt als volgt
Art . 4 . De Katholijke, Apostolische, Roomsche Godsdienst zal
vrij in Frankrijk uitgeoefend worden . Hare eeredienst zal opentiaar zijn, mits zich schikkende near de reglementen van policie ,
welke bet Gouvernement zal noodig oordeelen voor de openbare rust .
Art . 2 . Er zal door den H . Stool, met overleg van hot Goavernement, eene nieuwe omschrijving der Fransche diocesen
gemaakt worden .
Art . 3 . Zijne Heiligheid zal aan de tegenwoordige titularissea
tier Fransche Bisdommen verklaren , dat zij van hen met eon
vast vertrouwen verwacht, voor hot welzijn van den vrede en
tier eensgezindheid, alle snort van opo8'eringen, zelfs die hunner
zetels .
Indien zij , ten gevolge deter aanmaning, weigerden die opoffering, voor hot welzijn der Kerk vereischt, te doen (eene
weigering niettemin, welke Z . H . geenszins verwacht), zal er
door nieuwe titularissen, in de bestiering der Bisdommen van
de nieuwe omschrijving, op de volgende wijze voorzien worden .
Art . 4 . De eerste Consul der Republiek zal binnen de drie
maanden, welke de afkondiging der butte van Zijne Heiligheid
sullen volgen, de benoeming doen tot de Aartsbisdommen en
Bisdommen van de nieuwe omschrijving., Zijne Heiligheid sat
de kanonieke instelling geven, volgens de vormen, in betrekking tot Frankrijk, voor de verandering van bet Gouvernement,
in gebruik .
Art . 5 . De benoemingen voor de Bisdommen, welke in bet
vervoig openvallen, sullen insgelijks gedaan worden door den
cersten Consul, en de kanonieke instelting sat door den H . Steel
gegeven worden, overeenkomstig bet voorgaande artikel .
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Art . 6 . De Bisschoppen zullen, alvorens in bediening to Ireden, in handen van den eersten Consul, den eed van getrouwbeid, welke in gebruik was voor de verandering van bet Gouvernement, in de volgende bewoordingen uitgedrukt, afleggeu
«1k zweer en beloof aan God, op de heilige Evangelien ,
»gehoorzaamheid en getrouwheid aan het Gouvernement, door
»de constitutie der Fransche Republiek ingesteld . Ik beloof ook
ageene verstandhouding to hebben, geenen raad bij to woven,
aaan geese verdachte verbindtenis deel to semen, hetzij binanen of buiten 's lands, welke tegenstrijdig is aan de Repuaabliek ; en, bijaldien ik , in mij n diocees of elders, verneem ,
ndat er lets gesmeed werd tot nadeel van den Staat, zal ik
sbet aan bet Gouvernement bekend makes,»
Art . 7 . De geestelijken van den tweeden rang zullen denzelfden eed afleggen in handen van de door bet Gouvernement aan
to wijzen burgerlijke autoriteiten .
Art . 8 . Bet formulier van bet volgende gebed zal, op bet
einde der kerkdienst, in al de Katholijke kerken van Frankrijk, luide gebeden worden
ttDomine, salvam fac Rempublicam .
a Domine , salvos fac Consules . as
Art . 9 . De Bisschoppen zullen eene nieuwe omschrijving der
parochien van hunne dioceses makes, die eerst na toestemming
van bet Gouvernement van kracht zal wezen .
Art . 40 . De Bisschoppen zullen de Pastoors benoemen . Hunne
keus zal niet kunnen vallen das op personen door bet Gouvernement aangenaam verklaard .
Art . 11 . De Bisschoppen kunnen een kapittel in hunne hoofdkerk en een Seminarie in hun Bisdoan hebben , zonder dat bet
Gouvernement zich verpligt die to begiftigen .
Art . 42 . Al de metropolitaansche, kathedrale , parochiale en
andere niet vervreemde kerken, voor de eeredienst benoodigd,
zullen ter beschikking van de Bisschoppen gesteld woe den .
Art . 13 . Zijne lleilirheid verklaart, voor het welzijn van den
vrede -en de gelukkige herstelliog der Katholijke godsdienst , dat
zij, noch hare opvolgers, de koopers der vervreemde geestelijke
goederen, op eenigerlei wijze, zullen verontrusten , en dat mitsdien de eigendom dezer goederen, de regten en inkomsten daar-

sari verbonden, onveranderlijk zullen blijven in hunne handers
of in die hunner regtverkrijgers .
Art . 14 . Het Gouvernement zal een behoorlljk tractement verzekeren aan de Bissehoppen en aan de Pastoors, wier dioceses
en parochien in de nieuwe omschrijving zullen begrepen zijn .
Art . 15. Het Gouvernement zal insgelijks rnaatregelen semen
opdat de Fransche Katholijken, des verkiezende, fundatien, ten
voordeele der kerken , zullen kunnen stichten .
Art . 16. Zijne Heiligheid erkent, in den eersten Consul der
Fransche Republiek, dezelfde regten en voorregten, welke bet
oude Gouvernement bij Haar genoot .
Art . 17. Er is tusschen de contracterende partijen overeengekomen, dat, ingeval iemand der opvolgers van den tegenwoordigen eersten Consul niet-KatholUk ware , de regten en
voorregten in her bovenstaande artikel vermeld, en de benoesuing voor tie Bisdommen, ten zijnen opzigte, door eerie nieuwe
overeenkomst, zullen geregeld worden .
Bij de overeenkomst van den 18 Junij 1827 is aan lket zoo
even gemelde 17° artikel der overeenkomst van 1801 gevolg gegeven ; terwijl de overige artikelen, welker letterlijke toepassing in bet Koningrijk der Nederlanden niet regtstreeks kon
plaats hebben, in eenen gewijzigden zin zijn verklaard bij de ,
na voorafgaand overleg tusschen her Gouvernement en den H .
Stoel, ontworpen pauselijke bulle van den 16 der kalenden van
September 1827 .
2 October 1827, Staatsblad n° . 42 .
Besluit, houdende afkondiging der bulle, den 16 der kalenden van September 1827 to Rome afgevaardigd en bevattende
de bekrachtiging der overeenkomst tusschen den Koning en den
Pauselijken Stoel, op den 18 Junij 1827 aangegaan, en zulks
zonder goed to keuren de clauses, formulieren of uitdrukkingen
in die bulle voorkomende en die strijdig zijn of zouden kunnen
wezen met 's lands wetten .

Nota . De voorsz . bulle, welke in

bet Staatsblad is opgenomen,
bevat, behalve de bekrachtiging van de overeenkomst van den
18 Junij 1827, de, met bet Gouvernt-merit, vooraf overeenge-
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komene regeling der uitvoering ; waarran de voornaamste bepalingen hoofdzakelijk hierop nederkomen
1

Het Koningrijk zal acht Bisdommen bevatten ,

waarvan een

bet Metropolitaan en de zeven overige Suf Jragaan Bisdommen
zullen zijn . Het Aartsbisdom van Mechelen en de Bisdommen
van Luik, Namen, Doornik en Gent (welke reeds bestonden),
mitsgaders bet nieuw op to rigten Bisdotn van Brugge, zullen
de zuidelijke provincien, en de nieuw ingestelde Bisdommen
van Amsterdam en 's Hertogenbosch de noordelijke provincien
omvatten .
2° . De meer naauwkeurige omschrijving der Bisdommen en de
sneer volmaakte organisatie der kapittels, zullen nader, door
binnen kort of to vaardigen apostolische brieven , worden vastgesteld .
3°. 1)e Kapittels verkrijgen de bevoegdheid, om, zoo lang de staat
van zakcn , in bet 17° artikel der overeenkomst van 4801 vermeld, zal blijven voortduren, nieuwe Bisschoppen, uit lyederlandsche geestelijken, to verkiezen .
4° . De eerste benoeming gesehiedt door den Paus, die aan zich de
bevoegdheid voorbehoudt, om , des noodig, aan de Bisschoppen

Coadjutoren of hulp-Bisschoppen toe to voegen .
5° . De eed , door de Bisschoppen en de geestelijkheid der tweede
orde of to leggen, zal in de navolgende bewoordingen zijn vervat
«1k zweer en beloof bij God op de heilige Evangelien, geahoorzaamheid en trouw aan Z . M . den Koning der Nederalanden, mijnen wettigen Vorst . Wijders beloof ik geene verastandhoudiag to zullen hebben, geenen raad to zullen bijawonen, tot geene verdachte verbindtenis, noch binnen , noch
abuiten 'sRijks, die nadeelig aan de openbare rust is , to
azullen behooren, en wanneer ik, in mijn Bisdom of elders,
aontdek dat er lets ten nadeele van den Staat mogt gesmeed
»worden, dat ik hetzelve aan mijnen Heer den Koning zal
abekend maken .a
fi

Het formulier der gebeden, bij art . 7 der overeenkomst van
4801 vastgesteld, zal worden veranderd als volgt
c(Domine salvum fac regem nostrum Guillielmum .a

7° . De Bisschoppen zullen de vrije benoeming en keus banner
Vicarissen-Generaal hebben .
8° . Elk Seminarie in ieder Bisdom zal op de volgende wijze woe-
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den ingesteld, geregeld en bestierd : avooreerst zal daarin zulk
')een getal kweekelingen gevoed , onderwezen en opgeleid worden , als overeenkomstig zal wezen met de behoefte van elk
a)Bisdotrl en met bet gemak der ingezetenen ; zullende derhalve
))dot getal , door den Bisschop , soar behooren, worden vastge»steld . Wijders is het van het hoogste belong, dot zij , die zich
aaan den geestelijken stand toe wijden, niet alleen in geestealijke, maar ook in wijsgeerige rakken en andere onderwerpen,
))die met kerkelijke zaken in verband staan , behoorlijk worden
daonderwezen, opdat zij shet voorbeeld der kudde worden, en
»steeds gereed zijn aan elken vragende rekensehap to geven .u
,Weshalre de Bissehoppcn in de Seminaries al die leerstoelen
aazullen oprigten , welke zij tot een volledig onderrigt der geestelijken noodig zullen oordeelen . Zoo blijft ook bet onderwijs

a~1er leer en der tucht, benevens de opvoeding en het bestuur
ider Senlinarien aan bet gezar der respectieve Bissehoppcn, volaagens de kanonieke voorschriften, onderworpen , derwijze, dot
aaaan de Bissehoppcn zoowel het opnernen van geestelijken in de
uSeminarien , en hunne verwijdering uit dezelve, als de keus
a~der Regenten en Hoogleeraren , benevens hunne ontzetting, vrij
ablijft, zoo dikwerf zij een of antler noodig of nuttig zullen
aoordeelen .a
Zoodra de, nopens de zamenstelling der Bisdommen, nader
to geven apostolische brieven uitgevaardigd zijn, zullen de Bisschoppen tot de omschijving der nieuwe parochien , waar zuiks
noodig is, overgaan .
Overigelis blijkt nit die butte
a . dot aan elk Kapittel en aan elken Bisschoppelijken Stoel een
vast inkomen zal verzekerd worden ;
h, dot de Coadjutoren of hulp •B issch}ppen insgelijks een inkomen zullen erlangen ;
e . dot almede van Gouvernementswege behoorlijk zal voorzien
zien worden in de behoeften der Seminaries ; en
d . dot ook in het onderhoud van de Pastoors, op den voet -zoo
als in de zuideiijke provincien vastgesteld was, zal voorzien
worden .
De

ALLOCUTIE

van Z . H . Paus Leo XII , uitgesproken in fret

~eheim consistorie, gehouden to Rome den 17 September 1827,
betreffende bet gesloten coneordaat, luidt als volgt

130
Eerwaarde Broeders
Wij verkondigen u , dat de zorgen , welke Wij Ons ten task
hadden gesteld ,

gezamenlijk met den doorluchtigsten en magr

ti,en Koning der Nederlanden ,

l-Pillern I , om de kerkelijke

taken van dat land to herstellen en to regelen, door Gods hulp
eene gelukkige uitkomst hebben gehad .
Ter vervanging immers van de overeenkomst, welke Onze
voorganger Pius VII (zaliger gedachtenis) , om eenigermate to
voorzien in de rampen , welke die kerken geleden hebben, met
dengenen, die destijds de heerscbappij over Frankrijk voerde,
had gesloten , hebben Wij , met gemeen ovcrleg , een antler
verdrag, geschikt voor den tegenwoordigen staat der Nederlanden, gesloten .
Deze uvereenkomst , in due artikelen vervat , is gedrukt en
zal u , ingevolge mijne gegevene bevelen , worden voorgelegd .
Het eerste artikel dier overeenkomst bevat de volgende bepaling :
(De nieuwe overeenkomst zal niet, geiijk die van Pans Pius Vil ,
alleen voor de zuidelijke provincien van kracht zijn, maar zal
oak op de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden worden toegepast .))
hij het tweede ai tikel wordt bepaald : clot elk Bisdom zijn
Kapittel en zijn Seminarie zal hebben .u
Eindelijk wordt bij het derde artikel vastgestel+l : edat , zoo
dikwerf de Aartsbissehoppelijke of Bisschoppelijke Stoel zal open
komen, het Kapittel dier kerk ,

naar de vastgestelde vormen

bijeengeroepen, tot de verkiezing van eenen nieuwen Bisschop
zal overgaan . Deze verkiezing zal door den Pans moeten woeden bcvestigd .
Bij gezegde overeenkomst hebben Wij apostolisehe brieven gevoegd , bij welke Wij dezelve bevestigen en nitleggen . Ook deze
brieven zijn gedrukt, en Wij hebben last gegeven, dat men u
dezelve zal mededeelen .
Uit deze brieven zult gij ontwaren ,

dat Wij , gezamenlijk

met den Doorluchtigen Vorst, drie Bisschoppelijke Stoelen hebben gevoegd bij die, welke titans in bet Koningrijk der Nederlanden bestaan, en dat de jonge lieden, wier bestemming het
is, zich aan de dienst des Heeren toe to wijden, voortaan, door
geese wet verpligt zullen worden de klassen to volgen van het
Coiiegiurn Philosophicum, en dat zij alleenlijk zoodanig onder-

wljs zullen genieten, als de Bisschoppen raadzaam geoordeeld
zullen hebben voor to schrijven . Deze en andere soortgelijke
bepalingen zult gij in de apostolische brieven vermeld vinden .
Dank hebben deze brieven en deze overeenkomst , zoo zullen
de kerken in Nederland, in zoo verre de omstandigheden bet
gedoogen, nit den droevigen s(aat geraken, waariu bet ongeluh
der tijden dezelve gedompeld had . Deze gelukkige verandering
verwachten Wij met een volkomen vertrouwen .
Dit zoo groot coed, en voor hetwelk Wij, van Onze zijde,
zoo vurige wenschen hadden gekoesterd, zouden Wij wel nooit
hebben verworven , indien Koning

Willem ,

heid, door Zijne vriendschap Onswaarts ,

door Zijne wijs-

en door Zijne wel-

gezindheid voor Zijne Katholijke onderdanen , en aan Onze verlangens toegevende, Ons niet op eene verpligtende wijze , eene
behulpzame hand hadde verleend .
Om dezentwille bieden Wij bier de levendigste dankbehiigingen en plegtige daukerkentenis aan den Vader der barmhartigheid, die der Koningen hart in zijne hand houdt, zoowel als
aan den I)oorluchtigsten Monarch , vastelijk hopende , dat deze
Vorst , van Once opregtheid overtuigd, en ten voile van Once
voornemens oncterrigt, met elken dag, nieuwe bewijzen Zijner
goede inzigten ten voordeete van de Katholijke godsdienst zal geven .

Ter uitvocring van de oE'ereeukomst en pauselijke bulle hiervoren vermeld , zijn
1°O de, tot vestiging der Bisschoppelijke zetels to Amsterdam en
to 's Hertogenbosch, benoodigde gebouwen , op 's Konings last
bestemd of aangeschaft . (K . Rescript 15 December 1827, left .
Q 3s en Besluit 48 Mei 1828, n° . 26 .)
2° . de Bisschoppelijke zetels van Na men, Luik Doornik en Gent
door den Pans, met goedvinden van den Koning, vervuld . (Besluiten 47 September 4828, n° . 34 en 4 October 1829, n ° . 108,
109 en 140 .)
3° . de inrigting der Seminaries, op de wijze bij de bulle omsehreven, toegestaan, nadat de bij woning der lessen van bet
Collegium Philosophicum , voor de kweekelingen tot bet priesterscbap, in plants van verpligtend, facultatief was ver ;laard .
(Be$luiten 20 Junij en 2 October 1829, Staatsblad o •49 en 66 .)
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het inkomen der benoetnde Bisschoppen voorloopig vastgesteld .
(Besluiten 31 December 9828, no . 95 en 1 April 4830, n° . 4 .)
5°, de vrije benoeming der Bisschoppelijke Vicarissen-Generaal bevestigd en de wijze geregeld, waarop dezelve in bet genot van
jaarwedden uit 's Rijks kas zullen kunnen geraken . (K . Reseript
7 Aagustus 4830, lets, i.' 5 .)
6° de benoodigde fondsen tot voorziei~ing van bet ontbrekende aan
de materiele behoeften vann de Eeredienst op de buitengewone
Staats-begrootingen van 1827-9829 gebragt . (Begrootings-wetten
in bet Staatsblad van 1827, n° . 15 en 65, mitsgaders in dat
van 1828, n° . 87) ; en
7°, de benoodigde geldmiddelen tot kwijting der jaarwedden van
de Bisschoppen en de dienstdoende geestelijken, der behoeften
van de Kapittels , Seminaries , enz . , op de tienjarige begrooting, aanvang nemende net 1880, geblatt (Wet 24 December
1829, Staatsblad n° . 75 .)
4oo

3 October 1827, no . 139 .
Circulaire van derv Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
R . K . Kerkvoogden der' onderseheidene districten, houdende,
onder toezending der pauselijke bulls van den 16 der kalenden
van September 1827 (hierboven vermeld), uitnoodigint ;, om dat
stuk in de kerken van hun ressort to does afkondigen .
.lVota . Die afkondiging is, door de Kerkvoogden, bij expresselijk
daartoe in November of December 1827 uitgevaardigde mandamenten, aan hunne onderhoorige geestelijkheid, bevolen en heeft
overal, op sen der Zondagen van den advent van datjaar, met
inachtneming van de gebruikelijke plegtigheden, in de kerken
plaats gehad .
5 October 1827 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de provincials Gouverneurs, houdende mededeeliug van den
zamenhang der onderhandeling, van welke de overeenkomst van
den 18 Junij 1827 het voornaamste gevolg is geweest ; - en
zulks meer bijzonder, voor zoo vest betreft het Collegium Philosophicum, in verband met de pauselijke allocutie van den 17
September 1827 .
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11 October 1827 .
Circulaire van den Administrateur van bet Armwezen, hou'
dende bemerking, in bet belang der instellingen van weldadig~
held, dat bet aankoopen van inschrijvingen op bet Grootboek
der Nationals Schuld, beschouwd kan worden moor voordeelig
en doelmatiger to zijn dan de belegging der Fondsen van die
instellingen bij particulieren . (Zie Circulaire 16 April 1830, n° . 76.)
15 October 1827, Staats-Courant n

244 .

Aanspraak, door Z . III, den Koning gedaan, bij de opening
der gewone zitting van de Staten-Generaal, houdende, voor zoo
veel hot trefen der overeenkomst met den H . Stool aangaat,
hot volgende :
De hoop, welke 1k, aan Uwe vergadering, in hot vorige
ojaar betuigde, dat er eerlang eene schikking, omtrent de aan»gelegeuheden der Roomsch Katholijke Eeredienst, met den
))Pauselijken Stool zoude kunnen getrofen worden, heett zich
»verwezenlijkt . De onderhandelingen deswege hehben, van
»wederzijde, bet kenmerk gedragen van eon opregt verlan~~gen, om dit gewigtig onderwerp tot onderling genoegen to
nregelen, en zijn gelukkiglijk besloten door eene to Rome
»geteekende, en thans bekrachtigde, overeenkomst, welke aan
oU Edel Mogenden zal worden medegedeeld .
aHet voorbehoud, onder welke de alkondiging der butte,
ohij die gelegenheid door den Paus uitgegeven, nopens de
»uitlegging dezer overeenkomst, door Mij vergund is, bevat
))den waarborg, welke 's lands wetten noodzakelijk maakten .o
(Zie Aanspraak 20 October 1828 .)
Nota, Bij bet adres van antwoord op die Troonrede hebben de
Staten-Generaal zich , to dien aanzien , blijkens de StaatsCourant n° 256, op den 29 October 1827, aldus genii
oDe troop , welke Uwe 111ajesteit ons in bet vorige jaar to
f>kennen gaf, om spoedig eene schikking, omtrent de zaken van
ode R. K . Eeredienst, met den Pauselijken Studl gesloten to
ozien , deed ons den wensch uiten, dat zoodanige schikking in
oovereenstemming zoude zijn met de Grondwet, wij vernemen
))met genoegen, dat de deswege geopende onderhandelingen ge-
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.lukkig zijn besloten door eene overeenkomst, welker mededeeling ons Uwe Majesteit toezegt .
clef heilzaam voorbehoud, gevoegd bij bet verlof tot afkon»diging der pauselijke belle, dat gees bloot formulier is, vernschaft ons de zekerheid , dat het zesde en tiende hoofdstuk der
~+Grondwet, het eene van de Godsdienst, bet andere van bet
nOnderwijs en bet Armbestuur, ongeschonden zullen blijven,
seen daarop evenmin inbreuk zal geschieden, als op de andere
»wetten des Rijks, betrekkelijk die gewigtige onderwerpen,n
(Zie K . Boodschap 29 October 4 827 .)
26 October 1827, n° . 93 .
Koninklijke beschikking, houdende dat, in de berekening der
bevolking, met opzigt tot de begraafplaatsen, moet worden begrepen niet alleen het getal ingezetenen, woonachtig in de stall,
bet dorp, vlek of gehucht, waarin het kerkhof gelegen is, maar
ook bet petal inwoners der overige plaatsen , welke van hetzelfde kerkhof gebruik waken . (Zie Koninklijk Rescript 15 Fehruarij 1828, n ° . 108 .)

Nota . Deze beschikking is bekend gemaakt bij circulaire van den
Administrateur san bet Binnenlandsch bestuur van den 3 November 1827, n0 . 96
Volgens eene, bij missive van dien Administrateur van den
7 December 4830, n° . 7, medegedeelde koninklijke decisie, is
verklaard, dat, met betrekking tot bet, op de algemeene begraafplaatsen, of de gedeelten van dien, hegraven van tijken
van ingezetenen uit andere gemeenten, bet nimmer aan de burgerlijke gemeenten als verpligting kan worden opgelegd, om
zoodanige lijken op hunne begraafplaatsen to ontvangen, maar
dat zulks geheel en al aan de beoordeeling der plaatselijke becturen behoort to worden overgelaten . (7.ie de Nota geplaatst
bij de circulaire 40 Maart 4828, n° . 57.)
29 October 1827, Staats-Courant n° . 256 .
Koninklijke boodschap, waarbij aan de Staten-Generaal, overeenkomstig art . 58 (thans 57) der Grondwet, wordt ingezonden
een afschrift der, op den 18 Junij 1827, tusschen den Koning
en den Paus gesloten overeenkomst .
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1 November 1827, n° . 33 .
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten der noordelijke provin
den worden gemagtigd, om, voor zoo verre hij bet aanleggen
van nieuwe begraafplaatsen gronden zullen moeten worden aangekocht of verruild, en geld-opnemingen gedaan, voor de door
de steden to doene aankoopen, en voor alle ruilingen en geldopnemingen, welke door de stedelijke en plaatselijke besturen
noodzakelijk zullen worden geoordeeld, de vereischte autorisatie
to verstrekken ; onder bepaling, dat tegen bet einde van het
jaar 1828, door Gedeputeerde Staten, aan bet Departement van
Binnenlandsche Zaken, eene opgave zal worden ingezonden van
de, dien ten gevolge door hen verleende autorisatien . (Zie K .
Rescript 15 Februarij 1828, n° . 108 .)
21 December 1827, n° . 93 .
Koninklijke beschikking, houdende, dat Zijne Majesteit zwarigheid vindt, om in afw achting van de uitvoering der met den
H . Stoel getroffen overeenkomst, onitrent de regeling der kerkelijke taken, tot eene hlijvende bepaling over to gaan nopens bet
verleenen van toelage aan de !loomsch Katholijke geestelijken,
onder de bij de besluiten van 6 September 1814, n° . 48 en 18
Februarij 1815, n° . 98 bedoelde voorwaarden ; -- edoch dat
intusschen gratif catien voor eens, of tegemoetkomingen wegens
gemis van landelijke hezoldiging, zullen kunnen worden toegekend . (Zie Besluit 26 September 1845, n °. 105 .)
24 December 1827, Staatsblad n° . 65 .
Wet, houdende vaststelling der tweede afdeeling van de begrooting over den jare 1828, waarop onder het vijfde hoofdstuk
is gebragt eene som van f 400,000 voor kosten eventueel benoodigd ter voorziening in bet ontoereikende voor de Roomseb
Katholijke Eeredienst en daartoe vereischte gebouwen .

1Vota, De Minister van Binnenlandsche Zaken gaf, in betrekking
tot de voormelde som, bij de beraadslaging over de begrooting
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op den 20 December
4827, de volgende inlichtingen
~De gevraagde som voor de behoeften van de R. K . Eeredienst,
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aaingevolge de geslotene overeenkomst met den Pauselijkenstoel ;
uis to hoog voorgekomen, in vergelijking met de raming, die
adaa1 voor in de begrooting van 1827 voorkomt .
Doch op daze bedenking zal men wet niet larger staan , zoo))dra men slechts eenige onkosten in aanmerking neemt, welke
edaaruit moeten goedgemaakt wordens Het aanschaflen van bisaschoppelijke huizen, van gebouwen voor de Seminarian in de
aanieuwe Bisdommen, hat bouwen van kerken , waar die ontebreken , of bet borstal derzelve ,

waar zij vervallen of riot

»gesehikt genoeg zijn voor de godsdienst-oefening, dit is de voornname bestemming der geraamde sommen voor de dienst van hat
evolgende jaar.
uU Edel Mogenden kunnen nagaan, welke groote onkosten dit
Breeds in de acht of roger provincien veroorzaken tnoet, waaruit
ode nicuwe Bisdommen zamengesteld worden . Eene naauwkeuorige opgave deter onkosten kon voor als nog riot gedaan woeoden , omdat veto schikkingen , waaruit dezelve moeten voortawloeijen , nog uiet gemaakt zijn , en zulks van eon aantal bijaizondere omstandigheden zal moeten afhangen . Zoo zal, bij voor»beeld, de omsehrijving en vaste bepaling der kerspelen in elk
aaBisdom moeten plaats hebben, alvorens men de juiste behoeften
odor kerken zal kunnen beoordeelen .o (Zie Staats-Courant van
den 24 December 1827, n° . 303 .)
Van de, tot hat bedoelde einde, toegestane som, heeft nagenoeg =o eene andere bestemming gekregen . Slechts ongeveer Io
is ten behoove van R . K . kerken gebezigd en bet overige, ruim
bedragende, is, bij de afsluiting der begrooting, ingevolge
koninklijk beslnit van den 24 Julij 1832,

no . 13 , ten behoove

van 's Rijks schatkist vrijvallend verklaard .

1t1 Januarij 1828, Provinciaal blad no. 5 .
Circulaire van den Gouverneur van Zuid-Holland, houdende,
op uitnoodiging van bet Departement van Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 2 Januarij 1828, aanschrijving aan de bestuurders van liefdadige gestichten, om, bij bet opnemen van
kinderen in die gestichten, zich to verzekeren van burner juisten
ouderdom, door bet doer ligten van uittreksels nit de geboorte-
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registers van den Burgerlijken Stand, (Zie de Wet van den 15
Pluviose XIII jaar (4 Februarij 1895), hier to laude executoir
verklaard bij decreet van den 6 Januarij 1811, betreffende de
voogdijschap der kinderen, die in de godshuizen worden toegelaten, mitsgaders art, 421 van fret Nederlandsch Burgerlijk
Wetboek .)
12 Februarij 1828, n° . 119 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende
inlichtingen omtrent den aard van en bet onderscheid tusschen
de kapellen en annexen, in verband met bet decreet van den
30 September 1807 .
Nota . Onder kapellen worden verstaan degenen, welke eenen
vasten en ter plaats wonenden kapellaan hebuende, tot eene
dagelijksche godsdienst •o efening verstrekken en alzoo, op enkele
uitzonderingen na, gebruikt worden tot bet verrigten van gelijke
diensten en plegtigheden, als in de parochiale kerken gehouden
worden .
Annexen zijn degenen, welke alleen tot bet lezen van Mis,
op Zon- en feestdagen, en somtijds ook lot bet geFen van Christelijk onderwijs, kunnen gebezigd worden, maar waarin overigens niet al die diensten en plegtigheden gehouden mogen worden, welke in de parochie-kerken geschieden .
15 Februarij 1828, n° . 108 .
I oninklijk rescript, houdende, als beshssing op de vraag
((of de begraafplaatsen, onmiddelijk naast en aan de kerk gealegen, wanneer dat gebouw op den daartoe bepaalden afstand
»van de bebouwde kom der gemeente verwijderd is, bij eene
))bevolking van meer dan duizend zielen, zullen kunnen blijven
»bestaan, dan wel of dezelve zullen moeten gesupprimeerd wor»den?» - dat er geene redenen bestaan, om zoodanige begraafplaatsen, mils overigens op den genoegzamen afstand van de
bebouwde kom der' gemeenten verwijderd zijnde, to supprimeren, maar dat zij zullen kunnen behouden blijven . (Zie Circulaire 8 Maart 1828, n° . l .)
lYota . Volgens koninklijk rescript van den 7 September 4828 ,
n°. 927, moet de kom der gemeente geacht worden zich uit to
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strdkken tot de geheele jurisdictie, voor zoo veel binnen dezelve
zich verzameiingen van met elkander in verband, of digte nabij'heid staande woningen bevinden .
22 Februarij 1828,
Circulaire van den Adrninistrateur voor pet Armwezen, houdende inlichtingen tot oplossing van eenige vraagpunten, rakende
pet koninklijk besluit van den 17 Augustus 1827, n° . 125, betrekkelijk de opzending, verpleging, enz . van wees-kinderen,
vondelingen, enz . i n de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid .
8 Maart 1828, n° . 1 .
Circulaire van den Administrateur voor pet Binnenlandsch
bestuur, houdende mededeeling, dat Zijne Majesteit zich, bij
beschikking van den 18 Februarij 1828, left . U 5 , heeft vereenigd
met bet gevoelen van den Raad van State, dat, naar aanleiding
van pet decreet van den 23 Prairial XII jaar, - waarvan de
bepalingen, volgens 's Konings bedoeling, met den 1 Januarij
1829, behoudens eenige uitzonderingen, omtrent bet begraven
op kerkhoven in gemeenten, welke niet meer dan 1000 zielen
bevatten, moeten herleven, - de maatregel van bet begraven
buiten de kerkgebouwen als eene zuiver burgerlijke instelling
moet worden beschouwd, to dien eil"ecte, dat bet toezigt en de
uitoefening der policie op bet begraven en de begraafplaatsen
noodzakelijk moet toekomen aan de burgerlijke autoriteit, welke
met de kosten tot bet aanleggen, inrigten en onderhouden van
de nieuwe begraafplaatsen belast, dan ook de daaruit spruitende
voordeelen zal moeten genieten, onverminderd de gel3oudenheid
van pet burgerlijk bestuur, om aan zoodanige kerkelijke gemeenten, welke zulks zouden molten behoeven, uit die begrafenisregten, na aftrek der kosten van aanleg en onderlroud der nieuwe
begraafplaatsen, jaarlijks, zoodanige tegemoetkoming to verleenen, als derzelver behoeften (terzake van bet verlies dien
begrafenis-regten), op gronden van billijkheid, zullen vorderen .
(Zie Circulaire 10 Maart 1828, n° . 57 en Koninklijke besehikking van den 8 Januarij 1829, ri° . 108, hekend gemaakt bij
Circulaire- van i l Februarij 1829, n° . 4 .)
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10 Maar t 1828, n° . 57 .
Circulaire van den Administrateur voor het Binnenlandsch
hestuur, boudende mededeeling van 's Konings beslissing : dal
er slechts eene algemeene begraafplaats door de burgerlijke gemeente behoeft to worden aangelegd en onderhouden ; dock dal
deze, zoo veel mogelijk , zoodanig most worden ingerigt , dal
Cr voor alle gezindheden gelegenheid zij, de lijken bij anderen
van dezelfde gezindheid, des verkiezende, ter aarde to bestellen ; en dal bet daarenboven aan elke gezindheid kan worden
vrijgelaten, om eene geheel afzonderlijke begraafplaats aan to
leggen, mils, in dal geval, al cle kosten daarvan dragende en
order zoodanige verdere voorwaarden, als noodig zullen zijn,
om de burgerlijke gemeente voor nadeel to behoeden ; terwijl
ook die afzonderlijke begr aafplaatsen , in alle gevallen, aan het
toezigt en de policie van het plaatselijk bestuur zijn en blijven
onderworpen . (Zie Koninklijke beschikkingen van den 5 April
1828, n° . 15, 2 Januarij 1830, n° . 88 en 26 September 1846,
n°. 91 .)
1Yota . Bet 15' artikel van het decreet van den 23 Prairial XII

jaar, bepaalt to flier zake, het votgende : dal in de gemeenten , alwaar men verschillende godsdiensten belijdt, elke godsdienstige gezindheid eene afzonderlijke begraafplaats moet hebben ; terwijl ingeval er slechts eene enkele begraafplaats mogt
bestaan , men dezelve zal verdeelen door muren , heggen of
grachten , in zoo vele deelen, als er verschillende godsdiensten
zljn, met eenen afzonderlijken ingang voor elk deel ; en levers
daaraan eene zoodanige ruimte zal geven , als geevenredigd zal
zijn aan het petal inwoners van iedere godsdienstige belijdenis .
Bet doel van, deze bepaling is , bij de circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Prefreten, gedagteekend
8 Messidor XII jaar , in voege als volgt verklaard
aLa profession des dig'erens tulles daps une mane commune ,
pa souvent donne lieu, quart aux inhumations, a des quenelles
}yet discussions religieoses . Pour en empecher le retour, le Gounvernement a pense que , daps ces communes, chaque culte
adevait avoir un lieu d'inhumation pcirticulier; it en a fait, en
~consequence l'ohjet ode Particle 15 du decret . I1 a de plus
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aordonne , daps le cas ou it n'y aurait qu'un seal cimetiere ,
uqu'il fut partage par des sours, hales on fosses, en autant de
aparties qu'il y a de cultes differens, avec one entree parUculiere .a
Volgens art. 44 van voormeld decreet kan ieder op zijnen eigen
grond worden begraven , mils die eigendom gelegen zij 35 a 40
metres (ellen) buiten den omtrek of kom der steden en vlekken .
Ook hebben de ingezetenen de bevoegdheid, om hunne afgestorvene ouders of vrienden to hegraven in andere gemeenten dan
waarin de lijken gevallen zijn . Bij de cireulaire van den Franschen Minister van Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 26 Thermidor XII jaar (44 Augustus 4804), wordt de uitoefening dier
bevoegdheid aan zekere bepalingen onderworpen, ten einde bet
bederf der ligchamen, gedurende het vervoer , gees nadeel toe~renge en die lijken niet aan het toezigt van bet openbaar gezag worden onttrokken .
Ilet refit der families , om de lijken , met inachineming der
vereischte formaliteiten , in andere gemeenten, dan waarin bet
overlijden heeft plaats gehad , to begraven (bij voormehte circulaire cure droit naturelu genoemd, is in Frankrijk, door de
regterlijke magi, tegenover een deswege gegeven verbod van een
ptaatselijk hestuur, gehandhaafd . (Arrest van het Fransche Hof
van Cassatie van den 42 Julij 4839,)
25 Maart 1828, n° . 124.
Besluit, waarbij onderscheidene onderwerpen van Staats-beheer
aan de beschikking der betrokken Departementen van algemeen
hestuur worden overgelaten ; onder anderen aan het Departement
van Binnenlandsche Zaken
1°. de benoeming der geestelijken bij de gevangenissen, welke
benoeming, bij besluit van deft 20 April 1824, no . 95, aan
den Koning was voorbehouden ;

Nota . Seders bet beheer tier gevangenissen, ingevolge koninklijk
besluit van den 25 Mei 4842, n° . 98 , is opgedragen aan bet
Departement van Justitie, is ook deze bevoegdheid aan das
Departement overgegaan ;
2

alle verzoeken om vrijstelling van bepalingen van het reglement op het hooger onderwijs, voor zoo veel betreft den
tijd en de volgorde der voorgeschreven studies ;
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3°, het verleenen van magtiging aan ongegradueerde personen,
om nog eenigen tijd met bet geven van onderwijs in de
doode tales voort to gaan, of em nog, gedurende eenigen
tijd, de bedieningen to blijven bekleeden, welke zij bij bet
openbaar onderwijs vervullen, en waarvoor een academischen graad gevorderd wordt ;
4
de aanstelling van ongegradueerde personen, bij ontstentenis
van gegradueerden, tot provisionele Regenten en Praeceptoren bij de athenea en collegien, mitsgaders bij de Latijnsche scholen ;
5° . alle aanvragen van Roomsch Katholijke gemeenten tot den
opbouw en herbouw van, en het makers van veranderingen
aan kerkgebouwen ; - zijnde de beschikking op soortgelijke
aanvragen van Hervormde en andere kerk-gemeenten overgelaten aan het Departement voor de 'kaken van de Hervormde Eeredienst ; - alles in den geest van bet koninklijk
besluit van den 16 Augustus 1824 (Staatsblad n° . 45) .

Nota,

Nadat, bij koninklijk besluit van den 4 December 4829,
n° .114, een afzonderlijk Departement voor de taken der Roomsch
Katholijke Eeredienst is ingesteld , is de bevoegdheid, em op de
hierboven gemelde aanvragen to heschikken, ook aan dat Departement overgegaan ; gelijk ook bet geval is geweest met bet
volgende onderwerp . (Zie Besluit 26 Jannarij 1844, n° . 444 .)

6° . Het verif7eren der processes-verbaal van Beds-aflegging van
nieuw benoemde R . K . Pastoors, in die gedeelten des Rijks,
alwaar bet concordaat van 1801 en de wet van den 18 Germinal X jaar in werking is .
5 April 1828, n° . 15 .
Koninklijk rescript, houdende bevestigende beantwoording van
de vraag : of de bepaling (tie circulaire 10 Maart 1828, n° . 57),
((dat aan elke gezindbeid kan worden vrijgelaten, em eene geaheel afzonderlijke begraafplaats aan to leggen, mits in datgeval
)al de kosten daarvan dragende en onder zoodanige voorwaar»den als noodig zullen zijn, om de burgerlijke gemeente voor
»nadeel to behoeden,a zoodanig mag worden verstaan, dat men
zou molten vaststellen, dat diegenen, welke van eene particuliere
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begraafplaats gebruik maken ,

evenwel de gewone kosten van

begraving op de algemeene begraafplaats behooren to voldoen .
(Zie Circulaire 5 April 1828, n°. 52 .)
1Yata . Daar de in deze vermelde bepaling alleen ten doe! heeft
gehad , om de burgerlijke gemeenten , die eene algemeene begraafptaats op den voet van art . 15 van hot decreet van den
23 Prairial XII jaar ingerigt en alzoo voor hot afzonderlijk begraven der lijken van iedere gezindheid naar behooren gezorgd
hadden, voor nadeel to behoeden, zoo is, volgens hot koninklijk
rescript van den 2 Januarij 4830, n 88, de hierboven medegedeelde beantwoording niet van toepassing op zoodanige godsdienstige gezindheid, voor welke eene bijzondere begraafplaats
van genoegzame uitgestrektheid en op den bepaalden afstand van
de gebouwen reeds bestond, alvorens de burgerlijke begraafplaats word aangelegd, of welker bevolking om andere redenen,
bij bet aanleggen der burgerlijke begraafplaats ,

slot mode in

aanmerking is gekomen . (Zic Circulaire 7 Februarij 4829 .)
Hot vorderen van retribution, ten behoove van de algemeene
begraafplaatsen, voor lijken welke slot daarop, maar op bijzondere begraafplaatsen van deze of gene gezindheid worden tee
a rde besteld, he ft ot vole bezwaren en moeijelijkhed n a ng
leiding gegeven . Men heeft daartegen ingebragt , dat die vordering ,

regtens, evenmin met den aard der zaak , als met de

vrijheid der ingezetenen bestaanbaar is . Met den aard der zaak
heeft men hot strijdig geacht , om betaling to vorderen wegens
kosten van begraving, de dienst van den doodgraver tot hot
openen en sluiten der graven en de hour van eon graf, wanneer die kosten slot gemaakt, the dienst slot bewezen en dat
graf slot geleverd worden . De burgerlijke gemeente kan wel als
cigenaresse van de, ten hares koste, aangelegde algemeene begraafplaats retributie vorderen voor bet gebruiken van die inrigting, maar als daarvan gees gebruik wordt gemaakt, schijnt
die betaling evenmin wettig verschuldigd to kunnen zijn ,

als

hot geval is bij bet slot gebruiken van elke andere plaatselijke
inrigting, welke, volgens derzelver bestemming, ten koste van
de burgerlijke gemeente is daargesteld , ten dienste van hen,
die daaraan behoefte hebben , zoo als bij voorbeeld :

markt-

plaatsen, beu rsgebou wen , vleeschhallen, vischbanken, kranen,
wagon en dergelijke . De golden voor hot gebruik maken van
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alts deze inrigUngen verschuldigd wordende, zijn als i'etrlbutle
of hurcrprfs to beschouwen , daar zij alleen gevorderd worden
our in bet onderhoud , de lasten , kosten of behoeften diet inrigtingen zelven to voorzien , rnaar geenszins eene plaatselUke
belasting uitmaken,
$etzelfde beginsel is, volgens de koninklijke beslissing van
den 8 Januarij 9829, n°. 108 (zie de circulaire van den 99 Februarij deszelven jaars, n° . 4), op de algemeene of burgerlijke
begraa fplaa tsen van toepassing, vermits daarbij uitdrukkelijk is
bepaald , dal de onkosten voor bet begraven tot de diensten
waartoe zij betrekkelijk zijn in verband moeten staan en niet
strekken tot eene plaatselijke belasting of middel van inkomsten .
Dit beginsel heeft men to eerder does golden ,

aangezien bet

decreet van den 23 Prairial, XII jaar, hetwelk in deze kracht
van wet heeft, den ingezetenen goons verpligting oplegt, our
retributie to betalen bij hot niet gehrurken van de graven op
de in de gemeenten bestaande begraafplaatsen . Bet staat den ingezetenen volkomen vrij, our hunne lijken to doen begraven daar
en waar zij verkiezen, en ieder kan zich, des begeerende, op
zijn eigen grond doen begraven, mils de begraafplaatsen, die
men gebruikt, slechts volgens de gemaakte bepalingen ingerigt
en gelegen zijn .
De vrijheid der ingezetenen in deze, is sen burgerlijk refit,
waaraan sours groote waarde wordt gehecht en hetwelk, bij
eenige gezindheden, ten naau«ste verbonden is met godsdienstige
begrippen ; zoodat men bet uit dies bonlde reeds ongeoorloofd
beschouwt, our dal refit door geldelijk bezwaar to verkorten,
gelijk geschiedt als iemand verplift wordt, our eene bepaalde
begraafplaats to moeten gebruiken, of antlers loch daarvoor to
ruoeten betalen en alzoo dubbele begrafeniskosten !e moeten dragon . Zoodanige vordering is uiet vereenigbaar met de algemeene
wetten of hot algemeen belang en ma» derhalve, door de plaatselijke besturen, niet worden opgelegd ; kunnende daartoe to
mindee bevoegdheid in deze bestaan , omdat de burgerlijke gemeente, zoo min als eenige kerkelijke gemeente, volgens de beginselen onzer Staats-regeling, sen monopolie, of uitsluitend refit
op bet begraven van de lijken in de gemeente vallende, bezit .
Om de moeijelijkheden, welke, in deze omstandigheden, uit
de toepassing van de koninklijke rescriptien van den 5 April 1828,

144
n o . 45 en 2 Januarij 4830, n° . 88 voortvloeijen, weg to nemen

op die plaatsen, waar nog retribution ten behoove der algemeene burgerlijke begraafplaatsen worden gevorderd, wanneer
lijken niet op doze gemeentelijke inrigtingen , rnaar op bijzondere begraafplaatsen van doze of gene gezindheid worden ter
aarde besteld, heeft de Regering, bli jkens de cireulaire van den
Staatsraad Gouverneur der provincie Zuid-Holland van den 29
October 4846 (Provinciaal blad n° . 97), bet denkbeeld geopperd , om die retribution voortaan geheel to doen vervallen .
5 April 1828, n° . 52 .
Circulaire van den Administrateur voor hot Binnenlandsch
bestuur, daarbij, naar aanleiding der aan Z . M, voorgestelde
bedenkingen, omtrent hot aanleggen der nieuwe begraafplaatsen,
namens Hoogstdezelve, aan Gedeputeerde Staten der provincien
to kennen gevende :
1° . Dat de kerkhoven, gelegen in de bebouwde kom van onderscheidene gehuchten, elk van beneden de 1000 zielen, dock
tot eene burgerlijke gemeente van grooter'e bevolking behoorende en daarvan deel makende, zullen kunnen behouden worden, indien namelijk die gehuchten op zich zelve
staan, op genoegzamen afstand van den anderen verwijderd
zijn, en alleen voor de begraving der lijken van eene mindere bevolking dan van 1000 zielen uitsluitend dienen .
2° . Dat er geene redenen bestaan, waarom niet onderscheidene
kieine burgerlijke getneenten, to zamen of met anderen,
slechts eene begraafplaals ten gemeenen gebruike en voor
gemeene kosten, zouden mogen doen aanleggen .
3° . Dat de ingezetenen geenszins bevoegd zijn, om de lijken
hunner afgestorvene blood- en aanverwanten uit derzelver
tegenwoordige begraafplaatsen naar de nieuw aan to leggene over to brengen ; dat echter, in zoodanige gevallen,
waarin, na gedaan onderzoek, volledig blijken mogt, dat
zonder vrees voor schadelijke gevolgen, aan hot verlangen
der familie zoude kuunen worden voldaan, eene bijzondere
vergunning daartoe zal mogen worden gevraagd ; (Zie Beshut 19 April 1828, Staatsblad n 17 .)

I 4?

5 April 1828, n

94 .

Besluit, uitnoodigende de gudsdienstige gezindheden tot bet
does van openhare geheden tergelegenheid, dot H . K . H . Mevrouw de Prinses Frederik der Nederlanden zich in eenen gezegenden stoat bevindt . (Zie Besluit 5 Augustus 1828, n° . 92 .)
13 April 1828, no . 100 .
Besluit, benoemende eene commissie tot onderzoek en herziening der verordeningen van bet Hooger onderwijs . (Zie Besluit 19 Februarij 1829,)
?hota . In de Stoats-Courant van den 2 Junij 4828, n° . 429 zijn
de punten medegedeeld , welke oars de commissie ten leiddraad
bij boar onderzoek zouden verstrekken, zoo nogtans, dot daardoor de gelegenheid niet werd benomen, om ook over andere
onderwerpen van bet hooger m :~lerwijs, welke hare aandacht
mogien tot zich trekken, hare gedachten merle to deelen .
De vraagstukken werden tevens tee tennis gebragt van de
onderseheidene h~~ogescholen, ten einde Curatoren en de akademische Sena ten in de gelegenheid to stel en , om , des verkiezende, inlichtingen of bedenkingen bij de ftegering in to zenden,
aan welke buitendien elke hijdrage , die eenig licht over dezc
belangrijke zaak ton versprciden , welkom zoude wezen .
De punten van over weging betroflen ;
a . de gymnasien .
b bet onderwijs op de h oogeseholen .
c . d e akademische studies, - graders .
d de professoren
e . de studenten .
de materiele subsidies .
g . de ondersteuning en aanmoediging der studies .
h . bet akademiseh bestuur ; en
1 . algemeene punten .
Op den 30 Mei 4829 bragt de commissie een zeer uitvoerig
rapport aan den Koning nit, Dat slut, met de afzonderlijke
adviesen barer leden , werd in 4831) tee algemeene landsdrukkerij
gedrukt en verkri,jgbaar gesteld . Bij bet rapport worden de vraagstukken, tot elk punt behoorende, overwogen, met opgave van
de uitkomsten van bet onderzoek , en tevens nog andere, niet
in de voorgestelde vragen vervatte aangelegenheden , rakende
bet onderwijs, behandeld .

f
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I46
De commissie was van oordeel, dat de trappen van onderwijs
moesten worden onderscheiden
4 , . in Lager onderwijs, waartoe zou behooren de mededeeling
van kundigheden , welke niet slechts in elk beschaafd man ,
maar in elk burger van cene beschaafde maatschappij worden
vereischt ; zoo als b . v . de kennis van de moedertaal , het
lezen , schrijven , cijferen , de kennis van mantes , mates en
gewigten des Rijks .
2°, in 'Vliddelbaar onderwijs, hetwelk zich niet enkel moest bepalen tot de voortzetting en volmaking van hetgeen men zich
door het lagere heeft eigeu gemaakt, maar ook zoodanig behoorde ingerigt to zijn, dat het tot cene meer algemeene beschaving leidt, en tot het verkrijgen van kundigheden, welke
schier onmisbaar zijn voor hen, die, door hunne omstandigheden, aan de aangenaamheden des gezelligen levens kunnen
deel semen ,
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en voor hen, die zich op zulke bedrijven wen-

schen toe to leg>gen , welke eenige wetenschappelijke kennis,
dock Been eigenlijk gezegd geleerd onderwijs , vorderen .
in Hooger onderwijs, bet welk ten doel heeft, om lien, die
er gebruik van makes , tot eenen geleerden stand in de maatschappij voor to hereiden . Het zou bestaan uit twee trappen,
waarvan bet onderwijs op de gymnasien den eersten trap
moest uitmaken ; terwiji rte tweede al dat vender onderwijs
behoorde to hevatten ,

hetwelk in de onderscheidene deelen

van menschelijke kennis op de hoogescholen gegeven wordt .
Ofschoon het der commissie niet was opgedragen , om in hijzonderheden nopens het Middelbaar onderwijs to treden , heeft
zij echter zich verklaard over datgene wat als rninirnurn van
het onderwijs op de middetbare sebolen behoorde to worden
geleerd . Zij heeft zich zeer breedvoerig over de inrigting en de
aangelegenheden van het Hooger onderwjs verklaard, dock is,
bij het voorstellen van maatregelen, over het algemeen , van
bet bestaande nitgegaan .
flaar arbeid beeft echter geese dadelijke gevolgeu gehad, vermits bet reglement op het Hooger onderwijs van den 2 Apgustns
4845 in werking is gebleven, behoudens enkele, van tijd tot
tijd , daarin aangebragte wijzigingen van ondergeschikt belang .
Daartoe behoort de, bij het koninklijk besluit van den 23 Mei
4845 (Staatsblad n° . 25), vastgestelde maatregel, waarbij zij,
die op de rolle der studenten aan cene hoogeschool of het atheneum to Amsterdam of Deventer, wensehen to worden toege-
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later, aan een voorafga~nd examen , bij eene van Staatswege to
benoemen commissie of to leggen, worden onderworpen, ten
einde blijken to geven van de kundigheden to bezitten , welke
vet eischt worden om de lessen der hoogescholen of van voormelde athenea bij to woven,
17 April 1828, n° . 67 .
Resolutie van het Hoofdbestuur der directe belastingen, houdende mededeeling eener koninklijke beschikking, volgens welke
de bedienden in do openbare gestichten van weldadigheid, onder
bet publiek gezag staande en niet met het oogmerk van voordeel gehouden wordende, niet moeten hegrepen worden onder
degenen tee wier aanzien de personele helasting, naar den 5d0n
grondslag, verschuldigd is ; terwijl, ten opzigte van andere bijzondere gestichten, als welke, hoezeer niet onmiddelijk vallende
in de evengemelde omschrijving, echier ter zake van den aard
hunner inrigting, et aanspraak op zouden kunnen makes, om
voor diet belastbaar to worden gehouden, door de Honfd-administratie, op de voordragt van de pr •o vinciale Gouverneurs, zoodanige beschikkingen zullen worden genomen, als de omstandigheden zullen vereischen .
1lrota, Bij § g, art . 19 der wet van den 29 Maart 1833 (Staatsblad n° . 4), is bepaald, (tat de beiastiug op de dienstboden niet
verschuldigd is : voor dienst- en werkboden in site gestichten
van maatschappijen tot aigetneen nut, in openbare gestich ten
van weldaditheid , in akademien , si minarien , athenaeen , collegien , gymnasi+ n en kweekscholen , rails zich niet in dienst
van de professoren, principalen, directeurs, leermeesters, opzieners, concierges of suppoosten in die gestichten of inrigtingen
t)evindende .
Volgens resolatie van den Minister van Financier van den 28
Junij 1833, n° . 24, is de belastiug naar den vijfden grondslag
(dat is op de dienstboden) niet verschuldigd voor de bedienden,
hetzij mannetijkeof vrouwelijke, welke bij een Roomsch Katholijk
Pastoor in betrekking geplaatst zijn als belast met het kosterswerk,
nits uitsluitend gebezigd wordende voor de dienst der kerk en
niet voor eenig huiswerk of persoonlijke dienst ten behoeve van
den geestelijke .
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Volgens de missive van denzelfden Minister, gedagteekend 8
Januarij 9835, n° . 905, behoort een persoon , die bet paard oppast eens geestelijken ten platters laude, welke wegens das
paard valt in de termen der vrijstelling, bepaald bij art, 22
lets . b der wet van den 29 Maart 9833 (Staatshlad n 4), beschouwd to warden als dienstbode der eerste klasse, ten zij op
dies persoon toepasselijk is de vrijstelling van art . 99 5 c flier
wet, waarbij de belasting niet verschuldigd words verklaard
wegens zoogeoaamde oppassers en boodschaploopers , mils geen
liverei dragende , niet inwonende bij hen , in wier dienst zij
zijn, en tevens meer flan een afzonderlijk wonend persoon of
gezin bedieneude .
Bij resolutie van den voornoemden Minister van den 44 Maart
9842, n°. 39, is verklaard, flat er geene bedenking bestaat, om
de geestelijken, die zelve oak landbouwers zijn, en voor flat
bedrijf mannelijke werkboden handers , welke tevens de paarden oppassers , waarvan zij , volgens art. 22 left, b der wet ,
vrijstelling genieten , ter take van die werkboden, niet naar de
eerste klasse aan to slaan,
19 April 18'8, Staatsblad n° . 17 .

Besluit, bepalende, bij vervanging van bet keizerlijk deereet
van den 7 Maart 1808 :
1° . Zonder voorafgaand bekomen verlof zullen er geene gehouwen opgerigt, of putters gegraven warden op eenen
minderen afstand, dan van 35 a 40 ellen van de buiten de
kom der gemeenten aangelegde begraafpiaatsen .
2° . De eigenaars van thans hinnen fliers afstand staande gebouwen zullen gehouden zijn, wanneer zij dezelve wipers vergrooten of vernieuwen, daarvan aan bet plaatseli,jk hestuur
kennis to geven . (Zie K . Rescript 7 September 1828, n° . 127 .)
Het decrees van den 7 Maart 9808 verbood, om, zonder
verlof, woningen to bonwen of putters to graven op eenen minderen afstand van de nieuw aangelegde begraafplaatsen, dan
van 900 metres (ellen) .
Gedeputeerde Staten der pro'incien zijn bevoegd, am bet bier
bedoelde verlof to rerleenen (Zie Besluit 5 Julij 9829, n° . 88 .)

1Yota
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3 Junij 1828, Staatsblad n° . 35 .
Besluit, bepalende dat de besturen over de burgerlijke godshuizen, die, tilt kraehte der wt van den 4 Ventose IX jaar, hetzij
ten gevolge van regterlijke uitspraken , hetzij bij wage van minnelijke schikking en met toestemirring der onregtmatige bezitters,
voor de afkondiging van bet besluit van den 7 Thermidor XI jaar,
bezit hebben genomen van verholene en door bijzondere personen geusurpeerde goederen der kerk-fabrieken, geene nadere inbezitstelling van wage hat Gouvernement hebben noodig gehad,
ow den eigendom Bier goederen le verkrijgen . Allen behoudens
zoodanige raglan, als door regterlijke en in kracht van gewijsde
overgegane uitspraken, of ten gevolge van door den Koning
goedgekeurde overeenkomsten, mogten verkregen zijn . (Zie Besluiten 17 April en 19 Augustus 1817, Staatsblad n° . 18 en 29 .)
!Vota . Omtrent den zin van sommige, bij hat Fransche Gouvernement genomene hesluiten, rakende de verholene en door bijzondere personen onwettig bezetene nationals goederen , die bij
de wet van den 4 Ventose IX jaar, voor de behoeften der burgerlijke godshuizen toegewezen zijn , waren twijfelingen ontstaan . Bepaaldelijk was men bet oneens nopens de vraag, of de
.godshuizen, walks zoodanige goederen ontdekt en daarvan, met
toestemming van derzelver houders, bezit genomen hadden, dan
nog, tar verkrijging van den eigendom flier goederen, sane acts
van inbezitstelling, van wage bet Gouvernement, hebben noodig gehad, en mitsdien, of de kerk-fabrieken nit kracht van
bet besluit ran dcn 7 Thermidor XI jaar, waarbij de niet vervreemde fabriek-goederen aau hunne bestemming teruggegeven
warden, geregtigd zijn, ow aan de godshuizen den eigendom
der verholene geestelijke goederen, waarvan daze , voor de uitvaardiging van hat gemelde besluit van den 7 Thermidor XI
jaar, bezitters zijn geworden, to ontnemea , op grond flat, bij
ebrek van de voorschreven inbezitstelling, de vervreemding
flier goederen, ten behoeve van de godshuizen, niet zoude volbragt zijn geworden ?
Over die vraaa waren meermalen geschillen en reg(sgedingen
tusschen de kerk-fabrieken en de burgerlijke godshuizen outsiaan, die door onderscheidene regtbanken op verschillende wijzen
beslistzijn geworden ; terwijl ook de administratieve autoriteiten,
tegenstrijdige gevoelens omtrent flit vraagpunt hadden geuit .
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Om zoodanige gesehillen to voorkomen ,

begreep de Regering

den zin der daartoe betrekkelijkc verordeningen td mocten verklaren, gelijk hij hot bovcnstaande besluit is geschied, en wet
op grond
flat bij de wet van den 4 Ventose IX jaar de nadere tusschenkomst van hot Gouvernement niet gevorderd wordt, om aan de
godshuizen hot effect flier wet to doen genieten ;
Pat in art . 4 van hot besluit van den 7 Ylessidor IX jaar uitdrukkelijk gezegd is ; ((flat de best urende commission der gods))huizen, welke geestelijke goederen zouden molten ontdekken ,
))die, sedert de afkondiging der wet van den 2 November
n1789 , anders flan uit kracht der beslniten van de Nationals
))Vergadering bezeten worden ,

geregtigd zullen zijn , om de-

))zelve, in navolging der wet van den 4 Ventose IX jaar, to
areclameren ;))
Dat art . 96 van hetzelfde besluit verklaart, flat de besturende
commission der godshuizen , hetzij door regterlijke uitspraak ,
hetzij bij welts van minnelijke schikking, in bet bezit der geusnrpeerde nationals goederen kunnen gesteld worden ;
Dat hieruit genoegiaam blijkt, flat, buiten hot geval van
weigering en oppositie aan de z jde der houders van nationals
goederen door de godshuizen ontdekt, daze hebben kunnen bezit
nemen van die goederen, zonder flat hot noodig was, flat zoodanige inbezilstelling door hot Gouvernement of eenige anders,
nergens aangeduide hooge autoriteit, uitdrukkelijk verleend word ;
Dat nit hot goedgekeurde advies van den Franschen Staatsraad, van den 30 April 9807, alleen kan warden afgeleid, flat
de geestelijke goederen ; door de godshuizen ontdekt, niet blooteljk aan hen toebehooren, uithoofde van de gedane ontdekkingen, nosh zelfs op grond an de voorloopige middelen door
hen aangewend om in bet bezit derzelve to geraken ; dock flat
doze beslissing niet toepasselijk kan gemaakt worden op hot geval, flat de godshuizen zich dadelijk in hot gerust en openbaar
bezit van de door hen ontdekte goederen bevinden ;
Dat, in de daad, de besturen over de godshuizen in de zuidelijke provincien van hot Rijk , in de meeste gevallen , niet vermeend hebben zich tot hot Gouvernement to moeten wenden ,
tar bekoming van sole van inbezilstelling der geusurpeerde
geestelijke goederen , welke door hen waren ontdekt ;
Dat , bijaldien hot stelsel der noodzakelijkheid eener acts van
in bezilstelling, zoodanig als de kerk-fabrieken bedoelden, mogt

aangenomen worden, de gunstige beschikking der wet van den
4 Ventose IX jaar, ten aanzien tier godshuizen, bijna verijdeld
roude zijn , vermits zij alsdan van de meeste door hen ontdekte
en sedert een aanlal jaren ongestoord en opentijk bezetene goederen zouden verstoken zijn .
7 Junij 1828 .
Missive van den Adminislrateur voor het Armwezen, houdende mededeeling, dat door Z . M . is beslist, dat het garnizoen
houden van militairen moet gcacht worden gelijk to staan aan
eene inwoning binnen eene gerneente, waardoor men, in den
zin van art . 3 der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad
m°. 40), domicilie van onderstand verkrijgl . (Zie Circulaire 13
October 1829, left . Y .)
13 Junij 1828, n° . 410.

Circulaire van het Hoofd-bestuur der Registratie, houdende
beslissing, dat de courmissien of acten van aanstelling van de
leden der arm-besluren en liefdadige gestichten vrij van zegel zijn .
1V ota . Bij art . 39, n° . 4 4 en 4 2 der wet van den 4 6 Junij 4 832
(Staatsblad n° . 29) is die vrijstelling toegekend voor de aanstellingen tier geestelijken van alle gezindheden , van onderwi,jzers bij lagere scholen en van onbezoldigde leden van gestich ten
van liefdadigheid ; terwijl dit ook het geval is geweest bij de
latere wet van den 3 October 4

843 (Staatsblad n 47) art . 27,

n°. 39 en 40 .

11 Julij 1828,

110.

131 .

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
ft . K . Kerkvoogden, houdende uitnoodiging tot inzending van
den staat der gedurende de jaren 1826 en 1827 overledene en
gewijde Priestess in hunne respectieve kerk-districten .
15 Julij 1828, rr° . 13 .
Circulaire van den Administrateur voor het Armwezen, houdende, under anderen, dat Gedeputeer de Staten der provincien
zullen behooren to waken, dat de plaatselijke besturen de inspection does, waarmede zij, hij derzr •I ver reglementen, in betrekking tot de gestichten en instellingen, zijn helast.

Nota .

Zie in verband hiermede art . 93 van bet stedelijk reglement

van 4 Januarij 9824 en art . 68 van bet reglemeut voor bet bestuur ten platten lande van den 23 Julij 1825 .

19 Julij 1828 .
Beslissing van bet Hoofd-bestuuader Registratie, dat eene
overeenkomst tusschen een kerk-bestuur en een gemeente-besttrur,
omtrent de overdragt van onroerend good aangegaan , geregistreerd moot worden binnen den termijn van twintig dagen,
nadat de daarop gevallene goedkeuring is ingekomen , hoezeer
in bet slot diet acte worde bepaald , dat van de overeenkomst
eene notariele acte zal worden verleden . (Zie Decisie 19 Decemher 1829, n°. 52.)
Nota . Volgens art . 17, alinea 2 der wet van den 16 Junij 1832
(Staatsblad n° . 29), moot de oversebrijving, ten kantore der
hypotheken waaronder de goederen gelegen zijn, geschieden binnen den termijn van zes maanden, to rekenen, voor acten aan
hoogere bekrachtiging onderworpen, van den dag diet bekrachtiging .
Al worden openbare acten door eene hoogere magt, aan wier
goedkeuring dezelve onderworpen zijn, afgekeurd, be'hooren
dezelve niettemin binnen den termijn, bij art . 20 der wet van
den 22 Frimaire VII jaar voorgeschreven, to rekenen van deny
slag, waarop bet besluit van afkeuring bij de openbare ambtenaren, besturen, instellingen of gestichten is ingekomen, geregistreerd to worden . (Beslissingen van bet Bestuur der Registratie van den 28 December 1822 en 41 October 1823 .)
De acten van de kerk besturen , kerkelijke administration,
godshuizee en alle andere openbare instellingen, moeten binnen
twintig dagen geregistreerd worden . (Art . 4 van hot decreet van
den 4 Messidor XIII jaar) .
Dit is insgelijks bet geval met de acten, welke, bij wijze van
beraadslaging van de laden der besturen of collegian, in registers of notulen geboekt worden, en waarin particulieren betrokken zijn . (Besluit van den 22 Julij 1826, n° . 56 .
Voor de verpachtingen der goederen san godshuizen en andere
openbare instellingen van weldadigheid of openbaar onderwijs,
ten overstaan van den daartoe aangewezen Notaris gehouden ,
is de termijn bepaald op vijftien dagen, ingaande den dag na
de goedkeuring der acte . (Keizerlijk decreet van den 12 Augustus 1807 .)
De bestuurders der openbare instellingen of gestichten hebben
geese aanspraak op teruggave van reeds betaalde raglan, ingeval

y
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de autorisatie, die vooraf had moeten worden gevraagd tot aanvaarding der goederen, later mogt worden geweigerd ; terwijt
de betaling der regten geenszins kan besehouwd worden als bewijs, dat die instellingen of gestichten den eigendom dier goederen hebben verkregen . (Besluit 27 October 4825, n° . 103 .)
De verbalen van aanbestedingen, op~emaakt door eene kerkelijke commi`sie , die beschouwd moet worden als eene openbare
instelling , zijn aan de formaliteit der registratie binnen den bi j
de wet bepaalden termijn onderhevig . (Beslissing van bet Bestuur
der Registratie van den 26 Mei 4824 .)
21 Julij 1828, n° . 183 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
Gedeputeerde Staten, houdende -- nit aanmerking, dat het een
vereischte is, dat de liegering in de getegenheid zij, on' zich
behoorlijk to veezekeren, dat de verstrekte subsidies uit 's lands
has tot opbouw of herstel van kerken, pastorijen, enz ., gebruikt
zijn tot de einden waartoe dezelve bestemd wares -- aanschrijving, dat in alle gevallen van die subsidies eene afgezonderde
rekening en verantwoording, vergezeld van de noodige kwitantien en bewijsstukkes, meet worden gegeven ; waarbij tevens
opgave behoort to geschieden van de uitgaven, welke, behalve
uit de subsidies, uit de fondsen der kerk-fabrieken, gemeenten,
parochien en provincien zijn gekweten, betrekkelijk de kosten
van de bedoelde werken .
J'/ota . Bet is tot regel aangenomen, dat de rekeningen en verantwoordingen, wegens verleende subsidies aan kerkelijke geaneenten, worden afgelegd aan Gedeputeerde Staten der provincie, door welke de, door hen gesloten originele of gezegelde
rekening en verantwoording met de bewijsstukkes aan bet kerkbestuur teruggezonden en bet dupkcaat daarvan, aan bet betrokken Departement van de Eeredienst overgemaakt wordt, ten
einde, door hetzelve, namens den Dosing , de zorg zoude kunsen worden uitgeoefend, die bij art . 193 der Grond wet is voorgesehreven ; -- terwijt bet tripllcaat in bet arehief van Gedeputeerde Staten blijft berusten .
Er is gees model van rekening veer de verantwoording der
bier bedoelde subsidies vastgesteld ; maar niettemin behoort
zoodanige rekening in eenen behoorlijken vorm to woe den opgemaakt, ten einde daaruit blijken
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1' . in get Hoofd

door en aan wien de rekening gedaan wordt, over welk onderwerp en tijdvak zij loopt .
2° . in den Ontvang :
de dagteekening en get summer des besluits, waarbij bet subsidie is toegestaan , mitsgaders van bet rnandaat, waarbij de
betaalbaarstelling is gesehied , met afzonderlijke vermelding
van elken termijn, Indies get subsidie niet in eens is voldaan ;
terwijl voor get geval, dal er van bet Rijk en van de provincie of van de burgerlijke gemeente, tot hetzelfde einde
subsidie , onderstand of bijdrage is verleend, de to flier zake
van elk ontvangene som, bij eenen afzonderlijken post, in
ontvang hehoort to worden voorgesteld en omschreven .
3° . in de Uiigaaf :
aan wien en tot welk einde de belaling is gesehied ; moetende
ieder post op zich zelven beschreven en get bedrag daarvan
door behoortijk ge :egelde en onderteekende bewijsstukken gestaafd worden .
4° . in de Balans
hoeveel bet slot of saldo der rekening bedraagt en op welke
wijze de rneerdere uitgaven , flan de in ontvang gebragte som
of sommen bedragen , zijn of zullen worden gekweten .
Eindelijk beboort de rekening gedagteekend en van eene door
de rendanten onderteekende verklaring voorzien to zijn, boudende flat zij ih alle deelen, wel en deugdelijk, of naar waarheid is opgemaakt .
29 Julij 1828, Provinciaal blad no . 93.
Circulaire van den Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland,
houdende aanschrijving, om aan de Ingenieurs en de onder
hunne bevelen staande landmeters, die met opmetingen belast
zijn, op derzeher daartoe to doene aanvrage, den vrijen toegang to verleenen tot de kerktorens en andere hooge gebouwen,
zelfs die aan particulieren toehehooren .
5 Augustus 1828, no . 92 .
Besluit, uitschrijvende eene plegtige dankzegging voor de gelukkige verlossing van H . K . H . Mevrouw de Prinses Frederik
tier Nederlanden, van eene dochter .

5 Augustus 1828, Provinciaal blad ne. 98 .
Dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende bepalingen omtrent bet verantwoorden der inkomsten en
onrlerhouds-kosten van de nieuw aan to leggen burgerlijke begraaFplaatsen en zulks uit aanmerking, dat, ten gevolge der
beslissing van Zijne Majesteit, hot begraven buiten de kerkgebouwen als eene zuiver burgerlijke instelling moot worden beschouwd ; dat de inkomsten der bestaan blijvende of nieuw aan
to leggen gemeente-begraafplaatsen, to rekenen van primo Januarij 1829, door de gemeente-kassen genoten, en dat bet onderhoud derzelve en de uitkeeringen ten behoove der kerken, door
die kassen gedragen moetr n worden, waarom dan ook doze
inkomsten en uitgaven, even als alle andere gemeentelijke baton
en lasten, op de gewone begrootingen behooren to worden gebragt . (Zie Circulaire 18 December 1828, n° . 32 .)
13 Augustus 1828, Provinciaal blad n° . 101 .
Circulaire van den Staatraad Gouverneur van Zuid-Holland,
houdende dat jongelingen , welke van buiten 's lands terugkeeren, om hunne studien in de gym nasien van dit Rijk voort to
zetten, zich tot den Minister van Bin nenlandsche Zaken zullen
hunnen wenden, ten einde aan hen, in elk bijzonder geval,
naar bevind van zaken, de noodige autorisatie tot toelating in
de gymnasien al of niet, door then Minister, zoude kunnen worden verleend . (Zie Besluit 27 Mei 1830, Staatsblad n° . 9,
art . 13 .)
7 September 1828, n° . 127 .
Koninklijk rescript , houdende , in betrekking tot de oprigting
van nieuwe begraaFplaatsen
1°. dat de kom der gemeente moot geacht worden zich uit to
strekken tot de geheele jurisdictie, voor zoo veel binnen
dezelve zich verzamelingen van met elkander in ver band, of
digte nabijheid staande woningen, bevinden .
2°. dat de reglementen omtrent de door de ingezetenen to betalen retribution voor en bij bet begraven, aan 's Konings
goedkeuring zullen moeten worden onderworpen ; en
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dat de bestaande kerkhoven, welke in gemeenten of gehuchten behouden blijven, even zoowel als de nieuw aan
to leggen begraafplaatsen, aan het toezigt van het plaatselijk
bestuur moeten worden onderworpen, ten erode to waken,
dat zoodanige voorzorgen in het belang der ingezetenen
worden genomen, als welke, op last van Zijne Majesteit,
bevolen zijn, dock dat het heheer over deze kerkhoven,
voor zoo verge zulks betreft het regelen der begrafenissen
en bet innen der daarvoor bij de reglementen bepaalde regten, aan die kerkelijke gemeenten zullen kunnen worden
overgelaten, welke door het daarstellen en onderhouden
derzelven gerekend kunnen worden daarop als het ware een
verkregen refit to hebben, order bepaling echter, dat, wanneer met hetrekking lot de door de leden van zoodanige
kerkgenootschappen, voor en bij het begraven, to helalen
regten, eenige veranderingen moeten noodig geoordeeld
worden, daarmede zal moeten worden gehandeld overeenkomstig hetgene hieromtrent voor de nieuw op to rigten
begraafplaatsen is vastgesteld, dat namelijk de veranderingen aan de goedkeuring van Zijne Majesteit zullen moeten
worden onderworpen . (Zie K . Rescript 19 November 1828,
n 61 en Circulaires 18 December 1828, n° . 32 en 11 Februarij 1829, n° . 4, milsgaders Dispositie 3J Januarij 1829 .)
16 September 1828, n

38 .

Koninklijk rescript, houdende beslissing, ten aanzien van de
voogdij van ondersteunde weezen, vondelingen en verlaten kinderen, alsmede omtrent de aan sommige godshuizen verleende
octrooijen tot het erven der goederen van die weezen en kinderen . (Zie Circulaire 4 Februarij 1836, n° . 152 .)
iYo a . Ter uitvoering van dat rescript heeft de Administrateur van
het Armwezen, bij Circulaire van den 7 October 1828, n° . 56,
aan Gedeputeerde Staten der provincien het volgende medegedeeld :
~De twee volgende vragen hebben zich opgedaan
1° . uzijn de bepalingen der wet van den 15 Pluviose XIII jaar,
*betrekkelijk de voogdij en de administratie der goederen van
ode in de godshuizen verpleegde weezen, vondelingen en verelaten kinderen, ook toepasselijk op de weezen, vondelingen

aen verlaten kinderen, welke, door de armbesturen, die geese
2

tgodshuizen hebbeii, onderhouden worden? en
azijn de concession en octrooijen, die in vroegeren tijd, in
msommige provincien, aan zekere godshuizen verleend zijn,
"tot hot erven der nagelaten goederen van de door hunne zorg
eopgevoede weezen, vondelingen en verlaten kinderen, thans
a nog van krachtt
eZijne Majesteit beefs op deswegens aan Hoogstdezelve uitgeabragte rapporten van de Departementen van Justitie en van
nBinnenlandsche Zaken en van de Staats=-Commissie benoemd bij
»besluit van den 3 Januarij 4822, no . 36, en den Raad van
oState gehoord, bij rescript van den 46 September 11 ., no . 38,
whet Departement van Binnenlandscbe Zaken gemagtigd, om aan
)de provincials besturen to kennen to geven, das de eerste dezer
»vragen ontkennender wijze moot worden beantwoord, en das
adus in* de voogdij van alle weezen, vondelingen en verlaten
okinderen, die niet in godshuizen opgenomen zijn, op de bij
))hot Burgerlijk Wetboek bepaalde wijze moot worden voorzien ;-»en om, ten aanzien der tweeds vraag, de provincials besturen
aaan to schrijven, om aan de gestichten van weldadigheid, aan
awelke de daarbij bedoelde octrooijen bevorens mogten zijn ver»leend, to kennen to does geven, das dezelve door de bepalingen
)van hot thans nog in working zijnde Burgerlijk Wetboek, beetreffende de erfopvolging, zijn komen to vervallen, en das zij
azich derhalve zullen hebben to onthouden, van, ter zake van
))die vervallen octrooijen, de wettige erfgenameh der gealimen-

ateerde kinderen in bet does golden van hunne regten to eerohinderen .
oU Ed . Gr . Achtbaren gelieven echter, ten aanzien van bet

atweede punt, op to merken , das de wet van den 45 Pluviose
axllt jaar, als posterieur aan hot thans nog in working zijnde
))Burgerlijk Wetboek, das ook nog in alle hare bepalingen van
»kracht is, ten aanzien der godshuizen .
De eer hebbende den, door Zijne Majesteit, op bet Departe»ment verstrekten last bij doze to volbrengen, verzoek ik U E .
eG. A, voor de uitvoering van Hoogstdeszelfs beslissing de nooadige zorg to dragen .a
Bij de aangehaalde wet van den 15 Pluviose XIII jaar komen
onderscheidene bepalingen voor, ten opzigte van de voogdij der
kinderen, die in de godshuizen zijn opgenomen, en nopens de

I

;s

administratie hunner goederen , zoo zij die mogten bezitten .
De voogdij diet kinderen is daarbij opgedragen aan de bestuurders der godshuizen , welke

eea

lid uit bun midden benoemen,

om in voorkomende gevallen de plaats als voogd to bekleeden ;
terwijl de overige leden den raad van voogdijschap nitmaken .
Voor bet geval dat een kind het godshuis verlaat ,

om ,

op

eenigen afstand van hetzelve, als werkgast, bediende of leerling
geplaatst to worden, draagt bet bestuur van bet huffs, bij een
eenvoudig besluit, door de burgerlijke autoriteit to viseren, de
voogdijschap op aan het bestuur van bet godshuis, dat het naast
gelegen is bij de plaats, waar het kind alsdan zijn verblijf
houdt . - De voogdijschap over de kinderen, die in de godsliuizen opgenomen zijn geworden , duurt tot (tat zij meerderjarig
of door huwelijk of anderzins geemancipeerd zijn . - Ilet bestuur
van het huffs oefent, met betrekking tot de emancipatie der minderjarigen, die zich onder zijue voogdijschap bevinden, dezelfde
regten uit, welke aan de ouders bij het Burgerlijk Wetboek
zijn toegekend, - Wanneer die kinderen goederen bezitten ,
wordt het

beheer

daarover gevoerd even als over de goederen

van bet huffs . De kapitalen , aan de kinderen toebehoorende of
to heart vallende, moeten worden belegd . De inkomsten der
goederen en kapitalen aan de kinderen toebehoorende, worden
door het godshuis genoten, ter bekostiging van hun onderhoud ,
tot dat zij bet gesticht verlaten . - Indien een kind mogt komen
to overlijden voor zijue emancipatie of meerderjarigheid , en er
zich Been erfgenaam mogt opdoen ,

vervallen de goederen in

vollen eigendom aan het huffs, hetwelk daarvan in bezit gesteld
wordt door de regtbank . - Als er naderhand erfgenamen opkomen ,

hebben zij geene aanspraak op eenige vruchten, clan van

den dag , waarop zij hun verzoek hebben ingediend . - De erfgenamen van zoodanig kind moeten aan bet huffs vergoeden at
de kosten, die door hetzelve gemaakt zijn ten voordeele van het
kind, gedurende den tijd ,

dat hetzelve ten taste der admini-

stratie is geweest , waartegen echter de inkomsten, welke bet
godshuis nit de goederen genoten heeft, in billijkheld zullen
verrekend worden . (Zie Besluit 47 Augustus 4827, n

• . 125 .)

Art . 421 van bet Nederlandsch Burgerlijk Wetboek bevat
boofdzakelijk de bepaling der wet van den 45 Pluviose XIII jaar,
voor zoo veel bet beginsel betreft, dat minderjarigen , die in
eenig gesticht van weldadigbeid zijn opgenomen, onder de voogdij
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der regenten van dat gesticht verblijven, zoo lang zij zich daarirr
bevinden of daartoe behooren . Volgens art . 422 van dat Wetboek wordt er, in de voogdij van die regenten, gees toeziende
voogd gevorderd .
I n betrekking tot de hierboven vermelde beslissing nopens de
octrooijen , valt le bemerken, dat de regterlijke magi niet slechts ,
in strijd met die beslissing , het van kraeht zijn deter octrooijen
uitgesproken, maar oak aangenomen heeft, dat Regenten van
een weeshuis hunne regtcn in dit punt vervolgende, slechts eene
administratieve daad uitoefenen en mitsdien daartoe geese speciale autorisatie behoeven en dat bet koninklijk rescript van den
16 September 1828, n 38, geese belemmering aan de regterlijke beslissing der' zaak to weeg kan brengen , doordien in alle
gevallen daaraan de vereischten ontbreker., welke bij eene verbindende wet gevorderd worden . (Zie onder anderen rte arresten
van bet Hooge Gcregtshof to 's Gravenhage van den 34 October
1828 en 2 Mei 1834, mitsgaders dat van den Hoogen Raad van
den 20 September 1843 en de Circulaire van den Minister van
Binnenlandsche Zaken van den 4 Februarij 1836, n° . 452 .)

30 September 1828, n° . 115 .
Besluit, houdende bepalingerr omtrent bet al of niet vorderen
der jaarlijksche uitkeering van vier ten honderd van de opbrengst
der goederen, welke, onder welken titel ook, in de doode hand
worden overgebragt . (Zie Besluiten 27 Maart 1825, n 126 en
2 October 1832, n°. 63.)
5 October 1828, n° . 205 .
Besluit, regelende de geldelijke voordeelen, waarop de leeraten
der onderscheidene Christelijke gezindheden, welke door bet
Gouvernement erkend en bezoldigd worden, naar de Oost-Indische
bezittingen vertrekken en aldaar het kerkleeraars-ambt zullen
uitoefenen, mitsgaders de wijze waarop zij zullen worden gehensioueerd ;
Art . 1 . Aan die leeraars zal worden toegelegd
a . een provisionedl tractement van f 150 's maands, in to gaan
met den dag waarop het schip, hetwelk hen naar Batavia
zal overvoeren, zee zal kiezen en to eindigen met den dag
waarop zij in Indie zullen ontschepen,
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b. eene gratificatie ter bekostiging van derzelver uitrusting, ten
bedrage van f 1800 eens, mitsgaders een voorsehot van vier
maanden op het sub a vermelde tractement ; en
c . vrij transport naar Batavia met de gewone scheepsvoeding .
Art . 2 . In to gaan met den dag waarop zij hun beroep in
Indie zullen aanvaarden, zal het tractement tier Christen leeraren
bedragen eene som van f 500 's maands, met het genot daarenboven van vrije woning of eene schadeloosstelling voor huishuur .
(Deze bepaling is bij art. 9 van het Besluit van den 11 December
1835, n 88, voor zoo veel de R . K, geestelijken betreft, in
tier voege gewijzigd, tat die van de eerste klasse (Pastoors) ten
hoogste f 500 's maands zullen genieten en die van de tweede en
derde klasse (onder-Pastoor en Kapellaans) ten hoogste (350
's maands,)
Art. 3. De schadeloosstelling voor huishuur zal bedragen per
maand 1120 to Batavia, 1100 to Samar ang en to Soerabaya,
en f 60 buiten Java . (Gewijzigd als hoven, zoodanig, tat de
under-Pastoor slechts f 50 en de Kapellaans mete voor huishuur
zullen genieten .)
Art . 4 . Bepaalt de kindergelden voor de Protestantsche leeraren die gehuwd zijn .
Art . 5. Van den dag tier ontscheping tot then waarop de leeraren hun beroep zullen aanvaarden, sullen zij de helft van het
tractement en de toelage in art . 2 en 4 vermeld genieten .
Art . 6, 7 en 8 bepalen de tegemuetkoming in de kosten tier
vestiging van de Protestantsche leeraars, die gehuwd zijn en
kinderen hebben .
Art, 9, De tegemoetkoming in de kosten tier vestiging van
ongehuwde leeraren bedraagt f 750 dens .
Art . 10 . Na verloop van de eerste vijf jaren dienst in Indie
verkrijgt ieder leeraar eene tractements-verhooging van f 150
's maands to Batavia en van 1100 per maand op de overige
standplaatsen .
Art . 11 . Na het verstrijken van een tweede vijftal dienstjaren
zal aan dezelfde leeraren andermaal eene verhooging van tractement van (150 of f 100 's maands worden toegekend, zonder
weer .
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Art . 12 . Wanneer een Christen leeraar de Oost-Indische kerk
ten minste lien jaren getrouw zal hebben gediend, to rekenen
van den dag waarop hij tot bet doer der reize naar Batavia zal
zijn in zee gezeild, en hij alsdan verlangt naar bet vaderland
terug to keeren, zal hem zuiks vrijstaan, onder genot van een
pensioen en van eenen vrijen overtogt voor zich en zijn gezin .
Art . 13 . Het voorschreven pensioen zal bet ekend worden naar
den maatstaf van een honderd golden voor elk jaar Indische
dienst, voor gehuwden of weduwenaaen met onverzorgde kinderen, en van tachtig golden voor elk jaar Indische dienst voor
ongehuwden of weduwenaarn, die geene kinderen tot hun last
hebben . Doch zal hetzelve in gees geval de som van f 3000
's jaars mogen overschrijden . (Gewijzigd bij Besluit van den 6
Junij 1837, n 39, zoodanig dal de bier bedoelde maatstaf voor
de leeraren der eerste klasse is verhoogd tot f 120 voor gehuwden of weduwenaars met onverzorgde kinder en , en tot f 100
voor de ongehuwden of weduwenaars geene kinderen tot hunnen last hebbende .)
Art . 14. Deze pensioenen zullen gerekend worden in to gaan
met den dag, op welken de bediening wordt nedergclegd, en
zal daarop, bij vertrek naar bet vaderland, een voorschot van
vier rnaanden worden uitbetaald .
Art . 15 . Zoodanige Christen leeraren, welke, voor hun vertrek naar India, in Nederland hebben gediend, zullen zich na
hunne terugkomst kunnen aanmelden terbekoming van zoodanig pensioen haven bet Indische, als waarop de Europesehe
dienstjaren hun aanspraak mogten geven .
Art . 16 . De Christen leeraren in bet vaderland teruggekomen
en aldaar op meow aan eene gemeente verbonden wordende,
zullen haven hun Indisch pensioen, kunnen genieten, de voordeelen aan die standplaats verknocht .
Art . 17 . Wan neer Christen leeraren, veertig jaren in Oost-India
gediend hebbende, aldaar mogten verkiezen to blijven, zullen
zij, na gedaan onderzoek, verkiaard worden emeriti salvo honor, et stipendio .

16 ,
20 October 1828, Staats-Courant n° . 250.
Aanspraak, door Z . M, den Koning gedaan ,

hij de opening

der gewone zitting van de Staten-Generaal, houdende, voor zoo
veel betreft de uitvoering der overeenkomst van den 18 Junij

1827, bet volgende :
De voorhereidende maatregelen tot uitvoering van bet con-

»cordaat, dat in bet afgeloop~en jaar met bet Hof van Rome
agetrofl'en is, komen meer en meer tot rijpheid ; de onderahandelingen deswege worden met die wederzijdsche helangastelling voortgezet, welke tot den goeden uitslag noodig is,
uen de kerkelijke bekwaam-verklaring van den henoewden
»Bisschop van Names heei't reeds aanvankelijk bet vertrouwen
»gewettigd op eene gelijke eensgezinde zamenwerking, tot
aweder vervulling der verder openstaande Bisschoppelijke ze»tels .a (Zie K . Boodschap 11 December 1829 .)
Nota . Bij bet adres van antwoord op die Troonrede hebben de
Staten-Generaal zich, to dezen aanzien , blijkens de StaatsCourant n° . 261, op den 30 October 4828, aldus geuit
eWij hopes , dat de geheele en opregte uitvoering van bet
umet bet Hof van Rome getroffen coneordaat zal plaats grijapen , ten genoegen van Uwe Majesteit en overeenkomstig de
ubeginsels der Grondwet van bet Koningrijk,u
22 October 1828, n° . 92 .
Besluit, houdende dat de huitengewone kollecten, welke, bij
sommige gemeen ten, in de kerken zijn ingevoerd, ten einde de
subsidies van de burgerlijke gemeente-kassen, tot bet helpers
onderhouden der weezen, to kunnen ontberen en zoo doende
buiten de termen van de bepalingen, nopens bet opzenden flier
kinderen naar de kolonien der 1Vlaatschapppij van Weldadigheid,
to vanes, onverwijid zullen moeten worden opgeheven, en flat
in alle die gemeenten, alwaar door bet ophouden der bedoelde
kollecten de onmogelijkheid mogt ontstaan, om , buiten subsidie
nit de plaatselijke kassen, in bet onderhoud der vondelingen,
weezen, e nz . to voorzien, de bepalingen van bet besluit van
den 17 Augustus 1827, n° . 125, ten aauzien van de voormelde
opzending, dadelijk en naauwkeuriglijk zullen moeten worden
toegepast,
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25 October 1828, n°. 131 .
Besluit, waarbij een geestelijke wordt verboden in zekere stall
de openhare eeredienst uit to oefenen , met last op Gedeputeerde
Staten, om, door tusschenkomst van bun politick gezag, to zorgen, dat die geestelijke alle openhare kerkdienst stake .
1Vota . Deze interdictie is bi,j heslnit van den 16 Julij 9839, no . 71,
wederom opgeheven .
31 October 1828 .
Arrest van bet Hoog Geregtshof te's Gravenhage, beslissende
dat bet octrooi, hetwelk den 6 Junij 1733 aan bet Nederduitsch
Gereformeerde diaconie- en aalmoezeniers-weeshuis to Haarlem
is verleend, om to molten erven de goederen nagelaten door
personen , die in dat huffs zijn gealimenteerd geweest, nog van
kracht is .
Zie in verband hiermede bet koninklijk rescript van dcn
46 September 1828, n°. 38 en de daarbij geplaatste aanteekeningen .

rVota

7 November 1828, n°. 117.
Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, houdende
dat op vraag : eaan wien de eigendom van de kerkhoven en
»pastorijen moat worden toegekend ?s geen algemeen toepasselijk
antwoord is to geven, maar dat de beslissing afhankelijk blijft
varj de herkomst der gronden en de omstandigheden, gelijk hij
alle andere eigendoms-kwestien bet geval is .
Nota . Volgens bet decreet van den 23 Prairial XII jaar, art . 16,

kunnen de begraafplaatsen, aan de kerk-fabrieken en zelfs aan
particulieren, zoowel als aan de burgerlijke gemeenten toebehooren ; tars ijl, in' hetrekking tot de pastorijhuizen , insgelijks,
buiten de gemeente, nog andere eigenaars bet bezit daarvan
kunnen hebben . (Zie de Besluiten van den 2 Januarij 1824 ,
n° . 86 en 5 September 4 826 , n° . 34 .)
In $elgie is , hij arrest van bet Hof van Appal to Gent van
den 3 Februarij 1840, in substantie beslist, dat de kerkhoven,
die van ouds toebehoorden aan de kerk-fabrieken , even als de
overige goederen flier instellingen , wel eerst zijn vereenigd ge-
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weest met de nationals domeinen, dock later, door bet hesldit
van den i Thermidor XI jaar , wederom aan de kerk-fabrieken
zijn teruggekeerd, warmest daarvan, voor de dagteekening van
flat besluit , goons vervreemding had plaats gehad .
In Frankrijk heeft de Minister van Justitie en der Eerediensten , op den 9 November 4844, nopens hot vraagstuk, betreffende den eigendom der kerkhoven, op grond van hetzelfde beginsel, in voege als volgt geantwoord
ult a elc reconnu, en Principe, que les cimetieres doivent
'elre consideres comme des proprietes cornmunales', a moms
aqu'il ne soil justifii que ces immeubles appartiennent aux farbriques. En prouvant qu'elle etait autrefois proprietaire d'un
acimeliere non aliens ni transfers, une fabrique est done en
adroit d'etre maintenue daps sa propriete . Cette preuve ne peat
atoutefois resulter que de titres ou d'autres actes dont l'apprcaciation appartient exclusivement aux tribunaux civils .a
12 November 1828, n° . 85 .
Circulaire van den Administrateur voor hot Armwezen, houdende, dal, hij decreet van den 10 Brumaire XIV jaar, de formaliteiten zijn voorgeschreven, welke door de administration
der instellingen van weldadigheid moeten worden in acht genomen bij de opbouwing, vernieuwing of grove herstellingen
der aan die instellingen toebehoorende gebouwen, en de be
voegdheid tot hot verleenen van de, to diet zake, benoodigde
autorisatien, aan hot Gouvernetnentt of aan de Prefecten voorbehouden zijnde, bij analogie, geacht most worden aan de
Staten der provincien to zijn opgedragen .
Nota. Het hier bedoelde decreet is, bij die van den 8 November
4840 en 6 Januarij 4811, in doze landen executoir verklaard .
Naar aanleiding van hot gedachte decreet, behooren -- overeenkomstig de, rloor Gerleputeertle Staten van Noord-Holland,
bij resolutie van den 44 Ducemt~er 4828, gegeven inlichtingen-de navolgen(le punters to worden in acht genomen, door de besturen der instellingen van weldadigheid, als zij tie boven bedoelde workers zouden wenschen to ondernemen
a . lief overleggen van de deliberatie van de administratie, die
hot verzoek om magtiging heeft ingediend, - bevattende bet
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doe! , alsmede de middelen tot vinding der kosten , vergezeld
gaande van de plannen en bestekken, en eindelijk den wensch
van den gemeente-raad .
b.

Dat de nit to voeren werken , wanneer zij boven de

f 500

geraamd zijn, na verkregen autorisatie, in hot bijzijn van den
Burgemeester, op de gewone `vijze en, onder nadere approbatie van Gedeputeerde Staten , publiek znllen moeten worden aanbesteed ;

zullende er steeds door de aannemere eer

voldoende borgtogt moeten worden gesteld .
c.

Dat de gewone reparatien, welke stellig plaatselijk en van
gewonn onderhoud zijn, op gelijke wijze znllen moeten worden aanbesteed, nadat daartoe almede autorisatie is verleend,
ten gevolge eener deliberatie van de gezamenlijke Administrateurs, en dat ook op die aaubesledingen de approbatie der
Gedeputeerde Staten moot zijn verkregen, alvorens de definitieve toewijzing kan worden gedaan of bet work finaal wordt

d.

gegund .
Dat van de publieke aanbesteding zijn uitgezonderd alle reparatien, welke geese

f

500 znllen to boven gaan , waarover
echter door de administration moot worden gedetibereerd, zoo
als hierboven is bedoeld , welke reparatien, in zoodanig geval, door genoemde administration kunnen worden gelast, en
zonder verdere formaliteiten worden ten uitvoer gebragt, das
onder overlegging van eon bestek en begroeting van kosten ,
opgemaakt door den architect van hot etablisseuient, en onder
den last, ow zoodanige herstellingen, die de sow an J 150
to boven gaan, door Gedeputeerde Staten to does goedkeuren .
e.

Dat alle verzoeken tot bet bedoelde cinde moeten worden gerigt aan Gedeputeerde Staten, aan vie, in plaats van de,
bij hot decreet van den 10 Brumaire XIV jaar, voorbehoudene
autorisa tie van bet Goavernement of van den Prefect, bij
Zijner Majesleits besluiten van den 10 October 4814 , no . 3
en 10 September 1845, n° . 4 ., de dispositie op soortgelijke
verzoeken verbleven is , en moeten worden ingediend aan
Burgemeesteren , ten elude zij zouden kunnen beoordeelen of
de overgelegde stukken al of slot in orde zijn, en zoo ja ,
dezelven met house consideration aan Gedeputeerde Staten to
kunnen opzenden .
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19 November 1828, n° . 61 .
Koninklijk rescript, houdende, in betrekking tot de weigering
van de begraving , met kerkelijke plegtigheden, van lijken ,
onder anderen
dat het Gouvernement en ook de plaatselijke besturen zich
niet kunnen inlaten met de moeijelijkheden en geschillen,
die bij zulke gelegenheden ontstaan, wanneer men zich aan
weigering van den karat der geestelijkheid blootstelt, aangezien deze soon van plegtigheden geheel en al van den
wit der geestelijkheid afhangt en dezelve niet noodig zijn
voor eenige acte van den burgerlijken stand ; - dat, overigens, geene wet den inwoners de verpligting oplegt, om
die plegtigheden to yr ages , noch aan de geestelijken, om
dezelve to volbrengen, en het alzoo altijd aan den veijen
wit wordt overgelaten, van de eene zijde, om dezelve to
vragen en van de andere zijde, om die to weigeren ; en
2°, dat echter de bloedverwanten der overledenen, wier bediening en begraving door de geestelijkheid eventueel mogt
worden geweigerd, niet kunnen verstoken worden en ook
in de daad niet verstoken zijn van het refit, om zich met
het plaatselijk bestuur, omtrent de ter aarde hestelling, to
verstaan ; integendeel, dal op de autoriteiten, aan welke de
policie der kerkhoven onderworpen is, de verpligting herust, om, in bovengemeld geval, met overleg tier bloedverwanten, de plaats aan to wijzen, waar het graf gegraven en bet ligchaam ter aarde hesteld moet worden, en om
alzoo, voor eene behoorlijke en eerbare begrufenis der' overledenen, alle zorg to dragen err de familien op deze wijze
to heschermen .
beginselen , welke breeder bij circulaire van den
;Minister van Binnenlandsche Zaken van den 8 December 1628,
n° . 466 aan de Gouverneurs der zuidelijke provincien zijn madegedeeld, ten eiride de naleving daarvan aldaar to doen verzekeren, zijn , bij circulaire van denzelfden Minister van den 20
Augustus 1830, n° . 67, oak in de hoofdzaken, aan de Gouverneurs

.LVota . Deze
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der noordelijke provincien kenbaar gemaakt, ten elude voor de
opvolging daarvan to doen zorg dragon . (1)
(1) In verband met dit onderwerp volgen hier , orrder A en B ,
twee onlangs in Frankrijk uitgevaardigde staats-stukken, welke hot,
ook hier to laude, nog van kracht zijnde decreet van den 23 Prairial
X11 jaar, in betrekking tot de weigeringen der kerketijke begrafenissen , toelichten
A.

n

CIRCOLAIRE

263 . de M. le Ministre de la Justice et des Voiles,
a MW. les Prefers, relative aux refus de sepulture
eccle'siastigae .

Paris , le 45 join 184? .
Monsieur le Prefer, one interpretation fausse et abusive a etd
donnee quelquefois, et recemment encore daps un chef-lieu de ddparternent, a Particle 19 du decret du 23 prairial an XII sue les
sepultures : ces fails out du exciter la sollicitude du Gouvernement .
Apres m'etre concerto a ce sujet avec M . le Ministre de I'Interieur,
je crois devoir vows rappeler la same et veritable entente a dormer
a eel article , afin de prevenir desormais route atteinte au principe
de la libertd religieuse, qui place sons la sauvegarde des loin la discipline ecclesiastique servant de rcgle a 1'exercice du tulle .
Le decret du 23 prairial an XII cut pour objet la police des inhumations ; 11 en attribua la direction et la surveillance a l'autorite
munieipale : l'inhumation des corps, isolee de route ceremonie religieuse , constitue eflectivement on acre purement civil ; naais cc decret intervint apres la promulgation du Concordat et des articles
organiques du 18 germinal an X . Il etait impossible qu'a raison memo
de la nature des matieres qu'il reglementait , it ne tint aucun eompte
de ee grand fail ; aussi y trouve-t on its dispositions qui solvent
«Art . 18 . Les ceremonies precedentment usitees pour les convois,
suivant les difi'erents cultes, seront retablies, et it sera libre aim
families d'en regler la depense scion lours moyens et facultes ; mais,
hors 1'interieur des eglises et des lieux de sepulture, les ceremonies
religieuses ne seront permises quo daps les Communes oh l'on ne
professe qu'un seal tulle, confvrmement a Particle 45 rte la loi du
18 germinal an X .
cArt . 19 . Lorsque le ministre d'un tulle, sons quelgne pretexte
quo cc soil, se perrnettra de refuser son ntiuistere pour I'inhumation
d'un'corps, 1'autorile civile, soil d'ofI'rce, soil sup la requisition de
la famille, commeltra un autre ministre du acme tulle pour remplir ces fonctions . Dans tons les cas, l'autorite civile est chargee de
faire porter, presenter, ddposer et inhumer les corpse
I1 importe de remarquer d'abord la correlation de ces deux articles, et d'en rattacher ensuite l'intention et le but an principal
objet du decret tout entier.
L'article 18 retablit Pusage des pompes religieuses daps les convois
fundraires . Toutefois, it n'autorise pas les ceremonies exterieures
daps les Communes oh plusieurs cultes sont professes .
L'article 19, daps sa premiere partie, n'a d'autre but quo d'assurer et de regler 1'execution du precedent, sans perdre de cue que
l'ordonnance et la police ties inhuma lions appartiennent a l'aulorite
civile, et, daps sa derniere disposition, it definit la mission speciale
qu'il donne, pour tons les cas, a cette autorite agissant daps la
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18 December 1828, n° . 32.
Circulaire van den Administrateur voor hot Binnenlandsch bestuur, houdende aanbeveling aan Gedeputeerde Staten, om hijzonder to lelten op de naarkoming der bepalingen van hot decrees
van den 23 Prairial XII jaar, aangaande bet omringen der begraafplaatsen met omen steenen muur .
limite de ses attributions essentielles, et accomplissant, par consequent , tin acte purement civil, comme le Ministre de I'Interieur ,
daps les instructions donnees par lui sur la mire en vigueur du decret, le 26 thermidor an XII , out grand soin de le faire observer .
Ainsi Particle 19 charge 1'autorite civile de commettre, lorsqu'un
ministre refuse son contours, un autre ministre du meme culte ;
mail on n'a jamais pretendu que cette commission put etre obliga~
Loire : car eons etc dormer au decret une signification legalement
impossible daps nn pays oii la plus large independance est assuree
aux convictions religieuses par toutes les lois constitutionnelles. II
pent done arriver que les ceremonies auxquelles les ministres du
culte seals out le droit de presider, fassent defaut aux funerailles ;
it pent arriver aussi , it (bit arriver en eertains cas, que ccs ceremonies soient restreintes daps l'enceinte meme des temples et des
lieux de sepulture . Le serricc des inhumations ne pent soufli it daps
aucun cas ; et c'est pnur cola que , quoi qu'il advienne , l'autorite
civile est chargee de faire porter, presenter, deposer et inhurner
les corps. Mais le decret a biers garde de lui imposer le devoir on
de lui conferer le droit tie les introduire daps l'eglise on dans lc
temple contre le gre des ministres du culte : ear ce serait violenttr
les consciences et empieter sur la discipline ecclesiastique ; cc serait
ne pas accomplir une oeuvre purement civile L'autorite se bornera
done a faire presenter les corps a l'entree des lieux consacres an
eulte, loreque le pretre n'aura point accompagne to convoi apres
son depart de la maison mortuaire, afin que la le pretre pulse les
recevoir et proceder aux ceremonies coi~formes an rite de sa communion ; et, s'il y a en refus de sepulture ecclesiastique, refus perseverant manifesto par l'ahstention f~~rmelle de I'ordinaire du lieu
et de tout ministre commis a son defaut, l'autorite devra faire transporter les corps au lieu des inhumations et veiller a cc quo jamais
on ne force les porter du temple .
Tel est . Monsieur Ic Prefet, le sons x rai du decret du 23 prairial
an XII . Tonic autre interpretation serait fausse et evidemment attentatoire a la liherte religieuse et a la protection promise a cliacun
pour l'exercice de son culte . Je vous prie de dormer a ces instructions, dams votre departement, tonic la publicize necessaire .
Si les refus de sepultnre ecclesiastique claims inspires par des
sentiments autres que coax du devoir, les families trouveraient dams
les dispositions des articles 6 et suivants de la loi du 48 germinal
an X les mavens d'obtenir la repression de tels abus .
Recevez, Monsieur le Prefet, l'assurance de ma consideration
tres .distinguee .
Le Garde des Sceaux, Ministre Secre'taire d'Etat
de la Justice et des Cultes,
(geteekend) HCBERT .

~1'ota . Art . 3 an aemeld decreet bepaalt : dal de meest verheven
en taco fret noorden nelegeu gronden voor de begraafplaatsen,
bij voorkeur, zullen worden gekozen ; dal dexelve door muren

1~ .

CIRCULAIRE

W . 27, de X11 . le lllinistre de l'Interrieur, iWIJ1 • Zes pr~fets,
rekrt/'e ci la ntaiche que roil suivie t'atttorite' civile lots .
que se jnrc'setztent des cas de reJUS de sc''mltuie
ecclesiastique .
Paris , le 16 join 1847 .

Monsieur le Prefet, l'attention du Gouvcrnement a etc plusieurs
fois apprlee sur les conthts qni s'elevent colic I'autoritc civile et le
clerge, (Tans les cas de reins de sepulture ecclesiastigoe . Quelques
routes s'ctant eleves sur le sens qni dolt itre dorms aux dispositions
de Particle 19 du decret du 23 prairial an XII , it nl'a par), convenable cle Vops adresser a vet egard des instructions, prealablement
concertees aver 111 . le Carde des Sceaux , et qni auront pour olljet
de vous fixer sur la role de conduits que suns devrez suivre a
l'avenir .
La sepulture donna aux moils pcu t cite considerce sons deux
points rte vile
1° . L'acte put et simple de l'inhunration, que la lot civile regit,
root cite determine les conditions, ct pour tvgnel soot ctablks des
regles fondces stir Its convenances d'ordre public et de salubritc
c'est to tin point de police municipals don t l'antonic administrative
roil seine counaitre ct pour kquel cite tie proud conseil que d'ellcrneme ;
2~ La ccrernonic religli-use, qni, rte sa nalnre, tnuche an grand
principe de la liberte des cultes, et a laquclle preside le ministre
de ehagec colic, clans t'enceinte du temple .
I1 est important de tie laisser s'etabtir aneune confusion entre ces
deux actes, dont run nest r(gi que par is lot cisiie, tandis quoo
l'antre se rat tactic a tin ordre d'iddes exelusivement placccs dins le
domains des closes religicuses .
Or, Particle 19 du decret du 23 prairial an XII est concu en ces
termes
sLorsque lc ministre d'un cults, sons gnclgne pretexts que cc soil,
3~se pcrrneltra de refuse( scm minislere pour 1'inhntnation d'rrn corps ;
d'autorile civile , soil d'oflice, suit sur la requisition plc la famine,
scornnletIra tin untie ministre dti n,erne eulte pour remplir ces fonc),tions ; daps bus Ics cas, l'autorile virile est chargce de faire porter, presenter, depose( et inhnnrer les corps .),
Ces dispositions du decret de prairial out a plusieurs reprises rein
tine interpretation qni, it faut le reconnaitre, tie saurait se concilier
avee nos insti lotions , qni garantisseut mix cultes protection et Ii berle , et specialenu-tit avee Particle 5 de la Chaste de, 4 1311 .
D'autre part, Particle 1~~ du Concordat dcotare que via religion
acatholique , apostolique et romaine, sera librenrcut exercee en
))France .»
L'article 12 unmet a la disposition des Evcques tonics Ics eg li,5es
»metropolitaines, eathedralcs, paroissiates ct unties ncce,saires au
))culls .))
L'arlicle 9 de la lot organique du 48 germinal an X est most
concu : aLe cults calholique sera excjcc sons la direction des Ai-
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ran cone boogie van twee metres (ellen) zullen worden ingesloten ; en dal men er beplantingen zal aanleggen, mils echter
de vereischte voorzorgen gebruikeade om den doortogt der lucht
niet to belemmeren .
ncltc%eques et des Eveques daps lours dioceses, et sons cello des Cures
))daps huts paroisses .»
Des tonnes expres de ees difidrentes lois, toujours invoquees, it
rcsulte necessairement, quo bole mesure dont l'objet serait de porter
atteinte a la liberte du tulle catholique, de le contrarier daps ['exercise legitime de ses droits, d'enlever a ses ministres to surveillance
qu'ils peuvent seals exercer daps lours temples, en matiCre de dogme ,
de discipline ou de prieres, constituerait par` cc sent fait une violation des droits garantis par la lot fondamentale et par la loi du
18 germinal an X ; d'ou it suit quo Particle 19 du decret du 23
prairial an XII ne saurait valablement attritiuer a t'aut(lrite civite
le droll de faire ouvrir Ies portes d'une eglise clans le but d'y introduire le corps d'un honrme a qui le clerge refuserait la sepulture
ecelesiastique . En procedant ainsi , cute depouillerait le prctre de la
liberte d'action dont ii dolt jouir clans I'exercice de ses functions
spirituelles ; et c'est cc qu'a pense M . Ic Garde des Sceaux, Ministre
des Cnltes , lorsque, consults sur cello question , it a fait connaitre,
par une decision en date du 28 join 1838, quo Particle 19 du decret
de prairial « ne saurait recevoir ni interpretation ni execution con>}traire aux lois fondamcntales, a la distinction et a l'independance
))reciproque des deux puissances quo ses lois out etablies .»
Ces principes se trouvent d'ailleurs consacrps d'une maniere t:encrale par tine deliberation du Conseil d'Etat , do 29 Avril 1831, au
sujet de I'inhumation d'un enfant mort sans bapterne . Le Conseil
d'Etat, se fondant stir Particle 5 de la Charte constitutionnelle, et
constddrant gut la liber td des cultes est on des principes fondanoentaux de noire dr •ort public, a etc d'avis gyre la police locale devait denreurer dtrangere allx observances part/coheres it cheque colic .

Si done le cas de refus de sepulture ecelesiastique prevu par le
decret de prairial venait a se presenter, Pautorite ci .ile , par respect
pour le principe de la liberte religieuse et pour la ICgitime indspendanee du euite , devrait formellement s'ahtenir de tout acte qui
3' porterait atteinte, comme d'introrl~Iire de force le corps du defunt
daps le temple et de faire proceder a des ceremonies qui , detournees de lour but , ne seraient plus qu'un acte de violence exerce
contre la conscience du prctre et un scandale .
Ii pourrait se faire quo les prejugCs populaires, fortifies par l'halaitude, fussent le pretexte on la cause de demonstrations malveillantes on cortraires aux principes quc je viens d'exposer : en paaeille occasion , le devoir de i'autorite sera de rappeler les esprits
a la raison et de maintenir la loi ; cite veillera er.suite a cc quo ,
dens lcs cas lien ct dement eonstates de refus (IC sepulture ecelesiastique, le, corps do la personne defunte suit transporte daps le lieu
des inhumations avee tonic la decence convcnable et avee tons Ies
i arcI das aux families .
r J'ajouterai quo Si les reins de sepulture etaient inspires par des
sentiments autres quo coax du devoir, les families trouveraient daps
Its dispositions des articles 6 et suivants rte la loi cmu 18 germinal
an XX les moyens d'obtenir la regressions de tell abus .
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Volgens de missive van den Administrateur voor hot Binnen .
iandsch bestuur van den 20 Januarij 1829, n' . 34, blijft hot
aan de besturen flier gemeenten, alwaar bet daarstellen van de
vereischte muren to bezwarend wordt geacht, onverlet om daaromtrent do vereischte voordragten to doen ; terwijl bij de koninklijke besluilen van den 30 April en 19 Junij 1829, n° . 3G
en 52, magtiging op Gedeputeerde Staten der noordelijke provincien is verstrekt, om dispensatic van bet omringen der begraafplaatsen met steenen muren, onder zekere bepalingen, to
verleenen .

2'7 December 1828, Staatsblad n° . 8'7 .
Wet, houdende vaststelling der tweede afdeeling van de begrooting voor den jare 1829, waarop onder bet vijfde hoofdstuk
is gebragt eene som van f 400,000 voor kosten benoodi •d tot
voorziening in bet ontbrekende voor de Roomsclr Katholijke
Eeredienst en daartoe vereischte gebouwen .
1Yota . Bij de redevoer •i ng van den Minister van rinancien , nitgesproken in de zitting der Tweeds Kamer van de Staten-Generaal
van den 20 December 1828, word in betrekking tot de voorsclrreven som bet voigende bemerkt .
uMs eene laatste bedenking, betrekkelijk bet Deparlement van
Binnenlandsche Zaken, heeft men gesproken tegen de som van
f 1,300,000, in drie jaren tijds coon de uitgaven van de B . K .
Eeredienst gevorderd, 1-lieromlrent moot ik al aanstonds doen
opmerken , dal wezenlijk , na de aannenniug der onderhavigc
begrooting, er sen iuillioen (4) voor flit onderwerpzal besehikCe soot la , Monsieur le Prcfet, les principes qu'il m'a pan con .
venable de vows rappeler : je vous invite a veil!! a cc quo, daps
i'etendue du rlcparlenienl don! !'administration vous a etc confiee,
us ne puissent elre iii rneconnus ni eludes . A cot e„ard, je compte
sue %otre ferrnetc et sur votre prudence .
Agreez , Monsieur 1e Prcfet , !'assurance de ma consideration la
plus (listin~oee,
l e iWlinstre Secre'taire d'Etat an departernent de l'Inte'rieur,
(geteekend) T, DVCFU TEL .
(1) Er zou f 1,300,000 beschikbaar geweest zijn, maar do norspronkelijk toegeslane bedragen , welke die som uilmaken , hebben
seder! 1827--1829, door af- en overschrijving, ten behoove van andere , bet Departemcnt van Binnenlandsche Zaken rakende onderwerpen van uitgaaf, eerie vermindering ondergaan van ruim f310,000 ;
zoodat er nog minder flan eon rnillioen beschikbaar bleef, waarvan
goon derde tot hot beslemde eindc is aangewend geworden ; zijnde
bet overigc vr/nallend verklaard.
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tiaar zijn, dock ik kan u [evens de ties to stelliger verzekering,
geven, tiaar mij de volkomene waarheid tier zaak, door mijne
vroegere ambtsbetrekkinnen , bekend is, dat er niet slechts de
allerstrengste bezuiniginn zal vereischt worden , maar dal men ,
daarenboven

de hoop voedt,

dat doze sum vermeerder(l zal

worden door de belijders van die go(Isdienst zelve, om eenigermate in de wezenlijk bestaande behoeften to voorzien . 1)e staat
tier Roomsch Katholijke kerken op het platte land, vooral in
sommige tier noordelijke provincien , is allerslechtst, de landbewoners zijn verpligt eenige uren ver to gaan, om hunne godsdienst uit le oefenen . De bestaande kerken zullen hersteld en
andere gebouwd moeten worden . Hoezeer ik die godsdienst niet
belijde, zoo heb ik to veel eerhied voor de godsdienst in het
algemeen, en voor de bepaling tier Grond wet, die de beseherming van alle godsdiensten voorschrijft, om niet merle to werken, dat hare uitoefening betamelijk en naar behooren knnne
plaats hebben . 1k herinner mij de lijden , men men , in tie
nuordelijke provincien, in tint opzigt - geheel antlers handetde .
1k zoude bet voorbeeld kunnen aanvoeren van ecn mijner voorouders, die uithoofde van zijne ambtsbetrekking, jaarti,jks eene
recognitie van eenige honderde guldens untying, om den liatholijken to vergunnen van op den grond under zijn beheer beboorende , hunne godsdienst in eene schuur to komen uitoefenen .
Heden ten rlage, Rdel lloaende Ileeren I bestaat zuiks nict meer ;
die lijden zijn voorbij, en elke godsdienst genie[ do kraehtirste
bescherming van de vaderlijke Regering, under welke zij bestaat .
Men hoop[ veel van den invloed tier nieuwe Bisschoppen, en
men vleit zich, dal alle biilijke err verstandige opollcringen in
deter, de ericentenis , den eerhied en de vaderlaiidsliefde d~ rgenen , ten wier behoeve dezelve gesehieden , zullen ten gevolge
hebben .
«De behoefien tier hoofdstad in dal opzigt zijn mij h ekend . t k
heb eens eenige voorname Katholijken doer hijeenkomen, en
alvorens ik nit tie provircie hen vertrokken , waren bet plan en
de bestekken voor de kathedrale kerk, bet hissehoppelijk Seminarie en woning , welke aldaar gebouwd zullen moeten 'worden,
vervaardigd . De stall Amsterdam bevat , 'wel is waar, 20 kerken
voor eene bevolking van 45

a

50,000 Katholijken , doeh zonder

dal ik wit zeggen , dal dit goal voor de wezenlijtce behoefte
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dier kerk-gemeente to groot is, maar dat daarentegen een gedeelte dier zoogenaamde kerken dreigt in Ic stones, terwijl
andere gehcel onwelvoegelijk zijn, zoo is dit zeker, dat geese
derzelve voor eene hoofd- of kaihedrale kerk geschikt is ; -- en
op de aanmerking van eene der afdeelingen , welke voor esteld
heeft , dat men daartoe dan ecne der Protestantsche kerken kon
bezigen , moet ik antwnorden , dat zulks ten een~male strijdig
zoude zijn met de rust der hoofdstad en de eenstezindheid hater
ingezetenen, en dat ik hare Regering veeleer lot geldelijke opofl'eringen zoude geneigd gelooven, dan tot die van de rust en
broedersehap hater medeburgers, welke daardoor geschokt zoude
worden . Nog onlangs Gouverneur dier provineie geweest zijnde,
ben ik in staat geweest met de onoverkomelijke zwarigheden
bekend to geraken , en heb bestendiglijk en ten sterkste zoodanig
eenen maatregel ontraden .u
Van de over 1829 toegestane som van f 400,000 is ongeveer
f 75,000 afgeschreven of tot andere dan het bestemde einde ge-

bezigd ; terwijl het overige bij de afstuiling der begrooting,
ingevolge koninktijk besluit van den 24 Julij 1832, n° .13, vrijvalknd is verklaard .
31 December 1828, Provinciaal blad n° . 170 .
Circulaire van den Staatsraad Gouverneur van Zuid •H olland,
hottdende eenige beslissingen en ophetderingen, nopens de uitvoering van het reglement van den 25 Maart 1826, betrekkelijk
de hefFrng van bet refit van 10% op alle giften en schenkingen
van waste goederen, in de zoogenaamde doode hand overgaande,
mitsgaders van bet reg;t van 4°l0 op de inhomsten van die goederen, of van andere, bij wijze van koop of ruffling verkregen .
Nota Bij ae bedoelde beslissingen is, onder anderen, de vraag

beast woord : of van de waarde der goederen , welke bij wijze
van sehenking overgaan , en waarop alzoo bet refit, gelijk staande
met bet refit van successie, verschuldigd is, geese andere lasten
rnogen worden afgelrokken , dan die, welke dan de goederen
zijn vertionden, en de hypotheken, waarmede dezelve zijn bezwaard ; dan wel , of daarhij rnogen gevoegd worden de bezwaren van kerkelijke diensten, jaarlijksche uitkeeringen dan de
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armen, onderwijs aan kinderen van behoeftigen, en andere bezwarende bepalingen, bij de acte van schenking aan bet gesticht
opgelegd ?
Het antwoord daarop luidt : dat Z . M . beslnit van rlen 31
Maart 1820, n° . 89, alleen en bij nitsluiting ioepasselijk is op
de goederen, die ten behoeve van do betrokken gestichten, bij
schenking onder de levenden, overgaan, en dat het re„t van
10 percent op de verkoopwaarde moet geheven worden ; terwijl
daarvan geene andere fasten of schulden kunnen warden afgelrokken dan die, w'aarmede de goederen voor de acte van
schenking waren bezwaard. (Zie Beglement 25 Maart 4826,
art . 2 en Circulaire 23 Mei 1826 .)

2 Januarij 1829, n

158.

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, boudende, dat bet onderwijs der oude talen op bijzondere scholen
niet volstrekt verboden is, maar overeenkomstig bet koninklijk
rescript van den 9 December 1827, n°. 1, onder zekere bepalingen, door hem Minister kan worden toegestaan . (Zie Besluit
27 Mei 1830, Staatsblad n° . 9 .)
14 Januarij 1829, n°. 22 .
Koninklijk rescript, houdende magtiging op Gedeputeerde
Staten der provincie Noord-Braband, om, bij provisie en tot
dat daaromtrent nader mogt worden voorzien, de werkzaamheden en bemoeijenissen nit to oefenen, die, bij art . 5 van bet
Placaat van Hunne Hoog Mogenden de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden van den 16 3anuarij 1778, betrefl'ende de
verpligting der tiendhefl!ers tot herstel en onderhoud der kerkelijke gebouwen, aan den toenmaligen Raad van State zijn toegekend ; met gelijke bevoegdheid op den District-Corn missaris,
dies bet zal aangaan, om den Rentmeester der geestelijke i ;oederen to vervangen in de werkzaamheden, bij bet opgemelde
5d C artikel aan dezen laatsten opgedragen .
/bola . Het voormelde Plaeaat lnidt als volgt
De STAATEN GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN,
Allen den geenen die deese zullen sien of lrooren leesen, salut

17 ;
lNademaal seedert veele jaaren in lief District van de Generali~
felt, bysonder in Staats-Braband , meenigvuldige moeyelykheedeR
ontstaan zyn, betrekkelyk de verpligtinge der Geestelyke Thiendheffers tot hot bouwen, vernieuwen, repareeren en onderhouden (let' Kerken met lief geene daartoe behoord, ten plat ten
Lande alrlaar , en dat de bekende Edicten oC Ordonnantien van
de Aartshertogen Albert en Isabella van den 28 Maart 9611 en
2 October 613 op dat subject gemaakt, welke men sig meerendeels ook bier to Lande in hot reguleeren en decideeren der
question en disputcn over die verpligtinge ontstaan, tot een
rigtsnoer heeft voorgestelt, door haare Keiserlyke en Koninglvke
Majesteit zyn worden veroietigt en herroepen , en in plaats van
deselve, ten aansien van Onstenryks Braband etc andere Districten by een nieuwe let of Edict van den 25 September 1769,
de verpligtinge van de gemelde Geestelyke Thiendhefl'ers tot hot
bouwen, vernieuwen, repa;eeren en onderhouden der voorsz .
kerken met lief geene daartoe behoord, merkelyk uitgebreyder
is verklaart, en bet allesints ongerymt soude zyn, dat de vreemde
Roomsche Geestelykheid de Thienden hier to Lande genietende,
ten dien opsigte van beater conditie albier soude weesen, dan
an baar eigen Vaderland ;
S00 IS 'T, dat Wy bet solve overgemerkt hebbende, en ten
baste van Onse goede Ingezetenen, en bevordering van de oeffening der waare Gereformeerde Religie, willende voorsien , dat
de Kerken ten platten Lande tot de voorsz . oeflening behoorlyk
werden in staat gehouden door die geenen , tot walker verpligtinge sulks behoord, na alvoorens daar op ingenoomen to hebben de consideration en advis van de eerste Praesideerende en
andere Raad:en van den Raade en Leenhove van Braband en
Landen van Overmaaze , resideerende alhier in den Rage , by
deliberatie van ten Raad van Staate der vereenigde Nederlanden , hebben goedgevonden en verstaan, om eenmaal de regtcn
op dat stuk insgelyks to bepaalen, en door middel van cane
generaale Wet , de Thiendens weeder to brengen tot haare primitive staat en destinatie, to ordonneeren , statueeren en to
verklaarrn by deesen , en sulks by provisie voor soo verre bet
gemelde District van Staats-Braband betreft
ART . I .

Dat de verplinting om to contribueeren tot bet bouwen, ver-
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nieawen, repareeren en onderhoaden der Kerken ten platter
Lande, en van de daaraan vast zynde Gebouwen, net alle bet
gene daartoe geboord, de Predikstoelen, Sitbanken, Vloerer
etc . ,

niet uitgesondert, mitsgaders van de Toorens ,

voor soo

veel dezelve op de Kerken, of daar aan vast staan, en van de
Thiendklok, seboon hannende in een Tooren , die op sig solve
en van de Kerk afstaat, in bet District van Braband, is eon
last, weesendlyk aankleevende en leggende op de Geestelyke
Thiendens, dat is y op alle Thiendens in bet generaal, en son .
der onderscheid van wat aard, natuur of qualiteit dezclve ooh
monen zyn , en sunder dat tot de Geestelykheid der solve geeverE
of roomers kan , of die door Geestelyke Per soonen of Gesligten ,
dan bar Laicale of Weereldlyke Persoonen, thans worden be~
seeten, of op wat wyze dezelve geacquireert zyn , uitgesondert
alleen op soodanige Thiendens, waar van de Possesseurs den
Regten genoeg sullen konnen bewysen, dat se simmer in handers
van Geestelyke Persoonen of Corpora geweest zyn
I I.
Welverstaande nogtans, dat de Eigenaars of Besitters van do
soodanige Thienden, als by hot voorgaande Art . gedesigneert
zyn , riot gehouden sullen zvn to draagen in de kosten tot bet
gecn voorsz . is, dan na dat alvorens de inkomsten van de Fabricq, of andere Kerkgoederen tot bet solve erode verordend of
geschikt, daartoe sullen weesen besteed , en mitsdien riot, dan
subsidlaire en alleen tot supplement van hot goon aan de inkomsten van de Fabricq of andere Kerkgoederen soude moogen
to kort schieten .
III .
En, om alle disputes over den aard en gesteldheid der gemelde Thienden geheel en al of to snyden en voor to koomen ,
lasten en beveelen Wy alto en ecn iegelyk , die sustineeren of
lreweeren sotule willen ,

dat de Thiendens by bun beseeten ,

simmer in handers van Geestelyke Persoonen of Corpora geweest
zyn , daar van to doceeren , to weeten de inheemsehe binnen
vier maanden , en de nitheemsehe binnen agt rnaanden , na de
Publica tie deeses, mitsgaders dat sy tot dat chide aan den Raade
van lirahand en Landen van Ovcrmaaze resideerende alhier in
den Hage , sullen moeten overleeveren alle soodanige Documenten, Stukken en Bescheyden, als sy tot fundament van soodanige!
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sttstentge sullen vermeenen to kunnen dienen , ten elude by ge •
nielde Raade van Braband , na summierlyk ingenoomen to hebben, de consideration en bet advis van den Advoeaat Fiseaal van
Braband ,

over de gefundeertheid of ongefundeertheid van de-

selve geoordeelt, en de piano sonder figuur van Proces uitgeweesen to wordeu , soo als by deselve in goede dustitie sal bevonden wordeu to behooren ; met verdere last, dat de sulke die
door gemelde Raade van Braband gefundeert in haare sustenue
geoordeelt sullen moogen wordeu, gehouden sullen zyn bet gewysde van den Raad van Braband, binnen twee maanden na dato,
to doen registreeren , soo ten Comptoire van den Rentmeester
der Geestelyke goederen van bet District, als ter Secretarye van de
Plaats, waaronder haare Thienden geleegen zyn, ailes op pane,
dal byaldien de Eigenaars of Besitters van soodanige Thienden
binnen de voors . tyd van vier en agt maanden respective, van
bet overleevercn of doen overleeveren van haare Documen ten en
Bescheiden als vooren , zullen koomen to blyven in gebreeken ,
dal sy, de voorsz . tyd overstreeken zynde, in bet vervolg daar
over in Regten niet nicer sullen wordeu gehoord , maar aan den
last van contributie tot bet geen by Art . I staat vermeld , voor
onderheevig gehouden worde .n, en daar meede voor altoos gegraveert zyn en blyven .
I V,
In gevallen , daar ode Thiendhefl'ers, die de Thienden genietcn
in den omtrek van eon en dcselfde Parochie, elkanderen niet
sullen kunnen verstaan over de proportie, waar toe eon ieder
syn aandeel tot bet bouwen, vernieuwen, repareeren en onderhouden der Kerken , en vat daar toe gehoord, als vooren, behoord to contribaeeren , sullen deselve gesaamentlyk, en elk s
van hun Boofd voor lioofd , gehouden en verpligt zyn, provisioneel pro rata daartoe to furneeren, en behoudens aan de
gesamentlyke Ttiiendbefl'~rs de faculteit, om daar na, tusschen
hun onderling to discntieeren de duaestie over ieders aandeel
in bet bysonder, en om hot to veel gefourneerde to kunnen
repeteeren .
V.
By aldien de verschuldigde Thiendhefl'ers, op de eerste requisitie van Officieren en Regenten, als Opper-Provisoiren van
de Kerk, in gebreeken blyven, ten baaren lasten en kosten, to
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laaten doers de reparation, restauratien en vernieuwingen , die
nit de revenuers der Fabricq Goederen niet kunnen gevonden
worden , soo sullen de voorsz . O(licieren en Regenten , met overlegging van eon Staat der Revenuers van de Fabricq, en van de
ordinaris Lasten daar uit betaald wordende, en waar nit teflens
sal moeten blyken, hoe veel hot slot van de laatstgemelde KerkeReekening bedraagt, als meede van eerie begrooting van kosten
van de vereischt wordende reparation , restauratien of vernieuwingen, daar van by Request kennis geeven aan den Raad van
Staale, die hot voorsz . Request stellen sal in hander van den
Renimeester der Geestelyke Goederen van hot voorsz . District,
met last, om oeulaire inspectie to roomers, de Thiendhefl'ers of
derselver Geauthoriseerdens daar op to _hooren, en ten spoedigstep aan den Raad to berigten, dewelke, de sank daartoe gedisponeert vindende, den gemelde Rentmeester zal authoriseeren ,
de vereischt wordende reparation , restauratien of vernienwingen
pnblicq aan to besteeden, en bet beloop daar van , benevens
van alle de kosten, soo die de Regenten hebben moeten maaken, als die daar verder op geloopen zyn, by parate eaecutie
to verhaalen op de Thiendens van den nalatigen Thiendhefler .
VI .
Wyders statueeren en ordonneeren Wy, dat alle Costamen,
Usantien en Gewoontens, de Ordonnantien of Reglementen van
de Aartshertogen Albert en Isabella van den 28 Maart 1611 en
2 October 4613 respective, mitsgaders alle andere Reglementen ,
Ordonnantien en Resolution, by Ons, of by den Raad van Staate
op bet stuk van bet onderhouden ,

repareeren en restaureeren

der Kerken, Toorens en Thiendklokken successivelyk gemaakt
en genoomen, en deese eenigsints contrarieerende, sullen zyn
en worden gehouden voor gederogeert , ala riot willende , dat
deselve voorlaan binnen Onse voorsz . Larders van applicalie of
gebruik sullen moogen worden gemaakt .
VII .
Dat alle Accoorden, Transaction of andere Convention , hoedanig deselve ook souden moogen zyn , die in bet toekomende,
tegens deese Onse Ordonnantic, tusschen de Thiendhefl'ers en
Gemeentens ten platters Lande, of wie hot ook soude moogen
zyn, over bet bouwen, vernieuwen, repareeren en onderhouden
der Kerken, en de daar aan vast zynde Gebouwen met hot geene

deaf' toe behoord , mitsgaders van de Toorens en Thiendklokken
binnen voorsz . Onsen Lande van Braband mogten worden gernaakt en aangegaan, sullen weesen nul, onbestaanbaar en van
onwaarde, ten zy deselve tot onderwerp mogten hebben bet eon
of antler bysonder geval, hot geen tot andere gevallen in geen
eonsequentie soude konnen getrokken worden, en met Onse voorkennis en approbatie of met die van den Raad van Staate,
mogten zyn aangegaan,
VIII .
Dat de Thiendhe#l'ers, welke sig zouden wilden behelpen te4
gens eene Gemeente met eenia Accord, Transactie of andere
Conventie, strekkende om de Parochianen of Ingezeetenen to
verpligten, soo tot betaaling der Thienden, als tot voldoening
van deese of geene last , op die Thienden leggende, onaangesien
soodanige Conventie gehoioologeert, of door eon Regterlyk gewysde soude mogten iyn bekragtigt, sullen gehouden en verpligt
zyn binnen rlen tyd van vier maanden soo inheemsehe, of van
agt maanden soo buitenlandsche zyn , na de publicatie deeses,
soodanige Accorden , Transaction of andere Convention to vertoonen aan den Raade van Braband voornoernt, ten einde Parthyen surnmierlyk gehoord, en ingenoomen zynde de considera Lien
en bet advis van den Advocaat Fiscaal van Braband , over de
validiteit van voorsz . Accord, Transactie of andere Conventie by
den selven dien aangaande to worden gedisponeert, soo als in
goede Justitie bevonden sal worden to behooren :
Wy, dat alle soodanige Accorden ,

Verklaarende

Transaction of Convention,

die binnen den bepaalden termyn of termynen niet als' voorsz .
sullen weesen gepresenteert, sullen gehouden worden voor nul,
nietig en van onwaarde .
I X.
Laatstelyk ordonneeren en beveelen Wy aan alle Onse Oficieren
en Justicieren, binnen den voorsz . Onsen Lande van Braband ,
deese Onse Ordonnantie stiptelyk to agtervolgen en to doers agtervolgen, en in bet bysonder aan Onse Rentmeesters der Geestelyke Goederen, sorgvuldig agt to geeven , dat de Kerken met al
bet geen daartoe gehoord, milsgaders de Toorens en Tbiendklokken, soo als deselve respectivelyk bier vooren omschreeven
zyn, onder bet District hunger Comptoiren gehoorende, in hot
vervolg in behoorlyken staat worden onderh,ouden, met verdere
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last, om sulks eontrarie bevindende, daar can aan den Raad
van S'aate kennis to geeven .
En op dat niemand van deese Onse wilte en meeninge ignorantie pretendeere , maar alle en een iegelyk weeten moose,
wear na sig to reguleeren, fasten en beveelen Wy dat deese
alomme in Onsen Laude van Braband sal worden gepubliceert
en geafligeert tee plaatsen daar sulks behoord, en tc gesehieden
gebruikelyk is .
Gegeeven in den Tlage onder bet Cachet van den Staat , de
Paraphure van den Heere Praesideerende in Onse Vergaderinge,
en de Signature van Onsen Gri(lier op den 16 January 9778 .
Was geparapheert, D . J . P . Heeckeren, vt . Onder stand, Ter
ordonnantie van de hooggemelde Heeren Staaten Generaal . Geteekent H . Fagel . Zynde op het spatiurn gedrukt bet Cachet van
bast bog Mog . op een rooden ouwel overdekt met een papiere
Ruyte .
Net Staatsbewind der Rataafsche Republiek heeft, bij deszelfs
besluit van den 4 Maart 1805, n° . 33, bevolen , dat de geesteTijke tiendhefl'ers in Bataafsch Braband verpligt en gehouden
zijn, om , overeenkomstig en op den voet , bij bet Placaat van
den 16 Januarij 1778 bepaald, in bet onderhoud en herstel der
kerken en torens, your bet vervolg to blijven voorzien .
Bit besluit is doer bet Bepartementaal best nur van Braband,
bij resolutie van den 2 April 1805 , no . 1, ten uitvoer gelegd .
Daarbij is, onder anderen , bepaald, dat nit de dorps of gemcente-kassen geene hoegenaamde betalingen your bet onderhoud
van torens, waartoe de tiendheffers verpligt mogten zijn, zullen
moron gesehieden ; veel minder ten behoove can eenige parochiale kerkgebouwen, als moetende dezelve onderhouden worden nit de daartoe bestemde fabriek-goederen of kerkelijke inkomsten en wanneer die to kort sehieten, uit de bijdragen der
geestelijke tienden, in zoodanige pleats geheven wordende .
Bij besluit van bet voormelde Staatsbewind van den 14 Maart
1805, n° . 9 is bet besluit van den 4 daar to voren, n' . 33 aangevuld met de bepaliug, dat de verpligting van de gecstelljke
tiendheffers in Bataafsch Braband, op alle soortgelijke tienden
an alie plaatsen der overige Departementen toepasselijk is .

llet organieke decreet van den 2 Augustus 4808, to

26 heeft
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die verpligting van de geestelijke tiendhcflers bevegtiad . Dit i
op nieuw geschied bij het koninklijk decreet van den 29 van
Grasmaand 9809, n~ . 7, houdende onder anderen : eat de geestealijke tiendheflers zuilen gehouden zijn, om conform de dien
naangaandc bestaande wetten en placaten de noodige reparation
~raan de kerken, waartoe dezelve verpligt zijn, to doen plaats
ahebben, gelijk zulks sedert tang reeds had behooren plaats to
nhebben ;s terwijl eindelijk nog, bij koninklijk decreet van den
3 van Bloeimaand 9809, n° . 9, andermaal is bevolen, dat de
bezitters van geestelijke tienden en het bestuur (ier 1)omeinen
in het departement Braband, voor zoo vest hetzelve tiennen
heeft, moeten voorzien in de herstelling der kerken tot welke
zij gehouden zijn en tevens verpligt zuilen wezen met de gemeenten , die desw'ege uitschntten mogten hebben gedaan , in
ecnc schikking to konten , ten clods die gemeenten schadeloos
worden gesteld .
Sedert bet jaar 9820 heeft bet domein deszelfs verpligting als
geestelijk tiendhefler tot herstel en onderhoud van kerkelijke
gebouwen, op de meeste plaatsen, bij overeenkomst met de kerkbesturen, tegen uitkeering van zekere sour in geld, tot dadelijk
herstel, en van zeker kapitaal , op bet Grootboek der 231a percent nationals schuld inreschreven , tot jaarlijh•sch onderhoud,
afgekocht .
20 Januarij 1829, n' . 34.
Circulaire van den Administrateur voor bet Binnenlandsch
bestuur, houdende dat de nieuw aangelegde begraafplaatsen,
voor zoo veel mogelijk, overeenkomstig art, 3 van het decreet
van den 23 Prairial XII jaar, met mitten omringd moeten worden, maar het ecbter aan de besturen van zoodanige gemeenten,
alwaar zuiks, uithoofde van bekrompen financiele omstandigbeden of andere bijzondere redenen van bezwaar, moeijelijk of
onuitvoerbaar geoordeeld wordt, onverlet gelaten is, om daaromtrent de vereischte voordragten to doen . (Zie Dispositie 31
Januarij 1829,)
27 Januarij 1829, no . 93 .
Decisie van het Bestuur der Registratie, betreffende de vri, stelling van zegel en registratie van de bewijzen der eels-apeg-
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ging van de Pastoors, bedoeld bij art . 7 van bet concordant
van 1801 en art. 27 der wet van den 18 Germinal X jaar .
.LYota . Betrekkelijk deze vrijstelling was ook van toepassing pie
decisie van den Minister van Financier van den 14 Nivose XIII
jaar , generate instructie voor de registratie n° . 290 en beslissing van het Bestuur der Registratie van den 20 Fehruarij 1829,
n° . 52 . (Zie voorts art . 41 en 39 der Wet van den 16 Junij
482, Staatsblad n° . 29 en art . 27 A, n° . 40 der Wet van den
3 October 4845, Staatsblad n° . 47.)
31 Januarij 1829, Provinciaal blad n° . 17 .
Dispositie van den Gouverneur van Nourd-Holland, houdende
under anderen, dal wanneer eene godsdienstige gezindheid verlangen mogt eene afzonderlijke begraafplaats to behouden of aan
to leggen, het administratief beheer over dezelve aan die gezindheid kan worden overgelaten ; - dock dal, zoodra een kerkhof tot eene algemeene begraafplaats behouden of ingerigt wordt,
die inrigting geheel aan de burgerlijke gemeente moet overgaan,
zonder dal immer eenig beheer of administratie daarover aan
de kerkelijke gemeente mag worden toegekend, en dal alzoo op
deze algemeene begraafplaatsen alleen van toepassing kan worden gemaakt de bepaling, dal van alle lijken, die buiten de
algemeene burgerlijke begraafplaats worden tee aarde besteld, de
gewone begrafenis-regten aan dezelve zullen moeten worden
voldaan, even als of daarvan wordt gebruik gemaakt . (Zie Koninklijk Rescript 5 April 1828, n° . 15 en Circulaire 7 Fehruarij
1829, voorts Besluit 1 Fehruarij 1829, n° . 24.)
1 Fehruarij 1829, n° . 24 .
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten der noordelijke provincien nog over het jaar 1829 gemagtigd worden, autorisatie to
verleenen tot het does van aankoopen en ruilingen van gronden
en het opnemen van gelden, voor bet aanleggen van nieuwe
begraafplaatsen . (Zie Circulaire 7 Fehruarij 1829 .)
7 Fehruarij 1829, Provinciaal blad n~ . 22 .
Circulaire van den Gouverneur der provincie Utrecht, houdende bevestigende beantwoording van de vraag ; of van de lij-
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ken, welke voortaan zullen worden ter aarde besleld, op eon
kerkhof, hetwelk zoude aangelegd zijn voor de uitvaardiging
van

Zijner Majesteits besluit van den 24 Mei 1825, n°, 162,

ook-, bij wijze van retributie, lelkens de gewone begravenisregten zullen moeten voldaan worden, aan of ten behoeve der
algemeene burgerlijke begraafplaals , even als zulks bij koninklijk
rescript van den 5 April 1828, n° . 15, offirmatif beslist is, ten
aanzien der aan to leggen afzonderlijke begraafplaatsen? (Zie
Circulaire 11 Februarij 1829, n° . 4 .)

Nota . Die vraag is nader, bij koninklijk rescript van den 2 Januarij 9830, no, 88, onikennend beantwoord , zoodat van de lijken , in doze vraag bedoeld , geene retribution aan of ten behoeve van de algemeene burgerlijke begraafplaatsen man gevorderd worden .
Bij koninklijk rescript van den 25 Mei 9840, n 47, zijn Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht gemagtigd , om de
noodige beschikkingen to nemen, opdat van de lijken der Roomsch
Katholijken in de gemecuten van dat gewest vallende, en die
elders , hetzij binnen of buiten de gemeente , op afzonderlijke
begraafplaatsen ter aarde worden, besteld , voor hot vervolg ,
geene retribution ten behoeve van de algemeene burgerlijke begraafplaatsen meet worden betaald ; -- zullende de schade,
daaruit voor laatstgemelde begraafplaatsen voortspruitende, gebragt worden ten taste der burgerlijke gemeente-kassen, maar
daarentegen ook alle zorg voor de begraving diet lijken van de
burgerlijke gemeente-besturen op de Roonssch Katholijke kerkbesturen overgaan .
11 Februarij 1829, n° . 4 .
Circulaire van den Admini~trateur voor hot Binnenlandsch bestutrr, houdende mededeeling der navolgende beginselen, welke
de Koning, ingevolge Hoogstdeszelfs beschikking van den 8 Januarij 1829, n°.108, verlangt, dat bij de daarstelling der provincials en gemeenlelijke reglementen op hot begraven der lijken
en bij de regeling der tarieven van de begrafenis-kosten, zullen
worden aangenomen ;
1°, dat ails voorschriften van hot keizerlijk decreet van 23 Prairial XII jaar, In yerband met de aanschrijvingen van den
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Mlnist~r van Binnenlandsche Zaken, op last van Z . M, gea
daan, stiptelijk hehooren to worden naargekomen, met
bijzondere inachtneming van art . 16 van bet voormelde decreet, bepalende, dat bet gezag, de policie en bet oppertoezigt over de begraafplaatsen, hetzij dezelve aan de burgerlijke gerneenten, Iretzij aan kerkelijke gemeenten, of aan
bijzundere' personen toebehooren, uitsluitend aan de plaatselijke besturen zullen moeten worden overgelaten .
2°. dat de tarieven der begrafenis-kosten op zoodanige wijze
geregeld moeten worden, dat dezelve strekken kuunen om
de volstrekt noodzakelijke onkosten voor de diensten, waartoe
zij belrekkelijk zijn, to dekken, en voor zoo veel noodzakelijk wordt geoordeeld, tot scbadevergoeding voor de verIiezen, welke de kerken, door' de nieuwe mde van zaken,
zullen lijden, alsmede, bij ontstentenis van andere middelen,
voor de betaling der' interessen en de aElossing, in eenen
redelijk verlengden termijn, der gelden, voor welke bet
aanleggen der begraafplaatsen is geschied, tot zoo tang dezelve zullen zijn terugbetaald .
3° dat de onkosten voor bet begraven op de meest billijke wijze
moeten worden geregeld, en simmer (slechts met uitzondering van de twee laats ;e bepalingen sub 2° . vermeld) strekken rnogen tot eene plaatselijke belasting, of tot een middel
van inkomsten .
4
dat de burgerlijke vrijheid, en de vrijheid der nijverheid ,
niet mag worden belewinerd, en het aan ieder vrij moet
staan, om, behalve bet emplooi van den opzigter, belast
met de policie der begraafplaatsen, hetzij voor bet overbrengen der lijken, hetzij voor bet begraven van dezelve,
zoodanige middelen en personen to bezigen, als men zal
dienstig oordeelen, ingevolge de beginselen, welke zijn aangenomen bij het koninklijk besluit van den 18 Mei 1827
(Staatsblad n°. 25), houdende bepalingen omtrent bet daarstellen van vereenigingen van werklieden, tot bet losses,
laden, vervoeren, verwerken, metes en wegen van goederen .
5° . dat provisioneel, zonder hooger tusschenkomst, aan de wederzijdsche kerkelijke en plaatselijke besturen zoude kunnen
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warden overgelaten , de wijze op welke zal belrooren to
warden voorzien in bet verlies, hetwelk de kerkelijke besturen, door bet doer ophouden tier begravingen in de kerken , zullen lijden ; en
dat oak als een middel (Cr aanprijzing verdient to warden
overwogen, de in eene provincie aangenomen maatregel,
om, ten elude de 1)egrafenis-kosten het minst mogeiijk bezwarend to maken, tie tractementen van doodgravers, enz .
zoo mogelijk, op eene andere wijze da ;i Lilt de kosten tier
begrafenissen to vinden . (Zie Besluit 30 April 1829, n 36 .)
l2 Februarij 18'9, Staalsblad n° . 3 .

Besluit, waarbij de besluiten van den 26 December 1818 (Staats48) en 2 December 1823 (Staatsblad n 49) toehasselijk
warden verklaard op alle stichtingen van beurzen of andere
standgelden ten behoeve van de studies, welke, sedert bet semen van die besluiten, ergens in bet Rijk reeds zijn gemaakt,
of vender zullen gemaakt warden, alsmede op de oude stiebtingen, welke in de provincie Vriesland, ten beboeve van de studies, bestaan en bekend zijn onder den naam van leenen ;
met bepabng dat de Minister van Binnenlandsche Zaken aan den
Koning voorstellen zal kunnen does, om de opgenoemde besluiten mede toepasselijk to maken op andere oude stiebtingen ,
welke daarvoor vatbaar zijn .
1Yota . Bij besinit van den 4 Maart 1835, n° . 88, is de vraag ontkennenrl beantwoord, of de bovensermelde besluiten oak san
bypassing zijn op de stichtingen van bcurzen bij do [1 K . Seminaries gevestigd? cn zulks tilt aannierking, (lat in die Seminarian eene administra tie bestaat, wclke de vereischten vervullen
kan , welke de gedachte besluiten vnrderen en in haar beheer
Stan gelijksoortige voorsebriften, als riaarhij zijn gegeven, onderworpen is .

blad n

19 Februarij 1829, Staals-Courant n° . 46 .
Besluit, houdende instelling van eene commissie tot bet herzien en onderzoeken tier bepalingen, welke, ten aanzien van bet
middelbaar onderwijs, in deszelfs geheelen omvang in wet-king
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zijn en bijzonderlijk van degenen, welke voorkomen in de besluiten van den 14 Junij 1825 (Staatsblad n°. 55) en 14 Augustus
1825 (Staatsblad n° 64) ; zijnde daarbij vender bepaald , dat zoodra
deze commissie haar werk zal hebben volbragt, hetzelve met
bet rapport van de, bij besluit van den 13 April 1828, n°.100,
benoemde commissie voor het hooger onderwijs en niet het advies van den Raad van State, over een ontworpen reglement
voor bet lager onderwijs, zal worden gesteld in harden van
eene nieuwe commissie, welke ten doe! zal hebben, om, met
behulp van dien drievoudigen arbeid aan haar medegedeeld, zoo
spoedig mogelijk, to ontwerpen eerie organieke wet op bet openbaar onderwijs, mitsgaders de hoofdbepalingen van de reglemen,en tot uitvoering van die wet .
Nota . De bij her bovenstaande besluit benoemde commissie voor
bet middelbaar onderwijs heeft haar rapport uitgebragt order
dagteekening van den 30 Me! 9829 . Dat rapport is, met de afzonderlijke adviesen van sommige ledeu diet consmissie, in 4830,
ten algemeene landsdrnkkerij , ged~ukt en verkrijgbaar gesteld .
De beschikkingen, welke, naar het oordeel der meerderheid van
de commissie, behoorden in aanmerking to komen ten wijziging
van rte toen bestaande bepalingen op het middelbaar onderwijs,
zijn bij haar rapport voorgesteld en hadden berrekking
1° . tot openbare inrigtingen, waaronder verslaan werden de
midrlelbare scholen, welke , geheel of gedeeltelijk , ten koste
van den Staat, de gemeenten of andere openbare kassen onderhouden werden . De organisatie van deze inrigtingen wend,' door
de commissie, in alle bijzonderheden voorgedragen, ten einde
van Staatswege gereg~'ld to worden .
2°, tot bUzondere inrigtingen, waaronder verslaan werden de
middelbaae scholen, die geenerlei onderstand van het openbaar
gezag ontvingen , maar eeniglijk nit de schoolgelden der leerlingen, of voor rekening, van bijzondere personen, geheel bekostigd werden . De daarstelling en organisatie van deze inrigtingen zouden aan geene voorafgaande autorisatie of bepaling
onderworpen zijn, maar de oprigters zouden zekere voorafgaande
formaliteiten to vcrvuilen hebbenn en, vreemdelingen zijnde,
genataraliseerd moeten wezen ; terwijl van Gouvernementswege
toezigt gehouden en, bij het niet naar eisch verbeteren van ont-
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dekte gebreken ,

de smiting van het gebrekkige etablissement ,

door de regterlijke magi, uitgesproken zou(le worden .
3°°

tot hutsselijk onderwjjc , waarondcr verstaan werd datgene,
hetwelk iemand geeft, of, door een of meerdere teermeesters,
duet geven, in z/n huts, aan de leden zijncr familie . Dit onderwijs zon aan geenerlei repel noch voorwaarde van Staatswege

onderworpen wezen ; en
4°, tot de stud/en brsiten 's lands,

welke aan ieder onvoor`vaar-

delijk zouden vrijgelaten worden ; zoodat bet koninklijk hesluit
van den 94 Auguslus 9825 (Staatsblad n° . 64) behoorde to worden ingetrokken .
De c~)mmissie tot het ontwerpen tier wet op bet ondcrwijs
werd in de maand Julij 9829 (zie Staats-Courant van den 11
tiler maand, n° . 164) benoemd en bij de koninkli, ;ke bootischap
van den 26 November deszelven jaars is bet ontwerp van zoodanige wet aan de Tweede Kamer tier Staten~Grneraal aangeboden geworden . Dan, vermits de beraadslagingen der afdeelingen van die Kamer, den Koning hadden doen ontwaren, dat
Hun Edel Mogenden in het algemeen van gevoelen waxen, dat
het raadzamer en voordeeliger zoude wezen, vooreerst niet over
tc gaan tot het daarstellen van wetsbepalingen over bet onderwijs, zoo heeft 7.ijne Majesteit, volgens de missive van den
Secretaris van Staat van den 27 Mei 18 ;30, goedgevonden , zich
met dat gevoelen to vereenigen en de voordragt van wet nutsdien in to trekken ;

dock to gelijker tijd , bij hesluit van den

27 Mei 9830 (Staatsblad n

9), eenige wijzigingen in do be-

slaande bepalingen omtrenl het onderwijs geniaakt, waarbij de
besluiten van den 14 Ju,nij en 94 Augustus 9825 (Staatsblad
n° . 55 en 64) worden ingetrokken ; met bepaling (tat geene verandering zon worden toegebragt aan de toen reeds genomen bijzondere t)esehikkirgen, ten aanzien van instellingen, hoofdzakelijk
bestemd om jongelingen tot den geestelijken stand op to leiden
(7.ie Besluit 2 October 4829, Staatsblad n° . 66 .)
20 Fehruarij 1829, Provinciaal blad n° . 20 .
Dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, hoiidende dat de bedoeling van derzelver dispositie van den 30 December 1828 (Provinciaal blad n° . 169) niet is geweest, dal de
plaatselijke besturen met bet doen begraven in de kerken, tot
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rradere aanschrijving, zouden kunnen laten voorlgaan ; maar
dat de duidelijke letter dier dispositie medebrengt, dat, na den
eersten Januarij 1829 , met bet vervoeren der lijken en bet be
rekenen der begrafenis-regten, op den tot dier tijd toe gebruikelijken voet, provisionedl zoude kunnen worden voor(gegaan ;
weshalve de plaatsehjke besluren, welke, zonder speciale vergunning des honings , na den 1 Januarij 1829 , bet be;raveu
van lijkerr in de kerken mog ten hebben toegelalen, ten ernstigste
wordetr aangeschreven, om, op hunne verantwoordclijkheid, to
zorgen, dat zulks dadehjk, na de ontvan,;st diet dispositie, kome
op to bouden en, onder welk voorwendsel ook, veers plaats
meet vicde . (Zie Besluit 30 April 18':'9, n° . 36 .)
1 1tilaart 1829, n ° . 157 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffende de gedeeltelijke ver•n ieuwing van bet bureau van kerkmeesters, voorgeschreven bij art . 15 van bet decreet van den
30 December 1809, houdende bepalingen voor de kerk-fabrieken .
1Vota . Dc vraag had zich ioorgedaan : ((of een aftredend kerkpn~eester, op hetzelfde tijdstip waarop hij eindigt deel ran voor»noemd bureau to maker , als lid van hetzelve rnag worden
,,herkozen?a
Die vraag is onUkennend beantwoord, aangezien art . 15 van
gemeld decreet daaromtrent alien twijfcl doel verdwijnen, door
to bepalen : «met den eersten Zondag van April van eik jaar ,
azal een der kerkmeestcrs eindigen _ deel van bet bureau 'lee
~3kerkmeesters to makers en zal yen-an girt worden ;a--enzulks
rtog to eerder, sermits art . 17 bepaalt , dat bet altijd de oudste
in dienst der kerkmecslers is , die als zoodani„ modl aftreden ,
waaruit noodzakelijk volgt , dat , behalve den Pastoor of Dvsservant (die onafgehroken lid van het bureau blijft) een kerkmeester, ten langsten gedurende een tijdvak van drie jaren, die .
betrekking zonder interruptie kan blijven waarnemen ; terwijl
eerder een afgrtreden kerkmeister sleehts voor hit eerst, met
den eersfeu Zondag van April van bet jaar volgende op zijne
aftreding , op nieuw tot lid van bet bureau tier kerkmeesters
kan worden grkozcr. . Daarbij is eerder op to merken , dat de
penningmeesters, die, volgens art . 19, altijd nit de kerkmees-
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tees moelen worden gekozen , gelijktijdig in beide betrekkingen
moelen worden vervangen , en dus slot meer dan eeiz jaar kunnen fungeren , indien zij als penningmeester gekozen zijn , na
reeds gedurende twee jar en lid van bet bureau van kerkmeesters
to zijn geweest ; - flirt meer dan twee jaren , als zij reeds eon
jaar kerkmeester wares, en slot langer dan drie jaren, indien
zij to gelijk, bij hunne optrediug als kerkmeester, met de betrekking van penninguieester zijn btkleed geworden (Zie Missiven 7 November 1829 en 26 September 1839 .)
24 111aart 1829, n

113 .

Cireulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
Gedeputeerde Staten der lrrovincien, strekkende ors de Roomsclr
Katholijke kerk-besturen indachlig to makes aan de verpligting,
welke bij de wet van den 14 Januarij 1815 (Staaisblad no. 4)
aan alle opeaabare en bijzondere administration is opgelegd, voor
bet geval dal zij werkelijk rentgevende kapitalen bezitten, mu
dezelve op bet Grootboek der nalionale schulrl to doen plaatsen,
aria zulks onder berinnering aan de strafhepaling daaromtrent bij
part . 9 dice wet voorgeschreven, met olnnerking, dal bet in bet
belang dice administration is, dal hunne fondsen op bet Grootboek worden geplaatst, aangezien zij hierdoor eeu waarborg
ltebben, dal die forulsen goon verlies kunnen ondergaan ten gevolge van lret verkeerd beheer der Administrateuren, van brand
of anderzins .
De kerk- en arm besturen zijn, volgens art . 4 der voormelde wet, niet alleen verpligt alle kapitalen , zoowel van
werkelijk rentgevende als van uitgestelde schulrl, welke zij als
zoodanig bezitten of verkrijgen op naam van de gemeente ofgestichten , op hot Grootboek to doen inschrijven , auaar hot is
hen bij datzeifde artikel uitdrukkelijk verboden, onder welk
voorwendsel oolc, eenige certifcaten of acten van deelgeving,
door administration of bijz~~n,tere personen uitgegescn, in hunne
kwaliteit to bezitten ; terwijl bij art . 9 derzelfde wet cone boele
van emn vierde dei~ waarde' van elk slot ingeschreven kapitaal
of certificaat, aan de leden van de kerk- en arm-besturen persoonlijk is bedreigd , wanneer zij tegen doze wetsbepaling handelen, of de certificates, bij hunne admini tratien, op welke

lYota .
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wijze ook verkregen wordende, niet ten spocdigste en uiterlijk
Dinners drie maanden, bij de directie van bet Grootboek zullen
hebben overgehragt, ten einde door inschrijvingen op naam der
gemeenten of gestichten to doers vervangen . Ook is bet, bij de
welters van den 21 Augustus 1816 (Staatsblad n° . 33) en van den
31 Mei 4824 (Staatsblad n° . 36), aan de kerk- en arm-besturen
verboten , om de ledig liggende gelden , door lien in derzelver
administratie gevonden, of die zij in tijd en wijle molten in
handers bekomen, of in hander hebben, to heleggen in of daarvoor aan to koopen cenige buitenlandsche fondsen, of ook cenige
bier to lande met of zonder 's Konings consent uit to geven obtigatien , recepissen , of gecreeerde aandeelen of certificates van
vreemde fondsen, met then verslande nogtans, tat zij de vreemde
eflecten, door hen in hunne kwaliteit bezeten w •o rdende, of die
hen door erfenis als anderzins in bet vervolg moglcn opkomen ,
in natura zullen kunnen behouden .
1 April 1829, n° . 35 .

Koninklijk rescript, houdende magtiging op bet Departement
van Binnenlandsche Zaken, ores aan Gedepuleerde Staten (let
provincie Vriesland van 's Konin gswege bekend to makers, tat
in de toepassing der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad
n° . 40) tot een vast beginsel is aangenomen : adat een behoef>>tige, die kerkelijk tot eene aan zijne woonplaats naburige genmeente behoort , desniettemin zijne woonp'aats tot zijn ,onder))stands-domicilie heeft, wanneer overigens de wet daze daar toe
verklaart, en tat een behoeftige, die behoort tot eene gods»dienstige gezindheid, waarvan geese armen-kas bestaat in de
»gemeente, in welke bij in den algemeenen understand kas
edeelen, door de administratie van de algemeene armen , of bij
nontstentenis van dezelve, door bet plaatselijk bestuur zijner
awoonplaats zelve ondersteund moot worden .a
1Yota . Dit beginsel is nader bevestigd bij de besluiten van den
18 Augustus 1832, a ° . 73, 14 Maart 1833, n° . 88, 3 Mci 1835,
n° . 26 en 19 Januarij 1836, n° . 402 .
2 April 1829, n°. 42 .
Besluit, houdende de volgende bepalingen omtrent de benoeming der geneeskundigen your de godshuizen en arm-besturen

191
Art . 1 .
In de steden zal de benoeming van geneesheeren , heelmeestcrs, vroedmeesters en vroedvrouwen, alsrnede die der apothekers, daar alwaar geene afzonderlijke apotheken ten dienste der
armen bestaan , voortaan , zoo voor de dienst der huiszittende
armen, als voor die der godshuizen, door den stedelijken Raad
geschieden , op voordragt van drie kandidaten , voor iedere to
vervullen plants to doer door de bureaux van weldadigheid, of
door de administration der huiszittende armen of der godshuizen .
Art . 2 .
In de steden van geringe bevolking, zal de geneeskundige dienst
~'oor de huiszittende armen en in de godshuizen, zoo veel mogelijk, aan dezelfde geneeskundigen worden opgedragen .
Art . 3,
Wanneer over de toepassing van bet, bij bet vorige artikel
bepaalde, eenig verschil tusschen de stedeli jke besturen en de
besturen der huiszittende armen , of die der godshuizen of bureaux van weldadigbeid, mogt ontstaan, zal hetzeive door Gedeputeerde Staten, beslist worden .
Art . 4 .
In de gemeenten ten platter lande zal de voorschreven benoeming gesehieden door de gemeente-radon, order goedkeuring van Gedeputeerde Staten . Zoo veel zulks mogelijk is, zal
er, voor elke gemeente, eon in dezelve woonachtige geneeskundige benoemd worden . Daar waar zulks onmogelijk is, zal
worden gezorgd, dat de geneesheer ten dienste tier behoeftigen
zoo nabij mogelijk aan de gemeente woonachtig zij .
Indien dezelfde geneeskunst-oefenaar voor moor dan eene gemeente moot benoem~I worden, hetgeen door Gedeputeerde Staten
zal beslist worden, zal die benoeming door dat collegie gesehieden, uit eene lijst van kandidaten, waarvan elke der hetrokkene
gemeenten er eon zal opgeven ; met dien verstande nogtans,
dat, wanneer bij vacature ten vervulling van Gedeputeerde Staten, door dat collegie eon geneeskunst-oefenaar benoemd wordt,
die reeds voor eene andere gemeente fungeert, ten gevolge omen,
voor hare dienst alleen, gedane benoeming door den gemeenteraad, die vroeger gedane benoeming en de daaraan verbondene

bezoldiging, ten aanzien dezer laatste gemeente, zal blijren
effect sortereri, tot dat ook bij haar eene vacature ontstaat,
welke alsdan, daartoe farmers zijnde, naar gplang der omstandigheden , met inachtnemiug der voorafgaande bepalingen , zal
tivorden vervuld .
Art . 5 .
Voor zoo veal de omstandigheden zullen toelaten , zullen tot
geneesheeren geene andere benoemd worden, dan die, welke
den graad van Doctor lrebben verkregen . -- In alien gevalle
zullen geene andtre personen tot geneesheeren , lwelmeeslers ,
vroedmeesters, vroedvrouwen of apothekers benoemd mogen
worden , plan die, volgens de deswegens bestaande verordeningen , tot tie uitoefening van burs yak wettiglijk benoemd zijn .
Art . 6 .
De bezoldiging der geneesheeren, heelmeesters, vroedmeesters
en vroedvrouwen, zal in de stederi floor de stedelijke Radon
worden ger•egeld, op voorstel dergenen, die, volgens art . 1,
bet refit van voordragt voor de benoeming hebben .
Ten platters laude zal die regaling door de gemeente-radon ,
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten , geschieden . -- De
bezoldiging dergenen, die, ten gevolge van bet 4'ic artikel, door
Gedeputeerde Staten benoemd worden, zal door die collegian
geregeld en door de gezawenii,jke gemeenlen, voor welke z
Fungeren, ieder in evenredigheid bar er bev olking , gedragen
worderi ; behoudens bet bepaalde bij de laatste zinsnede van dal
artikel, ten aanzien der reeds bestaande benoeming voor eene
enkele gemeente .
Aan de apothekers, die niet aarr bet hoofd eerier voor tie
dienst der armors afzonderlijk ingerigte apotheek staan, zal geene
waste bezokhging mog,en worden toegeleg,d, noch aan dezelve
eene aanbesteding persoons- of recepts-gewijze worden gedaan ;
maar met dezelve zal, op de voordeeligste wijze, oyereengekomen worden nopens de prijzen der to leveren voorwerpen,
waarvan ears tarief opgemaakt ; en, na verhoor der geneeskundige commission, gearresteerd zal worden ; door dezelfde autoriteiten, aan welke bet vaststellen der bezoldiging den geneesheeren,
e nz . i s opgedragen .
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Art . 7 .
De afzetting van de voorschreven geneesheeren, heelmeesters,
vroedvrouwcn en apothekers zal niet das door Gedeputeerde
Staten kunnen geschieden, na verhoor van de administration,
die de benoeming gedaan en tot dezelve voorgedragen hebben .
De autoriteit, welke de benoeming flier geneesheeren, heelmeesters, vr,oedmeesters, vroedvrouwcn en apothekers gedaan
heeft, zal, na verhoor der autoriteit, welke de voordragt gedaan heeft, voornoemde personen in de uitoefening hunner function kunnen schorsen ; zullende die schorsing den tijd van eene
maand niet molten to hovers gaan .
Art . 8 .
Aan de niet gesubsidicerde godshuizen of arm- besturen, welke
niet al de armors eener plants, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid, verzorgen, zal hot alleen vrijstaan, om
voor hunne dienst eigene geneeskunst-oefenaren aan to stellen
en to hezoldigen . Alle andere administration van weldadigheid
zullen gehouden zijn, om zich van de, voor de dienst der behoeftigen, benoemde geneeskunst-oefenaren to bedienen ; zullende in hunne rekeningen de bezoldiging van geese andere
worden geleden .
Nota . Ingevolge koninklijk rescript van den 43 November 4830,
n° . 70, is bet aan Gedeputeerde Staten der provincien overgelaten, om , ieder voor burs gewest , to hepalen, op welke wijze
de geneesheeren en heelmeesters ten platters laude , die tevens
geneesmiddelen leveren, voor zoo veel die levering ten hehoeve
der arme zieken geschiedt, sullen betaald worden, met in bet
ooghouding can hot belang der instellingen van weldadigheid en
der arme lijders . (Zie Circulaire 24 Februarij 4834, n° . 242 .)
7 April 1829, n° . 20.
Besluit, houdende de volgende bepalingen ten aanzien der gewone militaire eerbewijzingen, in verband met de godsdienstige
plegtigheden, welke bij hot begraven der lijken van militairen,
tot de Roomsch Katholijke Kerk behoord hebbende, gebruikelijk
zijn, en waaromtrent tot dus verre, noch in de militaire regle ,
mentors, noch anderzins, vaste bepalingen worden aangelrotfen :
9
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Art . 1 .
van
elk
militair,
tot de Roomsch Katholijke kerkHet lijk
gemeente behoord hebbende, wanneer het met krijgseer zal
worden ter aarde besteld, zal in die plaatsen des Rijks, alwaar
bij de Roomsch Katholijken in het algemeen de gewoonte bestaat em de lijken binnen de kerk to brengen, ten elude aldaar
de plegtigheden, hij een dergelijke gelegenheid gehruikelijk, to
doen plants 'hebben, door een daartoe gecornmandeerd detachement, zoo als bij de mililaire reglementen vastgesteld is, en
zonder eeuig openbaar kerk-ceremonieel van bett sterfhuis wetden gebragt naar de kerk voor de lijkdienst bestemd .
Art . 2 .
De stoet tot aan de kerk genaderd zijude, zal lief lijk aau
den ingang derzelve door de Roomsch Katholijke geestelijkheid
worden overgenomen, in diet voege, dat deze zich daartoe niet
buiten het kerkgehouw zal begeven, en de godsdienstige plegtigheid alleen binnen de row en der kerk worde verrigt .
Art . 3.
De troepen in het geweer, welke tot de lijkstatie worden gebruikt , en die overeenkomstig de bepalingen vervat in art . 341
van lief reglement op de garnizoensdienst, vastgesteld bij koninklijk besluit van r en l1 Jauuarij 1815, n° . 32, tot deze dienst
worden gecommandeerd, zullen zich niet hinnen de kerk molten begeven .
Art . 4
Van deze bepaling ziju uitgezonderd de militairen, welke tot
lief dragen van fret lijk gecornmandeerd ziju, alsrnede die, welke
naar luid van art . 350 van bovengemeld reglemeut, de slihperrL
van bet doodkleed moeten dragen . Deze zullen met bet lijk binnen de kerk tredea, aldaar gedurende de lijkdienst verblijven
en bet 113k, nadat de godsdienstige plegtigheden afgeloopen zullen ziju, weder uit lief gebouw dragen en begeleiden .
De plaatselijke Commandanten en de Chefs der korpsen zullen
iespectievelijk tot deze diensten . voor zoo verre ieder hunner
aangaat en de omstandigheden het zullen gedoogen, steeds hij
'vborkeur militairen van de Roomsch Katholijke kerk-gemeente
bestemmen .
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Art . 5.
Het blijft dien onverminderd aan elken, overeenkomstig art .
346 van vermeld garnizoens-reglement, tot bet gevolg der' lijkstatie gecommandeerden militair, gelijk merle aan alle andere
die dezelve uit eigene beweging hebben gevolgd, onverlet om,
des verkiezende, afzonderlijk de dienst in de kerk of de beaarding al dan niet bij to woven .
Art . 6 .
Na den afloop der godsdienstige plegligheden zal bet lijk weder door de geestelijkheid aan het militair geleide worden overgegeven, zonder dat de geestelijken, dire de lijkdienst zullen
hebben verrigt, zich buiten de deur der kerk zullen vertoonen,
terwijl fret lijk alsdan zonder verdere godsdienstige plegtigheid
en alleen met de gebruikeli,jke krijgseer, door de daartoe gecomrnandeerde militairen ter aarde zal worden lesteld .
Art . 7 .
In al die plaatsen des Rijks, waar betzij uithoofde dat de
Roomsch Katholijke kerken daartoe to klein of weinig geschikt
zijn, of om eenige andere reden, bet niet gebruikelijk is de
lijken ter verrigting der bier bedoelde godsdienst-plegtigheid in
de kerken to brengen, zal de Priester, belast met de dienst van
tie Roornsch Katholijke militairen, zich voor de begrafenis ten
sterfhuize kunnen hegeven, ten einde aldaar de beaarding, eene
plegtigheid gelijk staande met die, welke antlers in de kerken
gescbiedt, to verri gten, waarna bet lijk, even als zulks bij
art . 6 van dit besluit wordt bepaald, alleen door bet militaire
daartoe gecommandeerde geteide, volgens hetgeen daaromtrent
hij de militaire reglementen vastgesteld is, zal worden ten grave
pebragt .
10 April 1829, n

473 .

Circulaire van bet Restuur der Registratie, boudende, onder
anderen -- ter wegneming van den twijfel, ontstaan nopens bet
to heffen registratie-refit op zoogenaamde kerkelijke titels, waarbij,
tot zekerbeid en waarborg van het inkomen van eenen student
in de godgeleerdheid, bestemd tot de geestelijke waardigheid,
onroerende goederen woriien verbonden, ten behoeve van bet

196
Seminarie of kerk-district -- decisie, dirt, bijaldien de bedoelde
acte behoorlijk door den student geaccepteerd is, daarop hot
refit van schenking is verschuldigd, to berekenen aver bet tienvoudige bedrag van bet verleende jaarlijksch inkomen ; dock dirt,
bijaldien de acceptatie niet heeft plaats gehad, en de acte derhalve geenszins iris schenking gelden kan, daarop behoort to
worden geheven bet refit . van eon half percent, als garantie
mobitiere over de waarde der verbondene goederen .
21 April 1829, n° . 241 .
Dispositie van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, op
een rekest van twee voor den hurgerlijken stand gehuwde personen, van welke de eerie Protestant en de andere Roomsch
Katholijk is, en die zich heklagen, dirt bij de Roomseh Katholijke geestelijkheid zwarigheid wordt gemaakt, om bun huwelijk
kerkelijk in to zergenen, met verzoek, dirt, door tusschenkomst
van 's Konings Ambassadeur to Rome, die zwarigheid worde
weggenomen ; -- zijnde bij die dispositie, op last van Zijne
Majesteit, vervat in de missive van den Secretaris van Staat van
den W April 1829, n° . 125, aan de rekestranten to kennen gegeven, dirt bet onderwerp van bun verzoek, enkel van kerkelijken aard zijnde, voor geene tusschenkomst der Regering, hit
bet Hot van Rome, vatbaar is .
llrota . Zie, in verband met bet beginsel in deze aangenomen, de
koninklijke besluiten van den 46 Februarij 4818, n° . 27 en 16
Januarij 4826, n° . 54, rnitsraders de ministeriele besehikkingen
van den 8 December 4828, n° . 466, 7 Julij 4829, n° . 456 en
20 Augustus 4830, n° . 67 .

29 April 1829, n°. 63.
Missive van den Administrateur voor bet Armwezen, houdende, dirt men heeft ontwaard, dirt de arm-hesturen niet zelden op zoodanige wijze beheer voeren, dirt de jaarlijksche diensten niet worden aangezuiverd, en dirt, door de uitgaven, gedurende eenige achtereenvolgende jaren, do inkomsten to laten
overtreihen, achterstanden ontstaan, tot welker aanzuivering alslan, voor bet weizijn der armen, zeer nadeelige of zelfs on-
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aanneembare voorstehen gedaan worden, zoo as het to gelds
waken tier kapitalen aan di armen toebehoorende, of het hefl'en
van hoofdelijke omslagen, uitsluitend over de ingezetenen van
eene of andere godsdienstige gezindheid, enz . ; dat zoodanige
inisbruiken moeten worden voorgekomen door het regelen vary
ieder jaarlijksch subsidie uit de gemeente-fondsen, in verhouding
tot de wezenlijke behoeften van de armen-administratie ; waarom Gedeputeerde Staten bij die missive zijn aangeschreven,
om, op eerie behoorlijke wijze, in dusdanige abuizen to voorzien . (Zie Circulairen 15 Maart 1824 en 16 April 1830, mitsgaders 5 Mei 1843, n° . 168 .)
1Yota . Gedeputeerde Staten van 7u id-Holland hebben, dien tefi
gevolge, bij dispositie van den 12 Mei 1829, de gemeente-besturea
aangeschreven : om met de meeste naauwkeurig,heid gads to slaan en
to zorgen, dat de jaarlijksctie,uitgaven tier arm-besluren derzelver
inkomsten niet overtrefl'en ; - dat de kwade stolen, welke van
een voorgaand dienstjaar, bij de opneming tier rekeningen van
de arm-besturen, mogten aanwezig zijn , steeds in sen volgend
dienstjaar worden aangezuiverd, en dat dien overeenkomstig de
begrootingen worden ingerigt ; - terwijl, ingevolge de bestaande
reglementen, de rekeningen van bet afgeloopen en de begrootingen tier inkomsten en uitgaven van sen volgend dienstjaar ,
betreffende de gesubsidieerd wordende inrigtingen, tc gelijk met
de plaatselijke begrootingen , aan Gedeputeerde Staten moeten
worden ingezonden, ten einde daardoor het doe! , oni achterstanden to vermijden, op eene geregelde en voegzame wijze zou
kunnen worden bereikt .
30 April 1829, n° . 36.
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten tier noordelijke provinoien worden gemagtigd, om in de gevallen, dat, uithoofde vary
Qlaatselijke omstandigheden, het omringen tier hegraafplaatsen
met steenen muren sen to grout bezwaar your de gemeenten
zoude opieveren, na sen voorafgaand behoorlijk onderzoek, to
beslissen, of de vrijstelling daarvan aan die gemeenten zoude
moeten worden toegestaan ; met dien verstande evenwel, dat de
begraafplaatsen altijd, bij gebrek aan muren, met pallissaden
of rasterwerk zullen moeten omringd worden , nevens welke
4oornen heggen zullen kunnen worden geplaatst, ten einde ties
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verkiezende, de pallissaden of bet rasterwerk in bet vervoig to
vervangen, een en antler ter hoogte bij art . 3 van bet decrees
van den 23 Prairiat XII jaar voor de steenen muren vastgesteld
(te weten twee Nederlandsche ellen) ; met last op Gedeputeerde
Staten, om alle drie maanden eene iijst tier verleende vrijstetlingen, met opgave tier redenen, aan bet Departement van Binnenlandsehe Zaken to doen toekomen . (Zie Besluit 19 Junij 1829,
H o , 52 .)
19 Mei 1829, n° . 110 .
Decisie van bet Bestuur derBegistratie, houdende das, hoewet een dood-extract, afgegeven door eenen Pastoor, am bij
de voltrekking van een huwelijk to dieneu, niet kan worden
gelijk gesteld met een extract, door eenen amhtenaar van den
burgerlijken stand, nit bet register van overlijden afgegeven,
niettemin op zegel moot worden geschreven, als vallende in de
termen van art . 12 tier wet van den 13 Brumaire VII jaar,
waarbij aan bet zegel onderhevig zijn verklaard alle stukken
welke hestemd of geschikt zijn om tot bewijs to dienen . (Zie
art . 12 tier Wet van den 3 October 1843, Staatsblad n° . 47 .)
19 Junij 1829, n° . 52 .
Besluit, houdende, bij aanvulling van bet besluit van den 30
April 1829, n° . 36, das zoodanige gemeenten, voor welke ook
bet omringen van derzelver begraafplaatsen met pallissaden of
rasterwerk, uithoofde van geldelijke of andere omstandigheden,
to bezwar •e nde mogt bevonden worden, zullen kunnen voistaati
met eene sloot of gracht om die begraafplaatsen to doen graven, en dezelve van eene hegge to voorzien, welke van bekwame
vastheid en hoogte zal moeten zijn . (Zie Besluit 5 Julij 1829,
n°. 38 .)
20 Junij 1829, Staatsblad n° . 49 .
Besluit, houdende, nlet wijziging, voor zoo veel noodig tier
besluiten van den 14 Junij 1825 (Staatsblad n° . 56), 11 Julij
1825 (Staa(sblad n° . 60) en 20 November 1825 (Staa(sblad n° . 76),
das -voortaan de bijwoning tier lessen van bet Collegium Philo-
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sophicum zal ophouden verpligtende, to zijn en facultatie f blijl't
voor de jonge lieden, die zich voor de studie der godgeleerdheid in de bisschoppelijke Seminaries bestemmen ; - en zulks
nit overweging : dat, sedert die besluiten genomen zijn, de omstandigheden, welke tot dezelve hebben aauleiding gegeven, zijn
veranderd, ten gevolge der overeenkomst door den Koning met
den Pauselijken St.oel op den 18 Junij 1827 gesloten ; - dal door
de kerkelijke bekwaam-verklarinr; van drie Bisschoppen, welke
op den 18 Mei 1829 heeft plaats gehad, de meerderheid der
Bisschoppelijke zetels van Bisschoppen is voorzien ; - en dat
alzoo het tijdstip char is, waarop de Koning Hoogstdeszelfs
vroeg er aan den dag gelegde voornemens, ten aanzien van het
Collegium Philosophicum, zonder ongelegenheid kan vervullen .
(Zie Besluit 20 Junij 1829, Staatsblad n°. 50 .)
20 Junij 1829, Staatsblad

n° . 50.

Besluit, waarbi j', in afwachting dat al de Bisschoppelijke Stoeien
in dit Rijk znllen zijn bezet, bepalingen worden gemaakt, omtrent bet opnemen in de Bisschoppelijke Seminaries van zoodanige kweekelingen voor den priesterstand bestemd, die de

voorbereidende lessen van bet Collegium Philosophicum niet hijgewoond, noch bun examen in dat gesticht afgelegd hebben .
1VTota . Dit besluit is buiten working gesleld , ten gevolge van dat

van den 2 October 1329, Staatsblad n° . 66, ter uitvoering van
art, 2 der overeenkomst van den 18 Junij 1827, tusschen den
Koning en den Pans getro6'en .

25 Junij 1829, n° . 74 .
Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, houdende, dat de Koning welgevallig verklaard heeft de opdragt
Jer betrekking van Vice-Superior der Hollandsche Zending aan
den Internuntius hij hot hot der Nederlanden, FranciscusCapaccini .
(Zie Besluit 9 September 1831, n° . 111 .)
ZVota . Net deereet der benoeming van Monseigneur F. Capaccini,
tot Vice-Superior der Hollandsche Zending, v,elke betrekking
was opengevallen door hot op den 29 Januarij 4828 plaats gehad hebbende overlijden van Monseigneur A . Ciamberlani, was
gedagteekend to Rome den 16 Mei 1829 .

Sedert den flood van Cianzberlani tot aan de benoeming van
Capacrini is de betrekking van Vice-Superior der lloltandsche
Zending ad interim waargenomen geweest door G . van JYooy,
Aartspriester van Utrecht en Pastoor to Maarssen , die , order
de leiding en het gezag van Monseigueur (apaccini, is belast
gebleven met de behandeling der gewone zaken van bet ViceSuperioraat, tot flat laatstgenoemde in September 4831 zijne
betrekking van Vice-Superior heeft nedergelegd en vervangen is
door Monseigneur A . Antonucci .
5 Julij 1829, n° . 38 .
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten der provincien bevoegd
worden verklaard, om het, bij art . 1 van bet besluit van den
19 April 1828 (Staatsblad n° . 17) gevorderde verlof to verleenen
tot bet oprigten van gebouwen of bet graven van puttee op
eenen afstand van minder flan 35 a 40 ellen van de, buiten de
kom der gemeente, aangelegde begraafplaatsen ; - welke vergunningen echter niet dan spaarzaam en wanneer de meest gegronde redenen daarvoor aanwezig zijn, zullen molten worden
toegestaan . (Zie Besluit 21 November 1829, n° . 113 .)
7 Julij 1829, n° . 156 .
Beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
houdende, flat de klagt tegen eenen dienstdoenden geestelijke,
ingedieud aan de Regering door eenen vader, omdat liens zoos
niet tot het doer der eerste Heilige Communie is aangenomen,
geene termen kan opleveren tot eenige bemoeijenis van den kant
der Regering, vermits dergelijke zaken vreemd zijn aan bet
tijdelijk gezag en uitsluitend tot het gebied der Kerk behooren .
(Zie Circulaire 20 Augustus 1830, n° . 67 .)
9 Julij 1829, n°. 120.
Besluit, waarbij aan de geestelijken der R . K, gemeenten to
Suriname en op Curacao de voordeelen worden toegekend, welke
bij art . 2 en 3 vary het besluit van den 1 Januarij 1827, n° . 105
aan de leeraars der Protestantsche gemeente in de kolonie Sunname zijn verleend, bestaande in eene verhooging van tractement na verloop van vijr en fienjarige dienst in de West-Indien

tn xulks naar aanleiding van hetgene deswege, ten opzigte Ier
kerkleeraars in de Oost-Indien, plaats heeft .
,Nota . De bier bedoelde verhoo~ing is, ten gevolge van let be6
paalde bij de koninklijke hesluiten van den 9 Augustus en 22
September 48.32, n° . 89 en 79, voor zoo veel de nieuw benoentde
,kerkleeraars in de West-Indisehe bezittingen betreft, voor bet
vervolg of eschaft .
14 Julij 1829, n° . 129 .
Besluit, ioudende bepaling, dat de gestichten van liefdadigheid van de, bij bet besluit vau den 27 Maart 1825, n° . 126,
bedoelde jaarlijksche uitkeering van vie! ten honderd der huurwaarde van to verkrijgen onroerende goederen, kunneri worden,
vrijgesteld, wanneer die goederen voor de publieke dienst besterol zullen zijn . (lie Besluit 2 October 1832, n° . 63 .)
15 Julij 1829, n° . 12.
Besluit, houdende, bij uithreiding der hesluiten van den 1 erg
19 Julij 1816, n° . 82 en 63, magtiging op Gedeputeerde Staten,
om to beschikken op de verzoeken van instellingen van weldadigheid, om autorisatie tot bet vernietigen van yacht- o1; houreontracten . (Zie Besluit 17 September 1830, n° . 16 .)
8 Augustus 1S29, n° . 100 .
Besluit, houdende dat het gagement of pensioen, genoten
wordende door alle personen , zonder onderscheid, die, hetzij
bij eigene keuze, hetzij ten gevolge van voorafgaande bedelarij
of anderzins, in eenig gesticht of instelling van weldadigheid
zijn, of later mogten worden opgenomen, zal worden uitbetaaid
cart de hesturen, autoriteiten of inrigtingen, respectievelijk,
voor wier rekening zoodanige personen worden verpleegd ; -met lien verslande echter, dat dezelve hesturen, autoriteiten
of inrigtingen, daarvan gees verder genot zullen hebben, dan
ten bedrage van de uitschotten, die zij werkelijk, ter zake van
do verpleging van iederen persoon, respectievelijk, zullen gedaan hebben, onder aftrek van helgeen zoodanig persoon,
wegens verdiensten door zijnen arbeid mogt hebben to goed

gernaakt ; -~- dat het eventueel oversehot Bier ga gementen of pensioenen, door dezelve besturen, autoriteiten of inrigtingen, aan
de betrokkene personen zal moe,ten worden uitgekeerd : met aanbeveling evenwel aan deze besturen, autoriteiten of inrigtingen,
one de aandacht van de bedoelde personen to vestiges op hunne
belangen, ten aanzien van de aanwending van zoodanig oversehot, en om hen, op hun verlangen, ook in dat opzigt, met
de daad behulpzaam to zijn ; -- en dat wanneer zoodanige personen in de koloniale stichtingen der Maatschappijen van Weldadigheid mogten zijn geplaatst, dalgeen, hetwelk, naar aanleiding der bestaande verordeningen, ten gevolge der plaatsing
van die personen, door de besturen of autoriteiten, hlootelijk
als teruggaaf van kosten van eerste vestiging flier stichtingen
xal moeten betaald worden , zonder eenigzins tot voeding of
verpleging van - den persoon zelve to strekken, niet order de
uitgaven , ten behoeve van den persona, zal kunnen berekend
worden .
?'i ota . Bij art . 3 van het besluit van den 15 Januarij 9826, n°, 400
was bepaald, flat het gagement of pensioen , genoten wordende
door zoodanige personen, die, uithoofde van hun,lan ;durig'erblijf in het Rijk , niet wet als 'reewde berlelaars over de grenzen hebben kunnen gehragt worden , aan de besturen of inrigtinges , waaronder zij geplaalst zijn , zal worden uitgekeerd .

9 Auguslus 1829, n°. 126 .
Besluit, waarbij de vrijstellingen van bet refit van zegei, bij
art . 8 van bet besluit van den 26 'lei 1824, n° . 35, toegekend
aan de acten, bewijzen en schrifluren, welke noodig zijn tot
bet aangaan van het huwelijk door behoeftigen, wordt uitgestrekt tot de formaliteit, ten aanzien van de aan onvermogenden tot voorschreven elude nit to reiken extracten uit de registers van den burgerlijken stand, welke mitsdien niet meer voor
zegel behoeven to worden geviseerd . (Zie art . 27 A, § 4° ., 5° .,

6°., 7° ., 8 ~ ., 9° ., 10

der Wet van den 3 October 18!3 (Staats-

blad n° . 47 .)

1Yota .

Order de van zegel v rijgestelde acten en stukken tot bet

aangaan van huwelijken door onverrnogenden, zijn begrepen de
bewijzen of verklaringen, bedoeld bij art . 136 van bet Burger
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lijk Wetboek, door den amblenaar van den burgerlijken stand
ears onvermogenden afgereven , ten blijke dat het huwelijk ten
z;,jnen overstaan is voltrokken en alzoo kerkelijk ken worden
ingezegend, (Zie Resolutie 29 Maart 9845, n 84 .)
15 Augustus 1829, n°. 227 .
Decisie van bet Bestuur der Registratie, boudende, dat de
acten, welke op registers, door kerk-fabrieken op ongezegeld
papier gehouden, gebragt zijn, ' en welke erkentenissen van
renters, ten voordeele dier kerk-hesturen, ten onderwerp hebhen, niet kunnen beschouwd worden als onderhandsche acten,
uithoofde (hit hen daartoe de beide voorwaarden, bij art . 5 van
het decreet van den 4 Messidor XIII jeer gevorderd, onthreken,
namelijk van op bet gezegeld register gebragt en in den vorm
van beraadslagingen der leden van bet gesticht opgemaakt to
zijn ; --, en dat die acten derhalve [loners de twintig dagen ter
registratie moeten worden aangeboden ; terwijl, ingeval dit niet
geschiedt, er slechts het enkel regt van registratie kan gevorderd worden, omdat noch de wet, ouch bet decreet to dien
opzigte eenige penaliteit daarstelt ; waaruit volgt, dat de boeten
van vijftig golden en niet die van vijftien golden, wegens overtreding op bet zegel vorderhaar is . (Zie Decisie 16 September
1829, n° . 65 .)
17 Augustus 1829, n° . 99 .
Besluit, waarbij - ten gevolge van de, door den Kardinaal
Secretaris van Staat , aan 's Konings Ambassadeur to Rome,
gedane mededeeling der pauselijke belle van den 18 Junij 1829,
wegens bet aigemeen Jubile , ter gelegenheid van de verhe rng
van Z . H . Pius VIII tot den Pauselijken Stoel, ui4gevaardigd toestemming wordt verleend , tot de afkondiging, aanplakking,
verbreiding en opvolging dier [wile, en zuiks zonder zekere
daarin vervatte clausulen, formulen of uitdrukkingen goed to
keuren ; - terwijl voorts niagtiging op den Minister van Binnenlandsehe Zaken wordt verstrekt, ow bet benoodigde getal exemplaren dier [wile, achter welke dit besluit zal worden afgedrukt,
aan de R . K, Kerkvoogden binnen het Koningrijk onrniddelijk
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to doen toekomen, ten einde door hen to kunnen worden ten
nitvoer gebragt .
Nota Aan dit besluit is gevolg gegeven bij circulaire van den
Minister van Binnenlandsche Zaken van den 24 Augustus 1829,
n 17, aan de Ke~kvoogden gerigt . (7.ie de 1Vota achter bet
besluit van den 27 Junij 4826, n° . 47 geplaatst .)
6 September 1829, Staatsblad n° . 63 .
Besluit, waarbij -- 1111 aanmerking eensdeels : dat, onder de
verschillende stichtingen voor de studien, in dit Rijk , de inkomsten van sommigen zoodanig heperkt zijn, dat zij, bij gebrek aan de noodige middelen, derzelver helangen voor de regtbanken niet kunnen doen gelden, en de kosten niet kunnen
bestrijden tier regterlijke vervolgingen tegen w eigerachtige schuldenaren ; en anderdeels, dat de groote meerderheid tier stichtingen van onderwijs zijn daargesteld ten voor deele van behoeftige studenten en bet beheer flier stichtingen, even als flat tier
stichtingen van weldadigheid kosteloos wordt uitgeoefend,
verklaard wordt : flat de bepalingen van bet besluit van den
26 Mei 1824 (Staatsblad n° . 35) omlrent het gratis procederen
in regten van arme en onvermogende lieden, van de armendirectien en van de kerk-besturen tier verschillende godsdienstige
gezindheden, toepasselijk zijn op de stichtingen voor bet onderwijs . (Zie Besluit 28 December 1836 en art . 855-875 van bet
Wetboek van Burgerlijke Reg(svordering .)
7 September 1829, n° . 32 .
Koninklijk rescript, houdende, flat in de gevallen van verschil
tusschen gemeenten van onderscheidene provincien, over bet
understands-domicilie en daarmede verbondene onderwerpen,
de collegien van Gedeputeerde Staten daaromtrent niet zullen
kunnen beslissen ; maar flat de helanghebbende gemeenten, deswegens, onmiddelijk naar den Koning zullen behooren to worden verwezen, zelfs in bet geval, flat Gedeputeerde Staten mogten
vermeenen, flat eene gemeente in hunne provincie met bet geven van onderstand moet worden belast, of flat Gedeputeerde
Staten, van de daarbij betrokkene provincien, eenstemmig, over
de zaak in verschil mogten oordeelen .

?O5
Yota . Doze decisie is gegrond op art . 41 en 12 der wet van den
28 November 1848 (Staatsblad n° . 40) .

9 September 1829, n° . 44 .
Missive van den Minister van Justitie, daarbij ter beantwoording van de vraag : of de zoogenaamde weeskamers kunnen beschouwd worden als inrigtingen, op openbaar gezag bestaande,
bedoeld bij hot decreet van den 4 Messidor XIII jaar ; en welke
middelcn zouden kunnen en mogen worden aangewend, om aan
de verpligtingen, ten aanzien flier inrigtingen op de administratie
der Registratie rustende, to kunnen voldoen 2
wordt to kennen gegeven :
Dat de weeskamers voormaals hier to laude waren openbare
instellingen, .an welke de zorg was opgedragen om, bij hot
onthreken van beschikkingen, omtrent de voogdij van minder
jarige kinderen, over dezelve voogden aan to stellen, en om in
bewaring to semen de effecten en kostbaarheden, die in de
boedels werden gevonden, gelijk merle, naderhand verkregen
efFecten en bewijzen van eigendom, die, met de daartoe hehoorende bescheiden, ter weeska met moesten worden overgebragt .
Bat de zaak in dozen stand was, toes de noordelijke provincien met Frankrijk werden vereenigd, en in dezelve, onder anderen, in werkiog word gebragt hot thans no r; in gebruik zijnde
Fransche Wethoek, waarin zoodanige of gelijksoortige instellingen
to eenenmale waren onbekend ; en flat, daar die instellingen in
hot Fransche Rijk niet bestonden, zij voorzeker, bij hot bovengemeld decreet ; niet kunnen gerekend worden bedoeld to zijn .
Bat zoodanige of gelijksoortige instelling ook niet bekend is
bij de reeds voor ooze aanstaande burgerhjke wetgeving aangenornen wetten, en de commission, die met de verevening der
zaken van de voormalige weeskamers belast zijn, niet kunnen
worden heschouwd als openbare instellingen ; maar daar hunne
administratie alleen loopt over golden en efFecten van particutieren, behooren zij met bijzondere bestuurders uit eerr gelijk
oogpunt heschouwd to worden ; in, welken zin de Minister' van
Justitie flan ook, onder anderen, aan Zijne Majesteit, ten gevolge van Hoogstderzelver besluit van den 18 Junij 1825, op-
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zigtens de voormalige weeskamers heeft rapport gedaan . (Zie
Besluit 1 April 1835, Staatsblad n°. 5 .)
11 September 1829, no. 13 .
Missive van den Administrateur voor bet Binnenlandsch bestuur, betrekkelijk de bepalingen door den Koning gemaakt,
nopens bet erkennen of autoriseren van genootschappen of maatschappijen, welke zich ten doel bebben gesteld bet beoefenen
der letterkunde of andere onderwerpen ; bevattende die bepalingen ;
1® . dat maatschappijen, welke alleen vain plaatselijk belang zijn,
kunnen worden geautoriseerd door bet plaatselijk bestuur ;
2° . dat maatschappijen, welker Joel of werkzaamheden zich tot
meer dan eerie plants uitstrekkeio , geautoriseerd nroetenn
worden door ht provinciaal bestuur ;
4° . dat maatschappijen, welker onderwerpen en bezigheden zich
niet binnen eerie provincie bepalen, autorisatie zullen moeten vragen van bet algemeen bestuur ; en
4° . dat, daar bet van eenig belang kan zijn, eenig toezigt to
behouden op bet vestigen van plaatselijke maatschappijen,
bet geschikt geoordeeld is, dat geene goedkeuring aan eerie
plaatselijke instelling worde verleend, dan nadat bet plaatselijk bestuur bet goedvinden van den Gouverneur der provincie hebbe verstaan .
1Yota . Zie in verband hiermede art . 291-294 van bet Wetboek
van Strafregt (Code Penal) en den Iienden titel van bet dente
boek van bet Nederl. Burgerlijk Wetboek, art . 1090--1702 .
16 September 1829, n ° . 65 .
Decisie van bet Bestuur der Registratie, houdende, dat de
acten van verhuring of vernieuwing van verburing, door kerkfabrieken (kerk-besturen) of instellingen an wetdadigheid verleden, niet kunnen worden geschreven in de ongezegelde registers van deliberatien flier instellingen, zonder overtreding en
belooping eerier boete van f 50 ; - flat die actew, ofschoon
strijdig met de decreten van den 11 Augustus 1807 en 30 December 1809, zonder tusschenkomst van eenen Notaris, op die
wijze opgemaakt, niettemin als authentiek moeten beschouwd
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en binnen de twintig dagen geregisireerd worden ; -- dock dat
men alleen de enkele regten van gemelde besturen, ook dan
wanneer die acten buiten den bepaalden termijn der registratie
worden aangeboden, kan vorderen, vermits bet decreet van den
4 Messidor XIII jaar, op bet verzuimen daarvan, geene straf
bepaald heeft . (Zie Decisie 19 December 1829 , no. 52.)
2 October 1829, Staatsblad n° . 66 .
Besluit, luidende als volgt :
Gezien bet 2~° artikel van de conventie van den 18 Junij 1827,
met den Heiligen Stoei aangegaan, en door Ons, den 25 Julij
van datzelfde jaar (Staatsblad n°, 41), bekrachtigd, houdende :
((Elk Bisdom zal zijn Kapittel en zijn Seminarie hebben ;~~
Gezien de Pauselijke bulle i;egeven to Rome, den 16 der kalenden van September 1827, houdende bekraehtiging dies conventie, alsmede bet besluit, door Ons, den 2 October daarna
(Staatsblad n ° . 42), dies ten gevolge genomen ;
Gezien Onze besluiten van den 14 Augustus 1825 (Staatsblad
11' . 64) en van den 20 Junij laatstleden (Staatsblad n° . 49 en 50) ;
Overwegende, dat Ons, doc ~tie Roomsch Katholijke Kerkvoogden, eenige aanmerkingen zijn gemaakt, aan welke Wij
gaarne willen to gemoet komen ;
Geldt op de bepalingen der Grondwet, welke tot dat order
were betrekking hebben ;
Willende daarenhoven, in bet belang van Onze Roomsch
Katholijke onderdanen, de volledige uitvoering bespoedigen van
de conventie, den 18 Junij 1827 met Zijne Heiligheid den Paus
Leo XII aangegaan, en burs daardoor, uit eigene beweging,
een bewijs geven van de vaderlijke zorg, welke Wij hun toedragen ;
Hebben hesloten en besluiten
Art . 1 .
Bij aanvulling en, zoo veel noodig, wijziging van de beschikkingen, vervat in Onze besluiten vaii den 20 Junij laatstleden (Staatsblad n° . 49 en 50), verklaren Wij, dat de Bisr
schoppen , welke burr Bisschoppelijk Seminarie zullen openers,
dadelijk zullen kunnen overgaan tot deszelfs organisatie, zoo

alt die is vastgesteld bij art . 2 der conventie van den 18 Junij
1827, en de butte van den 16 der kalenden van September van
datzelfde jaar, aangenomen bij Ons besluit van den 2 October
riaaraanvotgende.
Art . 2.
Wij onthefFen daarenboven de jongelingen, wetke hunne voorhereidende studies buiten bet Rijk hebben gedaan en zich voor
den eersten Februarij 1830 zullen aanmelden, om in de Bisschoppelijke Seminaries to worden toegelaten, van de bepalingen van Ons besluit van den 14 Augustus 1825, hen gelijk stellende met de zoodanigen, die hunne studies, met Onze verm
gunning, buiten het Rijk hebben verrigt . (Zie Koninklijke Boodschap van den 11 December 1829 .)
.Nota . Ten gevolge van dit besluit zijn al de Seminaries, ook die
in de noordelijke provincien, op den voet van de bovengemelde
pauselijke bulk georganiseerd ; terwijt, voor zoo verre, bij
Bemis aan de noodige locales, bet onvermijdelijk geweest is ,
bet Seminarie van elk kerk-resort in twee van elkander verwijderd gelegene gebonwen to vestiges , daartoe eene speciale
toestemming van Regeringswege is verleend geworden tot dat ale
geiegenheid geboren zoude zijn, em de beide afdeelingen van elk
Seminarie vereenigd in een locaal to vestiges, zoo als bij bet
2de artikel der conventie van den 98 Jnnij 9827 is bedoeld geworden .
13 October 1829, left . IJ .
Circulaire van Gedepnteerde Staten der provincie NoordBraband, houdende mededeeling van inlichtingen, door het
Departement van Binnenlandsche Zaken gegeven, nopens het
vraagstuk : of art. 3 der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40), betrefFende het domicilie van understand van behoeftigen, wet van toepassing is op dienstboden? - Die vraag
is bevestigend beantwoord, eensdeels omd,it de wet geese hoegenaamde uitzondering, ten aanzien van eene of andere klasse
der ingezetenen, onverschillig welke betrekking zij in de maatschappij vervullen, maakt en dus zoowel op dienstboden eur
militairen, als op alle anderen behoort to worden toegepast ; -en arlderdeeis verinits het niet betalen van belastingen door
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dienstboden, ten hunnen aanzien in deze geese uitzondering kan
to weeg brengen, aangezien dit alleen gevorderd wordt wanneer er belastingen opgelegd zijn geworden en als die oplegging
been plaats heeft gehad, alleen de vierjarige inwoning tot regeling van bet onderstands-domicilie kan genomen worden, als
zijnde die inwoning bet eenige onvoorwaardelijk vereischte tot
verkrijging van zoodanig domicilie, waarbij bet tweede, de
betaling der belasting namelijk, slechts voorwaardelijk gevoegd
is ; -- terwijl, ingeval dal voorwaardelijke, door de niet oplegging van belastingen, niet bestaat, ook niet antlers das bet onvoorwaardelijke kan in aanmerking komen .
Nota . Er wares bedenkingen ontstaan nopens de toepassing ran
art . 3 der voormelde wet op de dienstboden, omdat men, volgens dal artikel, onderstands-domicilie verkrijgt, door eene
vierjarige inwoning en voldoening, gedurende dies tijd , der
opgelegde belastingen ; terwijl dienstboden, volgens het burgerlijk refit , het domicilie volgen van hunne meesters bij wien zij
inwonen en niet worden aangeslagen in de belastingen, noch
zelven de accijnsen betalen .
Wanneer aan iemand, die vice jaren onbedeeld in eene gemeente gewoond heeft, g,edurende dies tijd geese belastingen
zijn opgelegd geworden, (tan belet de nietbelaling van belastingen niet, dal hij aldaar onderstands-domicilie heeft verkregen ,
onverschillig om welke re~lenen bet opleggen der belastingen
niet heeft plaats gehad . (Koninklijke Besluiten 31 Augustus 1831,
n° . 62 en 11 Januarij 1832, no . 108 .) Maar, als iemand de hers
opgelegde belasting niet voldnet, vervult hij bet vereischte, bij
art . 3 der wet van den 28 November 1818 gevorderd, niet, en
kan dus, door zijne inwoning alleen, zijn door geboorte verkregen onderstands-domicilie niet verplaatsen . (Koninklijk Besluit 15 October 1831, n° . 99 .) Het in gebreke blijven van
belasting schuldigen in de voldoening van hunnen aanslag, bij
bet niet aanwenden van dwangmiddelen door emn gemeentebestuur, sluit de toepassing niet uit der in art . 3 en i der gemelde wet vervatte bepalingen . (Koninklijke Besluiten van $
December 1832, no . 60, 4 Januarij 1834, n'. 66 en 4 Maart
1835, n° . 80 .)

26 October 1829, Staats-Courant n°, 253 .
Aanspraak van den Minister van Financier, hij het overhrengen der ontwerpen van wetter, betrekkelijk de tienjarige hegrooting, aanvang nemende met 1830, en de buitengewone begrooting voorr den jare 1830 .
Nota . In betrekking tot de R . K . Eeredienst is het volnende bij
die aanspraak gezegd
«De kosten can de R . K . Eeredienst zijn thane, overeenkomastig bet reeds vroeger hepaalde, geheel afgescheiden van die
»van het Departement an Binnenlandsche Zaken, waarondcr,
azoa als bereids hiervoren is aangemerkt, die kosten , bij het
»aanvankelijk aan U Edel Mogenden aangeboden ontwerp van
stienjarige begrooting, begrepen waxen tot een bedrag van

rf 2,450,000 .
oVan deze som is thane bij de gew one begrooting
suitgetrokken
oZoodat , ingeval bet to voorzien ware , dat de

2,196,250

anienwe kerkelijke organisatie , to rekenen an den
»4 Januarij aanstaande,ggeheet zoude kunnen zijn tot
ostand gebragt, alsdan in de buitengewone begrooting voor 4830 zoude hebben moeten worden opge»nomen
-

253,750

. , f 2,450,000
«Te zawen
«i-let aanvragen van hot voile bedrag dier sons , voor hot eerst»volgend dienstjaar, is geoordeeld niet noodig tc Z n, o(ndat
~~men kan aannemen, (tat de edenwe kerkelijke organisatie niet
sin haar geheel , to rekenen van den 1 Januarij 1830 , zal in
owerking komen, en (ins de som an f2,196,500, welke op de
age wone begrooting is gebragt, net (lie van f 3,750, welke bij
ado buitengewone is uitgetrokken, voor hot eerstvolgende jaar
nvoldcende oat zijn, bedragendc die twee sommen , ofschoon

of 250,000 minder dan in de aanvankelijk in 4828 aangeboden
utienjarige begrooting was opgenonien, echtor nog 1400,000
officer , dan bij de loopende tienjarige begrooting voor de R . K .
»Eeredienst is toegestaan .

De voorgedragen en bij de wetter van den 24 December 4829
(Stantsbiad n° . 75 en 77) toegestane sommen bedroegen, per
afdeeling en onderwerp, als volgt
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EERSTE AFDEELING .

Kosten can bet Departement .
Gewoon

f 26,250 .00
3,750 .00

Buitengewoon

f 30,000
TWEEDS AFDEELING .

Kosten can bet kerkelijk bestuur van de Iiathol jke
J eredleizst in het /Jrtrtsbisdorn can ../Jlechelen en
in de i'erdei e Bisdomrnen .
Tractementen van den Aartsbisschop, de Bissehoppen , de Virarissen Generaal , de Kanunniken , de
D'irecteuren en Professoren der Seminaries, de heuraen en halve beurzen op (k Seminaries geaB'ecteerd ;
on~lerhotid van de aartshisschoppelijke en bisschoppelijke paleiten en verdere daartoe behoorende nitgaven
in het Aartsbisdom van tilechelen .
»

~>

}~

»

Risdom van Luik
>a
Names
n
Doornik .

a

a

>>

»

.

f 47,550 .50
- 28,400 .00
- 29,485 .00
- 28,400 .00

.

Gent
Brurge . .
Amsterdam .

.
.

.
.

-

30,110 .00
28,850 .00
32,850.00

's Hertogenboseh

.

-

28,850 00

f 253,595 50
- 236,700

Waarvoor op het gewoon is gebragt
DERDE AFDEELING .

Kosten can bet Boomsch Katholijk Kerkgenootschap .
Toelagen aan de Pastoors , Desservanten en Vicarissen in tie omlerscheidene provincien
Noord-Braban+i

.

.

f 137,334 .05
- 227,525 .00
207,800 .00

7.uid-Braband
Limburg

-

Gelderland
Luik .
Oost-Viaanderen
West-Viaanderen
Henegouwen
Transporteren

.
.

.
.

.
.
.

.

.
.

62,342 .47
202,4 25 .00
236,050 .00

-

488,775 .00
273,025 .00

f 4,534,976 .52

f 266 ;700
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.

Per transport
Noord-Holland
Zuid-Holland .

.
.

/4,534,976 .52 /266,700
. 55,525 .00
. 50,075 .00

Namen .

29,475 00

-

Zeeland
.

Antwerpen .
Utrecht .

155,125 .00
416,734 .00

,

22,975 .00

Vriesland

.

Overijssel
Groningen

.

Drenthe . .
Luxembu rg .

.
.

. -

15,025.00

.

. -

34,325 .00
7,625 .00

.

-

1,175 .00
270,650 .00

f 2,293,686 .12
- 1,929,000

Waarvoor op bet geu'oon is gebragt

Kosten van de

VIERDE AFDEELING .
Roonisch Katholiiken -

OudeKlerezr der

Totaal

.

4,300

. f 2,200,000

.

Wegens de hierboven omschreven behoeften wend gebragt
. . /2,196,250
1 Op de gewone of tienjarige begrooting
20 . Op de buitengewone begrooting over 1830
Totaal

.

. -

3,750

* f 2,200,000

.

Op laatstgemelde begrooting wer~len voorts nog root
uitgetrokken

Memorie

1° . de bij de gewone begrooting voorhehouden sommen ; to weten :
op Afdeeling 11
a
III
Totaal

.

.

.

f

16,895 .50

-

364, 686 .12

f

381,581 .62

2° . eene vierde 4/ feeling, order de benaming
ICosten van Roomsch Katholylte kerken .
Tut bet doen van groote reharatien , sertimmeringen ,
grootingeu en opbouw van Roomseh Katholijke kerken .

ver-

7 November 1829, n 124 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, hottdende
tntkennende beantwoording der volgende vragen :

1' .

2

Mag een Vicaris, bij eene paroehiale of succursale kerk,
worden verkozen tot lid van den kerk-fabriekraad en vervolgens ook tot lid van het bureau van kerkmeesters2 en
is een Coadjutor van eenen Pastoor of Desservant, gees
erkend Vicaris der kerk zijnde, bevoegd, om den Pastoor
of Desservant, in de vergadering van den kerk-fabriekraad
of in bet bureau van kerkmeesters, to vervangen 2

1Vota . De eerste vraag werd geacbt niet toestemmend to kunnen
beantwoord worden, voornamelijk omdat de Pastoor of Desservant, volgens art, 4 en 13 van bet decreet van den 30 December
4809 de bevoegdheid heeft om zieh, door eenen ziJner Picarissen, in den fabriekraad en het bureau to kunnen does vervangen , en bet geval alzoo kon ontstaan , dat de Vicaris, .als
plaatwervanger optredenrie, twee betrekkingen, in den raad
en bet bureau , son hebben to bekleeden , hetgeen niet kan geoorloofd wezen .
De tweede vraag werd ontkennend beantwoord, aangezien bet
decreet van den 30 December 4809 uitdrukkelijk voorschrijft ,
wie den Pastoor of Desservant in den fabriekraad en in bet
bureau zal kunnen vervangen, namelijk een der 1/icarissen ;
dock niet spreekt van andere plaatsvervangers buiten dew ;
terwijl daarbij nog komt, dat een Coadjutor, slechts een privaat medehelper in bet geestelijke zijnde, geese erkende openbare bediening vervult, aithans bij de verordeningcn op het
kerk-fabriekwezen niet als zoorlanig bekend staat en dus ook
daarin geese bevoegdbeid tot bandelen vinden kan .
Y

13 November 1829, n° . 103 .
Circulaire van den Administrateur voor het Armwezen, houdende wederlegging van eenige bestaande bedenkingen tegen de
Maatschappij van Weldadigheid, en aans,poring, om van de
hev-oegdheid tot het opzenden van kinderen, enz . naar de eta; -•
blissementen van die Maatschappij meer gebruik to makes
waarin onder anderen het volgende voorkomt :- ((Ten aanzien
»der zedelijke opvoeding van de kinderen, is het ontwijfelbaar,
adat dezelve in de knlonien op eene allezins doeltreil^ende wijze
aia ingerigt, en dat aldaar, zoo voor het lager- als voor bet
»godsdienstig onderwijs, al die zorg wordt gedragen, welke

~4 4
))voor bet geluk der kinderen zoo zeer noodig is . Er zijn in de
))kolonien niet minder dan negen scholen, welke door lien beahoorlijk gegradueerde onderwijzers, als drie van den t4veeden ,
avijf van den derden en twee van den vierden rang, henevens
))een aantal kweekelingen worden waargenomen . Men kan zich,
aaangaande de zedelijke opvoeding, gerustelijk beroepen op bet
agetuigenis van alien, die de kolonien zelve bezocht hebben,
aalzoo er onderscheidene voorbeelden bestaan, dal personen,
»die onder de tegenstanders deter inrigtingen behoorden, door
»een onderzoek ter plaatse, in voorstanders daarvan veranderd
»zijn . De invloed dier goede opvoeding zal bij de ontslagene
»kinderen beter kunnen bemerkt worden, naarmate zij in jeugndiger leeftijd in de gestichten opgenomen zullen zijn, en dus
»meet volledig de voordeelen dier opvoeding genolen zullen
»hebben .»
c(De Iwijfel, eindelijk, of zij wet ieder in zijne godsdienstige
))gezindheid zouden worden onderwezen , kan ))item door eene
aver gedrevene onkunde of opzettelijke kwaadwilligheid geopaperd worden, daar leeraars van versrhillende eerediensten met
)dal onderwijs helast zijn, de verschillende eerediensten in de
»kolonien worden uitgeoefend, en geene kinderen ontslagen worden, voor dal zij als leden van bet kerkgenootschap, waartoe
»zij behooren , zijn aangen omen , zoodat, in dit belangrijk opazigt, de zorg der Maatschappij van Weldadigheid mets to wenaschen overlaat .»
21 November 1829, no . 113 .
Besluit, waarbij Gedeputeerde Staten der onderscheidene in
de zaak betrokkene provincien gemagtigd wordeh, om van die
gemeenten, welker begraafplaatsen zoo vet in gereedheid zijn ,
dal daarop reeds begravingen kunnen piaats hebben, de tarieven, zoodanig als die door Hun Edel Groot Achtbaren reeds
zijn of zullen worden voorgedragen, voorloopig in werking to
doen brengen, in afwachting, dal dezelve nader, door den Koning, bepaaldelijk zullen worden vastgesteld .
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben, dien ten
gevolge, bij derzelver dispositie van den 11 December 1829

JVo~a .
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(Provinciaal blad

n° . 427), in tat gewest algemeene bepalingen, ten aanzien van bet begraven der lijken op de nieuw aangelegde en asters begraafplaalsen, na 1 Januarij 1830, in acht
to semen , vastgesleld ; -- welke bepalingen later vervangen zijn
door sen provinciaal reglement op de begraafplaalsen en bet
begraven van lijken in de provincie Holland, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van den 4 Augustus 1832 , n° . 29 . In de overige
provincien is desgelijks gehandeld, dock, behalve in llolland, zijn
er slechts provincials reglementen op tat stuk vasigesteld ; als
bij besinit van den 22 Maart 1831, a° .101 voor Noord-Braband ,
Utrecht, Vriesland, Groningen en Drenthe , en bij besluit van
den 16 Augustus 1832, n° . 21, voor Zeeland ; -- zijnde alzoo
root' Gelderland en Overijssel geese zoodanige re~lemeuten vastgesteld .
Dc voorloopig ingevoerde tarieven zijn in 1844 herzien en dies
ten gevolge, met of zonder wijziging, reeds Len deele door Z . M .
goedgekeurd

24 November 1829, Provinciaal blad n° . 118 .
Dispositie van den Gouverneur van Noord-Holland, houdende
tot inlichting bij de algemeene volkstelling, tat de kinderea ,
wier godsdienstige gezindheid naderhand aan hunne eigene keuze
overgelaten worth, bij de omschrijving ten behoeve van die
telling, zullen kunnen worden beschouwd vow alsnog tot die
gezindheid to behooren , waarbij zij den doop ontvanBen hebben ; tat, vow zoo wen's echter bij somtnigea deze plegtigheid
tot eenen meer gevorderden leeftijd mogt uitgesteld worden, de
kinderen van het mannelijk geslacht alsdan tot de godsdienst
van den wader, en die van bet vi ouwelijk geslacht tot die van
de moeder behooren gerekend, to worden .
1Vota . De eerste algemeene volkstelling is bevolen bij koninklijk

besluit van den 29 September 1828 (Staatsblad n° . 57) en bij
besluit van den 3 September 1829 (Slaatsblad n° . 62) wend hepaald wanneer en hoedanig die telling zoude plaats hebben ;
terwijl, bij besluit van dienzelfden tag, n° .90, de voorsehriften
en modellen voor tat werk zijn vastgesteld .
De twe'ede algemeene volkstelling is bevolen bij koninklijk
besluit van den 4 September 1839, n° . 98.

24 6
3 December 1829, n

141 .

Circn1aire, van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
sotnmige der provincials Gmrverneurs der zuidelijke provincien,
over bet petitioneren der geestelijken .
4 December 1829, n° . 114 .
Besluit, houdende
1 •, dat, to rekenen van den 1 Januarij 1830, de behandeling
der zaken, welke tot de Roomsch Katholijke Eeredienst
betrekking hebben, van het Departement van Binnenlandsche
Zaken zal worden aFgescheiden en weder onder eene aFzonderlijke Generate Directie gebragt .
2° . benoeming van Mr . F . J . M . F . Baron de Pelichy de Lichtervelde, OiRcier bij de regthank van eersten aanleg to Amsterdam, tot Directeur-Generaal voor de zaken der R . K . Eeredienst .
3° . dat de Minister van Binnenlandsche Zaken en de henoemde
Directeur-Generaal voor de zaken van de R . K . Eeredienst,
zoodra mogelijk, de vercischte voorstelten tot vtrdere regeling deter zaak zullen aanbieden . (Zie Besluit 12 December
1829, n° . 114 .)

11 December 1829, Staats-Courant n° . 294 .
Koninklijke boodschap aan de Staten-Generaal, waarin, met
opzigt tot de kerkelijke aangelegenheden, bet volgende voorkomt :
«Vestiges Wij Ons oog op de godsdienstige belangen der ingezetenen, das bevinden Wij, dat , even als de leuze van de
agodsdienst, welke Wij en Ons Huis, op bet voetspoor Onzer
nVaderen, belijden, eVrVheide is, ook die volkomen vrijheid
»van begrippen, die gelijke bescherming van alts in bet Ko»ningrijk hestaande gezindheden, en die onbelemmerde uitoeFeasing van godsdienst, welke door de Grondwet gewaarborgd
»zijn, steeds de voorwerpen wares van Onze bijzondere zorgen .
eTen aanzien van de Roomsch Katholijke Eeredienst hood
zich, bij Onze komst tot den troop, geese veiliger noch geschikter leiding aan, das hetgene, onder het roemrijke bestuur
»der zoo to refit geeerbiedigde Maria Theresia, in die, gewesten

?f7
ivan lies Rijk bestond, alwaar de Roornscli Katholijke go~1sdoor de meerderheid der ingezetenen, beleden words,
~ De maatregelen , door Ons, in de eerste jaren genomeu , rig,t~ten ziclr this naar bet voorbeeld van das Bestuur . -- Seders bet
»geslotene concordaat en de volledige ten uitvoerleg ging in die~zelfde gewesten , genies de Roomsch Katholijke Kerk aldaar
»ruimer vrijheden dan immer to voter ; en das genot zal welds,
)in gelijke mate , ook aan Onze Roomsch Katholijke onderdanen
)in de overige provincien kunnen verzekerd warden , lrij den
ngewenschter voortgang der schikkingen, welke daartoe n&g
»moeen plaats hebben ; zoodat eerie spoedige vervullhig der nag
xopenstaande Bisschoppelijke zetels rnag warden to gemoet t ;ezien .
((%S,Tij verblijden Ons bier openlijk to kunnen bijvoegen, das
)Ors besluit van den 2 October dezes jaars, elks duurzame
»kraclrt, zoow el door Ooze overeenkomst met bet Hof van Rome,
seals door Onzen standvastigen wil gewaarborgd worth, alle de
»wenschen van tat Hot, in bet belang der Roomsch Katholijke
»Kerk, bevredigd beefs niet alleen, maar tat zeifs bet Opper~lroofd Bier Kerk, op bet vernemen van tat besluit, Ons zijnen
))dank betuigd en verklaard beefs : «(tat Wij aan Onze over,
)»eenkomsten met tat Hof, al de kracht en de werking gegeven
»-»incites, welke afhingen vats Onzen wil ; tat Wij de uitvoe>~»ring daarvan woordelijk en zouder vermen ;ing batten be»-»volen~ tat Wij aan de Bisschoppen de vrijheid lieten, om to
))shandelen voigens de uitgestrektheid tier acten , die 1 'ij to
»nvoren bevestigd hatter, en tat Onze beschikkingen niet vat»»baar wares voor eenige de geringste hedenking .»
aVoe gen Wij hierbij, tat de behandeliog der taken van de
))Roomsch Katholijke Eeredienst, ten gevolge van een door Ons
»genomen besluit, staat to warden opgedragen aan een geheel
»afzonderlijk bestuur ., (Ian molten \Vij vertrouwen, tat, ook
»in dezes, aan de wenschen van velen, zoowel als aan de Ooze
»volkomen zal zijo voldaan .
tcWij verbergen Ons echter niet, Edel Mogende Heeren ! tat,
hbij bet genot van alle die voorregteo ,
eon overdreven gods»tienst-ijver, aangevuurd door rims goode bedoelingen , onder»stcund door sebadelijken invloed, en vaak to weinig bedwon10
Ydieimt,

»gel door bet betrachten deibeginseien van eene godsdiensE
xi~velker voorschriften zoo weldadig tot rust en betamelijke- onHdergesclriktheid opwekken, nog ongunstig werkt en zaden van
xiverdeeidheid en aankanting zoude kunnen doen kiemen, ja
»dat pogingerr, om den invloed van eenig godsdienstig leerstelsel
»op den gang van Ons bestuur to wettigen, zich, onder eenigerlei
»gedaante, vroeger of later zouden kunnen vertoonen .
«Maar Wi,I betuigen , dat het Ons ernstig voornemen is, om
met alle de middelen , die Ons gegeven zijn , to dezen to waken, bet wereldlijk gezag bij voortduring ongesehonden to
»handhaven, en standvastig to zorgen, dal, bij behoud van gods»dienstige vrijheid, alle de gezindbeden zich stiptelij,k houden
»binnen de palm van gehoorzaamheid aan de wetten van den
»Staat ; ten einde alzoo ook de gewetens-vrijheid des yolks ge»waarborgd, en de bandelingen des Bestuurs tegen de bemoeijing
»van alle geestelijk gezag beweiligd hlijven .
eZien Wij, Edel Mogende Heeren, op bet Onderwijs, dal
»bestendige en grondwetlige voorwerp Onzer zorgen, dan mogen
sWij vertrouwen, door het uit eigene beweging inroepen vary
Hwettelijke bepalingen, op den bijval van het verlichte en on»bevooroordeelde gedeelte Onzes yolks, aanspraak to hebben .
((Indies loch, bij aanmerkelijke wijziging van bet bestaarule
»en door vele toegejuichte, niet die onbeperkte vrijheid, welke
»toomeloos tot verwarrirtg en verwoesting van alle menschelijke
»beschaving en ontwikkeling leidt, door Ons is aangenomen,))zoo kan eene bedaarde overweging geenszins doen miskennen,
))dal het algemeen bestuur, to dezen, ook aan bet plaatselijke
»en gewestelijke gezag zoo veel heeft opgedragen, als bij de
nwet konde plaats hebben ; en Wij verlangen, door de over»wegingen van U Edel Mogenden, Ons to zien toegelicht, of
sWij, bij Onze voordragt, bet doel Onzer pogingen, de verneeniging namelijk der betamelijke wenschen van alle Ooze onder»danen, zullen getrofl"en hebben .
((Dan Edel Mogende Heeren ! de natie heeft bet refit, om van,
»Ons to verwachten, dal Wij, met gelijke vastheid, onberadene
neischen zullen afslaan, ais Wij billijke verlangens wenschen to
abevredigen : die vastheid, welke de grondregel van maatschap-
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spelijk geluk is, is ook het beginsel Onzer Regering ; en ode
~verzekering, dat Wij ongezind zijn om tie lijn, welke eene
odoelmatige vastheid vain ongepaste toegevendheid seheidt, to
~)overschrijden, zal, hopen Wij, den welgezinden bemoedigen,
yen aile uitzigten op bet wet slagen van dwang en verzet veraijdelen .u
12 December 1829, n 114.
Besluit, bepalende, bij wijziging tier besluiten van den 16 September 1815, no . 62 en 17 September 1827, n° . 94, dat, to rekenen van den 1 Januarij 1830, alle zaken, welke ten onderzoek tier eommissie uit den Raad van State voor 1e zaken der
R . K, Eeredienst zullen worden gesteld, haar van 's Koningswege regtstreeks zullen worden medegedeeld en dat zij haar
rapport over iedere zaak onmiddelijh aan Z . M . zal doer toekomen .
ZYota.

Deze commissie is, bij koninklijk besluit van den 19
Augustus 4842, n° . 51, opgeheven . Zij was, sedert dat de Belgische laden, bij koninklijk besluit van den 8 November 4880,
n° . 66, ontslagen waren, niet meet werkzaam geweest . Ret
~eta1 barer laden was, van dat tijdstip af, op eau lid, behalve
den Seeretaris, verminderd .
17 December 1829, n°. 10.

Besluit, vaststellende bepalingen, welke de Generate Directie
voor de zaken der R . K . Eeredienst betreffen en betrekking
laebben tot hat tractement van den Directeur-Generaal, bet locaal
van deszelfs Departement, de regaling zijner bureaux en de beschikking, mitsgaders de rekenpligtigheid over de fondsen, die
®p den 31 December 1829 zullen hlijken over to schieten op de
artikelen van hat vijfde hoofdstuk tier loopende Staats-begrootingen (Departement van Binnenlandsche Zaken) voor zoo veal
pie zaken van R . K . Eeredienst aangaat .
Nota . Bij de besluiten van den 18 en 28 December 4829, n° . 13

en 81 is, in afwachtin„ tier finale bureau-organisatie van de
Generate Directie voor do zaken der R . K . Eeredienst, hat personeel tier acnbtenaren bij dat Departement benoemd geworden .

w ..
19 December 1829, n

52 .

Decisie van bet Restuur der Registratie, houdende : dal, naar
aanleiding van art . 4 van bet decreet vary den 4 Messidor XIII
jaar, de aanbestedings-acsen van kerkbesturen binnen de twintig
~lagen moeten geregistreercl worden , zonder dal , ingeval van
verzuim, deswegens het dubbel refit kan gevorderd worden, als
zijnde bij voorschreven decreet, op dal verzuim geene straf bedreigd : - en dal de Secretarissen van godshuizen, inriglingen
van weldadigheid en kerkbesturen , niet in art . 49 der wet van
rlen 22 Frimaire 'III jaar opgenoemd zijnde, niet verpligt kunnen worden tot bet houden van een repertorium, gelijk reeds
bij decisie van den 15 Augustus 1829, n°, 225 was beslist .
Nota . Het refit van registratie wegens aanbestedingen, bedraagt
50 cents van elke bonderd gulden van den aannemingsprijs .
wanneer een bestek of eene memorie van lasten, behoorende
tot eene aanbesteding of aanneming, door den aannemer geteekend is, waardoor deze acte voor partijen een titel is geworden, moet dezelve worden geregistreercl , zoo als ook wanneer
dezelve, hoezeer ongeteekend, in bet proces-verbaal van aanbesteding is vermeld, en de aannemer zich verbindt, om zich
naar dezelve to gedragen . Doch wanneer de geheele inhoud der
memorie van lasten en voorwaarden in het proces-verbaal der
aanbesteding is overgenomen, zoodat zij met hetzelve slechts
eene acte uitmaakt, is, wegens die memorie, geen refit van
registratie verschuldigd, daar dezelve, in zoodanig geval, slechts
is to beschouwen als cen Moot administratief ontwerp, niet
aan de formaliteit van registratie onderhevig . In beide eerstgemelde gevallen behoeven de memnrien of bestekken niet vooraf
to worden geregistreercl , maar is het voldoende, dal dezelve
gelijktijdig met het proces-verbaal van aanbesteding aan de
formaliteit van registratie worden onderworpen . (Aldus beslist
hij Resolutie 25 Maart 4833, n° . 89 . Generale Instructie n 454,
Decisien 48 September 1829, n° . 72 en 5 Maart, no . 422 en 923 .)
De insrhrijving-billetten voor aanbestedingrn zijn aan bet zegel
onderworpen en behooren ook, gclijktijdig met bet proces-verbaal
van aanbesteding, te - worden geregistreercl, voor zoo verre de
insrhrijver aannemer is gebleven voor den in bet billet uitgedrukten prijs ; terwijl de overige billet (en als vervallen, niet

aan de registratie onderworpen zijn . (lie Resolution 30 October
1827, n~ . 71, 2 Januarij 4829, n°. 92, 3 Mei 4831, n° . 58, 3
Junij 1834, n° . 413 en 29 Augustus 4832, n° . 44 .)
Wanneer echter de aanhestedingen bij opbod geschieden , en
de inschrijvings-billetten alzoo niet asters bevatten tan eenc
voorafgaande prijs-intoning op stukjes papier geschreven en van
goon gevolg, dewijt de toewijzing niet op dezelve, maar wet
op bet afmijnen, bij de opbieding geschiedt, en vvaarbij al de
voorloopige inscttrijvingen vervallen, zijn dezelve vrij van zeget .
(Resolutie 9 Maart 1833, n° . 67.)
De termijn voor de registratie van de processes-verbaal van
aanhestedingen van \verken, ten verzoeke van openbare instettingen door eenen Notaris gehoaden wordende , neemt eerst aan •
yang met den da„ , tat de goedkeuring van de daartoe bevoegde
autoriteit bij den Notaris is ontvangen . (Deeisie 24 September
1830, n° . 55.)
Eene kaart of teekening worth eerst onderhevig aan zegel en
registratie, wanneer er bij openbare ache of in region gebrnik
van gemaakt worth : er is dus geese boete beloopen door eenen
architect , die de teekening van een gebouw (kerk) op on„ezegeld
papier heeft gesteld, al worth dezelve later bij de actc van
aanbesteding, enz . gebruikt . (7.ie Decisie 18 Augustus 1830
n° . 491 .)
24 Decemher 1829, Staatsblad n° . 75.
Wet, houdende vasisteilin g van de cerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende met 1830 ; waarbij voor bet zevende
hoofdstuk (Departemeut voor de zaken der R . K . Eeredienst)
een jaarlijksch hedra t; van f 2,196,250 .00 is vastgesteld, (lie
Aanspraak 26 October 1829 en Wet 24 December 1829, S(aatsblad n°. 77.)
.1Yota . Rij de tienjarige begrooting, aanvang nemende
met 4830,

wares de kosten van de R . K . Eeredienst in de noordelijke provincien des Rijks, hij de tot stand brenging, der kerkelijkc organisatie, berekend op f 508,126 .52 . Dat bedrag weed aasvankelijk, bij de wet van den 43 Junij 4831 (Staatsblad n° . 46),
in afwachting van die organisatie, provisioned verniinderd met
f 400 ;426 .52 en derhalve vastgestetd op /408,000 .

Jdd
Bij de jaarlijksche begrootings-wetter van 1832--1841 ~verd
de zoo even gemelde sour nog nader verminderd met f 8,000 en
alzoo, over elk van die jaren, vastgesteld op f 400,000 .
Bij de wet van den 44 October 4841 (Staatsblad no . 51) werd
lret cijfer der begrooting voor tact Departement voor de zaken
der R . K . Eeredienst vermeerderd met f 120,000, ter zake van
de kosten der Eeredienst in Limburg, en alzoo vastgesteld op
/520,000 voor elk der jaren 4842 en 4843 .
Die sons werd, bij de begrootings-wet van den 9 October
1843
(Staatsblad n° . 53), Permeerderd, to zake van de vroeger in
bet negende hoofdstuk (Departement van Financier) gebragt
geweest zijnde kerkellke pensioenen, en wel over 1844 met
f 54,672 en over 1845 met f 56,172 ; dock daar en tegen verminderd over 4844 met f 40,957 en over 484,5 met f 43,757 ; zoodat bet eindeijfer van bet zevende hoofdstuk werd vastges(eld :
over 1844 op j' 563,715 .
>} 1845 » - 563,415 .
Bij de wet van den 26 Junij 1845 (Staatsblad no . 36) werd
dat cijfer weder verminderd en bepaald
over 1846 op f 562,382 .85 .
4847 o - 56) 387 85
lid

is nu laatstelijk, bij de wet van den 9 Augustus 4847

(Staatsblad n° . 47), bepaald
over 4848 op f 562,378 .58% .
o 4849 1) - 562,876 .181/9 .

24 December 1829, Staatsblad no . 77 .
Wet, houdende vaststelling der tweede afdeeling van de begrooting, over den jare 1830, waarbij voor bet zevende hoofdstuk (Departement voor de zaken der R . K . Eeredienst) eene
som van f 3,750 is toegestaan . (Zie Aanspraak 26 October 1829
en de daarbij geplaatste

Nota .)

1Yota . Na 4830 is er geen tweede afdeeling der Staats-begrooting
meet vastgesteld ; zijnde de Staats-uitgaven, zoowel de gewone
als buitengewone, sedert 1831, to zamen gevat in eene begroo-

1yota achter de wet van den
24 December 4829, Staatsblad n° . 75, hrerboven geplaatst .)
ting begrepen geworden . (Zie de
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EERSTE HOOFDSTUK~
ROOMSCH KATIIOLIJK KEftKWEZEN

in list Koningrijk der Nederlanden

1

Algemeen overzigt van de voornaamste bestanddeelen der
Roomsch Katholi,jke keel:-dislricten

2

Aanteekeningell

I
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T EEtDE HOOFDSTUK .
STATISTIEKE, FINANCIELE, GESCHIEDKUNDIGE

en ,andere bijzonderheden, betreffende
AERKELIJKE ZAKEN

Beknopt overzigt van bet getal der kweekelrngen, geplaatst
geweest in bet, sedert 1825-1830, to Leuven bestaan
hebbende COLLEG1UM PIIILOSOPHICUM
3taat van de, bij de wet van den 9Augustus 1847 (Staatsblad
n~ . 47), op bet zevende hoofdstuk der Staats-begrooting,
toegestane Fondsen voor de behoeften van de Roomsch
Katbolijke Eeredienst in de vice Nederlandscbe kerk-

districten, over bet jaar 1848

5

3I

Staat van de, op de provinciale begrootingen, uitgetrokken
fondsen voor tie behoeften van de Roomsch Katholijke
Eeredienst over bet jaar 1848

11

Eenige bijronderheden, betrefl'ende de, tijdens het bestuur
van Koning LODEWIJK en Keizer NAPOLEON, ontworpene
organisatie van de Roomsch Katholijke Eeredienst in de
Hollandsche Departementen

12

Staat van de, ten behoeve tier verschillende Eerediensten
in bet Koningrijk tier Nederlanden, gedane Staats-uitgaven
over de dienstjaren van 1830 en vroeger, aanvang nemende met den 1 November 1815 en eindigende op den
laatsten December 1831 . .
. . . .
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Aanrnerkingen
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DERDE HOOFDSTUK .
of STAATS- YERORDENINGEN
in verband staande tot

LEGISLATIE

KERKELIJKE ZAKEN

Aanmerking .

3

))

Ti jdrekenkundige opgave tier wetten, besluilen en verordeningen, door het Nederlandsche Staats-Bestuur nitd gevaardigd in betrekking tot de zaken van tie Eeredienst,
bet Openbaar Onderwijs en bet Armwezen in bet algemeen, en inzonderheid van die, welke bet Roomscii
Katholijk kerk-genootscbap betreffen .
Tweede Reeks . 1825 1829
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