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BUITENLANDSCHE BEZITTINGEN,

BERHELIJKE INDEELING
I-let Nederlandsch grondgebied wag in 1848 afgedeeld in de volgende kerkdistricten :
a . de NYederlanden bevatten vier districten, to weten
I . De Ho1landsche Zending, welke zich uitstrekt over de
provincien Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Vriesland, Overijssel, Groningen en Drenthe ; voorts over
een grout deel der provincien Gelderland en Zeeland,
mitsgaders over de, vroeger tot Zeeland, maar sedert
1814, tot de provincie Noord-Braband, behoorende gemeente Nieuw-Vosmeer .
11 . Het Apostolische Vicariaat van 's Hertogenbosch , zich
uitstrekkende over dat gedeelte van de provincie NoordBraband, hetwelk de arrondissementen's Hertogenbosch
en Eindhoven bevat, mitsgaders over eenige deelen der
provincie Gelderland .
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III . Het Apostolische Vicariaat van Breda, zich uitstrekkende over een gedeelte van de provincie Noord-Braband, mitsgaders over dat gedeelte der provincie Zealand,
betwelk gelegen is op den linkeroever der Westersehelde,
aismede over de stall` en omtrek van V1isslngen .
IV . Set Apostolische Vicariaat van Bimburg, zich uitstrekkende over het hertogdom van dien main .

b . de Buitenlandsche bezittingen des Rijks bevatten drie districten, to weten
I . Het Apostolische Vicariaat van Batavia, zich uitstrekkende over de Nederlandsehe kolonien in Oost-India .
II . Het Apostolisehe Vicariaat van Curagao, zich uitstrekkende over de Nederlandsche kolonien in West-India ,
met uitzonderirrg der kolonie Suriname, welke voorloopig van het Vicariaat is afgescheiden en inmiddels
uitmaakt
III . Het Apostolische Pin-Vicariaat der Missie van Suriname.

KERKELLTK BEST TUR .

Het geestelijk hestuur over de gemeide kerkdistricten is van
wage Zijne Heiligheid den Pans opgedragen, to weten
I . In de HOLLANUSCIIE ZENDIIsG,
aan eenen Vice-Superior, welke hoedanigheid sedan 1848 wordt
bekleed door
CAROLUS GRAAY BELGRADd,

Ilursprelaat van Z . H . Paus Pius IX, Apostolischen Protonotaris
en Internuntius van den H . Stoel bij Z. M. den Koning der
l ederlanden . I ij resideert to 'sGravenhage.

Sedan hat jaar 1833 worden de funetien van Wij-Bisschop

in dit district uitgeoefend door
CORNELIS Lunovicus BARON v n \ LIKEBSLOOTH,
I1eer van Schalkwijk Bisschop van Curium, in partibus in/ide-
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hum, Huisprelaat van Z . H . den Paus, Adsistent bij den Pauselijken troop, kommandeur der orde van den Nederlandschen
Leeuw, enz . Hij resideert op de hofstede Duinzigt, gemeente
Oegstgeest, provincie Zuid-Holland .
11 . Het Apostolische Vicariaat van 's HERTOGENBOSCI3,
aan eenen Apostolischen Yicaris, welke hoedanigheid sedert
1831 bekleed wordt door
HENRICUS DEN DUBBELDEN,

Bisschop van Emmaus, in partibus in fCdelium, kommandeur der
orde van den Nederlandschen Leeuw . Hij resideert op de hoFstede de Ruwenberg, gemeente St . Michels-Gestel, in de provincie Noord-Braband.
Sedert 1842 is aan Mien kerkvoogd, in hoedanigheid van Coadjutor met regt van opvolging, toegevoegd
JOANNE$ ZWIJSEN,

Bisschop van Gerra, in partibus in fdelium, ridden der orde van
den Nederlandschen Leeuw . Hij resideert to Tilburg in de provincie Noord-Braband .
III . Het Apostolische Vicariaat van BREDA,
aan eenen Apostolischen Yicaris, welke hoedanigheid sedert
1826 bekleed wordt door
JOANNE$ vAN HOOYDONK,

Bisschop van Dardauie, in partibus in/idelium, ridden der orde
van den Nederlandschen Leeuw. Hij resideert to Hoeven in de
provincie Noord-Braband .
IV . Het Apostolische Vicariaat van LIMBURG,
aan eenen Apostolischen Administrateur, welke hoedanigheid sedert 1841 bekleed wordt door
JOANNE$ AUGUSTINUS PAREDIS,

Bisschop van Herine, in partibus in fidelium, kommandeur der
orde van den Nederlandschen Leeuw . Hij resideert to Roermonde

in bet her togdom Limburg .

V . 1-let Apostolische Vicariaat van BATAVIA,
aan eenen Apostolischen Yicaris, welke hoedanigheid sedert
1842 bekleed wordt door
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JACOBus Gaoorr,
Bisschop van Canea, in parlibus in/Idelium, Adsistent-Bisschop
bij den Pauselijken troop, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw . Hij is, met behoud van ziine hoedanigheid van
Apostolischen Yicaris van Batavia, in 1847 belast met de betrekking van Apostolischen Visitator der missie in Suriname en
resideert then ten gevolge, sedert bet begin van 1848, to Paramaribo.
Sedert 1847 is tot Coadjutor, met refit van opvelging, van
then kerkvoogd, in het Vicariaat van Batavia aangesteld :
PETRUS MARIA VRANCKEN,

Bisschop van Colophon, in partitees in/idelium, ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw, die to Batavia, alwaar hij de
betrekking van pastoor hekleedt, resideert .
VI . Het Apostolische Vicariaat van Cun&rAo,
aan eenen Apostolischen Yicaris, welke hoedanigheid wordf bekleed door
MARTINUS JOANNES NIEWINDT,

Bisschop van Cytrum, in partibus infidelium, ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw . Hij resideert to CuraCao .
VII . Het Apostolisehe Pro-Vicariaat van Suriname,
sari eenen Pro-Yicaris, welke hoedanigheid bekleed wordf door
GERARDUS SCUEEPERS,

pastoor van Paramariho, alwaar hij resideert ; terwijl hij zijne
functien uitoefent onder het bestuur van den Apostolischen Visitator, den hierboven genoemden Bisschop JACOBUS GROOFF.

ONDEBDEE&EN DER KE88DISTSICTEN

De vies in het Koningrijk gevestigde kerkdistricten zijn verdeeld en ieder deel wordf, onder bet opperbestuur van den
kerkvoogd van bet district, beheerd, als volgt

I. De HOLLANDSCBE ZENDING
in zes AARTSPRIESTERSCHAPPEN, to weten
I. Holland en Zeeland,

door den Aartspriester Everardus,

Stephanus van der Haagen

, pastoor to Soeterwoude ;

zijnde dat Aartspriesterschap ingede€ld in acht DEKENATEN,
wier namen, met die der' LANDDEKENS, bier volgen
1 . Amstelland .

B. Hofman

,

pastoor to Amsterdam .

2 . Kennemerland. W. van Houten,

a

3. Rijnland .

A . C . Quart,

a a

4. Delfsland .

J. J . Siegfried

5. Schieland .

J. Toorenent,

6 . West-Vriesland . P . Does

u

,

Leyden .

a 'sGravenhage .

a n Gouda .

,

,
7 . Noord-Holland . J . van Gent
8 . Zeeland .
A . A . Thomas

a Beverwijk .

,

a

a Hoorn .

»

» Alkmaar .

a

a 's Heerenhoek .

II . Utrecht, door Joannes Hartman, pasto©r to Utrecht .
III . Gelderland, door Joannes Willemsen, pastoor to Arnhem,
IV . Vriesland, door Joannes Simons

, pastoor to Sneek .

V . Salland, Drenthe en Groningen, door Henricus van Kessel *,
pastoor to Zwolle.
VI . Twenthe, door Lambertus Engbers

, pastoor to Vasse,

die tot Coadjutor heeft, Gerardus Binkhorst, pastoor to
Denekamp .
II. Het Apostolische Vicariaat van 's HERTQGENBOSCIS
in der'tien DEKENATEN, le weten
1 . 's Hertogenbosch, door P . H, van Liempt

, pastoor to

's Hertogenboseb .
2 . Orthen, door F . A. de Wijs, pastoor to Boxtel .
3 . Bommel, door J . Ebben, pastoor to Ammerzode .
4 . Hilvarenbeek, door A . Rovers, pastoor to Oirschot .
5 . Eindhoven, door G . W . van Somereu, pastoor to Eindhoven .
6 . Oss, door P . van der Cammen

, pastoor to Heesch.

7 . Geertruidenherg, door W . A . Coppers, pastoor to Drunen .
8 . Heusden, door J . van Aster, pastoor to Heusden .
9 . Helrnond, door H . J . Beugels

, pastoor to Helmond .

10. Cuyk, door J . Quitter, pastoor to Grootlinden .
11 . Nijmegen, door J. M . Triebels, pastoor to Nijmegen .
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12 .

Druten, door J. van Oss, pastoor to Dreumel .

13 . Ravenstein en Megen, door A . Pulsers, pastoor to Yelp . .
III . Het Apostolische Vicariaat van BREDA
in vier DEICENATEN , to wet en :
1 . Breda, door G. van Gorp, pastoor to Rijsbergen .
2 . Bergen-op-Zoom, door C . J, van Aken

, pastoor to Ber-

gen-op-Zoom .
3 . Aardenburg, door J . van Genk, pastoor to Aardenburg,
4 . Huist, door A, van Hecke, pastoor to Hulst .
IV . Het Apostolische Vicariaat van LIMBOAG
in elf DEKENATEN, to weten
I . Maastricht, door P . A . van Baer *, pastoor to Maastricht .
2 . Maastricht (Wijk), door L . W . Gouders *, pastoor to Wijk .
3 . Gulpen, door A . L . van der Velpen, pastoor to Gulpen .
4 . Schinnen, door R . Paquaij, pastoor to Schinnen .
5, Meerssen, door G . Coffin, pastoor to Meerssen .
6 . Sittard, door J . B . Roersch, pastoor to Sittard .
. Kerkraede, door H. J. Quodbach, pastoor to Kerkraede .
8. Roermonde, door S . Moonen, pastoor to Roermonde,
9 . Venraij, door P . Verheggen, pastoor to Venraij .
10 . Venlo, door C, T . Schrijnen, pastoor to Venlo .
11 . Weert, door H, Janssen *, pastoor to Weert .

$EMINARIEN .

De vier Nederlandsche kerkdistricten bezitten vijf seminaries,
waarin de kweekelingen tot bet priesterschap worden opgeleid .
Deze gestichten staan onder het bestuur van den kerkvoogd van
het district waartoe zij behooren . Het heheer wordt er in uitgeoeFend door eenen president , en het onderwijs gegeven,
mitsgaders het toezigt gehouden, door prnfessoren, preceptoren,
regenten en provisoren .
De standplaatsen der seminaries en het daarin gevestigd personeel zijn als volgt
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I. De HOLLANDSCHE ZEN DING
heeft twee seminaries . Het eene is gevestigd to Warmond in
Zuid-Holland en bet andere to Culenborg in Gelderland . Het
cerste is in twee afdeelingen gesplitst . Eerie dice afdeelingen
is geplaatst op de hofslede Schoonoord onder Voorhout in ZuidHolland . Het getal van bet onderwijzend en leerend personeel
bedraagt gewonelijk
in de afdeeling WARMOND, 7 Professoren enz . en ruim 100
kweekelingen .
in de afdeeling VooruiouT, 8

a

))

))

))

110

as

~~

a

a)

160

kweekelingen .
in bet seminarieCuLrNaoRG,12
kweekelingen .
II . Het Apostolische Vicariaat van 's HERTOGENBOSCII
heeft een seminarie, gesplitst in twee afdeelingen, waarvan de
eene (het groot seminarie) gevestigd is in de gemeente Ilaaren
bij het dorp Helvoirt, en de andere (het klein seminarie) zich
geplaatst vindt op bet landgoed Beekvliet, onder de gemeente
St . Michiels-Gestel, beiden in Noord-Braband . Het personeel
bedraagt gewonelijk
in de afdeeling HAAREN, 7 Professoren enz . en ruim 100 kweekelingen .
to de afdeeling ST. MICHIELS-GESTEL, 11 Professoren enz . en
ruim 150 kweekelingen .
III . Het Apostolische Vicariaat vale BREDA
heeft een seminarie gevestigd op het gewezen buitenverblijf der
voormalige Bisschoppen van Antwerpen, gelegen in de gemeente
Hoeven, provincie Noord-Braband . Het personeel bedraagt gewonelijk
4 Professoren en ongeveer 40 kweekelingen .
IV . Het Apostolische Vicariaat van

L1MBURu

heeft een seminarie gesplitst in twee afdeelingen, waarvan de
eene is gevestigd in bet voormalige kloosler der Karthuizers to
Roermonde en de andere zich geplaatst vindt in de voormalige
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abdij der Augustijnen gelegen onder Kel kraede , beiden in bet
hertogdorn Limburg . Het personeel bedraagt gewonelijk
in de afdeeling ROERMONDE, 5 Professoren en een afwisselend
petal kweekelingen .
in de afdeeling KERKRAEDE, 14 Professoren, Regenten enz . en
een afrvisselend petal kweekelingen .

KERKELIJKE GEMEENTEN .

Het petal kerkelijke gemeenten (Parochien, Statien en Rectoraten) bedroeg in het jaar 1848 :
in bet koningrijk der Nederlanden

.

.

.

de Oost-Indische kolonien

899
4

a a West-Indische a

10
Totaal

.

.

.

913

Zij worden, onder bet opperbestuur van den kerkvoogd in
ieder district, bediend door eenen pastoor of desservant met of
zonder behulp van een' of meer kapellaans of vicarissen .
Die kerkelijke gemeenten zijn districts- en provincies-gewijs
ingedeeld als volgt :
I . De HOLLANDSCHE ZENDING
heeft 428 kerkelijke gemeenten of Statien . Van deze behonren
onder het Aartspriestelschap
1 . HOLLAND EN ZEELAND .
194, die gelegen zijn ten getale van
1 in Noord-Braband .
80 »
103 n

Zuid-Holland .
Noord-Holland .

9 n

Zeeland .

1 a

Utrecht .
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11 . UTRECHT .

69, die gelegen zijn ten getale van
8 in Gelderland .
Zuid-Holland.

9 »

Noord-Holland .

11 u

Utrecht .

a

41

III . GrELDERLAND .

61, die gelegen zijn ten getale van
60 in Gelderland .
1 a Utrecht .
iv. VRIESLAND .
31, die gelegen zijn in de provir~cie van dien naam .
v . SALLAND, DRENTHE en GRONINGEN .
42, die gelegen zijn ten getale van
24 in Overijssel .
13 a

Groningen .
Drenthe .

5 a

VI . TWENTHE .

31, die gelegen zijn ten getale van
1 in Gelderland .
30 » Overijssel .
II . Het Apostolische Vicariaat van 's HERTOGENBOSCH
heeft 218 kerkelijke gemeenten of Parochien en Reetoraten, die
gelegen zijn ten getale van :
176 in Noord-Braband .
42 a

Gelderland.

III . Het Apostolische Vicariaat van BREDA
heeft 77 kerkelijke gemeenten of Parochien, die gelegen zijn tens
getale van
54 in Noord-Braband .
23 a

Zeeland .
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IV . Het Apostolische Vicariaat van LIMBVR&
heeft 176 kerkelijke gemeenten of Parochien en Rectoraten, die
alle in het Hertogdom Limburg gelegen zijn .
V . Het Apostolische Vicariaat van BATAVia
heeft 4 kerkelijke gemeenten of Station, die gelegen zijn ten
getale van
3 op hot eiland Java .
1 a a
»
Sumatra,
Van uit die Statiin worden de plaatsen in Nederlandsch Indie,
alwaar zich Roomsch Katholijken bevinden, bij bet rondreizen
der aan dit Vicariaat verbonden geestelijken, bediend .
VI . Het Apostolische Vicariaat van CuRACAo
heeft 7 kerkelijke gemeenten of Station, die gelegen zijn ten getale van :
3 op hot eiland Curacao .
1 a n
a
Aruba .
1 » u
n
Bonaire .
1 »
))
n
St . Eustatius .
1 u n
a
St . Martin .
VII . Het Apostolische Pro-Vicariaat van SURINAME
heeft 3 kerkelijke gemeenten of Static n , die gelegen zijn in de
kolonie Suriname .

SERHEN, SI3..KERHEN E T SAPELLEN,

Iedere kerkelijke gemeente heeft, in den repel, eene kerk met
eene pastorij . Sommige gemeenten hebben bovendien eene of moor
bjkerken en kapellen .

1

1

Het petal kerken, bijkerken en kapellen bedroeg in het jaar
1848, in de onderscheidene districten als volgt ;
Holland en Zeeland
Utrecht .
.
Gelderland
Vriesland .
.
Salland, Drenthe en Groningen .
Twenthe

Kerken . Bijkerken . Kapellen.

•

.188

3

. 69

»

61

•

.

14

5
»

. 31

1

»

42

7

1

31

5

1

422 30

18

I. HOLLANDSCHE ZENDING

II. Vicariaat van 's HERTOGENBOSCIT .

11

. 210 5 54

III .

a

a

BREDA

IV .

a

a

LI IBURG

76

»

6

151

25

40

V.

a

H

BATAVIA

4

))

VI .

))

a

CURAcAO

7

))

1

3

n

))

873

60

119

859 60 118

VII . Pro-Vicariaat van SURINAMB
Totalen

.

.

.

.

.

.

.

))

ZIELENT .&L .

Op den eerslen Januarij 1847 bedroeg de geheele bevolking
van het Koningrijk 3,062,223 zielen, en volgens de jongste berekening schatte men de bevolking der Buitenlandsche bezittingm n van ons Rijk in Oost- en West Indian op ruim 15,300,000
zielen, onder welke laatsten zich nagenoeg 70,000 christenen bevinden ; terwijl de overigen meestendeels Mahomedanen en Hei+denen zijn en enkele duizendtallen tie Israelitische godsdienst belijden .
In bet Koningrijk is de bevolking verdeeld ;
in 1,834,513 Onkathol jken , de ongenoemden daarondev
a) 1,171,910 Kathol jken,
Ia

55,800Israeh'eten .

begr'epen .
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De Christenen in de Buitenlandsche hezittingen verdeelen zich
nagenoeg :
in 39,000 Onkatholijken .
31,000 Katkolijken .
De Katholijke bevolking in bet Koningrijk en zijne Buitenlandsche bezittingen, bedraagt Kerkdistricts-gewijs als volgt :
Holland en Zeeland
Utrecht
Gelderland
Vriesland
Salland, Drenthe en Groningen .

259,929
89,604
83,417
21,708
45,701

Twenthe

42,407

I. HOLLANDSCHE ZENDING

542,766

III.

128,697

II.

Vicariaat

IV .

»

»

van 's HERTOGENBOSCH
»

n

303,705

BREDA

LIMBURG

196,742

1,171,910
V.

»

»

»
»
VII . Pro-Vicariaat n

VI .

6,000

BATAVIA

CURArAO
SURINAME

21,000
.

.

.

Totaal

31,000

4,000

.

.

.

.

1,202,910

Het middelbare getal der CoMMUNICANTEN bedraagt omtrent
twee derde deelen van bet zielental .

PLAATSELIJK DIENSTDOENDE GEESTELIJKFN .

De geestelijken, welke de kerkelijke gemeenten (Parochien of
Statitn) bedienen, dragen den ambtstitel van Pastoor of Desser-
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vant ; I apellaan of Vicaris .

in

Het getal, in ieder kerkdistrict

betrekking geplaatst, bedroeg in 1848 als volgt ;

Pastoors of Kapellaans of
Desservanten . Vicarissen. Totaal .

Holland en Zeeland

. 194

93

287

Utrecht

69

33

102

Gelderland

61

35

96

Vriesland

31

4

35

Salland, Drenthe en Groningen

42

15

57

Twenthe

31

22

53

428

202

630

van 's HERTOGENBOSCII 217

175

392

I . HOLLANDSCIIE ZENDING
II .

Vicariaat

III .

n

»

BREDA

.

.

.

.

77

52

129

IV .

»

»

LIMBURG .

.

.

. 176

144

320

898

573

1471

V.

n

»

BATAVIA

4

a

8

VI .

a

4

CURAcAO

VIE
. Pro-Vicariaat »

.

SURINAME
Totalen

.

.

.

7

7

14

.

.

3

4

7

.

.

912

588

1500

NB . Den bijzonderen Staat der kerkdistricten kan men leered

kennen nit de tweede afdeeling van het eerste Hoofdstuk
des eersten Jaargangs van tit Handboekje . De veranderingen daarin sedert 1847 voorgevallen, zijn van to weinig
beteekenis tan tat het noodig zoude kunnen wezen, then
Staat alhier op nieuw voor to stellen .

TWEEDS H00FDSTIJK .

ST ;ITISTIRti~:, F1\ACtELE1
1fBSCll1EDkC\ll1(I

ANDERE BIJZONDERHEDEN,
BETREFFEIVDE

wJi
STATISTIEK .

De Statistiek leert niet slechts stoffelijke, maar ook zedelijke
nangelegenheden van naderbij kennen, waarderen en beoordeelen . Zij geeft door de uitkomsten die zij kennen doet, hulpmiddelen aan de hand, om het onderzoek to vergemakkelijken van
den invloed, de vruchten of gevolgen, welke de Eeredienst, het
Onderwijs, het Armwezen en andere daarmede in verband to
brengen maatschappelijke inrigtingen, opleveren ; zoodat de be .
oefening dezer wetenschap, ook in vele opzigten, is to benut
tigers voor de kerkelijke belangen .
Als bijdrage tot zoodanige hulpmiddelen en om de ontwikkelingdaarvan, door der zaak kundigen, meer en meer to bevorderen,
volgen hierna een aantal staten of labellers, welker inhoud, met
de meeste naauwkeurigheid, uit verschillende of ciele bronnen,
is to zamengesteld, en waaraan aulk eene inrigting is gegeven,

'15
dat de vergelijking der uitkomsten gereedelijk leiden kan, om
een vruchtdragend onderzoek voort to zetten .
Die staten of labellers, welke later vervolgd zullen worden,
belreihen
I . De Bevolking de,° provincien van bet koningrijk der nederlanden, voor zooveel aangaat : de huwelijken, echtscheidingen, geboarten en sterf ,evallen , over bet jongst
bekende tienjar ige tijdvak .
II . Het Zielen-tal der onderscheidene godsdienstige gezindheden
in dat rijk op 1 Januarij 1847 .
III . De verschillende .Eerediensten, voor zoo veel aangaat de

daarvoor, van Staatswege, laatstelijk toegestane fondsen,
met vermelding van het getal der kerkelijke gemeenten
en dat van hare leeraren, mitsgaders de bedragen van de
voor hen bewilligde rijks-jaarwedden .
IV . Het Openbaar Onderwijs, de daarvoor op onderscheidene
tijdpunten heslaande inrigtingen, met het petal leerlingen
en de, le dier zake, van Staatswege toegestane uitgaven .
V . lIet Armwezen, bet petal der inslellingen van liefdadigheid
in 1835 en 1845 der daardoor hedeelde of beweldadigde
personen , mitsgaders de, to dier zake, gedane uitgaven
en ontvangen middelen ; en
VI. De Gevangenissen, voor zoo veel betrekking heeft tot de
daarin ver•p leegde bevolking, hare godsdienstige gezindheid,
maatschappelijken staat enz . over bet tienjarige tijdvak
van 1837-1846 .

4
2

--"~1

Totalen . 24596

4845 ~
toten mete 20380
+s24
l

4845
1846

1844
u

»

•

2410
2476
2353
2039

4843

4842

N
n
»

1
»
»

O

2
2589
2670
2496
2947

2356

'

' ~

4837
4838
4839
1840
1844

Jaren .

Huwelijken .

v

118786
»

4292
100868

423078

42163
41995
42415
12488
10859

12500
12779

387
383
880
434
330

456
425

11776
11607
42035
42054
40529

72044
12354

72338
12933
42608

499
525
468

Totaal .

41889
12408
42140

Wettige . 1 0nechte

Geboorten

69507

85694

8077
8800
8196
8731
8169
9378

E622

8955
8506
8160

8856

37334

4702
3363
3799
3684
3719
1481

3878

3883
4927
448

Sterfge- ^~ ~
vallen .
~ c °
o'

82580

40917

3879
4058
8209
8717
4764
8486
4002
4122
3825
1345

~

326,617 .

en op 1 Januarij 4$25

294,087

Op 1 Januarij 1815

403,69g .

en op 1 3anuarij 1847

362,7g!

Het zielental bedroeg
op 1 Januarij 1887

Aanmerkingen .

STt1AT der huwelijken, echtscheidingen, geboorten en sterfgevallen in de provincie rtooxn-sRasANn,
gedurende het tijdvak van 1837 1846 .

2532
2458
2983
2551
2505
2924
282
2609
2591
2233

1315 )
loten meth 19337
+824 (
i

Totalen. 24868

1887
1838
4839
1890
4841
1842
4843
1844
4345
1896

Jaren .

Huwelijken .
;

13

18

N

w

114983

17874

14400
1559
42049
41716
10349

2
1
4
1

u

112.54
41789
11522
11521

~

Geboorten

u

5151

571
586
597
590
484

492

473
538
509
466

-

VVettige . iOnechte

6
8
3
1

w~

,~ ~

.~

90862

120484

41971
42095
12556
12256
40883

12866

11727
12272
42081
11987

Tolaal .

59818

80815

7907
7375
7864
7984
7608
8577
7736
8457
8908
8949

°o

3044

89319

3820
9897
4167
4058
4758
3394
4359
4139
3898
4884

.e

~ ~
Slerfgevallen . N c~~
1_

20266

40988

9006
5240
4121
4•176
5140
3340
4451
4289
4415
1506

cz o

STAA T der h u2veljt kerl, echtsch
ez dzngen, geb0orte9l eel step ~'evallen 1n
de
edurende
het
tl'dvak
van
1837
184fi
.
9
~
GELDERLAND

284,363 .

en op I Januarij 4825

264,097

Op 1 Januarij 4815

J~ 3,383

en op Jaouarij 4847

332,395

Het zielenlal bed rorg
op 1 Januarij 1837

Aanmerkingen .

p901J2nC1e

4824

I

~

totrn met( 84942

4845

448

-

a

206179

102

Totalen . 44586

,

Geboorten

2648
22296
21239
21819
22965
21975
22173
22724
22967
21226

-

»
(

165741

14358 ~ 220582

1279
1511
1278
9310
1954
1975
1476
1552
1583
1485

Wetti;,e . Onechte Totaal .
20369
20785
19961
20509
21011
20500
20697
21172
21384
19799

aj

- ;b

6
11
11
5
8
8
12
41
17
14

lijkrn .

4394
435
4067
4286
3989
8961
3922
4292
4417
8907

1837
1838
1839
1890
1841
9842
1813
1844
4845
1846

Jaren .

Huwe- ~ °

123850

168098

15851
44507
15080
4545
15844
17810
45602
46473
16618
19842
5791
7789
6159
6404
6621
4165
6571
6251
6849
1384

H

o4r.

41894

57984

7

Sterfge- ... .a
vallen . w i

99697

62908

6807
E215
8444
6374
7317
4504
6958
7094
6524
1466

~

a

_

438,202 .

en op 1 Januarij 1825

388,

Op 1 Januarij 1 8 4 5

566,257 .

en op 1 Januarij 4847

503,354

Het zielental bedroeg .
op 1Januarij 1837

.tlanmerkingen .

eboorten en ster 8vallen in de rovincie ZUID-HOLLAND

1837 1846 .
9 edurende het ti'dvak
~

TAB T der huweltken ec'hisehedi-en
~

I

i
I

219
209

38776

7 otalen .

4815
;listen mel ; 34789
I 1824

SO
89

17
17

+s
77
22
27
10
15

w

C
U dA
C
M
U

3)

huweh

3984
8908
3932
8979
3807
8603
3575
3887
4167
899

Huwelijken •

de7

4837
1838
1889
1ft4U
1841
1842
184;{
4 84a
1845
7846

Jaren .

S TAA T
Geboorten

))

163545

15094
465E8
16292
164%0
46655
1681
46046
16498
16828
16$61

))

11700

1182
1242
1223
9197
1267

4298

898
464
1491
1138

145794

175245

15992
17652
17433
17608
17953
17995
17288
17671
48025
18128

Totaal .

421725

491846

14840
14598
12909
12755
43190
19848
1985
18979
18419
17908

Sterfgevallen .

24019

33899

1182
3104
9524
9853
4763
2647
3803
3692
9606
225

78659

95503

4370
3?R5
16176
9994
4859
2820
8726
3779
4821
273

N OORD-HOLLAND

393,916 .

en op 1 Januarij 1825 .

375,257

Op 1 Januarij 1815

468,006 .

en op 1 Januarij 1897

42 2 , 503

Het zielental bedroeg
0P 1 JanuariJj 1887

Aanmerkingen .

eclitschezdzn en
eboorten e n step 9evallen an de r) ofan,ze
r
edurende het tjdvak van 18"
1

Wettige . Onechte

ke7t

r
x

C
0

40
27

Totalen . 12908

4815
toten met 10645
4824

I

5
7
2
5
2
g
3
2
6
5

1359
1255
1272
1276
1179
1095
1116
1244
1365
4247

1837
4838
4839
1840
4841
4842
984
1849
1845
1896

o

. e
L r"

Jaren .

HnweIijken .

ker~

u

62281

6089
6530
6287
6396
6389
6087
5980
5956
6438
6749
_ _

»

3891

484
983
415
361
-117
885
855
299
409
388

55834

66172

6523
6968
6702
6737
6806
6472
6335
6255
6897
6532

TutaaL

92986

50053

5118
9825
4395
4375
4204
5369
5344
5873
4421
6679

12895

76119

1405
2138
2357
2862
2602
1103
991
882
2926
197

Sterfge- . ~ e ;
vallen . '~c, = r e°'-3o

18221

15223

4322
1539
4277
1489
2746
4306
587
546
4918
472

3 v
~ ~ P
~ ,o

9'eboor ten en ster 9et- al ien in de

gedurende het tJl'dvak van 137
8
1846 .

eelrtschea d in9e~z

Wettige . Onechte

TAR T der huwelJz

129,329 .

en op 1 Januarij 1825

111,1

Op 1 Januarij 1815 .

~59,443 .

en op 1 Januarij 1897

144,2O

Bet zielental bedroeg
op 4 Januarij 1837

tlanmerkingen .

prov2?1C2e ZEELANI ~

c~

z

C
o
r o
x

40398

'Cntalen .

1824

totenmet

8982'

1180
1092
4020
1074
1026
934
4008
4097
4091
926

4837
1838
1839
1890
1841
4842
1843
1844
1845
4896

4845

Huwelijken .

Jaren .

.
e

80

18
u

51394

5198
5467
5275
966'3

„
»
1
4

5033

5148
5497
5140
5020
5253

u

Geboorten

824

»

322

324
318
323
295

299
333
289
296
825

41088

59516

5522
5985
5598
4958

557

5443
5850
5429
5816
5578

TolaaL

29928

90084

8485
8898
8941
4526

4299

4127
8969
3781
4246
8912

14110

494$2

982

1657

2087
4587

4108

7816
1861
1698
1070
1666

0 v
a

~ ~, y
Sledge- ~ .o
vallen, v„ e`

9458

45615

228
1909
1331
118

7217

1652
1430
8128
897
4652

, 9 g
e

eo

117,405 .

en op 1 Jaouarij 4825

107,

Op 1 Januarij 1815

154,537 .

en op 1 Jannarij 1847

13,922

Bet zielental bedroeg
op 1 Januarij 1837

Aanmerkin en .

ecl i ~ts~hez'din en > 9eboomen en sler gevallen in de provincie UTRECHT
9edurende het t ~z dvcrk
vanvn
1837
87
6.

R'ellige . Onechte

8
3
;
1
1

o'

~ ~

'

TA AT der hzcwehke
J

5327

4815
toten met
4824
46

r

76930

90

18183

Totalen .

-- --

7261
7731
7695
7703
7761
7672
7601
8289
8059
726

3
11
6
4
2
»
1
4
5
5

7879
4806
185
1828
1896
1914
4E58
1989
2089
1759

4837
1838
1839
4840
1891
1842
184'1
1844
4845
4846

Geboorten .

u

2690

252
239
256
260
276
306
275
293
296
237

~Vettige . Onec6te

,c ~

lijkeu .

~ ~

Jaren,

Huwe-

'

65565

79670

759
7970
7951
7963
8048
7978
7876
8532
8355
748

Totaal .

27346

27999

51671
38249

2778
2549
8118
3266
3161
2445
2950
840
8551
783

y ~ o a

4746
5426
9833
4697
4882
5583
4926
5124
4804
6700

vallen .

~ md_
Sterfge- - ,o

d
vo

25976

22852

2800
2611
2167
3278
8096
2429
8061
3449
8715
680

~ '~ ~

q

VRIESLAND

en op 1 Januarij 1825 .
202,530 .

176,554

Op 1 Januarij 1815

247,467 .

en op 4 Januarij 7897

224,615

Het zielental hedroeg
op 1 Januarij 1837

Aanmerkingen .

STAAT der hzeurelijken, eclatscheidingen,, geboorten en ster/gevallen in de provineie
ged2crende het tijdvak van 1837 1846 .

O t~
r tJ
x

x
rn
c

13

4815
totenmet' 11629

,sa4 S

s

Z
1

u

14763

2
n
2

Totalen .

W

V

1

1562
1544
1568
9491
1402
1413
1398
1 429
1507
4455

. .rn~.∎

Huwelijken .

p

67332

6320
6902
6715
695
6927
6744
6694
7028
6843
1i'252
2343

229
222
266
214
235
299
244
238
220 ,
226

Wettige . Onechte

Geboorten

g

5{95f

69675

6549
7124
6981
7129
7462
6993
6935
7281
7063
6418

Totaal .

~

37479

45807

45;)9
4810
4916
9806
4712
5057
9793
5160
5181
5823

Sterfgevallen .

14972

19868

1950
2814
2065
2328
2450
4986
2142
201
19:2
655

c

L ;~

14708

23816

2340
2548
484
3024
2896
2087
2206
2193
1940
498

•

a•

U

OVERIJSSEL

460,937 .

en op 1 7aniiarij 1825

147,229

Op 4 Januarij 4815

242,38 .

en op I Januarij 1847

188,722

Het zielental bedroeg
op 9 Januarij 1887

Aanmerkin en .

T dcr huweli'ken,
ccht~s cliezdzn~'en, geboorten en ster govalden, an de p ~'ovzncze
'
,~
edurende let ti 'dvak van 183
1846 .

1837
1838
1839
1840
1841
4892
1848
1844
1895
184 6

Jaren .

T

i

I

I

to
e
C ~~
r c>~

49
37

44745

Totalen

1815
'toten met 41492
4824 `

4
7
2
1
1
4
1
2
»
~

4395
1500
1999
4449
1513
1457
1459
4471
1471
4461

1887
1838
1839
4840
1841
4842
1848
48 .14
1845
1846

;~ ~

~ y

Huwelijken .

Jaren .

a

3202

585'8
»

300
311
300
307
296
334
827
3,36
367
324

5909
5587
5870
5769
5954
6045
5878
6188
6211
5672

Wettige . Oneehte)

I

Geboorten

51678

61730

6076
6250
6379
6200
6529
6578
5996

670

5848

5709

Total .

8059

40423

3986
4053
3561
8144
8967
4249
3887
4095
8995
4906

24434

21807

4728
4815
2609
2332
228
2130
2818
2429
2588
1090

h

Stertgevallen . y e ~ en

156,045 .

135,642
en op 1 Januarij 1825

20028

Op 1 Jannarij 4815

190,19 .

en op 4 Januarij 1847

170,691

Het zielental brdroeg
op 1 Januarij 1837

.~anmerkingen .

20408

4796
183
1401
2800
2818
2014
2885
2527
2568
1005

d

p ~ o

TA A T der huweljken, echtscheidin9en, geboorten en stet gevallen in de provincie GRONINGEN
87 1 6 .
9edurende het tia'dvak van 13
i

Ii

584
509
488
534
56A
556
576
509

1837

1889
4840
1841
1842
1843
4894
7845
4846 .

to1823 et

1815

Tolalen .

3954

5331

521

541

Jnren .

1838

Huwelilken,

3

2

u
p
»
»
y
1

»

28342
~r

901

75
6')
64
80
75
79
70
84

»

50

57

2207
2206
2362
2250
2 974
2580
287
2308

1

2368

16723

24043

2286
1266
2423
230
2499
2659
2557
2352

2424

2257

Onechte Tulaal .
I

2200

W'cuige .

Geboorten

6728
6865

--9858

781
621
836
548
706
962
938
-1

755

582

17315

151)5
4695
1587
1782
17 .13
16 97
4619
2393

4675

1669

Fallen I y e ~ ~.
~ r 3

Sterf;;e-

2n

6909

13848

1329
1293
4722
2066
1289
556
1868
4409

952

884

°=a

echtsche'd'n
~ ~ en
ebuorton en stepgevallen
Jed urende hat
3 ti dvak van 31846 .

n

V ~
. ,
y'

=

TJIA T der° hu2 ue1i-'ken

53,368 .

en op 1 Januarij 1825

46,

82,667 .
"`
Up 1 Januarij 4815

en op 1 Jaunarij 7847

69,319

Hi•t zielrntal hedroen
op 1 Januarij 1837

AaRrnerkingenn

de pr uv2nc2e DRENTHE

4475
4376
4378
1331
4277
4158

7995

4841
4842
1843
4844
4845
4846

Totalen .

Jaren .

Huweh Jken,

a

3~

n
a

A

a

V'~

37022

6248
6293
6248
6274
6345
5614
4347

240
223
234
202
245
203
38369

6488
6516
6482
6476
659U
5817

..Geboorten
.c d
c
,~ ..,
Wettibge, Onechte Totaal .

27782

4774
4660
4468
4536
4513
4831
1714
1856
2014
1940
2077
986
40587

c.

~,
Sterfge- - a c
vallen . rn
c~ cy C op
I.
.c o

,

5365

966
1061
403
4162
1312
461

L
~'c p

20 3,508 .

en op 4 Januarij 1847

198,143

Het zielental bedroe g
op 4 Januarij 1844

Over de jaren 1837-484() is
voor de landstreken, welke seder(
1819, het Hertogdam Limhur g
uitmaken, geeneafzonderliJ'kestatistieke opgav a gedaan,

.flanmerkin en,
~'

START der huweljken, eclitsclaeidingen, yeboorlen en sterfyevallen, in het Hertogdom LIMBURG,
gedurende het tijdvak van 181 1846 .

171477

4815
tot en met
4824
527

464
a

943350
a

54 445

4292
5154
14353
4 4 700
3894
3422
2690
2343
3202
704

418786
114~~83
203179
463545
62284
51394
76980
67332 ,
58528
23342
_

©nechte .

i

Gtihoortcn .

y
. V•z elti e .

~,

C

24596
2
24868
48
41536 102
38776 214
42408
40
10398
48
48783
40
44769
9
49
44715
2
5331

206480

.

.

.
.
.

lijken .

Totalen . . , .

Noord-Bratand
Getderlend . . .
''I. ui~l-Holland .
Noord-Holland .
Zeela nri
Utrecht
vriesland
Oceri'ssel
~
Groningen
. . .
r
Drenthe . . . .

Procineten .

e

_

ken

785494

991795

423078
420434
220532
475245
66472
54546
79670
69675
(,4730
24043

Totaal .

9'edurend e liet tz7" dvakn1837-,

PRovINCIESGEWIJZE RECAPITULATIE tier huwel2

563359

720756

8sti i
80815
463048
414 846
50053
40084
54674
49807
40423
47345

ger alien .

Slerf

222432

274039

37384
39349
57484
3 ;33 9~ 9
4 64 4 9
44932
27999
49868
24307
'"
bi28

Ls
.. ~. 'y -

_ zy v
ti~

245827

301493

40947
40988
6~..903
45503
15223
45( .15
22852
2Z 33816
20u28
43348

C

c -.

>

4 Januari 4837

'

'

2 2 2 71

.

en op 4 Januarij 4825

2,046,885

'
Op 4 Januarij 4845

2,858 71 5'~ .

en op 4 Januarij 4847

0

H
tt zielcnlal
t dert_
provin
even to zamen, bEdroeg :

Aartnzerh°i~zgen .

echtschezd znen . gcboorte ri en ster evallen
18 6 .

9995

20680

Totalen . .

LimUurg
gedurende
4841 1846 ,
I

24536
24049
20860
20889
20252
49688
4984
21050 '
21577
49475

Huwelijken .

4837
4838
1839
1890
1841
1892
1848
4844
1845
1846

Jaren .

v

464

50
60
54
48
19
33
86
88
62
67

v
b
mt'a

87022

4397

51445

4746
5227
5051
4868
5279
5293
5292
5265
5439
5065

90989
96085
93779
9453
9656
93820
y36 26
9857 7
97295
89820
948850

Onechte .

Weltige .

Geboorten .

38369

999795

95705
404312
9880
99401
101825
99418
98868
402122
402734
94885

Totaal.

27782

720756

71280
69668
66954
68289
6798
16274
69447
72987
74725
87099

105E7

279039

24425
34644
31876
87162
8842
22839
29721
29435
31609
7786

Verschil
tnsschen de
5tert~~evallen,
°
geLoorten en
sterfgevallen,

dev NEDEnL4nnEN, yedurende Itet tijdvak van 1837 1846 .

5365

304193

7778

25874
81633
48702
31842
36964
25269
30296
30414
32924

Aanwas
der
bevolking .

GENERALE STAAT der hicwelijken, echtscheidinge-n-, geboorten en sterfyevallen in het koningrjk

I

ii

i

29
ALGEMEENE VERHOUDINGEN, uit den v :orgaanden generalen Staat afgeleid , voor zoo veel betreft het eerste en het
laatste jaar van het lOjarige t jdvak van 1837 1846 .

In den Jare
1837 . 11846 .
Een huwelijk

p

119, en 148,

zielen .

431,

huwelijken,

Eene echtscheiding

n

Eene geboorte

$

26,7 a

30,3

Een buwelijk

»

4,2a

4 6

Eene onechte geb . a

20,3 a

19,4

geboorten in 't algemeen .

Een overleden

35,8 u

33,2

levenden .

a

Een sterfgeval

308,

1,34 v

Op een duizend
wettige geboorten .

a

a

cc

1,01

zielen .
wettige geboorten .

geboorten .

938 en 942 wettige geboorten
984 a 990 onechte geboorten

ro

sterfgevallen, . ,

961

u

1357 a

946 sterfaa evallen .

a

1097 geboorten van bet M, G .

Idem van het Vrouwl . gesl, 1327 n 1094 geboorten van bet V . G.
Nota . Het Hertogdom Limbnrg is, in de bovenstaande getallen ,
over 1837 niet, dock over 1846 wel weds gerekend .

Vermeerdetd . , . .
426924

71294

354807
444449
439406
4301l6
i
44403
6'4746
29764
70042
43J983
3745
975468
496742
1171940
1
4400646
3555

..~084
3957
9425
27034
636
46'26
2142
2978
3448
4598
54595
4205
55800
52245

Israi liten,

403698
373383
566257
468006
459443
454537
247467
242558
490749
82067
2858715
203508
3062223
2860450
~201773

be,volkin~a .

der

Totaal

Nederduitsche Hoogduitsehe, En1;tlsche, Sehotsehe en Waalsche Hervortnden daaronder hr'grepende Afgesctteidene Gereformeerden . 1705956
Roomsch KatholiJjken . . . . 9474990
Lntherschen
63285
. .
Nederduitsche Israbliten . , ,
54595
Doopsrezinden . . :
36742
Hersteide Luthersetieu
43937
Remoustrantcn
5a5
Jausenistin .'
" 5449,
Portngcesche 1sra6li1en . . . ,
4205
Verschillenden
3889
Totaal . . . 3062223

De bevolking verdeelt zicle naar
hare bi,'zondere gezindhetd als volgt

Aanmerklngen .

IteG ZIELENTAL de1• ondersclzeidene geziradlaeden in het kotzi7tgrijk der
NEnExLaNnEN op den 1 Januarij 1847 .

Protestanten
en andere
Roomsch
niet
Roomsch
KatholiJjken,
Katholijken .

vCl9l

49840
228007
447726
310786
7704
94495
223594
459548
473238
77324
4818952
Limhorg
, . . . .
55E;4
'1'otalen 4 Jan 4847
1834513
4 » 4840 _ 4707589

Noord-Rrahand . . ,
Gelderland
7.uid-Holland . , ,
Noord-Holland . , ,
7.celand
Utrecht
Vr'resland
Ov&rijssel
Gronrngen
~
Drenihe . , , ,

Prodneien,

STAAT

31
III . VERSCHILLE1VDE EEREDIEI%STEI~ .

START der, bij de Staatsbegrooting van het lioningrijk der
Nederlanden, over de jaren 1848 en 1849, toegestane
uitgaven, ten behoeve van de Eeredienst van onderscheidene godsdienstige gezindheden .
Onderwerpen .

0
0

Gezindheden .

P

Toegestaan
bedrag
per jaar .

Hervormde
• 43,700 .00
Evangeiisch Luthersehe .
4,500 .00
Hersteld ldcm
4,800 .00
I . Kerkelijk bestuur . Remor.strantsche . .
500 .00
Roomsch Katholijke .
21,072 .00
Oud-Bissch . Klerezij
4,300 .00
Israelitische .
4,20 .00..

II .

Totaal .

. • 80,122 00

Hervormde
Luthersehe
Godgeleerd onder- Remonstantsche ,
Roomsch Katholijke .
wijs .
Israelitische .

f'~ 29,077.40
6,500 .00
9,800 .00
7,000 .00
.
45,000 .00
.

Totaal .

. • 59,377 .40

Hervormde
11 218,237 .702
Evangelisch Luthersche .
40,04) 00
Hersteld Idem .
.
4,300 .00
Bezold . der plaat- Doopsrezinde .
45,700 .00
selijk dienstdoen- Remonstrantsche .
20,900 .00
de kerkleeraren . Roomsch Katholijke .
405,622 79
Oud-Bissch . Klerezij
6,300 .00
lsraelitische
5,800.00
Totaal .

11,71 6,9OO.49t

Jaarlijksche toela- Hervormde, .
gen enz . aan ker- Luthersche .
ken, ~emeenten , Roomsch Katholijke.
leeraren , bedienden en andere kerTotaal .
kelijke personen .

• 11,873 .972
736,00
4,849 .392
. • 17,459 .37

~` Hierin zijn alleen begrepen de -tractementen der Hoogleeraren
in de godgeleerdheid bij 's lands hooge sehoten .

3,
Ill . VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN .
Toegestaan

~;

Onderwerpen .

o

CA

Gezindheden .

bedrag
per jaar .

V,

Opbouw en herstel Protestantsche . . .
van kerken en pas- Roomsch Katholijke .
torijen .
Israelitische . . .
Totaal .

VI

I~

VII•

,
.

(
i

f

174,637 .00
42,480 .00

. f217,117 .00
. ,f

1,502 .50

. f

3,,375 .00
3,307 .00
300 .00

.

Totaal

Eeredienst voor de
Diverse .
Militairen .

33,445 342
38,400 .00
3,500 .00

f 75,345 .31 ;

Kerkelijke pensi- Protestantsche . . .
Roomsch Katholijke .
omen .
Totaal .
Buitenl, kerken
(Tractement der Predikanten to Smirna en Protestantsche . . .
to Turin.)

Eeredienst in de Protestantsche .
Roomsch Katholijke,
' i ti'IIgevangenissen .
Israeli
Lische . . .
VIII .

f

.
.
.

,

f
f

6,982 .00
5,000 .00

RECAPITULATIE.

.!f 1,302,889

Hervormde.
.
Evangelisch Luhersche .
Bersteld Idem .
„ ~ Doopsgezinrle . . . . .
y Remonstrantsche .
`Verschill . Protcstantsche .l
I v

Roomsch Katholijke . . .
;`Oud Bisschoppe lijke Klerezij
Israelitische . .
. .
l Diverse . . . . . . . .

f
rI
~'

08
51,776 .00
6,100 .00
15,700 .00
23,200 00
212,959 .842

.
.
.
.

.
.
.
.

.
,
.
.

.
,
.
.

Totaal Generaal .

f 1,642,62192 1
522,7 31 .18 ;
10,600 .00
28,850 .00
5,000 00

. .

.

f

2,179,806 41

Op de Provincials begrootingen over 1848 en 1849 is ten behoeve
van de Eerediensten , nog toegestaan per jaar
Voor de Protestantsohe gezindhedcn f 30,900.00
a

u Roomsch Katholijken .

. - 10,850 00

,

f 41,750 OQ

S TAA 7' van het, in den jare 1847, aanwezige getal kerkelUke gerneenten en de daarbij dienstdoende Kerkleeraren
der onderscheidene Christelijke gezindheden in het Koningrijk der Nederlanden ; tevens aanwijzende het getal
en het bedrag der jaarwedden ten bdhoeve van die leeraren, bij de staatsbegrooting van 18418 en 1849, toegestaan
volgens de wetten van den 9 Augustus 1847, Staatsblad
No . 46 en 47 .
a
b
bC
N

Provincien.

( Noord-Brahand .
(',elderland . , .
Zuid-Iiolland .
t Noord-Holland .
Z
Zeeland
.
a f Utrecht
. .
•
Vriesland .
i
P Overijsset .
Groningen .
w
Drenthe . .
Limburg
A

a~ a

91
478
4 94
4 50
99
66
199
67
4 50
44
42

97
206
259
198
114
81
244
85
462
49
44

1250

4479
1
4

x V
t0 •
00
x

Noord-Holland .
Limburg . . . .

4
4

W
TFEW

Zuld-Nolland . .
Noord-Holland .
Zeeland, . . . .

4
4
4

•
•

w

w
c
0 7.uid-Ho'land . .
v7
Transporteren

vy
0 cL
• y
A

1

Rijks
Jaarwedden .

•

Getal .

Bedrag .

97 f 87,665.00
198 • 413,461 .62
259
248,940 .25
498
4 83,7 84 .70
444
100,075 .00
81
66,400 .40
495
• 402,990 .95 j
72
38,4 23 .552
424 • 39,270 70
49
48,725 .05
14
46,300 .00
i
1404 /4,01 5,437.22k
1
4

2,234,50
4,000 .00
4,700 .00
3,331 .50
4,445 .00

1

4,700 .00

4256 i 4486

1408 f4,026,824 .222

i

~` Onder deze bedraren zijn niet berrepen de J)astorU-inkomsten,
welke nit de daartoe bcstemde kerkelijke goederen genoten worden .
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111 . VERSCUILLENDE EEREDIENSTEN .

c

C,

b
C,

Provincien .

a

a~
~a

c0

5)y

N
Cr

.Per Transport .

4256

Noord-Braband .
Gelderland . . .
7.uid-Holland . .
Noord-Holland .
7,eeland
Utrecht
Vriesland . . .
Overijssel . , . .
Groningen . . . .
Limburg , . . .

Rijks
Jaarwedden .

C,
04)
~. b

4,4,
A

Getal .

Bed rag .

4486

4 408

f 1,026,821 .22k

2
2
40
5

2
2
40
5
4
4
4
4
4

2,4 50 .00
46,238 00
:0,538 .00
1,215 .00
4,800 .00
1,42300
400 .00
4,300 00
4,600 .00

1433

f1,065,68522

4
4
4
4
4
4273

X511

2,200 .00

Traetem, voor nieuwe standplaatsen,
Verhoogingen en personele toelagen . .
Bezoldiging van Hervormde Candidates .
Kinder-, school- en academie gelden .
Totaal .

C!

xsC,
L
5)

a
s
C)

i

Noord-Braband .
Gelderland . . .
7.uid-Holland . .
Noord-Holland .
7.eeland . . .
Utrecht
Vriesland . . . .
0verijssel . . . .
Groningen . . .
Limburg . . . .

D

. .70
f1,218,237

5
9
44
40
6
3
2
2
5
2
55

60

59

Bezoldiging van Luthersche Candidates .
Kinder- , school- en academie gelden .
Totaal .

4,952,48'
4 ,000 00
143,600 .00 ~~

f

2,200 .001
3,84 5 .00
8,850 .00 1
7 825 .00
2 .950 .00
1,82500
4,250 .00 ,
'.,200 .00
2,025 .00
4,900 .00

f

33,840.00 i
600 .00 j
5,600 .00
40,010 .00

35

IH, VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN .
II

b
•

Provincien .

V

v
a

7.uid-Holland . .
Noord-Holland.
Vriesland . . . .
Overijssel . . .

ya~
y
V

V
- cC

L
•

y

Q

v

Rijks
Jaarwedden .

1,
•
:.
C5

C
•

J

Getal .

Bedrag.
•

4

4
4
4
4

400.00
2,200 00
300 .00
500 .00

44

7

f

3,400 .00

4
5
4
4

4
8

8

rte+

a)

4A
D

W

al

a
N
G)

a
0

Kinder-, school en academie gelden .
Totaal .

Geldcrland . ,
Zuid-Holland .
Aloord-Holland .
Zeeland . .
Utrecht
Vriesland . . . .
Overijssel . . . .
Groningen . . .

0

3
3
37
4
1
40
11
43

3
3
41
3
9
40
10
15

442

447

.

a
44

900 .00
f

4,800 .00

•

n »u
)) C)))
2,900 .00
)) )) ))

N
))

8
4
9
32

2,450 .00
1,75000
2,400 .00

•

Kinder-, school- en acadeniie gelden .
Totaal .

c
y
C
0

7.uid-Holland . .
Noord-Holland .
Utrecht
Vriesland . . . .

I

9,200.00

6,500 .00

•

I,700 .00

49
4
2
1

47
b
4
1

44
6
1
9

•

43,350 00 E
4,700 .(0
4,450 .00
700 .0
0

26

25

22

•

49,900 .00

Kinder-, school- rn academic gelden .
Totaal .

4,000 .00

•

20,900 .00

Ill . VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN .

Provincieti .

g..

y

v

A

x
Noord-graband .
Gelderland . . .
7.nid#Holland . .
Noord-Holland.
7.eeland
Utrecht
Vrirsland . . . .
Overijssel . . . .
Groningen . . .
Drenthe . . . .
Limburg . . . .

0

Rijks
Jaarwedden .
Getal .

2,30
111
87
411
32
42
31
54
1 ;3
5
176

425
481
440
4 57
45
69
36
88
48
7
329

424
481
140
159
46
69
36
86
18
7
329

892

4495

4495

Bcdrag .

f

*
fi

f

121,239 .68
50,9t~7 .47
45,950 .00
52,850 00
17,12500
21,550 00
12,850 .00
29,050 .00 {
5,250 00
5,200 .00
105,941 .64 i
467,973 .79
f

Hiervan is op de staatshegrooting. over elk der jaren 1848
en 9819, tijdelijk afgetrokken
en alzoo minder toegestaan . .
Rest .

w

I'

x

a
a
y
,~

Gelderland . . .
Utrecht
7.uid-Holland . .
10
Noord-Holland .
40
4

4
40
40
5

25

26

I.
62,351 00

228
1267

f

4
9
9
4

f

23 f

405,622 .79

300 00
3,300 .00 C
2,800 .00
1,100 .00
7,500 .00
fi

Hiervan is op de staatsbegronsing, over elk der jaren 1818
en 1849, tijdelijk afgetrokken
en alzoo minder toegest an . .
Rest .

IE

5
18

4,200 .00
f

6,300 .00 ('

'~ Hier onder zijn beg repen tie, door Rijks kas, betaald R ordende
pasiorij inkowsten,bekend onder den naan~ van Gompetentien, genoten
wordende door 63 pasloors en 48 kapeltaans, tc zamen ad /'21,253 .6,5
fi Als voren door 2 pastoors en 4 kapellaan, ad . . 42 .47

(r;r

2391

25

Totalen .

sya

26

Renionstrantsche

Oud-Bisschopp .KlereiY

112

Doopsgezi nde , . .

Roomsch Katholijke .

A

idem

55

. Evan„ elisch Lutherseha

Hersteld

1273

L

r .~.

r

.

hlervormda

Gezintiheden .

.~

RE

L

3245

?6

1995

25

147

11

60

1541

c

a

den ez

283 a

48

I 2i :7

22

82

7

59

1433

Geta1 .

f4741100

6 :;00

405623

20900
252

954

803

140

537

I49T/2 ,f' 715

00

I 79

X 00

15700 i00

4800 'OV

728

64

OU

73

8 4 312

17312

5U

00

98

kerkelijke
gemeente .
I70i/, f 956

40090 i00

f 1248237

B& drag .

f

527

2t2

271

836

134

390

667

j 806

J

30

31

82

00

19

90

88

f soa

350

sao

950

490

614

678

00

44

00

621

28

64

~3

Le7oldigden
leeraar .

21% f 850

dienstdoenden
leeraar .

Midtlelhaar hedrag van
de Rijks jaarwedden per

voorgaa~tde jz Staat .

RiJ'ks jaarwedden .

PIZUL .4'I lE

C C
^J L
0 L
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t

n

~

E

~

i

. . . .

. .

404

55

R3

Grneeskunde .

Wis- en
natuurkunde .

Bespiegelende
wijsLegeerle
en lelteren .

Totalen
der
studenten .

286

479

407

108 492

292

72 54

.71

194

84

26

15

93

.

79

59

119

356 252
h

87

70

199

130

48

53

59

92

31

53

8

24

4

9

11

c
492

88

494

210

224

57

727

93

?g7

499

655

281

444

685

249

399 1

479

68 1491 14104077

-

78

21

34

1828 484048461 482848i0
11 1846 1838 1 1 R •1 0 1846 1828 1 7 840 1846 4828 1840 1846

290 2 4 334 451

5

92 118

166

79

148

452

4828h48404846

grleerd6cid .

geleerdheiJ .

AANMERKING .
Van de aan de hooge school to Leyden ingeschreven studenten studeerde elders :
in 1840 earn petal van 470 en in 4846 een etal van 109 .
Van de aan de hoore school to Utrecht in~eschreven studenten, studeerde elders
in 1840 een getal van 4 en in 1846 een getal can 5 .

Totalen . . .

Grouinren

Utrecht .

Leydrn

tlooge scholcn .

Rrgls-

God-

th ct
et honlrth71jk der
ST AAT vanz liet hetal STUDENTEN aan de hoo9e scholen v
eder landerz znye schreven
bz de verschillende acultezten op 31 December der are n'1828, 1840 e n 184

s.

e
O

0

a

b
rs
r

O

.r
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START van het petal
SCHOLEN

LEERLINGEN

der

MIDDELHARE

in de onderscheidene provincien van he!

Iioningrijl der Nederlanden, op 1 Januarij der
jaren 1826, 1836 en 1846 .

Gelal tier leerlingen .

Aanmerklngen .

Provincien .
1826 .

1836 .

1846 .

Noorl-liraha :d .

4 ;33

285

288

Gelderland . . .

4 92

470

475

Zuid-Holland

239

205

242

Noord- Holland

227

468

139

Het middelbaar petal
der hier bedoelde leerlinen, in bet koningrijk, over bet achttienjarige tijdvak van

1829

1846

7.eeland

38

33

34

bedraagt

Utrecht

428

96

414

Vrresland .

418

87

90

1262,5,

. .

143

402

80

Groningen . .

97

66

84

Drer~the

21

43

64

1636

4255

1310

Overijssel

. .

Limburg . .

197
1507

daaronder niet begrepen die in Lirnburg,
welker middelbaar petal over het zesjarige
tijdvak van

1841 1846
beloopt nagenoeg

191 .

40
START van lief petal LEERLINGEN der LAGERL SCHOLEN
in de onderscheidene prov~ncien van het lioningrijk der
Nederlanden, op 1 Januarij 1826,
I836 en 1846 .
Getal der leerlingen .
Provincien .
18261 .

1836 .

1846 .

1826 .

1836 .

4846 .

34726

37743

42172

10,74

10,52

4 0,56

Gelderland , . 30932

39104

50166

10,95

11,92

13,57

Zuid-Holland . 40459

48152

58,322

9,23

9,68

40,33

Noord . Holland .

38674

45128

50835

9,58

10,80

4 0,87

Zeeland . .

42734

1703

19 192

9,fi5

12,47

42,49

42,25

41,85

Noord-Braband

II

t

Getal der leerlingen
op eene bevolking van
400 zielen .

Utrecht . .

44793

46822

18299

9,74

Vriesland

24804

31194

39713

12,42

45,48

46,09

`Overijssel .

23928

29888

35374

45,34

46,02

16,92

Groningen

21460

2431 5

35782

13,45

41,48

18,87

Urenthe .

8788

11250

42431

45,46

46,53

44,93

247995 304459 363386

40, ;5

4?~,04

12,7
2,75

Limburg . .

48984

9,3.E

Totalen .

382370

4 2,52

AANMERKINGEI' .
Het petal der scholen bedroeg in 1835 . . . 28 .82 en in 4845 , . .
3003, daaronder nirt tngrepen die van Limburg, hetwelk in 1846
. . 211 scholen bide .

Onder de in darn staat vervatte schi~len en leerlingen zijn niet
gerekend de kleinkinder- of bewaarscholen noch de werkscholen .
Het petal kinderen ran 6--14 jarrn , op et'ne t~evolking van 400
zielen, l)edraagt nageootg 16,7 7, z odat men kan aannemen , dat
ruim 3 kinderen can dies lreftijd op de 100 zielen niet ter school
gaan , makende op tle gcheele herolkinr, benkend op 3 millioen
zielen, cen totaal van ruim 90000 kinderen .
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START der, bij de Staats-begrooting van hot Koningrijk der
der Nederlanden, over de jaren 1838 en 1848 toegestane
UITGAVEN, ten behoove van hot OPENBAAR ONDERWIJS .
Toegestaan bedrag .

0
0

I.

HI .

(V .

Onderwerp .

Algemeene kosten
Hoogesehool to Leyden
H Utrecht .
P Groning,en
0 y
Atheneum
» Franeker ,
Algemeene uitgacen
0
Totaal
Noord-Braband
Gelderland . .
y
Zuid-Holland .
'a
Noord-Holland .
reeland . . .
Utrecht . . .
0
2 c y Vriesland . .
0
Overi. jssel . .
Groningen
Drenthe , . ,
:~
Limburg . . .
Totaal
Pr'ovinciale Commission
f
Noor+l-Bra baud
Gelderland .
Zuid-Holland
c
.~
Noord-Holland
~, a
Zeeland
.
a
it
3 ~'3 Utrecht
.
00
v Vriestan 1
0
ro

a

~~

V.

I

ti ?
0

Overij~sel
Gronini en
Drenthe .
N ieu w to verleenen jaarw .

Jaarwedden in Limhurg
Totaal
Hnip- en aanmoedi ;;ingsmiddelen,
Tutakn-Generaal .

4838 .

4848 .

f 5700 .00
418000 .00
68360 .00
68640 00
19330 .00
3560 00
27843~ .0o
41340 .(!0
9865 .50
800 00
200 00
0.00
0 00
3859 .00
2403 .65
6834 85
4000 .00
36300 .00
. . . . .

f 7800.00
111760 .00 k
60740 00
70430 .00
0 00
0 00
2549'0 .00
1 1920 .00
10325 .50
800 .00
200 .00
0.00
0 00
3603 00
2403 .65
6834 .85
1000 00
36084 .00
6096 00
42180 oO
31450 .00
47120 .00
17687 05
8632 .40
8171 .00
5308 .00
2221 00

2820i) .00
45757 .50
16904 .05
6986.40
6871 .00
5008 0~
2186 00

46 ,9 75
11417 .70
1 .4037 70
4196 .90

5025 09
151200 .00
24430 .00
496060 .00

4484 00
127 97 .70
15404 70
4917 .90

3000 00 ,
161133 .75
121 56 .25
173350 00 i
40700 00
545930 .00

V . Ally WEZEN.
BEKNOPT OVERZIGT
van het getal der instellingen van weldadigheid in bet koningrijk
der Nederlanden, van de hoeveelheid der door hen bedeelde
of he veldadigde personen, en van de daartoe gedane nitgaven
en ontvangere middelen over elk der jaren 1835 en 1845 .
AANMERKING .

De instellingen van weldadigheid onderscheiden zich in drie
hoof'dsoorten, le weten
a. in instellingen tot het verleenen van onderstand ;
b, in die, welke slrekken om het getal armen to verminderen ; en
c . in dezulken, die ten doel hebben, om de armoede voor
to komen .
Van elke dezer hoofdsoor ten volgen hierna vier tabellen, welke
zoodanig zijn ingerigt, dat de uitkomsten der betrokken instellingen, over ieder der jaren 1835 en 1845, tegen elkander kunnen
vergeleken worden .
Bij die vergelijking, behoort to worden in bet oog gehouden :
1° . dat wegens bet tegenwoordig hertogdom Limburg, to dezer
zake, over bet jaar 1835 geene opgaven zijn ontvangen ;
2° . dat onderscheidene instellingen van weldadigheid, zoowel
over 1835 als over 1845, nalatig zijn gebleven in bet doers
kennen der uitkomsten van haar beheer ; en
3°, dat, ofschoon daardoor de gewenschte volledigheid ontbreekt, znlks echter op den waxen staat van zaken, in
bet algemeen beschonwd, geen groot verschil kan to weeg
brengen, vermits onder de opgegevene hoeveelheden eenige
getalen en bedragen begrepen zijn, die zich bij meer dan
eerie installing voordoen , als een onvermijdelijk gevolg
van de onderlinge betrekking van sonrmige armbesturen
en administratien op dezelFde plaats ; van hat dubhel bedeelen van dezelFde personen, die met onderscheidene instellingen in bet rekking staan ; en van hat verstrekken,
door bet eene bestuur aan bet andere, van geldelijke of
materiele bijdragen .
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A^' G8TAI der instellingen tot het noriemmorou ond«mta»d'
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f

A' . GETAL der behoe ligen , bedeeld door de op
de label A' vermelde inslellingen .
Gedurende
Instellinaen .

Provincien .
1835 .
Noord-Bra' and
Geltlerland . . .
Zild- Holland
Noord-Holland .
Zeeland . . . .
Utrecht . . . .
Vriesland . . . .
0 erijssel . . . .
Groningeri . . .
Drenihe
Limborg . .

Schainele
armen .

Winteruildeelingen .

Behoeftige
kraamvrouwen .

Gelderland . . .
7.ui~i-Holland .
Zeeland . . . .
Gronirgen
Limburg . . .

Al de provincien
uitgenornen
Noord-Braband
en Drenthe .
Noord-Braband
Grlderlan l . . .
Zuid- Holland
Noord-Holland .
Zt eland . . . .
Ilirecht . . . .
Vriesland . . . .
Overijssel . , .
Groningen . . .

1845 .

38704
20414
35332
51582 87018
71533 411759
7877 18484
18o75 22183
24674 40360
8906 45700
10497 17143
2512
4278
237766 390928
29208
420136
21696

u
1074

_ 1074

448
4113
1381
809
3754

Op400ozielen .,
1835 .

1845 .

60,44
62,22
103,72
170,14
55,48
131,58
111,51
47,74
62,35
56,92
94,04

96,19
95,01
154,07
238,94
115,57
143,65
463,51
74,04
90,20 y
52,65
137,42
143,85

137,57'

468 huisgezinnen .

Het getal der bedeelden is
niet opgegeven . De bedeelingen hebben in 1845 nagenoeg
het drievoud van die in 1835
gedaan, bed ragen .
260
94

819
373

206
117
y8
204

2171

413
423

O,72 .

441
167

0,53

4,03~

1001
635
95
288

0,29
1,65
89 1
1
1,50

0,33
1,771
1,36i
0,59
1,87)

235
3098

0,53
1,21
0,94

0,79j
4,24 1
1,12,

0 .57 ;

V . ARM WFZEN .

r

Gedurende
Instellingen .

Pros iiicien .
I

wa
N
~,
.v

4835.

4845.

4835.

4845 .

Noord-Brahand .
Gelderland , . .
7.uid Holland
Noord-Holland .
Zeeland . . . .
Utrecht . . . .
Vriesland , . . .
Ovrrijsst~l , .
Groningen
. .
Drenlhe . . . .

512
4042
4239
3444
763
526
1909
814
653
205
44074

493
95t
4730
478;3

4,43
.`3,18
8,52
8,42
5,37
3,83
8,63
4,35
3,88
301
6,57

4,23
2,57
8,37 j
10,23
4,92
2,41 j
8,17
3,57
4,20
3,49
5,58
1,55
5,31

Noord-lira hand .
Gelderland , .
7.uia-Holland
Noord-Iiolland .
Zeeland . . . .
Utrecht . . , .
Vriesland . . . .
Overijssel . . .
Groningen

744
492
2313
7498
495
767
67
427
414
12314

Limburg

Verminkten
en
nageblevenen
van
gesneuvelden .

Op1000zielen .I

Ondersteunden
Invaliden . .
Ondersteunden
Invaliden
Ondersteunden
Invaliden . .

.
.
.
.
.

Totalen-Generaal . . .

245

47

4 668
96
856
49
2901

787

.326
2016
757
96
259
15903
315
46218

1423 2,07 3,54 ~)
322 4,50 0,7
2805 4,65 4,97
7257 47,83 15,52 1
214 ( 1,37 4,34
4021 5,58 6,64
40t 0,30 0,42
499 0,68 2,'35 ,
432 0,66 0,70
137,'7 5,01
4,83
752
3,70
14529
4,89 I

f

410
4
1269
94
80?
40
2291

2703o0 460023

Uit oorlogen
1813 .
ldem
sedert 4813 .
voor

Ten gevolge van
de
ehen
oPstau'd

46
,UITGAVEN, gedaan door de op label A'

verinelde instellingen .

Onderwerpen .

Administratie-kosten en
lasten, waarmede de eigendommen en inkomsten be-

c.
y
0

0

I.
II .
III .
1V.
V.
VI .
VII .

Uitgegeven over het jaar
1835 .

1845.

f 384! 17.402 f 46024 6 .38
0 .00
257 .652'
2147 .20
46991 .79~
893.61k
1204,121
4228,38 99
46891
430233 .98k
170449 .93
8033 .172
8305 .90

zwaard zijn .

Bedeeling,
verpleging en

understand,
dergelijke

kosten .

I.
II .
III .
IV.
V.
VI .
VII .

i

948264 .37

1126342 .20

30814 71 .87
6941 05
93971 .69 3
19038 .962
1160619 .23
349753 .40
415998 .61

4116959 .50
14491 .34
269037 .90
23758 .87 ;
1494154 .66
486668 .64
92464 .27

4827494 .822

6497 538 .182,

i

II
i

Aflossing en renters can
opgenomen kapitalen .

I.
H.
III .
IV.
V.
VI .
VII .

46124 .45
0 00
0 00
0 .00
22363 062
6958 .20
0 .00

33779.21
0 00
0 .00
0 .00
16787 .93
2719 .15
0,00

75445 .713

53286 .292

I
it

=7
V . ARMWEZEN .
UiIgt'geven over hei jaar
Onderwerpen .

.~ C

1835 .

Belegging van gelden op
hypotheek, in eRecten enz .

[.
II .
III .
IV .
V.
VI .
VII .

f 402425o .4000

f 308639 .502
0 .00
0 .00
0 .00
0 00
0 .00
208789 .412
540693 .22 j
7811 .671
57468 .74
0 00
0 .00

318726 .49
81456 .79
573 .01 2
479 00
4289 .52
73538 851
49695 .07 2
0 00

Verschillende uitgaven,

177032 .25 fi

Totaal der uitgaven .

I.
II .
III .
IV .
V.
VI .
VII .

4845 .

906801 .47
158927 .54?
3217 95
.44
4139x
4078 .48
106941 .90
49199 57
0 .00
330764 59

3694995 91~
7514 .06 i
96597 .89
24 222 10
48881 49 .25 k
51 4452 .33k
124031 .79

5078522 .4 4 z,
47969 .94z '
297432131
26041 .48
2627 491 .4 3
766506 .03
400770 471

6346963 .35k

8914732 .74

40

4! . 11IDDELEN, tot dekking der uztgaven n
de tabel As, vervat .
Ontvangsten over hot jaar .
Onderwerpen .

Eigene inkomsten en regten .

1835 .

I . f 1216731 .70 ; f1 590552 .71
tI .
147 952
895 fit
U I.
10487 .48
19914 77
IV .
1871 .562
2613 53
V.
1200293 .12 2
1449320 .01k .
VI .
1967,9 26
311663 72
VII .
76110 89
54413 .101h

vingen en contribution .

van Gemeenten . . .
.
z
w
A

van de Provincien
of den Staat

van Armbestnren . .
Tolaal .

2702441 .98

3129373 461`

1048402 22 ;

1290286 .251
14240 .89

5626 .94
58280 50
12625 .251
192894 .602
3705 31
35574 .98

Collecten, giften, inschrij-

I,

1845 .

I.
III .
IV.
V.
VI .

I.
IV .
V.
VI .

169550 .49
17527 141
215405 .3621
8603.722'
24494 942,

1357109 82

1740108 .812

1259190 46
27443 692
5800 00
291892 .12
233351 .882

1632754 .14 ;
61662 .40
4950 .00
287979 60
245202 .69 :

1817598 .162

2232608 .84

4725 30
500 .00
1725.00
5500 .00

6290 641
50'x .00
312 .00
5500 .00

42450 30

12602 .'i4 ;

4256 .59

38424 .44

9 831305 .051

2283035 .92

I

49

V . ARMWEZEN .

Onderwerpen .

Opgenomen gelden

Afgeloste hypotheken en to
gelde gemaakte bezittin-

Verschillende ontvangsten .

To~aal der ontvangsten .

r..

Ontvangsten over het jaar

I. f
V.
VI .

I.
V.
VI .

I.
II .
III .
IV .
V.
VI .
VII .

I.
II .
III .
IV .
V.
VI,
VII,

4 835 .

4845 .

20983 .31 f
2066.74
0.00

73342,652
32124 .972
4000 .00

28050 .02

106467 .63

97995 202
47317058z
6469 .6, 2

272653 .70
495347 .86z
57042 .1 62

277635 .402

825043 .73

212068.64
2228 .43
4097 .4
3947.42i
448361 302
76896 .642
0 .00

393589 .74 2
6240 .98
47972 .02 ;
4368.02
214327 .042
460921 .52
0 .00

444599 84 2

797419 .302

3860096 82
8003.321
404505.70
24744 .242
204 0323 .45
522722 .742
411685.87;

5259469 .822
24377 .48
307524 .4 22
29958 .692
2694816 .862
i 89993 .83
78908 .05

6639142.13

9182048 .87

1

Gestieht voor bhnden

geid
Werkplaatsen ran liefdadih

Kolonien der MaatsehappiJ• van Weldadigheid

IV.

V.

VI .

Totalen

Genootscha P tot zedelike
verbeter ing der gevangenen
Jj

Gestichten roor doof-stommen

ItI

VII .

Werk-scholea

Week-, Zondags- en kleine kinder- of bewaar-scholen

Armen•scholeo

Aard der instelhngen,

II .

I.

o

8

~;

., .

.

.

1

4

2078

4

1

30

2071

4

4

30

1

4

2412

2401

1

1

4
4

30

30

2

12

416

2238

a~

4

4845 .

4

2

42

6

36
6

224
116

4995
36

2002

4835 .

Rt . GETAL der insteltingeaa, wetke strekhen om het getal der armen to verminderen .

51
B' . GETAL der personen, beweldadigd door de op
de label B 1 vermelde inslellingen .
Gedurende
lnstellingen .

Armenscholen

Provincien .

Noord-Braband .
Gelderland . .
Zuid-Holland .
Noord-Holland .
Zeeland . . . .
Utrecht . . . .
Vriesland . . . .
Overijssel . . . .
Groningen . . .
Drenthe . . . .
Limburg . . . .

Week-, Zondags- en kleine
kinder- of bewaarscholen
poor behoeftiaen . .

Noord-Braband .
Gelderland . . .
Zuid Holland
Noord-Holland .
Zeeland . . . .
Utrecht . . . .
Vriesland
Overijssel . . . .
Groningen . . .
Drenthe . . . .
Limburg , . .

Werkseholen

Noord-Braband .
Gelderland . . .
Noord-Holland .
Zeeland . . . .
Overijssel . . .
Limburg

4833 .

4845 .

6329
9792
49958
14832
4458
6047
6709
6707
4949
4775
84 551

41945
42538
28904
19544
5265
6014
40366
8291
8914
2250
444028
6264
120292

459
42
603
440
4 04
455
377
413
48
v
2311

2992
520
4903
401

37
48
204
23
641
920
. .,,

see
855
498
289
887
H

9243
4 027
40240
149
22
265
73

610
4089
272
4361

V. ARM WEZEN .
Gedurende
Instellingen .

Provincien .

Gestichten poor doofstommen

Noord-Braband .
Groningen , , .

46
461
477

65
450
245

Gesticht voor blinders .

Noord-Holland .

30

70

Gelderland . . .
Zuid-Holland .
Noord- Holland .
Zeeland . , , .
Vriesland . , ,
Overijssel . . .
Groningen
,

571
4114
995
254
521
2260
4 92
5907

Werkplaatsen

van

lief-

dadigheid ,

Limburg . .

.~,
I'a
Vl

Kolonisten tot huisgezinnen vereenigd .
J
,

b

Weezen , vondelingen
en verlaten kinderen .
Bedelaars in gestich-

Vriesland .
Overijssel .

4835 .

3724
2075

4845.

B 3 . UITGAVEN, gedaan door de op Label Bt
vermelde instellingen .
Onderwerpen .

Administratie-kosten en
fasten, waarmede de eigendommen en inkomsten bezwaard zijn .

o~ v

Uitgegeven over bet jaar

o~

I.
II .
III .

l v.

V.

VI .
VII .

1835.

f

1845.

32535 .612 f 33527 .07
2156862
2790 .382
5357 .01
11858 .83 2
1501 .79
1142 .98
29510352
31431 .88
31235 .022
32062 .732
2285 .62
3072 .912
104582 .28
115886 .80

I.
II .
III .
Iv .
V.
VI .
VII .

262596 .66
4885 .51
23869 .61
9631 .79
321805 .152
1740598 .422
6930 102
2340317 .252

353637 .492!
4274 822
37757 .03
22842 51?
365735 .73 21
2351229 .83
9126 .312
3147603 .74

Aflossing en renters van
opgenomen kapitalen .

VI.

184137.50

192193 .75

Belegging van kapitaal .

III .

0 .00

Onderwljs, arbeidsloon,
werktuigen, onderboud ,
voeding, vestiging, onderstand en dergelijke .

Verschillende uitgaven,

Totaal der uitgaven .

63699,072

III,
IV .
V.
VI .

23564322
0 .00
0 .00
38793' .322
62357 .65

1164 .082'
1903 .03 ;
2966 .00
104261 .56, ;
110294 682.

I.
II .
III .
Iv .
V.
VI .
VII .

295132 .272
7042 .37
52790 .942
11133 .58
351315 .51
1964764 .272
9215 .72 2
2691394 .683

387164 .562
7065 .24
114479 022
25888 .53
400133 .61
2682747 .88
12199 .23
3629678 .05

4

54

tot dekking der uitgaven in
de label B 3 , vervat .

B' . MIDDELEN,

Ontvangsten over bet jaar
Onderwerpen .

Inkomsten,

regten,

4835 .

op-

brengst van producten en
dergelijke .

Collecten, giften, inschrijvingen en contribution .

I.
II .
II' .
IV .
V.
VI .
Vi' .

I.
II .
III .
IV .
V.
VI .
VII .

van Gemeenten . .

van de Provineien
of den Staat . . .

van Armbesturen

l

Totalen .

I.

III .
V.
I.
II .
V.

f

30751 .45
15 .00
7444 0~2
5216 25
40937 64
130634 7 .98 k
3914 .14
1364593 .53k

4845 .

f

35031,23
105 .00
15692 .292
43218 .342
41205 .63
2064 333 .14
4590 .25
2144175 .89

24270 .822
924 45
20379 .572
45448 .43
48545 .582
20849 .292
9707 .10

410095 .26

29366 .032;
41 97 .90k
31002 .25
46164 .762
14657 .392
22703 .39
8397 02k
423488 .77

488065 .37
4560 .10
500 .00
90205 .452
280330 .92 2
3660.00
~` 6000 00
400.00
9760.00
47410 .71k
412 .95
4 546 35
49070 .01 z
339160 .94

253803 .42
4914 .40
500 .00
105819 .482
362037 302,
6710 .00
~` 3500 .00
0 .00
10210 .00
62320 412
285 .00
762 60
63368 .01 ;
435615 32

'~ Ilieronder is niet begrepen eene som van f 4000 .00, w elke nit
's Rijks kas aan twee onderwijzers bij bet gesticht voor doofstommen
to Gror.ingen, jaarlijks, als tractement wordt verstrekt .

V . ARMWI ZI N .
antvangsten ever bet jaar
Onderwerpen .

Opbrengst

an den arbeid,

lost- en.bestedings-gelden,
vergoedingee .

o~

II .
III .
1V .
V.
VI .

1835 .
f

4434 .771
.369.202
2464 .80
232842 .06
352993.222
596341 .06 2

Afgelaste 1apitalen .

Verschiilende ontvangsten .

Totaal der antvangsten .

III .
I.
II .
III .
V.
VI .

i.
II .
III .
IV .
V.
VI .
VII .

0 .00

445 .
f

3613 .70
4917 .41 I
2469 .522
256527 .752
459233 .181
726764 .27k
56770 .00

0 .00
0 .00
44479 .65
000
298028 .532

32 .47
69 .48
2296.042
10689 .202
414393 .26

31 2508.18k

427472 .46

2944 58 .86k
7044.272
52439 .492
23129 .48 2
354117 .09
4978189 .04
13624 .24

387263 .57 t
74 77 .48 2
444677 .70k
31852 .6M
399662 .07
2657662.9.72
4298.7 .271

2722698.982

3644253 .71

2

van dezen aard is geenerlei oPgave geschied .

(~`) JV oPens de to Amsterdam aanwezige instellingen

423

.

Totalen .

.

40

.

SPaarhanken,

V,

.

94

Weduwen- en weezen-fondsen ()

IV .

67
279

.

Zieken- en begrafenis-bussen

.

23

.N

9835 .

III .

.

Banken van leening, die verpacht of biJ' vergunping door particu-

II .

lieren gehouden worden .

Banken van leen'~ng, door in stell ingen van lie~' dadigheld gehouden,

Aard der instellingen .

I.

an
O
D

y
8
8

C' . GETAL der instellingen tot voorkoming van Armoede

404

53
434

464

8

280

65

28

CCaC
l: c0

Oan

57

40

13
39

304

266

28

.N

65

ib

63

23

4~,

QA C

4845 .

' . GETAL der beleende en geloste panders, milsgad ers rat
de personen, welke toevlugt hebben genomen tot de op de
Tabel C' . order N° . III, IV en V vermelde instellingen
1835 .

•

Provincien .

C

C

c

•
0

C

I

•0

~a

b

0^

.~

.M

Noord-Brabana .
Gelderland . . .
Zaid-Holland . .
Noord-Holland .
Zeeland
Utrecht
Vriesland . . .
Overijssel . , . .

Cl

v

Limburg , .

1845 .

Panders welke zijn

beleend .

I gelost,

45813
21913
488528
302718
33824
44531
46020
76725

33425
15500
452290
262699
31834
42180
32945
72482

1060072

J beleend,

gelost .

41462
75588
734836
414504
73855
51671
74027
99038

39906
71988
666470
349017
66066
46811
69568
91479

943355 1564981 1401335
37690
34533
1602671

C

C
C
Cl

••

LC
:.^+

"CS
L
o

•
•
•

w

Noord-Brahand .
Gelderland . . .
Zuid-Holland . .
Noord-Holland .
Zeeland . . .
Utrecht . . .
Vriesland . . . .
O~'erijssel . . . .
Groningen . . .
Drenthe

Limburg . . . .

C
v
v

••

C

~,
o
o

C

x
C
C

Totalen . .

i

1435868

21428
82866
93446
38359
50021
151230
48874
1058
60640
6634

16382
63232
82517
32597
46730
140043
46342
746
56740
4028

119478
128737
92343
39180
53570
158818
55325
5199
82493
9603

1 ;1495
106827 t
73649
31369
48157
138035
48408
2137
78296 ~ .
6211 i

554556

489357

739716
13366

644584 ~~
12 975

753082

657559

1614628 1432712 2355753 2093427

t8
V . ARM WEZEN .
1835 .

c

deelonderdeelondernemers . steunden . nemers . steunden

c

•

• aV

• a
A

694
779
40263
44510
2513
8100
2135
_ 1908
70902

114
76
3574
1235
63
910
418
424
6811

1096
1941
160602
21601
3653
8823
7763
2470
207919
4147
209066

Noord-Braband .
Gelderland . . .
Zuid-Holland . .
Noord-Holland .
Zeeland
Vriesland . . . .
Drenthe

43
95
243
4108
148
88
419
1844

1'2
7
26
690
44
10
15
804

44
u
180
143
138
n
128
603

Noord-Braband .
Gelderland . . .
Zuid-Holland . .
Noord-Holland .
Zeeland
Utrecht
Vriesland
Overijssel . , , .
Groningen . . .
Drenthe

295
538
1315
1436
575
685
3285
613
64
n

617
4 448
12957
2196
4 303
791
3026
1134
448
71

8506

23991
209

Noord-Braband.
Gelderland . .
Zuid-Holland . .
Noord-Holland .
Zeeland . . . , •
Utrecht
Vriesland . , . .
Overijssel . . .
Limburg .

•

aV

a
•
•

Getal der

Provincien .

C
-r
V

4895 .

a

Limburg

187
333
6600
1960
224
986
641
495
11425
73
11498
7
49
u
50
N

24

24200
Totalen .

84252

7615

233869

11625

59

(~.

gedaan door de op de Tavel G'
verinelde instellMgen .

UITGAVEN,

Uitgegeven over het jaar .
Onderwerpen .
9835 .
Administratie kosten . . .
lnteressen van kapitalen . .
Geschoten gelden op panders .
Vergoeding van schaden . .
Onkosten op den verkoop .
Uitkeering aan de houders
van pandhriefjes
Verschillende uitgaven . . .

f 442345 .09
37269 47
3264620 .45
443.78k
3767.502

1.

Pachtpenningen enz . . . .
Geschoten gelden op panders
Vergoeding van sehade . . .
Onkosten op den verkoop .
Uitkeering aan de houders
van pandhriefjes
11 .
A 1ministratiekosten . .
Onderstand
Toelagen der geneesheelkundigen
Belegging van gelden . ,
Verschillende uitgaven .

4845 .

. .
en
, .
. .

83498 .99
0 .00

44084 .38
6855 .64

344864 5 .29

5407946 .43

14203 .93
4384670 .47
470 .82
2608 .802

4 4 568,762
4873533 .30
69 .49
2295 .87

2525 .20

64 84 .702

4404479 .222

Administratie kosten . .
Teruggaven en renters .
Belegging van gelden . .
Verschillende uitgaven .

.
.
.
.

1v .

.
.
.
.
V

Totalen Generaal .

1893648 .83

35203 .782
224594 .4 2

45787 762
454349.522

74897 .32 ;
24500 .20
0 .00

77378 .84 2
55983 .30
40841 .48

3564 96 .22
Pensioenen en uitkeeringen .
Belegging van gelden . . . .
Verschillende uitgaven . . .

456555 .21k
45567 .872
4850639 .72
217 .44k
3996 .48k

h

40437 .02
48540 .592
0 .00
58977 .64

2

644340 .882
4558135k
8528 .87
56 .00
244 67 .4 2 ;

4553 .54
276596 .34
484029 .34
0 .00

7582 .00
833347 .57
773705 .99
44526042

465479 .49

1629131 .64

5730447 .54?

9299204 .88

60
C;.

MIDDELEN,

tot dekking der Uitgaven in de

Tabel C3 . vervat .
Ontvangsten over bet jaar .
Onderwerpen.
4835 .
Eigene inkomsten
Geloste panders
Interessen voor beleening .
Verkochte panders
Opgelden bij den verkoop,
Verschillende ontvangsten .

f

I.
Inbreng-golden
Geloste panders
Interessen voor beleening
Verkochte panders
Opgelden bij den verkoop .
II .
Eigen inkomsten
Contribution en inleggelden
Boeten
Afgelost en to gelde gemaakt .
Verschillende ontvangsten .

Iv.
Eigen inkomsten
Inlagen
Afgelost en to gelde gemaakt .
Verschillende ontvangsten .
Totalen Generaal .

1845 .

20499 .34 f 42891 .13k
293483 .58 ;
4487908 .272
4 9694 7.59
279989 .932
4324 96 .85,
224 875.541
5792 .072
44619 .03
0 .00
4 400 64

3348889 .44

504 5684 .50

378 .45
4278875 .99
89418 57
46884 .292
1928 .552
4447485.86

0 .00
4683223 .41 i
108271 .22 2
64587 .092
2603 .28
1858685 .04 ;

39031 .89 2
346071 .73 i
2935 .192
44295 .112
0 .00

38131 .47k
568393 .57 z
2111 752
56902 .03
31 465 .77k

399333 .94

697004 .61

43442 .972
33148 .99
16861 771
0 .00

Eigen inkomsten
Contribution, inleggelden .
Afgelost en to gelde gemaakt .
Verschillende ontvangsten .

I

63453 .74
44952 .47
235718 .322
191722 .11
0 .00

7103 .34
4 6870 .03k
0 .00
1334 .93
2531 3 .30k
80518 .482
978405 .871
6751
44396 .43 2

472392 .94

4778476 .03k

5701255 .86

9375163 .462

1895

personen .

beweldadirde

1885I1845 1835 1845 1835

Aim- .
wezig

Oprave
gedaan,

Bedeel3e of

4835

Uilgaven .

Tot voorkoming
van armoede .

Totalen . . .

99914 450962

423 461
C' .

Zie
404 434 label
C1 .

Zie
label

5439 6123 5305 5961 370214 610485

j Tot verroiodering
der armen .
2078 2412 2071 2401

5780447 .54%

9038358 .04

2691894 68%

9299204 .88

1254441099

3629678 .05

1835

1845

9375163 .46I/2

12793332 .58'

9361841 .41%
5701255 .86

8611283 .71%
2722698 98/2

f9182048 .87

Middelen .

f6639442 .13

TABELLEN

1845

1100Ygaande

Tot het verleenen
van onJeisland . 3861 37163239 3500270300 460023 i f6346963 .85% f8574732 .74

instelliogen .

der

Aard

Getal der
instellingen .

RECAPITULATIE op de TWAALF

baar get .

1837''
4838
4839
4840
4844
4842
4843
4844
1845
4846
Middel-

v

vfL71

de

1254
4272
4264
4397
1474
4337
4326
4378
1432
1674

7381

2266

cb

.~

2974
2185
2449
2474
2228
2321
2340
2301
2247
2571

O
L

C

405
95
91
422
118
415
410
419
130
448
115

cv

C

3533
3.552
3504
3693
3820
3773
3746
3798
3809
4393
376.~.

O

346
330
330
308
360
378
371
370
360
390
354

163

O o
.may

166
155
433
436
447
154
462
172
186
221

O
y

I (

634

623
2
66..
6877
769
700
478
485
585
633M
687

2384
2390
2333
2460
2596
2743
,.
2707
2645
2609
,,
3063
2593

Qpctt

C
r

._

.`-' d

.PE
v p

Misdaden en
wanbedrijven tegen

21

44
45
24
20
17
20
24
26
21
32

y
p

cc

Getal der veroordeelden .

3762

35332
355,.
3504
333
;820
3 77
777r33
3746
~^
3798
3809
4393

y
0

Aanmerkingen .

NEDERLANDEN,
I

Onder het getal der veroordeelden, wegens
telt men
die veroordeeld zljn :
Middelb . getal .
° wegens moord, doodslag of
poging daartoe . . , 64
2° .
»
kindermoord . . . . 12
>>
moedwi11igF • verwrn3° .
. ,
ding,en mishandeling 476
4 °.
»
a ;illtastingderzeden
en verkrachting
54
5° .
»
valsche gelidgenls,
nleineed
an : 13
6e .
n
bedrtegerzlen en
dere mlsdrijven . . 35

dCT

MISDADEN TEGEN mJZONDERE PERSONEN,

dCT STRAFGEVANGENISSEN 79t IEeE XOn21197'2jIC
gedurendE het tijdva.k van 1837 1846 .

BEVOLKING

Bi'~ of ~' isseling aanwezi g
geweest .

STAAT

2076
2259
2885
2858
2996
3,11b
3 524

2816

2787
3763
3753
3445
361^7
3982
4755

Middelbaarget . 3738

9837
1838
4839
4840
4841
9842
4 843
4844
1845
9846
202

479
479
163
192
249
226
lb•U
5988

4247
4194
4172
509 .. ~
6201
6805
64,15
689 .2.
7324
8539
807

373
414
446
449
4.,8
601
836
1093
1504
1924
763

580
570
5 47
657•
72.~b
801
c
8,39
1U1~
967
869

•

32
250
257
306
952
376
293
3 `~..
338
459

4087 309

734
559
775
878
876
4264
1231
4203
145,ti
4912

•

3

62

e 24
10 24
12 35
4 53
a 96
a 49
2 69
3 100
4 97
127

OnderENlletWANBEDRIJVEN
getal der veroordeelden,
wegens
1743 MISDADEN
TEGEN BIJZONDERE
1 327 PERSONEN, telt men die veroordeeld zijn
Middelbaar getal .
21172
2344 1° . wegens moord, doolislag. .en. 3
2528 28
poging daartoe
»
moedwillige verwon;;091 2° .
dingenmishandeling579
3 .3, 0
. der zeden
;~°
.
»
aantastrng
3737
en
verkrachting
. . 19
4~
3(~
a
valsehe getuigenis,
3284 4° .
meineed
3
5° .
a
onwillige nederlaag,
verwonding
. . 86
, enz
3034 6°,
. u
bedrieg~t err
o en. . andere misdaden en wanbedri~ven
73

START 'U211 de BEVOLKING dC1" BURGERLIJKE eh MILITAIRE HUI7 .EN ?Ia?2 VERZEKERING in he! lioningrijk
der NEDERLANllEN, yedurende het tijdvak van 1837-186 .
BIB afwisselrng aanwezig
G etal der vtroordeelden .
geweest .
Misdaden en
, ,
wanbedri'ven te~en
i]
C' ~v y
c
.4anmerkcngen .
.~ ro v vs~
a, .
.x
c
,
CS
CE)
0
.
L
'C a~ , ..
ca
~

2276
2288
2426
2888
2854
26115
2969
3181

a

O
So

1r

Middelbaar get . 262

1837
1888
1839
4840
4841
4892
7893
1844
1845
1846

C'Q

CO

c

c

B

7!(111

dc

2098

1861
1714
1731
2173
2087
2078
2201
2544

x

CO

0
0

c
a)

131

114
107
90

977

ss

+s7
703
199

9620

5815

4177

3878
3895
4286
4169
4260
5260
5118
4794

612

955

797

292
438
488
941
509
682
762
809

by

C
C?))

CO

N

I-CO

Lr

712

700
655
614
737
697
801
795
754
717
697

N

.o a

G

as

O
b

v

L
CC
r

866

10

601 190
570
41
626
21
658
2
665
1008
1
971
885
n
n
1052
1621
n

y

O
y

c

Misdaden en
wanbedrijven tegen

5

7
2
2
2
40
C,
3
n

C

7s

77
53
58
50
52
92
75
97
101
158

a?

QA

N

b

Getal der veroordeelden .

2281

1710
1764
1754
1890
1923
2574
2553
2548
2667
3431
EN

PERSONEN,

TEGEN BIJZONDERE

telt men die veroordeeld zijn
Middelbaar getal .
1° . wegens Inoedwiliige verwonding en mishandeling 470
aantasting der zeden
2° .
a
en rerkrachting . . . 6
a
valsche getuigenis . 1
3° .
4° .
»
onwillige nederlaag,
verwonding enz . . . 82
5° .
»
hoop , taster , mishandeling
83
6° .
a
bedriegerijen en andere misdaden en wanbedrijven 70 .

WANBEDRIJVEN

Aanmerkingen .

NEDERLANDEN,

Onder het getal der veroordeelden, wegens

MISDADEN

dE1' HUIZEN vCC9a ARREST in het Koningrijk der
yedurende het tijdvak van 1837 1846 .

BEVOLKING

afwisseling aanwezi g
geweest .

START

2814

Middelb.

I getaL

8268

1846

2853

2800

9842

1845

2858

4841

2885

2745

1840

2875

2618

4839

1893

2632

1894

2658

1838

O A

~

4359

948

1725

956

923

914

973

967

1499

1899

1588

7599
2221

2199

2263

de
bij

4113

282

278

1874

2467

2900

4877

1895

5246

6839

4447

N I'

ap 'C

L

R'

9571

9060

8878

8975

8276'

7698

7205i

7298

7018'

p
d
>

5862

8508

17421

6424

6481

6863

6005

5211

9707

4348

4695

L
W

C C
y y
b
V

7626

4508

6365
9923

12882

4482

4609

4703

9899

40976

3690
4066

90750

71135

2725

3504

$

~
a+
'~

3350
8222

285810664
8499

4919
2316
7624

2322

2996

8493

2707

827

O L7

~7

~ C

47 3i

Ouderdom,

Totalen .
Slaat .

8888
2524,

2953

2960

1736

2165

GEVatvsExtssErr

gevangenen .

8291
2574

29801

1665

2087

1767

N

tq

L.,

2240 1

d

2485

1668

2300

1542

1603

8 .351

1830

2748

3191

352

5128

4492

4154

376

3430

3480

3711

2759

V

ai tq

~ C
q
7~ y C y

'O

Ouderdom .

1689

137

4912

2868

2697

zijnde

onderscheidene

4410

1267

~

d

b

1185

r3

~p'~

d

Staat .

2611

2989

2542

~

1

de
geweest

Huizen van Arrest .

d~

2710

N.

q

2509

~

P

d i,

G
C y

2956

2774

3034

3941

2413

4982

1934

1900

168

2086

1923

4646

7708

N

y cp

p L

O C
y y

Ouderdoro .

7652

1434

1245

4359

v

'

d
,'

2918

4911

4910

4564

4905

4278

3396

2791

2999

2858

O .O

I C
~ d

.OG'O

Staat .

in

aanwezig

1837-1846,

afwisseling

jaren

Haizen van Verzekering .

5621

2189

2244

2822

2257

2745

2266

2494

7557

7529

1998

1936

886

948

4286

N

q

C
C y
Y 4

P

2294

~

9239

N

lp

L

~
d C
y

'O
y

920

875

~

P~

d
.d

Ouderdom .

gedurende

NEDERLANDEN,

der,

den'

petal

Strafgevangenissen .

Staat .

1837

h

het

Iloningrijk

van

het

STAAT

van

t5'C

ALGEMEENE

C,)
C)
c~

6

ALGEMEENE AANMERKING,

behoorende bij de drie voorgaande states.

Het getal gevangenen, gedurende bet jaar 1846, bij afwisseling,
in 430 huizen van bewaring aanwezig geweest, bedroeg :
4o. Aangehouden burgerlijke personen
2°,, Gearresteerde militairen
3•.

Nalatige miliciens

.

2886

368

125

4° . Wegens verkwisting of wangedrag op verzoek van familien of ex officio opgestoten
Z9 .

Veroordeelden door den kantonregter

45

1125

6° . Gegij7elden : om sehulden 80 en om boeten 316, to zamen 396
7°. Veroordeelden voor niet langer dan eene maand .
8° . Doortrekkende gevangenen
9o

.

447

8872

Krankziunigen, ter oogenblikkelijke voorziening in de
huizen oprenomen

444

10°. Gevangenen , bestemd om naar de kolonien der Maatsehappij van Weldadigheid to worden overgebragt .

.

52

44o. Elders veroordeelden, die hunne gevangenisstraf in bet
huffs van bewaring hebben ondergaan

Totaal

.

.

47

.

. 14447

Het getal kleine kinderen, tijdelijk bij hunne moeders opgenomen in de bier bedoelde huizen, bedroeg over 1846

.

.

79

67
OPGAVE van hot aantal STERFGEVALLEN onder de ROOMSCH
KATHOLIJKE GEESTELIJKEN, behoorende tot de Nederlandsche
kerk-districten, over elk der jaren 1814 tot en met 1847 .
Kerk-districten .

a
Apost .
Vicariaat .

Hollandsche Zending .

c

v

~~ou
a~,
N
A •C
b
G
~ .C
~ 'b rd~ ~'o
ql
y
L

t0
rr

i.

'0
r•

.

y
"

.fir C
r..y

1814 12 5 3 4
1815
7 4 1 2
9816 17 2 4 v
4817 43 3 2 4
4818
9 3 2 »
181945534
1820
3 1 » 2
4821
8 4 4 »
1822 40 3 3 3
1823 11 » 6 1

2
4
4
2
4
4
4
4
1
2

105 27I22 i 1l

13

~

y

G1
y
'

DA
fl
C6
q .+

.danmerkiregen .

co o
» ~,
o
y :~
?

o

y

.

y

cb

QA

4 24
3 » 27
» 15
5 » 20
» 24 42 2 35
4 22
8 2 32
» 45 11 6 32
22740340
3 40
3 3 46
4 12
7 2 21
7 » 27
» 20
» 20
8 I 3 31

Het getal der overleden
R . K . geestelijken, behoord
hebbende tot de Nederlandsche
Mission in de Oost- en WestIndien, bedraagt :
van
»
»
»

1814-1823
1824-1833
4834-1843
1844-1847

.
.
.
.

.
.
.
.

6
5
4
3

Tolaal over 34 jaren . . 18

1824
825
11826
4827
4828
4829
4 830
4 831
1832
4 833

8 2 2! »
8 3 .3~ 3
11 3 2! 2
8 2 1 4
6 3 4 3
344,2
546a
9 2 1 1
8 1 3 4
5 2 4 1
~
74 26 27 14

8 486

7421 281

1
5 48
9 7' 34
48 8 5 31
4
»
1 » 19 10 3 32
1» 13 8 4 22
1
2 16 10 4 30
1
24644636
2
2 19 6 6 31
3
4 17 15 3 35
5
2 20 15 2 37
2 9 5 6 5 26
1
46

17 171 104 42314
E

I n bet, seders 1841, opgerigte Apostolische Vieariaat
van Limburg bedraagt bet
getal der overleden geeste:
1iJken, als vol Qt
b
in 4841
p1842
),1843
„ 844
» 1845
a 1 846
»1847

. . . .
.
..
.
.
.

.
..
.
.
.

.
..
.
.
.

Totaal over 7 jaren

8
8
.
.2
. 6
. 2
. 6
. 4
. 36

1

6O
Kerk-distrieten .
I Apost .
Vicariaat,

Hollandsche Zending .

a

~,

c

Aanmerkin~en .

V

c
b

v

y

0

-

0
t
.
CO

C

y

~ y

-+ L

4A

I

,1834
4835
4 836
4837
4838
4839
4 840
4 841
4842
4 843

9
8

45
5,
9i
5
4 2
9
9~
6I

4
2
3
2
2
3
4
4
I
21

2
3
6
4
2
2
3
3
u
4(

»
4
4
2
2
»
4
4
2
4

87 24 2611

2
2
4
2
4
I
4
2
4
2

3 7

Tot
300 89 81 39
Gen,

2
2
5
5
2
1
4
4
4
5

42
8
9
9
40
8
8
6
41
7

28
27
43
27
28
20
34
28
26
28

I

4844
8' 2 u ))f 4
184544314I2
;
8 4 4 2 u
4 846
184740I3I u` 4
6

14
47
29
43
16
44
22
24
44
16

45 40 473 88 25 286

I

3712

»
4
3
4
u
u
4
2
1
4

51

4I 45
9I 4 28
"4813637
1 19
9 4 32
116
3524

3

68

I

I

3419 121

38 598 297

I

a

1002

Onder de in deze Label begrepen overledenen, zijn niet
gerekend zoodanige priestess, i
welke nietin werkelijkedienst
geweest zijn, of geene openbare kerkelijke bediening in ;
hun leven bekteed hebben .

Het middelbaar getal der
overleden geestelijken , daaronder begrepen die der Oosten West-Indien, bedraagt
over het 4e lOjarige tijdvak 28,7
»
2e
»
34,9
»
»
))))3 e
29,0
31,0
u 1844-1847
u 4814-1847

29,47

Het middelbaar getal, met
inbegrip der M issien in Oosten West-Indien en van het
ApostolischVicariaat van Limbarg, beloopt over he t zevenjarige
e tijdvak van 4844 1847
35 sterfgevallen .

69
START van de, bij de Wet van den 9 Augustus 1847,
(Staatsblad, n
47), op het ZEVENDE Hoo fdstuk der
Staatsbegrooting, toegestane fondsen voor de behoe ften van
de Rooinsch-Katholijke Eeredienst in de vier Nederlandsche Kerk-districten over het jaar 1849 .
00
Bedrag

V

der
begrooting.
II .

per

Onderwerp .

artikel .

Kosten van het Kerkelijk bestuur
van de R . K . Eeredienst .

4

2

Tegemoetkoming in de bureau-kosten
en schadeloosstelling wegens briefporten der respectieve Kerkvoogden, Aartsprieslers en Landdekens in de onderscheidene kerk-ressorten

f

6972 .00

Onderhoudskosten der bisschoppelijke
woningen to Amsterdam en te's Hertogenhosch, met de verdere daartoe
betrekkelijke uitgaven

1400 .00

3

Jaarlijksche toelagen van de Secretarissen der Kerkvoogden

2000.00

4

Uitkeeringen nit de opbrengst der
geestelijke goederen , thans als jaarwedden t~etaald wordende, aan de
Apostoliscbe Administrateurs der Vieariaten van 's Hertogenbosch en van
Breda, mitsg,aders aan vijf Professoren
der 2 Seminaries van die Vicariaten
aan de twee Kerkvoogden ieder . , f 2500 is f 5000
aan de vijf Professoren ieder . . . - 400 is - 2000

5

7000 .00

Toelagen der Landdekens in de Dekenaten Cuijk, Nijmegen, Druten,
Amstelland, Kennemeriand, Rijnland,
'rransporteren .

17372 .00
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Per transport . .
Delfland , Schieland, West-Vriesland,
Noord-Holland en Zeeland
aan 40 Landdekens
ieder
, /300 is f 3000
aan 4 Landdeken
00
6
7

Jaarwedde van den Apostolischen
Administateur van bet Vieariaat van
Limburg. . . . . . . . . .
Jaarwedden van den Directeur en de
Professoren van bet Seminarie van het
Vicariaat van Limburg ; mitsgaders
beurzen van de in dat gesticht opgeleid wordende kweekelingen tot bet
priesterschap .
Jaarwedden .
,
3200
Beurzen
- 1800

f

Kosten an de dienstdoende R . K .
Geestel?j ken .
Vasle jaarlijkschc competentien van
65 Pastoors, 1 9 Kapellaans en 9 andere kerkelijke bedienaren .
.
2

4

2
4

f

17372 .00 ~+
i

3200 .00
2500 .00

5000 .00

24745 .54 z

Jaarwedden of tractementen, toelagen
en verdere bezoldigingen van de R . K.
Geestelijken in de onderscheidene provineien en in bet Hertogdom Limburg
dienstdoende

384326.67

Perschillende Uitgaven .
Personele toelagen of tijdelijke onderstand ten behoeve van oude of ziekelijke, buiten dienst gestelde geestelijke n, gesupprimeerde kloosterlingen
en religieusen

3800.00

Onderstands-gelden ten behoeve van
kerkelijke gemeent. en kerk-fabrieken,

39000 .00

Pensioenen .
Pensioenen van gesupprimeerde kloosterlingen en religieusen . ,
43840
Idem van geestelijken wegens verrigte dienst . . . - 28670

f

Totaal .

.

42480 .00

f 549424 .48

i
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START van de, op de provincials begrootingen uitgetrokken fondsen, voor° d e behoeften van de Roomsch
Katholjke Eeredienst, over het jaar 1849 .
i
Provincien .

Onderwerp.

Noord-Brahand

Bedrag .

f

Gelderland . . .

0 .00
0.00

Z'iid-Holland .

Subsidies aan kerken en pastorijen

35Q0 .00

Noord-Holland .

Als boven .

5000,00

Zeeland

. . .

Utrecht . , .

0.00
Ms boven .

1000.00

Overijssel . . .

Als boven .

500 .00

Groningen . .

Als voren en wegens andere uitgaven van dies aard.
.

500 .00

Vriesland . . .

0 .00

Drenthe . . .
Limburg . . . .

0 .00
Subsidies voor kerken en pastorijen
f 2000
Bijdrage ter voorziening
in de waning van den
Apostoliseben Administrateur to Roermond . . - 350

Totaal .

2350.00

r 40850,00

ALPHABETISCHE 1%AAMLId,ST
van de Roomsch Katholijke gemeenten, met welker kerkbesturen,
van Rijks wege, overeenkornsten zijn aangegaan, tot a fkoop
van der Domeinen verpligting, om, als Geestelijke
Tiendhetier, in het herstel en onderhoud der
kerkelijke gebouwen c . a, to voorzien .

AANMERKINGEN .
filet heffen van tienden dagteekent van overoude tijden en
werd, bij de aanneming van bet Christendom, in navolging der
Levitische instelling, op vele plaatsen, ingevoerd, bij overeenkomst tusschen de geestelijkheid en de parochianen . Men belong
daarbij eene steeds voortdurende verpligting, om tienden op to
brengen van de vruchten der aarde en van de veeteelt, tegen genot
van kerkelijke diensten en bepaaldelijk ook van ondersteuning,
of aanvulling der middelen, benoodigd tot den bouw, bet herstel en onderhoud van de kerk en den toren .
De uitvoering van die overeenkomst ondervoud dikwerf moeijelijkheden, welke aanleiding gaven, dat de tiendhefng en de daarmede verbondene wederzijdsche verpligtingen, bij verordeningen,
achtervolgens door geestelijke en tijdelijke magten uitgevaardigd,
geregeld werden .
Sedert de Reformatie bier to laude, zag zich de uitvoering
der overeenkomst, even als zoo vele andere kerkelijke belangen,
geweiddadig verstoord . De geestelijkheid werd van haar refit als
tiendheffer verstoken, en die het ng ging in andere handen
over . De tiendpligtigheid bleef wel op vele plaatsen gehandhaafd,
maar de nieuwe bezitter's van bet tiendregt, kweten zich, over
bet algemeen, zeer slecht van da voorwaarden, waarop dat refit
gegrrond was .
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lnzonderheid , ten aanzien van de kerkgebouw en , was de
nalatigheid van de tiendheffers vaak zeer groot . Men beijverde
zich wel in het vorderen van de tienden, maar als de tiendpligtigen het equivalent van hunne opbrengst behoorden to genieten, door het aanvullen van bet to kort op de middelen der
kerkfahriek, waartoe de tiendhefhers verpligt waren, dan bleven
deze laatsten niet zelden in gebreke .
In de toenmalige Generaliteits-landen , waar de bevolking
hare voorvaderlijke godsdienst, maar niet hare kerken behouden had , werd, van staatswege, herhaaldelijk bevolen, om de
rrakoming der verpligting van de tiendhefl~ers to loon verzekeren, ten behoove van die parochiale kerken en torens, welke de
Gereformeerden in gebruik hadden en waaromtrent de lloomsch
Katholijke gees .telijke gestichten in Belgie bestaande, schuldpligtig waren , dewijl zij het tiendregt van owls hezaten en ,
na den Munsterschen vrede van 1648, wederom hadden kunnen
uitoefenen .
Bij de edicten of ordonnantien van de Aartshertogen Albert
en Isabella van den 28' Maart 1611 en 2 October 1613 waren de
verpligtingen der tiendhetfers jegens de kerkelijke gebouwen op
nieuw geregeld en deze verordeningen bleven in de Generaliteitslanden hare toepassing vinden . Wet hadden de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, bij resolutie van den 1 Junij
1719, bevolen, dat nader zoude worden overlegd, door welke
bekwame middelen, de geschillen voor bet toelcomende afgesneden en de geestelijken, die de tienden en andere geestelijke
goederen trekken, gehouden zouden kunnen worden tot bet onderhoud van die kerken en torens, waartoe zij verpligt waren ;
maar, blijkens de resolution van den Raad van State gedagteekend 4 Januarij 1721 en 17 Maart 1761, bleven de in Oostenrt ;jks-Braband van kracht zijnde verordeningen, in Staats-Braband
toepasselijk, behoudens de decision en resolution , welke de
Staten-Generaal en de llaad van State, ter uitlegging van die
verordeningen, of de toepasstng daarvan op bijzondere gevatlen, hadden genomen, terwijl bet raadplegen der schrijvers,
die over deze materie gehandeld hadden, bepaaldelijk Zypaeus,
Speckius, Anselmo, van Espen en Wijnants ; uitdrukkelijkwerd
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aanbevolen , met uitsluiting van de Synodale statutes, waarop
gees acht mogt worden geslagen .
Toes onderde Regering van Maria Theresia in Belgie, bij
edict van den 25 September 1769, de verpligtingen van de tiendheihers op nieuw geregeld warm, begrepen de Staten-Generaal,
dat ook van hunnen kant nieuwe verordeningcn moesten worden uitgevaardigd .
Daartoewas dan ookstrekkende het zeer ontwikkekl advies van
den Raad van Braband, op den 14 November 1774 aan Hunne
bog Mogenden uitgebragt, waarbij de aard en hoedanigheid
van de verpligting der tiendheffers onderzocht en de wetgeving
op dat stuk beoordeeld wordt .
Als beginsel nam dat advies aan, dat bet zeker is, dat er
tweederlei snort van tienden zijn, nameiijk geestelijke en wereld
lijke, en dat de geestelijke tienden zijn bezwaard met den last
van het onderhoud, de reparatie en restauratie der kerken en
van de ondersteuning diergenen, welke de kerken moeten be-dienen, terwijl de wereldlijke tienden niet aan then last onderworpen werden beschouwd, ofschoon dan toch erkeud werd,
dat het moeijelijk was, om, ten gevolge van de confusie, w elke,
inzonderheid na de Reformatie, ook in betrekking tot de lienden in lret algemeen was tot stand gebragt, geestelijke van
weretdlijke tienden to onderscheiden,
Ondanks die moeijelijkheid was de Raad van Braband evenwel van meening, dat de Staten-Generaal zouden behooren to
verklaren : « dat zaodanige tienden bi j laacale personen beseten
r)wordende, die naar de costumes deter landen en sedert dat
))de Reformatie heeft plants gehad, als laicale tienden bezeten
awaren, en sedert als de zoodanige altijd wares gerespecteerd
»en gehouJen geweest, en van alle kerkelijke last ontheven
»gebleven, voor la'icale tienden zouden gehouden worden ; a
terwijl die Raad wijders oordeelde : dat, aangezien bet buiten
tegenspraak moest beschouwd worden, dat de ben.ificianten,
even als de tiendheffers, tot bet onderhoud, de reparatie en
restauratie tier kerk, waarvan zij bet benificie trekken, gehouden en verpligt zijn, die benificianten met dies last behooren bezwaard to blijven ; hetgeen to billijker werd geacht,

omdat de toenmalige benifcianten, bier to laude zonder eenzgeri
last of dienst, de voordeelen der benifcien waxen genietende~
Hunne bog Mogenden besloten ecbter , na lang beraad, bij
r esolutie van den 16 Januarij 1778, zonder zich ropers de verhligting van de benificianten to verklaren, dat de tienden wader
tot burner oorspronkelijken staat en bestemming moesten worden teruggebragt . Dien ten gevolge ward bij Placaat, order die

dagteekening uitgevaardigd, order anderen bepaald : dat de verpligting om to contribueren tot bet borawen, vernieuwen, repareren en onderhouden der kerken ten platter laude, en van ale
daaraan vast zijnde gebouwen, met al hetgeen daartoe behoort,
tie predikstoelen, zitbanken, vloeren enz . mats uitgezonderd,
mitsgaders van de torens, voor zoo verre zij op de kerken of
daaraan vast staan, en van de tiendklok, ofschoon hangende
in renen loran, die op zich zelven en van de kerk afstaat, in
bet district van Brahand, is een last, wezenlijk aanklevende en
leggende op de geestelijke tienden . Daarbij ward tevens verklaard :
dat geestelijke tienden zijn : e alle thienden in bet generaal, en
usonder onderseheid van wat aard, natuur of qualiteit dezelve
ook mogen zijn , en sonder dal tot de geestelijkheid derselve
geeven of neemen kan, of the door geestelijke persoonen of
gestigten, dan bij laIcale of wereldlijke persoonen, thans woraden beseeten, of op wat wijze deselve geacquireert zijn, uitugesondert alleen soodanige thiendens, waar van de possesseurs
e den 1tegten genoeg zullen kunnen bewijzen, dat se nimmer
in handers van geestelijke persoonen of corpora geweest aijn .n
Volgens bet tweede artikel van dat placaat, warden de eigenaars
of bezitters van tienden, niet gehouden verklaard to dragen in
ale kosten van de voorschreven kerkeli jke behoeften, dan nadat
alvore-ns de inkomsten van de fabriek, of andere kerkgoederen,
tot hetzelfde elude verordend of geschikt, daartoe zouden zijn
besteed ; zoodat de tiendheffers niet dan subsidiair en alleen
tot supplement van hetgeen aan de inkomsten van de fabriek of
andere kerkgoederen zoude mogen to kort schieten, aansprekelijk gesteld warden .
De nieuwe regaling van dit onderwerp was naauwelijks in

.twang gekomen, of de omwenteling van 1795 bragt daarin
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seas voor de kerken zeer schadelijke opschorting to weeg .
t
was vooral ook bet geval, door dies de geestelijke gestichter~
in Belgie, door het Franselr bestuur gesupprimeerd zijnde, hunnP
hier to lands gevestigde tienden niet meer konden genieten ,
aangezien deze inkomsten werden geacht, even als ails andere
eigendommen dier gestiehten, to zijn geconfsdueerd, en data
ook, door de Fransehe Republiek, bij tractaat van den 5 Jan.uarij 18€0, aan de Balaafscbe l epubliek werden afgestaan .
De tiendheR'ers, die zoo gaarne eenig voorwendsel vonden,
ors hunne scinildpligtigheid jegens de kerken to ontgaan, meenden daartoe gere gttgd to z1Jn, ten gevolge eensdeets der aFsehaF-

fing van het stelsel eener bevoorregte kerk, bij bet decreet van
den 5 Augustus 1796, door de Nationals Vergadering uitgesproken ; en anderdeels van de op den 1 Mei 1796 aFgekondigde
Staatsregeling . Bij bet gemelde decreet was hesloten, dat niet
alleen geese hevoorregte of beer schende kerk in Nederland meer
kan of zal geduld worden, maar dat ook ails placates en resolatien der gewezen Staten-Generaal, nit het oude steisel tier
vereeniging van Kerk en Staat geboren, zullen worden gehonden voor vernietigd ; -- terwijl de Staatsregeling van 1798 bepaalde, in artikel 21 , dat elk kerkgenootschap zorgt voor het
onderhoud van zijne Eeredienst, derzelver hedienaren en gestich-.
ten ; -- en in bet 6e van hare additionele artikelen , dat de,
overeenkomstig hetzelve, genaaste kerken en pastorijen , ten
alien tijde bli,jven onder de bezitting, beheering en bet speciaal
onderhoud dier kerkgemeenten, aan welke die gehouwen, volgens underling contract, zijn toegewezen, en dart de torens aan
de kprkgebouwen gehecbt, benevens de klokken met derzelver
huizirtgen, eigendomr en zijn en blijven der burgerlijke gemeenten,
staande ten alien tijde under derzelver beheering enonderhoud,
Men beweerde teen, geheel ten onregte en enkel in bet belang
der tiendberfers, dat, ten gevolge van de voorsehreven bepalingen, de geestelijke tienden van den last van bet onderhoud
der kerken en torens ontheven vvareu, en dat de verpligting
daartoe op de kerk-gemeenten en de hurgerlijke gemeenten,
welke eigenaars dier gebouwen geworden wares, zouden zijn
overgegaan . Die bewering vond eclrter dadelijk grouts tegen-
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spr~ak, omdat de zorg airs de gedachle gemeenten opgedragen,
geenszins diegenen , van welke de bekostiging van bet onderhoud,
als eene wettige schuld, kon gevorderd worden, ontsloeg, nosh
ontslaan kon van hunne scbuldpligligheid . Trouwens, zoo lang
ode heifers van geestelijke tienden de kwijting daarvan vorderden,
Maven zij ook, naar rent en billijkheid, gehouden de listen to
dragen, welke, volgens de oorspronkelijke instelling en den
aard van het contract, aan het genieteir vary tienden vet bonden
waren . De verpligtint; daartoe was even stellig, als die van zoodanige personen , welke renters, huren of pachten aan de kerken verschuldigd waren , waarvan de ophrengst tot het onderhoud der kerkelijke gebouwen moest worden dienstbaar gemaakt .
He Staatsregeling toch bad, door to bepalen, dat de gemeenten
voor bet onderhoud dezer gebouwen zouden zorgen, niet beoogd,
om de schuldpligtigen to ontheffen en zoodoende aan hen een
voordeel toe to brengen, ten nadeele van het Ponds, waaruit
tie nieuwe eigenaars dat onderhoud moesten bekostigen .
Bij de, ter uitvoering van het 6' . der additionele artikelen
tier Staatsregeling van 179$, gegeven verklaringen, vervat in
de publicatie van het Intermediair Uitvoerend Bewind van den
12' . Julij 1798 en in het besluit van de Eerste Kamer van het
Vertegenwoordigend Ligchaam van den 30 November deszelven
jaars, wend din ook beslist, dat tie biters tier kerkelijke gebouwen to gelijk aan het naastend kerkgenootschap moesten
overgaan ; dat door baten verstaan werden de voordeelen en opkomsten, welke de kerken en pastor ;jhuizen, uit de daaraan
verbonden goederen hebben , waartegen de listen en schulden
oversaan ; en dat de fondsen, zoo wel als andere kerkelijke
goederen, welke bij de bezitneming van de kerken en pastorijhuizen door de Hervormden, daarhij waren behoorende en die
vervolgens tot onderhoud diet gebouwen hebben gediand en
alzoo gezegd kunnen worden oorspronkelijk tot de fabriek tier
kerk en pastorij to behooren , met en benevens de kerkgebouwen
en pastorijhuizen , zullen overgaan aan het naastend kerkgenootschap, hetwelk insgelijks in eigendom verkreeg alle predikstoelen, orgels, stoelen, bankers, enz, uit de voorschrev~n
goederen en fondsen aangeschaft .

Ondanks dit alles blcven dg tiendheffers meestal bij voortduring
in gebreke , waarom hot Staatsbewind der Bataafsche Republiek
bij besluit van den 4n Maart 1805, n 33, besloot
»vast to stellen en to bepalen , zooals vastgesteld en bepaald
»wordt bij dozen , dat de geestelijke tiendheifers in Bataafisch»Braband verpligt en gehouden zijn , om overeenkomstig en op
»den voet van Hun Bong Mogenden Placaat van 16 Januarij
»1778 bepaald } in hot onderhoud en reparation der torens en
»kerken in Bataafsch-Braband voor hot vervolg to continueren,»
Dat besluit word genomen uit aanmerking
»dat, hoezeer oak, naar scherpheid van regten, hot Bataafsche
aGouvernement bevoegd zoude kunnen worden geacht, om ten
»aanzien van de verpligting der geestelijke tiendheffers, in hot
»bijzonder in Bataafsch-Braband, om in de noodige reparation
nvoor de torens en kerken in dat Departement, op hunne kosten
ate voorzien ; zoodanige andere schikkingen to beramen en daar
ate stellen, welke moor overeenkomstig de na 1795 ingevoerde
horde van zaken, van algemeeneren omvang en nut zouden
aakunnen worden gecenseerd to zijn ;

echter aan den anderen

akant eene gezonde staatkunde en de reden van billijkheid ten
asterksten pleiten, om eene wel herbragte gewoonte en verpligting, door onderscheidene wetter en placates van de hoogst
adaartoe cnmpetente geconstitueerde magi geemaneerd, to does
avoortduren, a
Men zag weldra in, dat hot genomen besluit zich , enkel bepaalde tot de geestelijke tienden in Bataafsch-Braband en derhalve elders niet golden, maar in tegendeel aanleiding geven

kon, om de tiendheffers in hunne nalatigheid to stijven . Daar
dit geensz'ins de bedoeling was, zoo gaven Thesaurier-Generaal
en Radon van Financier,

bij missive van den 8° Maart 1805

n'. 8, aan hot Staatsbewiud in bedenking of de maatregel ook
niet ten opzigte van de overige gedeelten der Republiek van
toepassing behoorde to worden gemaakt . Hiertoe word dan ook
op den 14~ flier maand order n 9 besloten , door, bij ampliatie
van bet besluit van den 4' Maart 1805, n~ . 33, to verklaren
flat de bepaling omtrent de verpligting van de geestelijke tiend»heders in Bataafsch-Braband, daarin vervat, op alle soortge-
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Nlijke tienden in alle plaatsen der overige Departementen toe.))
>apasselijk is

Doze bepaling wend bij hot laatste lid van artikel 9 van hot
organiek decreet van Koning Lodewijk van den 2° Augustus
1808, no. 26, op nieuw bevestigd . Ditzelfde vond plaats bij
Kouinklijk decreet van den 21° van Grasmaand 1809, n° . 7,
houdende
))Art. 1 . Alle de geestelijke tiendheffers zullen gehouden zijn,
»om , conform de dienaangaande bestaande wetter en placates,

»de noodige reparation aan de kerken waartoe dezelve verpligt
nzijn, to doen plaats hebben , gelijk zulks sedert lang reeds had
abehooren plaats to hebben .a
«Wij gelaslen oozes Minister van Binnenlandsehe Zaken dien) aangaande de noodige orders aan de respeetieve Landdrosten
»te doen geworden, en to zorgen, dat hieraan riot alleen ten
sspoedigste, maar oak ten voile voldaan worde . a
((Art . 2 . Wij gelasten onzen Minister van Financier , de
snoodige orders to geven, dat de ontvangers van al zulke Do)meinen, w aaronder geestelijke tienden behooren, dadelijk aan
»hot voorsehrift, in hot vorige artikel vermeld, voldoen .n
Bij decreet van den 3° van Bloeimaand 1809, n° . 1, word
andermaal bevolen, dat de geestelijke tiendheffers en bet bestuur
der Domeinen in hot Departement Braband, voor zoo veel hetzelve tienden heeft , moeten voorzien in de herstelling der
kerken tot welke zij gehouden zijn , en dat zij met tie gemeenten,
die ter zake van doze herstelling uitsehotten hebben gedaan ,
in schikking behooren to treden, ten einde de gem eenten scha •
deloos worden gesteld .
Niettegenstaande doze bevolen , bleven de tiendheffers nog
grootendeels in gebreke en dit vond to eerder plaats, vermits
de tijdsomstandigheden, zich moor en moor vet wikkelende,
riot gunstig wares, om aan de helangen der ker ken krachtdadig
de hand to houden .
Order hot, in den jare 1810, aan bet Hollandsche gouvernement opgevolgde Fransch keizerlijk bestuur bled de zaak rusten, maar, bij de herstelling van Nederlands onafhankelijkheid, .
in bet laatst van 1813, ontstond er weder vooruitaigt, om de-
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belangen der kerken in deze op nieuw to kunnen doer gelden .
Van toen of werden daartoe pogingen aangewend , met dat
gevolg, dat de liendheffers zich wet niet zeer bereidvaardig
toonden om hunne ver~~li sting to voldoen, maar toch bet Domein ,
als de voornaamste schuldpligtige, er op bedacht was, om in
eerie schikking to treden, ten einde zijne verpligting tangs den
minnelijken weg, zoo goedkoop mogelijk, eens voor altijd to
kwijten . Daartoe werden onderhandelrngen met de kerkbesturen
aangeknoopt, die ten doel hadden, om 's rijks verpligting tot
herstel en onderhoud der kerkelijke gebouwen of to koopen op
die plaatsen, alwaar bet Domein als geestelijke tiendheffer dien
last moest dragen .
De kerkbesturen, die zoo tang to vergeefs naar het vervullen
der bedoelde verpligting gewacht hadden, listen zich gemakkelijk vinden tot het aangaan van overeenkomsteri, waarbij zij
voor altijd afzagen van het regt tot bet vorderen, ten taste
van het Domein als geestelijk tiendhetfer, van de middelen die
ontbraken, om in het herstel en onderhoud der kerkelijke gebouwen to kuunen voorzien, en zulks tegen genot eerier som
in geld voor het herstel en een kapitaal aan inschrijvingen op
het Grootboek der Nationals Schuld, rentende 22 per cent,
voor bet onderhoud der gebouwen . Gelijksoortige overeenkomsten werden insgelijks tusscben bet Domein en de burgerlijke
gemeente-besturen getrolfen tot afkoop der verpligting tot herstel
en onderhoud der kerktorens en schoolgebouwen, op die fdaatsen
alwaar bet Domein, als geestelijke liendheffer, to dies zake schuld'
pligtig was .
De bierna volgende ALPRAaETISCHE NAAMLIJST wijst de Roomsch
Katholijke gemeenten aan , met welker kerkbesturen zulke
overeenkomsteri zijn gesloten, en vermeldt wijders de aard der
gebouwen waarop de afkoop betrekking heet't, de koninklijke
besluiten, waarbij de contracten zijn goedgekeurd, de sommen,
in geld en in effecten, die bedongen zijn ; en eindelijk de bijzondere
toekenningen, welke in sommige gevallen daarenhoven zijn vet
strekt geworden ; terwijl de kleine daarbij opgegeven en met
een * geteekende geidsommen, zijn betaald tot reds-mptie der
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toegestane som in efFecten, voor zoo verre zij niet vatbaar
waren, om in het Grootboek der Nationals Schuld, naar den
koers van 45 percent, to worden ingeschreven .
Sedert het jaar 1819 zijn er in het geheel, met de kerkbesturen
van 134 Roornsch Katholijke gemeenten, overeenkomsten to dezer
zake gesloten . Van die kerkgemeenten behooren er 129 lot de
provincie Noord-Braband en de overige 5 tot de provincie Gelderland . De namen flier gemeenten volgen hier kerkdistricts-gewijs .

APOSTOLISCIZ

Kerk, toren enz .
Idem .
Ide rn .

Breugel .
Budel .
Cronlvoirt.
'CnYk .
Deurne .
Diesen .
D inther .
Dommelen .
Drunen .
Dungen .
Duizel .
Eersel .
Eindhoven
I Enschot .
Erp .
Eseharen
Gassel .
I,
I Gefien .
Geld rop.
Gennert.
Gemonde .
Gerwe n .
Gestel-Iilaarthem .
Goirle .

v

38

95

45

38

„

»

n

in nominaal
kaPitaal op het
Grootboek der
2'/2 pC t .
Nat . schuld, tot
onderhoud .

4000 .00

5(100 .00

460t) .OQ

5000 .00
6U(!0 00

3000 .00

6700 .00

Afgestaan
: de afbraak der kerk .
a

Bi'zondere bedingen .

*~`

9900A1)
900 .00

5833
5883 .33
79 5 .00

2800 .00
5000 .00
4000 .00

Idem ; de kerk met baton en lasten .

560(1 .00

'LOi1UU .U0

70pq .0Ui alaande in oogevear 2bunder land .
9300 .00 Idem : de pastorij .

41000 .OO'Idem : de pastorij-goederen, be-

3200 .00

2500.00
1500.00
3500.00
5000 .00
300 .00

2400 .00
O .OU Afgestaan : de afbraak der kerk .
4000 .00
4000 .00
4800 00

7700 .00

1000 .00

3000 .00
3000 .00

2000 OU
3000 .00
3600 .00

4000 OU

6000 .00
6000 .00
4400 .00

4900 .00
3200 .00
4000 uu

1200 .00

4000 :00
4500 .00
800 .00
2000 .00
16' 0 .U0
33 .15

771500

84300

650 00
250 .00

2000 .00
200000

400 .000
1900 .00

5500
.00
4800 .00
1100 .00

225000
1850 .00
200000

4000 UO
1600 .00
3000 .00
6000 00
+ouu .oo
3000 .00 Voor BorkeL
600 .00
2000 .00
Schaft .
14200
48000 .00
.00
M
22 .50
2500 .00
4000 .00
1800 00
6000
.00
0 .00
3250 .00
f 3000 .00 f 4000 .00
3000 .00
6000 .00

2000 .00

1200 00

1200 .00

3000 .00
2000 .00

4125 .00
22 .50
3000 .00

f 251)0 .00 f 5000 .00
300 .00
4000 .00
2000 .00
300 .00
aooaou
3200 .00

herstel .

in geld,
tot

Afkoops-sommen

Transporterenren . .
Transporte2~462p8
924
.8

38

Hoogeloon .

»

41A8

~>n

418 April 1820 38
88

38

Kerk en PastoriJj .

u

Kerk, toren enz .

n

45

45
45

482 38
1823 137
1820 38
n
38
n
88

»

,>

H

1812

79 Aug . 4825 159
19
»
»
159
459
49
W
z>
18 April 4820 38
»
38
18
6 Febr . 1821 70

78

18
»
22 Junij
4 8 April
18
»
48
N

2 u

2

45

38
38

2
2

n

»

95
38
38

38
38
38

93,
38

n

)

1822

18211

u

»

»
u
n

n
»
»

»
»
18
72 Sept . 1824
18 April 420

18

2
48
48

18
78
18

1820 38
18
»
18
n
38
72 Sept . 1824 93
23 Oct . 1825'191
18 April 1820 38

91 Mei 1825 128
18 April 1820 38
38
18
u
v
18
a
38
1822 45
2
n

48

4820

1822

n

2

2 »

1820

v

22 Au ;, . 4823 25
18 April 4820 38

48

Hilvarenbeck .

i llaren bi~j Megen . . .

Kerk, toren en pastorij .
H aaren
aa renbiJ ' OisterwJr k . Kerk .
l(tem .
I Hapert .
Kerk, toren enz .
Hails .
Kerk .
Heesch .
Kerk, toren, pastorij .
I Helmond .
Pastorij .
Helvoirt .

Kerk .
Kerk enz .
Kerk en pastorij .
Kerk enz .
Kerk, toren enz .
Idem .
Idem .
Kerk en pastorij .
Kerk enz .
Koor der kerk .
Kerk enz .
Kerk , toren enz .
Idem .
idew .
Kerk enz .
Kerk, toren enz .
Koor der kerk .
Kerk, toren enz .
Idem .
Kerk .
Kerk, toren enz .

Kerk enz .
Kerk , toren enz.
Idem .
Kerk enz .
Kerk, form enz .
Idem .
Jdem .
Idem .
Idem .
Idem .
Kerk .

45

38
47
47
45

48 April 1820
Kerk, toren enz .
. Het dak der kerkbeuk, 6 Sept . 1823
Iutetn .
6
2 April 1822
Kerk .
Kerk, toren enz .
2 n

Reek en Donk .
Beers .
Beers MiddelenWester
Berchem .
BergeYk .
Rest .
Beunen .
1Bladel .
Borkel en Schaft .
Boxtel .

Aalst .
~AHerden (Gelderland)
~Alphen (Gelderland) .
Aster .
Bakel .

gebouwen .

gemeenten .
N' .

der

der

Koninklijke
besluiten
van
goedkeuring .
Dagteekening .

Aard

Namen

APOSTOLISCH VICARIAAT vary 's HERTOGENBOSCH .

v~

tJ

gebouwen.

gemeenten.

Hoogemierde.

I

OS5.
Overloon.
Reusel.
Blethoven.
Rijckevoort.
Sambeek.
Schijndel.
Soerendonk.
Son.
Steensel,
Stiphout,
Stratum.
Strijp.
Tilburg ('t Heike.]
Tongelre.
Ivalkenswaard.

Oploo.
Opwetten ..

Oostelbeers.

Neerloon.
Nederwelten.
NeterseI.
Nieuwkuik en Onzenoord.
Niftrik (Gelderland).
Nlstetrode,
Nunen.
Oedenrode (St.)
Oerle.
Oirschot.
Oister wijk,

Lleshout,
Linden.
Loon op Zand.
Maarheeze.
Maren.
1Mereveldhove n.
Mill.
Mierlo.
jMiChelS-Gestel. (51.)
Moergestel.

Lierop,

Ledeakker.
Llempde,

Huhert. (St.)
HulseI.
lKasteren.
Knegsel,
Lagemierde.

)

Dagteekening./ N°.

Koninklijke
besluiten
van
goedkeuring.
in geld,
lot
herstel,
pet.

onderhoud:

Nat. schuld, tot

2 1/ 2

in nominaal
kapitaal op het
Grootboek der

Afkoops..sommen

Bijzondere bedingen.

I

n

45

45
»

1820 38
i825 120
1820 3ft
»
38
Transporteren . .

»

»
»
»
»
»

45
1820 38
i822 45

»

1820 38
1825 113

»

38
85
45
81
45

38
38
38
95
38
::>8
81
38

38

38
47
38

»

J ulij
April

»

»

Oct. 1821
April i 822
»
1821
»
1822

»

~)

i8
»
»
6 Sept. 1823
18 April i 820
18
»
»
18
»
»
18
»
»
»)
»)
18
17 April 1821
19
»
1820
i8
»
6
»
1821
18
»
1820
Kerk.
18
Kerk en toren ,
30
Kerk, loren, pastor ij. 2
Ker·k.
6
Kerk, toren enz ,
2
Kerk.
2
Kerk, loren enz,
18
Idem.
8
Idem.
22
Kerk enz.
18
Kerk, loren enz.
2
Idem.
2
Idem.
18
Kerk.
1
Idem.
is
Idem.
li8

Idem.
Koor del' kerk.
Kerk enz.
Idem.
Kerk , loren enz,
Kerk, toren ~ pastorij.
Ker·k COl.
Kerk, toren enz,
Kt'rk.
Pastort].
Kerk en toren.
Kapel.

.~OOO

422700.00

265053.83

00

4000.00
4500.00
6000.00
3200.00
2000 00
3000.00
11000.00000
4500.00
2400.00
4000.00
2000.00
4000.00
8000.00
6000 00

2200.00
.200 00
2400·00
'3500 00
4000 00
3500 00
9000.00
15000·00
2000.00
250.00
1000.00
20000
>f.
1800
3000.00
1000.00
3000 00
1500.00
0.00
450.00
6000 00
1500 00
187500
4500 ..00
1800.00
700.00
2000.00
12600.00
2000.00
1900.00

1

5000.00
2000.00
4400.00
4000.00 Af7esfaan : de afbraak der kerk.
6000 00
60000U
14000.00
1OOUO.OO· Idem: de afbraak del' kerk.
3400.0U
2000.00
4000.00
1400.00

Per transport . . f124462.0B f201100.00
Kerk.
~ 8 April 1820
38
4800.00
5300.00
Pastorij.
i8
»
38
2000.00
50').00
Kerk, toren enz ,
2 »
1822 45
5000 00
~300.00
Kerk enz.
i8
»
1820 38
2000.00
1000.00
)
Kerk, toren enz.
i8
»
38
3400.00
1500.00
Idem.
»
i8
»
38
2000.00
1000.00
J)
Idem.
18
»
38
2812.50
5600.001
>f.
41.25
»
6
1821 81
Idem.
2800.00~verPligting om het klokkenhuis ,I
70000
i 2 Sept. 4824 93
1000.00
buiten bezwaar van het DoIdem.
2000.00
40UO 00
metn , in stand te houden,
Kerk en toren.
48 April 1820 38
2700.00
Paslorij.
»
18
»
~8
2000.00
300.00
)}
»
Kerk en pastor-l].
18
38
4000.00
.9UOOO
Kerk , loren enz,
12 Nov. 1825 153
4000.00
~50000
Kerk enz ,
9 Apl'il 1822 76
8000.0J
9000.00
»
Kerk, loren, pastorij. 18
1820 38
3600.(}O
2000.00
»
Kerk , toren enz.
2
1822 45
2000.00
250000
Idem.
2
»
45
»
2000.00
2400 00
)J
Idem.
2
»
45
5000.00
3000.00
Idem.
18
»
.1820 38
4000 00 Afgestaal1: de pastorij.
2 100 00
»
Idem.
2
~822 45
4000.00
5775.00
Kel'k.
»
2
»
45
200000
4000.00
»,
Pastor l].
»
2
45
800.00
2400.00
Kerk, toren enz ,
2 April 1822 45 f
700,00 f 4000 00
Kerk.
iR » 1820 38
1200.00
2800.00
Kerk, toren enz ,
18
»
»
38
2000.00
5000.00

der

der

-

Aard

Namen

C)r.

00

~

00

Totalen ••

Kcrk, toren enz.

onderhoud,

38
~,

4823 162

38
38

»
»

i820 38
))
38

f

f

38

, 38

1820

»

4756UU UU

Putten.

I

I

4 Dec. ~ 825 160
. Tolalen . ,

I'

Tolalen-Generaal

K ellenarii , bestaande
in kerk , pastor ij en hijbehoorende gt·bouwen.

Bijzondere bedingen.

I

I

I

f

2000.00

393536.63

----WOo. 00

f

I

134000.00

I

613600.00

f

Noord-Braband. GeZderland·1
f 387336 63
f 6200,00
- 600600.00
- 43000.00

- - - - - - - - - -__1.

400000

4000.001

bonwen.

600.00
8000.00
4000.00 IAfgeslaan: de afbraak der kerk
en loren, onder den last van'
6000.00
fen torentje of klokkenhuis te

()OOO.OO

lid

0.001 Afgeslaan : de kapel.
iOOOO.OO
4000.00
4000.00
em: de pastorij.
3000.00
8000.00
I
6000.00,' De R K. gem. Nispen moel blijven
8000, .00
onder houden he t gedeelte der
6800.00
kerk door de Hervormde ge-'I'
6000.00
meente gebruil~t wordende,
5600.00
4000.00 1
5000.00
6000.00
9000.00
8000.00

f

i

4000.00 IDe R. K. gem. Alphen moet aan
2000.00
de Hervormde llilkeeren f,' t 500,,',
5000.00
eens en f 70. jaarlijks, tegenl
3000.00
genot van./' 3000 als balig slot
2000.00 ~ der kerk-Inkomsten.
I

f

BREDA.
4000 00
600.00,
2000.00
2000.00
450.00

VAN

2UU6S.:>.t).:$i

II~~~~~~~~~~A=A~R~T~S~P~R~IE=S~T~ER=SCHAP GELDEriLAND.

Zunderl. (Groot)

2lj?, pCt.
Nat. schuld, tot

0.00
14400.00
3250.00
i 825 159
3UOO.00
1200.00
1820 38
»
38
10900.00
»
38
5000.00
»
38
5000.00
»
38
6501).UO
1821 8i
4000.00
4000.00
182U 33
»
38
500.00
2500.00
1821 81
»
81
4000 00
1820 38
5000.00
»
38
5500.00
0.00
»
:~8
»
38
300.00
»)
38
~ 2000.00
1821 52
3500.00
¥3L05
18 April 18'201 381
4551.75
Tolalen . . 1OT182.80

1'18

Kerk, loren enz.
i 8 April
Pastorij.
18
»
IBaarle Nassau.
Kerk, toren enz ,
11\»
IBavel.
Idem.
18»
'Chaaln.
Pastorij.
i8
»
Dorsten.
Kapel.
31 Jan.
Gastel (Oud en Nieuw) KC"k, tor crr , pastor l] . 18 AprIl
Gilze_
Kerk , toren enz,
~X
)
:Halsleren.
Kerk, toren, pastorij. i 9 ~ug.
Heerle.
Kerk ens,
~ 8 April
'Hoeven,
Kerk, toren, pastor ij , 18
»
'Nlspen,
Kerk, loren enz,
'18
»
IOoslerhonL
Kerk.
1q
>t
IOudenbosch.
Kerk, toren, paslorl]. ~8
»
iPrincenhage.
Kerk en toren.
6)
(Riel.
Ke r k en paslorij.
~8)
iRosendaal.
Pastorij.
i8
»
Rij e n .
Kerk, loren enz.
6»
Rijsbergen.
Idem.
6»
Sprundel.
Kerk, loren, pastol'ij.: i 8
»
I
I.Terheiden.
Kerk, toren enz.
»
Teter lngen.
Idem.
i8
1)
Ulleoten.
Idem.
,18»
Wouw.
Kerk, loren, paslorij ' 18
»
ZunJert. (Klein)
Idem.
l29 Sept.

Alph en.

"

in f!eld,
tot
herstet,

in nominaal
kapitaal op het
Grootboek der

Afkoops-sommen.

-l

(X)

transport .• .I'265U53 ~3 f422700.00
5300.0U
18 April 1820 38
6000 00
»)
500.00
2000.00
1R
u
38
»
~ 700.00
1833 20
2500.00
27
1820 ;5H
1400.00
i8
»
6000.00 I
I
I
J)
i822 45
HOO.OO
6000 00
2
I
1820 38
1000.00
18
»
4400
00
\' c:.
00
1200.00
SOOO.OO
1822 45
2
»
3,100.00
18 » 1820 38
5000.00
»
3000.0U
3000 00 lA:fgt'slaan: de afbraak der kerk.!
18 »
38
5000.UO
I
3200,00
iR »
38
G Sept. 1823 47
2400.00
4000 00
15000t)
18 April 1820 38
4000.00
PCI'

Dagteekening,l No,

goedkeurtng.

Koninklijke
beslulten
van

APOSTOLISCH VICARIAA.T

Waalre.
Wanrooij.
iWesterho\,en.
IWintelre.
IWoeosel en Eckhardt. Kerken,
IWijchen (Gelder land) Kerk en paslorij.
iZeelsl.
Kerk.

IVlerlingsbee k.

IVessem.

Veldhoven.

Kerk , toren e nz.
Pastor ij,
Kerk.
Kerk, toren enz ,
Idem.
Kerk.
Kerk , toren enz,
Idem.
Ideo).

gemeenlen.

-,

der
gebouwen.

der

IVeghel.

I

Aard

Namen

REKNOPT TI RSLA,G

van het, in den jare 1848, verhandelde bij de Staten-Generaal
over de HERZIENING der GRONDWET van het Koningrij/c der
Nederlanden, Door zooveel betre ft de Godsdieust,
het Onderwijs en het

Armwezen, mitsga-

ders eenige daarmede in verband
staande onderwerpen .

Bij de opening der gewone zittin g van de Staten-Generaal op
den 18 October 1847, verklaarde de Koning in de troonrede,
dat Hij tot de overtuiging gekomen was, dat er noodzakelijkheid tot wijziging van eenige bepalingen der Grondwet bestond,
en dat Hij geene veranderingen schroomde, welke geacht konden worden tot werkelijke, door de ondervinding aangewezen,
verbeteringen in het Staatsbestuur to sullen leiden .
Eerst bij de koninklijke boodschap van den 8 Maart 1848
werden, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, seven en
twintig ontwerpen van wet aangeboden, die meest strekten tot
verduidelijking, aanvulling en verbetering van een aantal bepalingen der Grondwet . Deze wets-ontwerpen bevatteden echter
geenerlei verandering in de artikelen, welke de Godsdienst, het
Onderwijs en het Armwezen betrofFen . Dit gaf aar leiding, dat
zij, die meerdere vrijizeid of steviger waarborgen in betrekking
tot die onderwerpen verlangden, uithoofde dat de bestaande
Grondwets-bepalingen to diet sake, gedurende de jongst verloopen drie en derlig jaren, zoo eenzijdig en beperkt warm
toegepast, zich volstrekt niet bevredigd zagen . Ook diegenen,
welke, in vele andere opzigten, eene ruimere, meet vrijzinnige
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Grondwets-herziening hadden verwacht, vonden zich to leer
gesteld, vermits de voorgedragene wijzigirgen voor hen nog
veel to , wenschen overlieten, in verband met de volksregten en
vrijheden, welke sedert de, in het laatst der maand Februarij
1848, begonnen revolutionaire bewegingen, in de meeste Staten van Europa waren toegezegd .
De Koning, wiens streven immer daar been strekte, om genoegdoening to geven in alles, wat aan zijne onderdanen welgevallig en tevens heilzaam voor den Staat kon wezen, verlangde,
onderdie omstandigheden, dat de Tweede Kamer' der StatenGeneraal hare w enschen omtrent de Grondwets-herziening zou
kenbaar makers .
Daaraan werd voldaan bij bet verslag, op den 16 Maart 1848,
door de Commissie van Rapporteurs dien Kamer uitgebragt en

vervolgens aan den Koning medegedeeld . Daarin werden vij ftien
hoofdpunten aangegeven, waaromtrent de meerderheid der leden
van de Tweede Kamer eenstemmig dacht . Die punters betrofFen
echter geenszins de bepalingen der bestaande Grondwet nopens
de Godsdienst, bet 4nderwijs en bet Armwezen . Het verslag
bevatte, to dien aanzien, slechts bet volgende ;
((Na bet behandelen dezer hoofdpunten , is nog door eenige
weinige leden de meening geuit, dat de vrijhrid van godsa dienst niet genoegzaam bij de bestaande Grondwet gewaara horgd was ; dringende zij dien ten gevolge er op aan, dat van
dit bun gevoelen bepaaldelijk in bet tegenwoordig verslag zou
» blijken .
Bij beslrrit van den 17 Maart 1848, n~ . 81, benoemde de Koning eene Commissie van vijf leden, aan w ie de tank werd opgedragen, om , met overweging van de wenschen der Tweede
Kamer van de Staten-Generani, een volledig ontwerp van
Grondwets-herziening aan to bieden .
Deze Commissie heeft de algemeene beginselen der Grondwet,
en elk barer artikelen in bet bijzonder, onderzocht ; zij heeft
dit gedaan met bet oog op bet bovengemelde verslag vary den
16 1Vlaart 1848 ; met raadpleging van al hetgeen, vooral sedert
1840, over de herziening bij de Tweede Kamer en in bet publiek daar buiten is gehandeld ; met toetsing eindelijk van de

90
tegenwoordige behoefte en van de voorwaarden, zonder welke
Been Staat, bij de hedendaagsche spanning en stoute wending
alter Staten, de toekomst met eenig vertrouwen ingaat .
Dit onderzoek heeft die Commissie de volkomen overtuiging
gegeven, dat de Grondwet geheele herziening behoefde, voornamelijk in twee opzigtcn en tot tweederlei doe
: de hetrekking
des yolks tot de Staalsinrigling, en ten andere de regeting der
wetgevende en besturende Magten . Ten aanzien der individuele
of bijzondere regten der ingezetenen, bestond er, naar het gevoelen ~ler Commissie, noodzakelijkheid, om de waarborgen,
welke de Grondwet reeds bevatte, to versterken, en met andere,
inzonderheid het

refit van vereeniging,

de godsdienst en het onder-

wijs betrefende, tot een, onzen tijd en den Nederlandschen
burger waardig, geheel aan to vullen . « De Grondwet moot, »
dit zeide de Commissie, «boven vooroordeel en verdeeldheid,
u at dragen zij populaire kleuren, verheven zijn ; zij moet het
9

schild wezen, waarop beide afstuiten . 9
Op den

11 April 1848

deed de Commissie verslag van haren

arbeid aan den Koning en hood daarbij aan een ontwerp van
gewijzigde Grondwet ; houdende, voor zoo veet bet refit van
Vereeniging, de Godsdienst,

de Geestelijken, het Onderwijs enn

bet Armwezen betreft, de volgende artikelen

EERSTE HOOFDSTUK .

Art. 10 .
Het refit der ingezetenen, om zich to vereenigen wordt erkend,
en door de wet aan geene bepalingen, dan tot verzekering der
publieke orde, onderworpen .

DERDE HOOFDSTUK .

Art . 86 .
Geestelijken zijn niet benoembaar tot leden van de StatenGeneraal .

9'
ZESDE HOOFDSTUK

(1) .

Art. 156 .

leder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen
vrijheid .
Art . 157 .
Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt gelijke bescherming verleend .
(1) Het zesde Hoofdstuk (van de Godsdie-nst) luidt, volgens de
in 1840 gewijzigde grondwet van 1815, als volgt :
Art . 188.
De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan
elk gewaarborgd.
Art . 189 .
Aan alle godsdienstige gezindheden in het Koningrijk bestaande
wordt gelijke bescherming verleend .
Art . 190 .
De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten alien dezelfde burgerli ke en politieke voorregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen .
Art . 191 .
Geese openbare oefening van godsdienst kan worrier belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid
zoude kunnen stores .
Art. 192.
De tractementen, pensioenen en andere inkomsten , van welken
aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd .
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas gees of
een niet toereikend tractement genieten, kan een tractement
toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden .
Art . 193 .
De Koning zorgt, dat de toegestane penningen, die voor de
openhare godsdienst nit 's lands kas worden betaald, tot geese
andere einden besteed worden, dan waartoe dezelve bestemd zijn .
Art . 194 .
De Koning zorgt, dat geese godsdienst gestoord words in de
vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt .
Hij zorgt tevens dat ails godsdienstige gezindheden zich houden hisses de paler van gehoorzaamheid aan de wetter van
den Staat .
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Art 158 .
belijders
onderscheidene
godsdiensten genieten alle
De
der
dezelfde burgerlijke en politische voorregten, en hebben gelijke
aanspraak op bet bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen .
Art . 159 .
Alle openbare oefening van godsdienst wordt toegelaten, voor
zooverre die niet kan worden geacht eenige stoornis aan de publieke orde en rust to zullen toebrengen .
Art . 160 .
De tractementen, pensioenen en andere inkomslen van welken
aard ook, die in 1814 door de onderscheiden godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten werden , blijven aan
dezelve gezindheden verzekerd .
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas Been of
een niet toereikend tractement genieten, kan een tractement toegelegd, of bet bestaande vermeerderd worden .
Art . 161 .
De Koning waakt, dat alle kerkgenootsebappdn zich houden
biunen de palm van gehoorzaamheid aan de wetten van, den Staat .

Art . 162 .
De kerkgerneenten hebben de vrije keus barer leeraren, en bet
refit van briefwisseling met hare hoofden, gelijk dat om hunne
kerkelijke voorsehiften of to kondigen, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de strafwet .
TIENDE HOOFDSTUK (1) .

Art . 183,
De inrigting van bet publiek nnderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , door de wet geregeld .
(1) De artikelen, betrefl"ende bet Onderwijsen bet armbestuur,
tiende hoofdstuk der in 1840 gewijzigde
Grondwet van 1815, luiden als volgt
Art. 224 .
Het openbaar Onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de
zorg- der Regering . De Koning doet van den staat der hooge,
middelbare en 1af,e scholen, jaarlijks, aan de Staten-Generaal
een uitvoerig verslag geven .
voorkomende in bet

93
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens bet onderzoek naar
de bekwaamheid des onderwijzers en bet toezigt der over held,
beide door de wet to regelen .
De Koning doet van den Staat der hooge, middelbare en lagers
scholen aan de Staten-Generaal jaarlijks een uitvoerig verslag
geven .
Art . 184 .
Het Armbestuur is een voor'werp van aanhoudende zorg der°
Regering en wordt door de wet geregeld . De Koning doet van
de verriglingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag
aan de Staten-Generaal geven .
ADDITIONELE BEPALINGEI .
Art . 2 .
De heerlijke regten hetreifende voordragt of aanstelling van
personen, worden zonder schadeloosstelling afgeschaft .
De afschaffing der overige heerlijke regten wordt door de wet
geregeld .
De toelichtingen, welke tie Commissie, bij haar versiag,
nopens deze door haar ontworpen artikelen (met uitzondering
van bet laatste, waaromtrent zij niels zegt) heeft gegeven,
luiden als volgt
I . HOOFDSTUK .

((Art . 10 . Het reyt van vereeniyiny, waarvan vergaderin een
uitvloeisel is, heeft in tie hedendaagsche gebeurlenissen en maatschappijen, gelijk in de wetgeving elders, een zoo grout gewigl verkregen , gezelligheid is een' zoo wezenlijk'en vruchllraar
middel van menscbelijke kracbtoefening, dal wij oordeelden bet
under de beseherming tier Grontiwet to moetpn slellen . 'anrt . 236 .
Als eene zaak van hoop belang wordt ook bet armbestuur en
de opvoeding tier arms kinderen aan tie aanhoudende zorg der
Regering bevolen . De Koning duet insgelijks, van de inrigtingen dien aangaande, jaarlijks een uitvoerig verslag aan de
Staten-Generaal geven .
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neer de Wet wordt aangewezen als de magi, welke dat regt
met de publieke orde in harmonie moet houden, wordt bet
tevens tegen de willekeur van een naar afwisselende inzigten
hafrdelend bestuur beveiligd .
III. HOOFDSTUK .

((Art . 86 . Geestelijken hebben eene andere task dan deel to
nemen aan politische verrigtingen, waarin Kerkgeloof en Kerkverschil niet mag worden gemengd . Onder geestelijken verstaan
wij, met de voorstellers van 1844, lieu, wier beroep, na voorbereiding door theologisehe studien , een kerkelijk leerambt is,
of die tot geestelijken zijn gewijd . »
VI . IIOOFDSTUK .
cc De redenen voor de wijziging van art . 188, 189, 191,192
en weglating van art . 193 der Grondwet, molten als bekend en
erkend worden aangenomen . De hoede der grondwettige vrijheid van godsdienst-oefening bijzonder, gelijk het 1' lid van
art . 194 doet, op den Koning to laten aankomen, terwijl die
bescherming evenzeer, ja in •g rooter omvang, een der hoogste
pligten is van den wetgeveren van andere magten in den Staat,
is een eenzijdig en aan misverstand zeer onderhevig voorschrift . .
Daarentegen beschouwen wij de drieledige stelling, in ons art .
162 vervat, als een gevolg der gelijke bescherming alley Kerkgenootschappen, door art . 157 verzekerd .
Geniet een aanlal Kerkgemeenten onderstand uit de schatkist,
dit is, naar ons gevoelen, geene reden om hare vrijheid van
keus der leeraren eenigzins to belemmeren .
Zonder het regt van gemeenschap met zijne hoofden, is een
Kerkgenootschap niet in het voile genot zijner erkende inrigting .
De ongehinderde afkondiging eindelijk van kerkelijke voorschriften der Kerkoverheid aan de geloovigen , behoudens de
verantwoordelijkheid voor storenden invloed op de publieke orde,
schijnt eveneens noodzakelijk deel eener staatsregeling, welke
de Kerkgemeenten als particuliere vereenigingen, vrij om God
elke op hare wijs en naar hare repels to dienen, eerbiedigende,

9;
ze enkel als burgerl ke genootschappen aan bet gemeene refit
wil onderworpen zien, a
X . HOOFASTUK .

ci Dat bet publiek onderwijs en het armwezen regeling door de
Wet behoeven, zal naauwelijks door iemand meer worden te~engesproken .
Dat die van bet publiek onderwijs elks godsdienstige be rippen moet eerbiedigen, is, onder de heerscbappij der artikelen
over de godsdienst, niet volstrekt noodig to zeggen ; maar kan
als eene, tot hiertoe niet altijd betrachte, waarschuwing ook
niet schaden .
Publiek onderwijs is dal, hetwelk van, overheidswege wordt
gegeven . Dit mag echter bet algemeene refit om anderen to
onderrigten, niet binderen, onder voorwaarde slechts, dal hij,
die van onderwijs zijn beroep wit maken, aan die proeven van
bekwaambeid erg onder zoodanig toezigt onderworpen zij, welke
aan bet publiek eenige zekerheid schenken, dat de hoogste belangen van bet opkornend geslacht niet aan onwaardige banden
werden vertrouwd .

Op het verlangen der Commissie werd haar werk aanstonds
gedrukt en algemeen verkrijgbaar gesteid, ten einde de Natie
adaarover to laten oordeelen .
Dat oordeel was over bet algemeen wel niet ongunstig ;maar
loch werden er ras vele aanmerkingen in bet midden gebragt,
minder gerigt tegen de algemeene grondslagen van het ontwerp,
als wel tegen de daarin vervatte bepalingen, welke regtstreeks
of zijdelings de godsdienst en bet onderwijs raakten . Die hepalingen werden, door de Predikanten en de Onderwijzers tot bet
Hervormd Kerkgenootschap beboorenden, als to vrijgevig en
voor hunne belangen schadelijk geacht en dien ten gevolge in
vele vlugschriften, als verderfelijk voor den Staat uitgekreten ;
terwijl de redenen, welke tot staving van dat gevoelen werden
bijgebragt, meest al getuigenis gaven van tegen de Katholijke
Kerk to zijn gerigt, aan welke de vrijheid, die de gewijzigde
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Grondwet beloofde, weed misgund , zo otl anig dat men niet
schroomde allerlei banden en beperkingen aan to prijzen , die
men wist dat der Katholijken, in kerkelijk en staalkw dig opzigt, hinderljk en nadeelig zouden kunnen wezen .
Die geest werd door allerlei middelen aangeblazen ; dock ook
van verschillende kanten bestreth . De mindetheid van het

Ministerie verklaarde zich tegen, maar de meerderheid van
betzelve voor het olrtwerp der Commissie . Daardoor ontstond
eene verdeeldheid , welke tot de aftreding van twee Ministers
aanleiding gaF . De Koning omhelsde het : gevoelen van de meerderheid en lret .dien ten gevolge gevormde nieuwe kabinet, gaf
op den 13 Mei 18!8, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de vevzekering, dat de Regering de vrijtnnige beginselen
der Commissie toegedaan bleef .
Weinige dagen na die mededeeling, wendde de Algemeene
Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk zich
tot den Koning hij een adres , gedagteekend to 's Gravenhage
op den 18 Mei 1848 , luidende als volgt
o SIRE!

De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Heravormde Kerk heeft kennis genomen van het Gntwerp van
agewijzigde Grondwet voor bet Koningrijk der Nederlanden,
»zamengesteld door de Commissie, hij besluit van Uwe Majesteit,
ad .d . 11 Maart 1 .1 ., daartoe benoemd .
aDat Ontwerp is, met vergunning van Uwe Majesteit, gcdrukt
ageworden en openli,jk bekend gemaakt, opdat de Nederlandsche
aNatie over het werk diet Commissie zoude oordeelen, en, gelijk
»eveneens openlijk verzekei d is in de mededeeling van Zijne Exe .
))den Minister van Justitie in de Tweede Kamer der StatenaGeneraal, d.d . 13 Mei 1 .1,, opdat Uwe Majesteit den geest der
))Katie moge kennen, en wet .en moge of bet Nederlandsche Volk
»zich al of niet met de agemeene grondslagen van dat Ontwerp
Dkonde vereenigen .
aMogt er dus voor de Ministeriet;le mededeeling nog twijfel
ahebben hestaan, of fret Uwer Majesteits wensch ware, het geavoelen van bet Nederlandsche Volk over deze gewigtige aangealegenheid~ to vernemen, thans, na deze mededeeling, is die twijfel

97
»geheel opgeheven , en mag niet alleen , maar moet ook elk
))Nederlander die Vaderland en Vorst lief heeft, zich van wege
))zijnen Koning geroepen acute)), orn in dit tijdstip van beslis»sing over het lot van Staat en Kerk en derzelver onderling
))verband , zijne stem vrijmoedi r; to later hooren, opdat alzoo,
))door de medewerking van de Natie met hare)) Vorst en hare
»Vertegenwoordigers, het hell van het dierbaar Vaderland moge
))gehandhaafd en voor de toekomst verzekerd worden,
))De Synodale Commissie zou schijnen deze edele bedoeling van
))Uwe Majesteit to miskennen en aan den Koning ontrouw to
»worden, maar zij zou ook tevens de verdenking op ziclr laden,
))van to verwaarloozen bare hooge en beilige roeping, om de
))belangen der Hervormde Kerk, waar en wanneer dat noodig
))is, met kraeht voor to staan en to handhaven, zoo zij thans
))bleef zwijgen, en door haar zwijgen Uwe Majesteit in den
»waar bragt , dat zij instemde met apes wat in dat Ontwerp
aomtrent de Godsdienst en andere teedere aangelegenheden de
))Kerk betreffende, voorkon~t .
))Daar is echter nog eene andere reden, die haar noopt, om
))bescheiden, maar vrijmoedii7 erg rondborstig, tot Uwe Majesteit
))te spreken . Die reden is geleg en in tie verzekering, welke voor),komt in de bovengenoemde Ninis(eritele mededeeling, inhou))dende : ((dat wet van alle zijde aanmerkingen tegen bet Ont))werp van gewijzigde Gron~lwet zij)) gemaakt, maar dat de
))algemeene stem, zoowel in orenbare geschriften, als in een
))overgroot aantal petiti~n aan den Koning, zich voor de alge))meene grondslagen van bet On twerp verklaard Iueeft,a
))Sire! De Synodale Commissie staat verbaasd bij deze woorden,
adewijl zij derzelver waarbeid even min betwijfe .en, als derzelver
))goede trouw verdenken wag . Maar zij meent het er evenzeer
»voor to moeten houden , ja zij is diep overtuigd, dat een veel
ngrooter deel van Neerlands Yolk, 't welk dusverre zweeg,
~3tegen bet Ontwerp van Grondwet zoo als bet daar ligt, en
))wat de grondslagen betreft, en wat de toepassing van die be))ginselen aangaat, gewigtige bedenkingen voedt, en niet weinig
»vrees en bekommering over den inhoud van onderscheidene
))Artikelen daarin voorkomende, koestert,
5
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IOak daarom nadert de Synodale Commissie, als vertegen~woordigende de grootste Godsdienstige Gezindte in Nederland,
))tot den troop van Uwe Majesteit, met de bade, dat hat Uwer
»Majesteit behage, hat Ontwerp van Grondwet, voor dathttaan
»de Staten-Generaal wordt aangeboden, inzonderheid op hat punt
»van de Godsdienst, in ernstige overweging to nernen .
nOnder de Artikelen welke de Godsdienst betreffen, komen err
pin dat Ontwerp voor, die beginselen behelzen geheel en al
»strijdig met den geest, den toestand en de behoefte der Nedernlandsche Hervormde Kerk, de hechte steun van Uwer l iajesteits
»troop en van hat Huts van Oranje : beginselen, die in de toe))passing plat dan vreesselijke gevolgen doers duehten en zullen
}~na zich sleperx.
))Bet beginsei van onbepaalde vrijheid, om Godsdienstige
ameeningen to belijden (Art . 156), waardoor eene wijde dear
avoor bet verspreiden en inseherpen van zedelooze grondstellingen
»err onchristelijke denkbeeldea wordt opengezet ; om alle Godsndienst openbaar nit leoefenen (Art . 159) waardoor religtehaat en
' burgertwist zal worden opgewekt, die ligt in burgeroorlog
~uitbarst ; om aan de Kerkgemeenten de vrije keus barer leeraren
»te geven en bet refit van briefwisseling met hare hoofden, gelijk
s~dat, om hunne kerkeiijke voorschritten afte kondigen (Art 162),
awaardoor bet Placer, dat ailvervreemdbaar refit des Konings,
)ten vorige jare door de Staten-Generaal met overgroote meer~derheid krachtig gehandhaafd, waardoor de Koninklijke sanctie,
aalsmede de Koninklijke approbatie in eens vernietigd, de band,
)die de Hervormde Kerk weldadig en naauw aan den Staat
»bindt, verseheurd, en de gebeele inrigting dies Kerk, die, on»der de tegenwoordige Grondwet en bij bare tegenwoordige or»ganisatie, gedurende meer dan dertig jaren mogt welvaren en
))bloeijen, uit haar verband gerukt wordt .
uDaar is nog meer, Sire ! en van plat minder bedenkelijken
aaard . Dat bet genot van tractementen, pensioenen en andere
>jtnkomsten, door de Godsdienstige Gezindie of dezelver Leeraars
athans genoten, tot den stand van zaken in bet jaar 1814 zou
aworden teruggebragt (Art . 1.60), waarrnee alles, war na 1814
»van Landswege ward toestaan, zoo dan al niet dadelijk inge-
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atrokken, loch geheel los en onzeker schijnl gemaakt to worden,
awaaruit bij bet lair ijkste deel van Uwer Majesteits getrouwe onderadanen ontevredenheid, onrust en wantrouwen omtrent de Hooge
aRegering moet gehoren worden ; dal bet Onderwijs (Art 183)
»geheel vrijgelaten words, zonder regeling door de Wet, welke
abepaling met eenen slag de schoonste parel aan Uwer Majesteits
akroon verbrijzelt, en den roem en bet sieraad van Nederland,
))en de zedelijke kracht van bet zelfstandig volksbestaan der Natie
avernietigt ; - dal bet refit van ColIain zonder schadeloosstelaling, met eene pennestreek words weggenomen (Art . addit 2, in
))verband met Art . 162), een refit, dal hoogst weldadig voor de
aGemeenten moet bescbouwd warden, als bet op zulk eene liber ale
aen verstandige wijze words uitgeoefend, zoo als Uwe Majesteit
adaarin gedurende de laatste jaren is voorgegaan ; dal ook bet
»refit, om zich to vereenigen (Art . l0), hetwelk bet refit tot
avrije vergadering insluit, aan geese bepalingen, dan tot verazekering der publieke orde zou worden onderworpen, al zou
»ook de publieke welvaart daaronder to gronde gaan : -- dit,
))en nog meer, Sire ! zou de Synodale Commissie met vrees en
»kommer de toekomst doen to gemoet zien, ramp en onheil
»voor de Hervormde Kerk, den ondergang van Nederland en den
aval van Uwer Majesteits troop doen duebten, zoo zij pies, bij
abet vertrouwen op God, bet vertrouwen op Uwe Majesteit mogt
a vestiges , en zeker mogt verwachten, dal Uwe Majesteit oak
»naar hare stem zou hooren .
))De Synodale Commissie verwacht, Sire ! dal, zoo de Neders)landsche Hervormde Kerk den stag vernomen zal hebben, dies
ade Commissie, genoodzaakt door de Ministerieele mededeeling
aboven genoemd , en gedrcven door waarachtige belangstelling in
abet Neil van Kerk en Staat, bij Uwe Majesteit gedaan beefs,
avele Kerkbesturen en ook leden van bet Hervormde en van anadere Protestantsche Kerkgenootschappen zullen worden opgea wekt, ors, bij bet dreigend gevaar, merle hunne stem , tot
aafwending van hetzelve to laten hooren . Mogten vele echter ook
abhjven zwijgen, dan moge Uwe Majesteit bedenken, dat bet
azwijgen van den Nederlander, waar bij meent, dal zijne heialigste belangen veilig zijn toevertrouwd, of waar bij vreest,
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»dal spreken niet zou baten, geen bewijs is van zijne toestemming,
nmaar dat Uwer Majesteits getrouwste onderdanen zich dan het
~gelukkigst gevoelen, wanneer zij zich in hunne heiligste belangen, op Uwe Majesteit als den Vader des Vaderlands, en op
ride Volksvertegenwoordigers, veilig mogen verlaten .
»Sire ; tivij hebben vrijmoedig gesproken . Uwe Majesteit be)mint vrijmoedigheid, rondborstigheid en trouw . Wij achten ons
adaarom verpligt, van dezen onzen slap kennis to geven aan de
~rTweede Kamer der Staten-Generaal, opdat zij niet onkundig
ablijve omtrent het gevoelen vary de Vertegenwoordigers der
nNederlandsche Hervormde Kerk, in eene aangelegenheid van zoa
>>gewigtigen aard, en in een tijdstip van zoo groote beslissing .
oWij reserveren ons, bij die Volksvertegenwoordigers op het
Ontwerp van i rondwet terug to komen, zoo onze pligt ons
»daartoe mogt roepen , maar wij leggen ons verzoek eerbiedig
»neder in de handers van Uwe Majesteit, in bet voile vertrouawen, dal bet Uwer 'Iajesteit behagen zal onze bedenkingen en
abezwaren tegen het Ontwerp van gezegde Grondwet to wegen,
en zoodanige veranderingen in hetzelve aan to brengen, alsUwe
»Majesteit n+~odi r zal bevinden voor de rust, den vrede en de
»tivelvaart van Kerk en Staat, thans zwaar bedreigd .
»Met deze hede bevelen wij Uwe Majesteit en het beminde
sHuis van Oranje aan de hoede van den Allerboogste .
))De Algemeene Synodale Commissie der
Nederlandsche Hervormde Kerk . n
Hoezeer dal stuk in den boezem der Hervormde Kerk gevee
onverdeelden bijval vond en zelfs tot bet in het licht geven
van ernstige protestatien leidde, bragt echter de daarin vervatte
aansporing der kerkbesturen en leden van het Hervormde en
van andere Kerkgenootschappen, om merle hunne stem tegen
het zoogenaamde dreigend gevaar to later hooren, hare vruchten
voort . Een aantal petitien tegen de uitbreidi+rg van vrijheid,
inzonderheid tegen het refit van vereeniging, de regtstreeksche
verkiezingen, de vrijheid in het stuk van godsdienst en onderwijs, werd door predikanten en andere kerkelijke personen aan
den Koning en aan de Staten-Generaal ingediend . 1\Iaar dii
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lokte van den anderen kant een grooter aantal met vele duizende
handteekeningen voorziene petitien, voor die vrijheden uit .
Onder deze verdient die der R . K . Kerkvoogden, op den 27
Junij 1848 aan den Koning ingezonden, als tegenhanger van
lhet adres der Synodale Comrissie, hier eene plants . Dat stuk
luidt als voigt
U SIRE
a De ondergeteekende Bisschoppen , zijnde de Roomsch Ka~~tholijke Kerkvoogden in het koningrijk, wenden zich tot Uwe
Majesteit, in de overtuiging , welke hen hezielt, dat al wie
»voor de verd~diging zijner bedreigde regten bij U . M . opkomt,
))steeds een geopend oor vindt .
Toen Uwe Majesteit eene Commissie benoemde em Hoogstndenzelven een ontwerp van gewijzigde Grondwet voor to
))dragen, verheugden alle Katholijke Nederlanders zich , want
»zij warm err zijn vol van vertrouwen op de regtschapenheid,
nde billijkheid, de vrijgevigheid van Neerlands Koning . Zij
»verheugden zich in de hoop dat de in de Grondwet to brengen
~wijzigingen, de zoodanige hunner regten, waarvan lret genot
»hun zoo hrngen tijd geheel of gedeellelijk onlhouden was,
awtdrukkelijker omsclrrijven , nader bevestigen, zekerder waar»borgen zouden . Zij verheugden zich, dat de Godsdienst-vrijheid
))en de gelijkheid der onderscheidene gezindten in Nederland,
))eindelijk waarheid zouden word .en . In die hoop zagen zij zich
>>aanvankelijk ook niet bedrogen . De door Uwe Majesteit benoemde
))Commissie sloeg talrijke wijzigingen voor, en onder deze ook de
»zulke, welke, ofschoon in enkele opzigten nog wel iets to wenDschen overlatende, even wel hetgeen hoofdzaak was bevaltede . De
~vreugde der Katholijke Nederlanders hierover was des to grooter
Den to zuiverder, daar het flu wederom ten helderste bleek,
adat hetgeen zij immer hadden blijven vragen niets antlers was
»dan het refit en de vrijheid van alien , zoowel onkatholijken
»als Katholijken . Het was dan ook niet slechts de geheelheid
»der Katholijke bevolking, welke den geest en de strekking
)van hetgeen de Commissie omtrent Godsdienst en onderwijs
svoorgesteid had , goedkeurde ; maar oak van wile oorden des
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»Rijks ginger tallooze onkatholijke stemmen ter goedkeuring op .
(C De ondergeteekenden bewaarden een vertrou wend stilzwijgen .
))Dock seder
~t t Sire ! hehhen eenige manner eerr aanval ge}daan op de vrijheid van Godsdienst en de vrijheid van onderwijs , zooals die in het meer genoemde ontwerp zijn uitge~~drukt ; in adressen aan U . M . gezonden , hebben zij die
uvrijheden bestreden , en ze voorgesteld als bronnen , waaruit
»het verderf van Nederland en Oranje zou opwellen ; sommigen
nva .i hen (. en dezen zeggen to spreken nit naam van de geheele
sHervormde Kerk) geven duidelijk to kennen, dat zij, in plaa!s
))van onduhbelzinnige waarl~orgen voor de gemelde vrijheden ,
Dveeleer inkrimping der nog bestaande Grondw~t , op dit punt,

n verlangen , en alzoo den achteruitgang, althans ten dezen aan»zien, zijn toegedaan . Bij deze omstandigheden vermeenden de
»ondergeteekenden het stilzwijgen niet larger to molten bewaren .
»Dit meenden zij niet modal hun vertrouwen op U . M . verminderd was, maar omdat bun zwijgen sours tegen hunne
»meening kon uitgelegd worden, en omdat zij, de zekerste
» kennis van de ernstige verlangens hunner geloofsgenooten
»hebbende, deswege een onbedriegelijke getuigenis bij U . M .
»kunnen afileggen .
cc Zij verklaren dan eerbiedig aan U . M. dat de vrijheid van

aGodsdienst , inzonderheid de vrijheid van belijdenis en van
»openbare oeFening der godsdienst, - des roods, wat de
»oeFening betreft, met de beperking, dat zij de wettelijke
horde en rust niet ernstig hedreigen malt, - de vrijheid our de
kerkelijke verordeningen aF to kondigen, en our, volgens de
}>wetten van ieder kerkgenootschap, de leeraren aan to stellen ;
»de vrijheid van vereeniging ; de vrijheid van onderwijs to
pgeven, - deze laatste, voor wat het lager onderwijs aangaat,
»des roods met een voorafgaand, maar onpartijdig onderzoek
»naar de bekwaamheid, - dat deze vrijheden ernstig en drin»gend door alle Katholijke Nederlanders verlangd worden , en
»dat het niet geven van uitdrukkelijke grondwettige waarborgen
uvoor deze vrijheden `op alle Katholijken en inzonderheid op
Ddie van de provincien Noord-Braband en Limburg een alleruongunstigsten indruk zou oaken .
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cc De ondergeteekenden, die, mntrent ondersebeidene der op»genoemde punten, zich voor langen tijd reeds tot U. hI, gr .))wend, en hunne motieven , zoo aan het natuur- als aan bet
~~staatsregt ontleend, ontwikkeld hebben, vermeenen zich thans
,)van de herhaling htmner motieven to mogen onihouden, en to
nkunnen volstaan met de opmerking, dat er voorwaar geese
aernstige bedenking aanwezig kan zijn tegen de duidelijke uitndrukking in de herziene Grondwet van regten yen vrijheden,

')die, ofschoon min duidelijk, toch inderdaad in de bestaande
»Grondwet reeds gewaarhorgd wares .
eDaarom semen zij eerbiedig de vrijheid, om U . M . tern
adringendste to verzoeken, dat H . D . in de ontwerpen van wet
~~tot herziening der Grondwet de bovengenoemde vrijheden uit~~drukkelijk doe opnemen .
De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Kerk,
deelde haar aan derv Koning ingediende adzes op den 18 Mei
;
1848 ook aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal merle
terwiji door de Commissie tot de Zaken der Waalsche Kerken
en de Synode van het Evangelisch Luthersche Kerkgenootschap
insgelijks adressen aan die Kamer werden ingezonden ; waarbij
zij hunne zienswijze omtrent het, door de Staats-Commissie ,
zamengesteld ontwerp van gewijzigde Grondwet, voor zooverre
dit de Godsdienst en de daarrnede naauw verbondene punten
betreft , to kennen gaven . Die adressen in eenen gematigden
zin opgesteld, stakes scherp aF bij dat der voornoemde Synodale Commissie, wier onverdraagzaam streven tot beperking
van de, ook door vele Protestanten verlangde vrijheden op het
kerkelijk gebied, hoe langer hoe minder weerklank vond, en
geenszins nagevolgd werd door de Algemeene Synode tier Hervormde Kerk, welke het stilzwijgen in deze bewaarde .
Onder het groot aantal petitien, welke, to dezer zake, aan
de Tweede Kamer zijn ingediend, was er ook Gene van de
Hoofd-Commissie tot de zaken tier Israelites . Deze bragt haar
bezwaar in over het onveranderd behouden van art . 192 der
bestaande Grondwet, bewerende dat daardoor aan het Israeli
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tische kerkgenootschap de verlangde gelijkstelling zou kunnen
blijven ontzegd, ja zelfs aan die gezindheid niet eens zouden kunnen blijven verzekerd de inkomsten, welke zij van staatswege
was genietende . Daaromtrent hemerkte zij , dat het petal helijders der Protestantsche Eeredienst ruim 33 maal dat der Israelites
beloopt, maar dat het bedrag der fielders, ten behoeve van de
eerstgenoernde op de laatste tweejarige staats-begrooting toegestaan, ruim 39 maal hooger klimt dan aan de Israelitische
Eeredienst, bij de hegrooting is toegekend ; welke ongelijkheid
de Commissie wilde hebben weggeruimd .
Op den 20 3unij 1848 werden, door den Koning, twaalf
ontwerpen van wet aan de Staten -Generaal aangeboden ; hevattende de veranderingen en hijvoegingen, welke de Regering
in de twaalf hoofdstukken der' bestaande Grondwet, noodzakelijk
had geacht . Bij de daartoe betrekkelijke Koninklijke boodschap
van den vorigen da y;, gaf Zijne Majesteit onder anderen to kennen ;
Het is mij niet onbewust, dat over onderscheidene punters
))van meer of minder gewigt, verschil van gevoelen kan bestaan,
uen werkelijk aanwezig is ; maar in oogenblikkcn als het tegen)awoordige vooral, is bet de pligt van een ieder om wederkeerig
n inschikkelijk to zijn, en van eigeue denkwijze jets ten offer
»te brengen .
uIk zelf, Edel 1Vlogende Heeren l heb mij 1)13 de beoordeeling
uvan de flu voorgestelde onderscheidene wijzigingen in de Grondawet, niet aan de heoefening van een pligt onttrokken, welken
»Ik, ter bevordering van eendragt, tot waarachtig hell van
»het vaderland, met aandrang op bet harte druk .»
Die wijzigingen wares, ten aanzien van onderscheidene artikelen, niet gelijkluidend met de door de Commissie gedane
voorstellen . Voor zooveel de hjerboven besproken onderwerpen
aangaat, hepaalden de veranderingen en bijvoegingen zich tot
de volgende
EERSTE HOOFDSTUK

Artikel 10 van bet ontwerp der Commissie werd, als eene
bijvoeging, voorgedrageu in veranderde bewoordingen, luidende :
u Het refit der lngezetenen tot vereeniging en vergadering

w ordt erkend , behoudens eene wet , de uitoefening daarvan
»regelende in bet belang der openbare orde. »
DERDR HOOFDSTUK.

De bij hat 86e artikel van hat ontwerp der Commissie voorgestelde uitsluiting der geeslelijken, ward behouden, dock ingelast in bet betrokken artikel, luidende
((De laden der Staten-Generaal kunnen niet to gelijk zijn laden
))Of Procureur-Generaal van den Hoogen Raad, nosh laden van
ride Rekenkamer , noch Commissaris des Konings in de provindecien, noch geestelijken, noch bedienaren van de godsdienst .
ZESDE HO'OFDSTUR

De artikelen 156, 157 en 161 van bet ontwerp der Commissie
werden orweranderd voorgedragen . 1n hat 158 artikel van fret
enoemde ontwerp werden alleen de woorden : e burgerlijke en
))politische voorregten , » verwisseld in : e burgerlijke en burgers)schapsregten . » Het 160c artikel van bet ontwerp der Commissie
wend niet overgenomen, maar hat 192' artikel der bestaande
Grondwet onveranderd behouden .
De artikelen 159 en 162 van bet ontwerp der Commissie
werden veranderd en voorgedragen als volgt
(Art . 159 .) «Alle openbare godsdienstoefening binnen gebou~>wen en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de
»noodige maatregeleu tar verzekering der openbare orde en rust »
c(Onder dezelfde hepalint; blijft de openbare godsdienstoefening
)~buiten de gebouwen en lresloten plaatsen geoorloofd, waar zij
,thans naar de wetten en reglementen is toegelaten . »
(Art . 162 .) a De tusschenkomst der Regering wordt niet verneischt bij de briefwisseling met de boofden der onderschei ]ene
Nkerkgenootscbappen , noch , belroud'ens verantwoordelijkheid
»volgens de wet, bij de of kondiging van kerkelijke voorschriften .»
TIENDE HOOFDSTUK .

Het 184e artikel van bet ontwerp der Commissie bleef onverauderd ; maar bet 183e ward in dezer voege veranderd
e De inrigting van bet openbarr onderwijs wordt . met eer
s)hiediging van ieders godsdienstige begrippen , door de wet
.geregeld.
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Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der
aoverheid, en bovendien, soar zoo veel lief middelbaar en lager
»onderwijs betref~, hehoudens het onderzoe'~ naar de bekwaam4
»held en zedelijkheid des onderwijzers ; bet een en antler door
»de wet to regelen .
((Dc Koning doet van den staat der hooge, middelbare en
alagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten)aGeneraal geven . »
A.DDITIOPINELE ARTIKELEN .

Het
artikel van fret ontwerp der Commissie wend voorgedragen in voege als v olgt
c De heerlijke regten, betrefl"ende voordragt of aanstelling van
»personen tot openhare betrekkingen, zijn afgeschaft .
((Dc ophef ug der avenge heerlijke regten en de schadeloosaastelling den eigenaren kunnen door de wet worden vastgesteld
uen geregeld, as
De Memories van toelichting, welke die wets-ontwerpen vergezelden, bevatteden, in betrekking tot de hiervoren aangegeven onderwerpen, in de rangsorde den artikelen flier ontwerpen, de navolgende beschouwingen en ophelderingen
H00FDsTUK I .

((Art. 15 bevat bet refit der ingezetenen tot vereeniging en
vergadering, behoudens eerie wet, de uitoefening daarvan regelende in het belang der openhare orde . Veel heef;t men in flit
artikel gezocht, flat er eigenlijk net in to vinden is . Het be
vestigt slechts een refit, flat, getuigen onze menigvuldige genootschappen en congresses, reeds facto hestond, en hetwelk
het burgerlijk refit, handelende over de zedelijke ligehamen,
reeds uitdrukkelijk had erkend . Maar bet is inderdaad noodig,
flat eerie wet, in bet belang der openhare orde, de uitoefening
van flit refit rer ele, opdat men niet van de eerie zijde to vrijgevend zij, en van de andere zijde niet willekeurig eenige bepalingen van -het strafregt nu eens in werking brenge, flan eens
onuitgevoerd late . Op flat flu de Natie niet to vergeefs naar eerie
behoorlijke regeling van het refit van vereeniging en vergadering
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tivachte, is bij het 5e additionnele artikel bepaald, dat }dune yen
kort tijdsbestek daaromirent eene wet moet worden voorgedragen .»
HOOFDSTUK III .

~De geestelijken en bedienaren van de Godsdienst kunnen niet
tevens leden der Staten -Generaal zijn, orndat hunne roeping niet
is, zoo lang zij hunne herderlijke waardigheid hekleeden, zich
met de Staatkundige taken deter aarde bezig to houden .
HOOFDSTTJJc VI .

Hot is met vertrouwen , dat de Regering tot dp toeliehting
van dit wets-ontwerp overgaat . Zij heeft het bewustzijn zich,
ten aaniien van de godsdienst , op het onafhankeli jk standpunt
to hebben geplaatst , hetwelk haar past . Zij heeft bet bewustzijn
je gens alien regtvaardig, jegens niemand zwak to zijn geweest .
De betrekking van den mensch tot bet Opperwezen, zijn geloof in en zijn vertrouwen op hetzelve ; de behoefte, om, als
alles ontvalt, zijnen troost in de godsdienst to zoeken : de vormen waarin elk in gemoede meent, dat het Opperwezen zich
geopenhaard heeft of nog openbrart, dot alles is Zoo eerbied~
waardig, zoo heilig, dat geene Regering daarin eene roekelooze
hand mag slaan, maar zich, ieders vrijheid zoo veel mogelijk
ontziende, tot matiging en beteugeling moet bepolen, opdat de
openbare orde en rust niet gestoord worden,
De Regering acht zich gciukkig ten opzigte der geheele grondwets-herzienin g de algemeene meeniOg to hebben geraadpleeg+d ;
maar zij acht zich dit in bet hijzonder, wanneer zij het oog
slaat op de onderscheidene verzoekschriften, waarin over het
hoofdstuk der Grondwt t, betreffende de godsdienst is pehandeld .
De Regering heeft zich ten nutte gemaakt de wenken haar gegeven, om, bij de groote vet scheidenheid van kerkgenootschappen hier to laude, de orde bij de openbare uitoefening van de
godsdienst to bewaren . Maar zij heeft tevens afgewezen den
eisch, om, waar men voor zich vrijheid vroeg, beperkingvoor
andeesdenkenden char to stellen .
Art, 188 der Grondwet hield een voorschrift in , dat geeir
wettigen waarborg behoeft . Het doe! daarvan was gewis ruimer
dan eene bloote vrijheid van denken toe to laten, Het ruimer
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denkbeeld dat er in opgesloten lag em zijne godsdienstige meenin~
gen met volkomen vrijheid le kunnen belijden, is nu uitgedrukt .
Het vestigt een beginsel van vrijheid, dat redelijkerwijze aan
niemand mag worden ontnomen . Hij die eene andere bepaling
zoude verlangen, eischt de vrijheid voor zich, betwist ze aan
andersdenkenden . Zoodanige leer kon niet opgenomen worden

bij eene grondwets-herziening, waarvan bet does is, om, behoudens de orde , de vrijheid van alien zoo veel mogelijk uit
to breiden .
In artikel 18 ~ tier Grondwet werd aan alle godsdienstige gezindheden gelijke bescherming verleend . Die uitdrukking van
ugezindheden» was zeer onbes(emd . Zij liet, als het ware,
even als art . 188, de bedoeling in bet duister . De Regeringverlangt licht in de wetten , en bet is daarom dat de woorden godsdienstige gezindheden, in dat van kerkgenootschappen zijn veranderd .
In art . 190 der Grondwet zijn de woorden cc politieke veerregten» veranderd in dat van «burgerschaps-regten,» vermits er
thans geene retie meer van voorregten kan zijn , daar de regten
der ingezetenen in algemeene trekken door de wetten worden
vastgesteld .
Van meer belang intusschen zijn de bepalingen over de openbare godsdienstoefening en de verkondiging van kerkelijke voorschriften, zonder voorafgaande censuur .
De Regering heeft, ten aanzien van het eerste punt, met
aandacht overwogen, of het oorspronkelijke ontwerp van herziening waariijk aanleiding konde geven tot openbare godsdienstoefening op openbare plaatsen en wggen , of daaruit
spanning en onrust konden geboren worden . Zij heeft geoordeeld
hieromlrent alien twijfel to moeten wegnemen, en daardoor
gewis veler wensch to bevredigen .
In den regel is nu alle openbare godsdienstoefening alleen
toegelaten binnen gehouwen en besloten plaalsen, terwijt alleen
daar, waar zulks thans naar de wetlen en reglementen in gebruik is, de godsdienstoefening ook buiten de gehouwen is geoorloofd, opdat aan geene verkregen regten, met omzigtigheid
en beleid toegestaan, zou worden to kort gedaan .
Maar zoo de Regering van de eene zijde heeft gehoor gegeven

409
aan de wenschen van hen , die verzekering verlangden tegen
alle botsing tusschen de onderscheideue kerkgenootschappen, zij
heeft van de andere zijde den eisch afgewezen ow aan andersdenkenden eene voorloopige censuur op to leggen , welke geheel
in strijd is met alle overige beginselen der Grondwet , en een
waken zoude zijn in de hand van de Regering , waarmede zij
zich wel zoude kunnen kwetsen, maar niet verdedigen .
Hoe ? In een land waar hestaan zoovele genootschappen , die
buitenlandsche betrekkingen aank~noopen, waaronder er zelfs
zijn, wier handelingen met den sluijer van het geheim zijn bedekt , zoude men bet g odsdienslig begrip van ruim een derde
der ingezetenen aan banden willen hebben gelegd, welke de
Regering onwillekeurig zou kunnen inkrimpen of uitrekken !
Het is eene leerstelling van een groot deel der ingezetenen,
dat het Hoofd hunner Kerk de voortdurende vertegenwoordiger
van het geestelijk beginsel is , door den Stichter hunner leer
gevestigd, en dat zij met zekerheid kunnen berusten in de uitspraken , die dat Hoofd hunner Kerk over kerkelijke aangelegenheden doet . Die uitspraken moeten zij , naar hunne leer,
ongeschonden uit . de hand hunner priestess vernemen . Met welk
refit zou flu in een Staat, waarin alle kerkgenootschappen gelijke
beseherming genieten , de Regering zich de magi toekennen,
om die uitspraken vooraf to onderzoeken ; terug to houden degenen, die haar minder aangenaam ware n ; ze to wijzigen en to
verminken, en dat willekeurig, zonder regel of vaslen grond
van heonrdeeling ?
Neen : Hr staat mast geschreven ; e De Koning waakt, dat
»alle kerkgenootschappen , zich houden binnen de pales van
„gehoorzaamheid aan de wletten van den Staat, u zoo als er
geschreven shat, dat alle ingezetenen en zedelijke ligchamen
binnen die pales moeten blijven, zonder daarom aan iemand de
verpligting op le leg gen , om, voor dat hij eene load pleegt, poor'
dat hij een woord spreekt, schrijft of drukt, daarop de goedkeuring van bet gezag to vragen . flet waken der Regering , dat
alien blijven binnen de pales der wet , beslaat in bet beteugelen
van hen, die bones deze paler gaan , niet in let vlechten van
banden, opdat zij dezelve niet zouden kunnen overschrijden .

910
Als bet bedoelde kerkgenootschap vraagt , om , zonder voorloopige censuur, met hare boofden brieftivisseling to houden ,
en zonder voorloopige censuur hare voorschriften of to kondigen,
vraagt het slechts die vrijheid van godsdienstoefening , welke
hare leer behoeft . Eu , als andersdenkenden de Regering den
last willen opleggen , om preventive rnaatreg+elen tegen deze
vrijheid to semen, vragen zij geese vrijheid meer voor zich ,
maar eerie beteugeling voor anderen , welke zij voor zich zouden
verwerpen . Daaraan mag de Regering geen gehoor geven .
En, wat zou de Regering ; met dat gevaarlijk wapen doer? Indies
zij er met gestrengheid gebruik van maakt, indien zij verwerpt
al datgene wat, bij vergezochte gevolgtrekking, nadeelig zouden
kunnen werken, zal alle vrijheid van verkeer tusschen de hoofden
van het kerkgenootschap en de leeken belemmerd zijn , en er
is religiehaat en religieoorlog uit to voorzien . Indies de Regering daarentegen mild is in het toelaten der afkondigingen, en
uit die afkondigingen vloeijen inderdaad ongeregeldieden voort,
flan is zij de deelgenoote van de oorzaken flier ongeregeldheden
en onmagtig om ze beter.rgelen .
Ilet placet is alzoo in de hand der Regering een wapen, flat
haar in hare roehing om rust en orde to bewares, slecht verdedigt, maar dreigt haar zelve to kwe(sen .
Het is bier ais in de meeste maatschappelijke zaken : bet
goede, bet nuttige, bet doelmatige zijn onderdeelen of gevolgen
van hetgeen regtvaardig is .
De Regering, die bier tegenstand biedt aan de weinig beradene
wensehen van hen, die andersdenkenden aan banden willen
leggen, buiten de onderdrukking van elke overtreding der wet,
loom hierdoor, flat zij onder geen geestelijkgezag hoegenaamd
wil bukken, en flat zij , als bet noodig is, ten aanzien van
alien, zonder onderscheid, genoegzame kracht zal weten to
ontwikkelen om alle genootschappen hisses de pales van geboorzaamheid aan de tivetten to houden . »
IIOOFDSTUK

X.

uOok bij de voordragt van flit wets-ontwerp mag de Regering zich verheugen, de aandacht op bet voorstel der Commissie

van 17 Maart jl ., to hebben gevestigd . OFschoon loch de gevoelens ten opzigte van bet onderwijs aanmerkelijk uiteenloopen ;
sommigen eene volkomene vrijheid wenschen ; anderen alleen
aan de Regering het beheer over het onderwijs wihen hebben toegekend ; weder anderen hemelhoog verheffen de wet van 1806
en de uitkomsten die dezelve heef't opgeleverd ; nog anderen die
wet als eeu voortbrengsel van eenen reactionnairen geest verwerpen , en den lof, aan het lager onderwijs her to laude gegeven, als overdreven beschouwen ; - ofschoon sommigen in
het voorslel der Commissie de zaden van tweedragt en religielraat zien, anderen daarentegen het middel om nultigen vooruitgang to bevorderen en alle spanning weg to ruimen ,-zoo heeft
loch de Regering de overtuiging gekregen, dal zij door het
ontwerp, zoo als het thans gew ijzigd wordt aangeboden , den
middenweg heeft gekozen, welke tot bevrediging kan leiden,
indien slechts de grondslagen, hier gelegd, met beleid worden
ontwikkeld .
De inrigting van bet openbaar onderwijs wordt, zoo luidt nu
bet ZE artikel van bet ontwerp van wet, met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen, door de wet gere geld . Dat wit
zeggen : er zal een openbaar onderwijs zijn, dal zich niet begeeFt op bet terrein der godsdienstige begrippen ; en de inrigting
van dal onderwijs zal door de wet worden geregeld, dal wil
zeggen, zal uitgaan van bet gezag .
Tegenover dit openbaar onderwijs, door den Staat ingesteld,
aangekweekt, aanbevolen en beschermd, zal intusschen overstaan bet re fit v~or elk, die, naar regelen door de wet to stellen , van zijne bekwaamheid en zedelijkheid kan doers blijken,
om vrijelijk zijne kundigheden aan anderen mede to deelen .
Tegenover dal openbaar onderwijs, van bet gezag uitgaande,
zal overstaan bet refit der ouders om naar hunne begrippen de
opvoeding hunner kinderen to regelen, en de ontwikkeling van
hun verstand toe to vertrouwen aan hen , die, geheel onafbankelijk van bet gezag, met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid tot bet geven van onderwijs hebben verkregen,
Dit vrij onderwijs blijft ecbter onderworpen aan een billijk

toezigt tier overheid , en zoo is inderdaad gewaakt en voor bet
refit van den Staat , om to zorgen voor de ontwikkeling tier
jeugd, en voor bet reg t tier ouders, om in het kiezen van leermeesters aan geen dwang onderworpen to zijn .
Er is meer in het voorstel tier Regering .
Had zij uitsluitend het refit , om onderrigt to does geven , dan
ware er inderdaad een monopolie ontstaan, een refit van nitsluiting, en tat was, men moet het erkennen, de strekking tier
wet van 1806 .
De Regering haalt tilt niet aan, om eene onbepaalde afkeuring
tier wet aan den tag to leggen . Neen, het is waarschijnlijk,
tat, to tier tijd, de invoering van een stelsel van opvoeding,
hetwelk uitsluiting tot grondslag nam, noodzakelijk was . Vele
en belangrijke instellingen zijn bij dcrzelver geboorte op uitsluitende regten gevestigd geworden ; hebben daardoor vastheid
gekregen, on' later de banden of to werpen, weike veranderde
tijds-omstandigheden niet meer noodzakelijk makes .
Uitsluiting leidt op den duur tot routine en tot een blind volgen van gezag : beide gevaarlijke klippen , die vooral dan vermeden moeten worden, wanneer van alle zijden in alles wrijving
en vooruitgang plaits hebben .
De Regering, zij erkent het gaarne, gait flu of van een
stelsel, tat vooral in den aanvang goede vruchten heeft gedragen ; maar tat stelsel was reeds geknakt en ondermijnd, zoo tat
tie overgang tot een nieuw eene noodzakelijkheid is geworden .
De inrigting van het onderwijs naar de wet van 1806, heeft
misschien to dies tijde verdraagzaamheid gesticht . Zij doet bet

thins niet meer .
Thins ziet men er dwang in , dies men er bevorens niet in
schijnt to hebben gezien .
Dwang nu wekt mistrouwen op, en nit mistrouwen kin
geen verdraagzaamheid geboren worden . Het is tins de pligt
tier Regering tat mistrouwen weg to semen, opdat de ingezetenen, hoe uitsluiiend ook in hunne godsdienstige begrippen,
als Staatsburgers ver lraagzaam worden . 1- let is soot, bet is
pligt, terug to komen van een stelsel, tat men reeds om then
untie to bewares heeft ondei mijnd .

Men behoeft loch slechts een oog to slaan in bet veelbesproken
Koninklijk besluit van 2 Januarij 1842, om de overtuiging to
erlangen , dal flu reeds sedert zes jaren de wet van 1806 geheel
mank gaat . Bij dal besluit loch is bet schooltoezigt verbrokkeld ; de schoolboeken zijn aan de censuur van geestelijken,

van te8en over elkander staande Kerkgenootscbappen onderworpen . En of er jets aan ontbrak, is er bij bepaald, dal caeteris
paribus op de godsdienstige gezindheid ties onderwijzers acht
moest worden geslagen .
Neen, dergelijk mank stelsel voldoet nosh aan de bedoelingen
van hen die de wet van 1806 ontwierpen, noch aan de begeerte
tier ouders, die met warmte de opleiding hunner kinderen owhelzen . Het voldoet niet aan hen, die op de scholen, bij het
aanleeren van aigeweene kundigheden, de godsdienstige begrippen willen hebben op zijde gesteld, en het voldoet non veel winder aan hen, die verlan gen dal de godsdienstige ontwikkeling
van de eerste jeugd of gepaard ga met bet verkrijgen van kundigheden . Voor deze laatsten zelfs is bet onregtvaardig .
No, daarentegen,- wan neer bet wets-ontwerp den Regering
wordt aangenomen, kan er voldoening voor alien zijn . Want er
kan zijn een openbaar onderwijs, waarbij eens ieders godsdienstige begrippen worden ge~erbiedigd, en een vrij onderwijs,
dal bij sommigen op den grond van eene bepaalde leer kan zijn
gevestigd, bij anderen op eene mededinging met bet openbaar
onderwijs berust, en zoo doende ijver, inspanning en verbetering uitlokt .
De w ijziging in het 3e artikel van dit wets-ontwerp (over
het Armbestuur) heeft geese bijzondere toeliebting noodig . Hier
is slechts, zoo als op meer plaatsen, de retie der wet weggelaten . »
HOOFDSTUK XII .

Ad art. 4 van het wets-ontwerp (het 2e van het ontwerp der
Commissie.) Ook dit artikel verschilt van de voordragt der Commissie .
Het eerste gedeelte leverde de minste moeijelijkheid op . Door
openbare betrekhingen zijn hier alleen staatsburgerlijke betrek-

kingen , betrekkingen van bestuur, in onmiddellijk verband
staande met de uitvoerende Inapt, hedoeld . Het refit van collatie
is daaronder alzoo niet begrepen .
Het tweede gedeelte, voorwerpen van eigendom betreffende,
is, zoo de Regering zich vleit, voorzigtig genoeg gesteld, om
aan den eenen karat (lien eigendom tegen krenking to heveiligen,
en aan den anderen karat den Stoat met geldelijke verpligtingen
niet to overladen .
De wetgever zal, na hedaard en zorgvuldig onderzoek, daaromlrent kunnen vaststellen, wat zijne wijsheid voor Stoat en
eigenarcn beide zal bevinden wenschelijk to zijn, v
De aangeboden twaalf wets-ontwerpen gaven, in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, tot menigvuldige bedenkingen en
aanmerkingen aanleiding . Geheel de overweging der Afdeelingen
van dot Stoats-Collegie werd intusschen als beheerscht door een
vijftal hoofdpunten, welker regeling, zoodanig als zij door de
Regering was voorgesteld, niet met de denkwijze van de meerderheid der Kamer strookte . Twee flier hoofdpunten betrofl~en
het stelsel van vertegenwoordiging en den Raad van State ; maar
de drie overigen trodden betrekking tot het refit van vereeniging,
de godsdienst en het onderwijs
Ten aanzien van die drie onderwerpen bragt het voorloopig
verslag der Commissie van Rapporteurs, gedagteekend 13 Julij
1848, de volgende algemeene beschouwingen in het midden
HET REGT VAN VEREENIGING .
e De groote meerderheid ziet er peen overwegend bezwaar in,
om bij de Grond wet flit refit, onder bepaalde voorwaarden, als
beginsel to erkennen, waardoor don, na de vaststelling der to
dezer zake gevorderde wet, de toepasselijkheid van bekende
Strafbepalingen vervallen zou . Iaar to gelijkertijd houdt die
meerderheid zieh overtuigd, dot het daartoe betrekkelijk artikel
15 van wets-ontwerp I nog eene aanmerkelijke wijziging en nitwerking hehoeft, om aannemelijk to kunnen worden geacht .
Zonder to dezer plaatse in de hijzonderheden nopens flit punt

to treden, zij bier alleen aangemerkt, dat de meerderheid , ook op
bet voorbeeld der to dozen aanzien met veel meet behoedzaamheid
gestelde Belgische Staatsregeling, eene sphtsing verlangt tusschen
de bepalingen, die bet refit van vereeniging en de zoodanige,
die bet refit van vergaderiug beireffen ; alsmede, dat men niet

kan toegeven, dat, vooral vat bet refit van vergaderiug betreft,
genoegzame waarborgen zouden hestaan tegen al de ongelegenheden en gevaren, die daaruit kunnen voortvloeijen in de enkele,
veel le weinig omvattende woorden, dat de uitoefening van zoodanig refit, in bet belang der openbare orde, door de wet zal
worden geregeld, n
DE GODSD(ENST .

« Bij de behandeling van dit uiterst teeder punt hehben zeer
vele leden bun leedwezen betuigd, dat de Regering door bet
opnemen van bet artikel in de Grondwet, betrekkelijk de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen en de afkondiging der kerkelijke voorschriften, er toe heeft
bijgedragen, om de aandacht der bevolking algemeen op onderwerpen to vestigen, die steeds met groote behoedzaamheid
moeten warden hehandeld . Verscheidene leden bleven er nog
op aandringen, dat bet hedoeld artikel nit bet VI' der ontwerpen van wet weder wierd weggenomen . De meerderheid
echter, geleid door de begeerte, om, zooveel in haar is, de
eendragt tusschen de burgers van den Staat to helper bevorderen,
verklaarde, nu eenmaal to diet zake bij de grondwets-herzieniug
een bepaald voorstel is gedaan, in dat voorstel to zullen hemsten, order uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, dal bet nog eene
in bun oog volstrekt noodzakelijke aanvulling erlangde . 7,ij
wilde na~nelijk met duidelijke woorden in de Grondwet hehben
uitgedrukt, dat bet afkondigen van kerkelijke voorsebriften ,
zoodra daardoor ht staalkundig terrein wordt aangeraakt, steeds
bereikbaar zal zijn door de strafwet .
Verscheidene andere leden konden zieb niet geheel met deze
zienswijze vereenigen ; zij verklaarden, dat zij on'Jer gewone
omstandigheden de opneming van eerie bepalin€; van dezen aard
in de Grondwet niet zouden hehben verlangd , maar dat zij
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thans, na al het deswege voorgevallene , tot geruststelling van
velen, bet behoud daarvan, zonder na Iere heperkingen, noodzakelijk achtten .
Hn ONDERWIJS .
((00k in verband met de wenschen naar meerdere vrijheid
tot bet oprigten van scholen en bet geven van onderrigt, die
zich bier to laude toenemend en van meer dan eene zijde hebhern geopenhaard , heefi de meerderheid gemeend to kunnen
toegeven , dat bet beginsel der vrijheid van onderwijs in de
Grondwet geschreven wierd , mils , gelijk trouwens fret voorstel der Regering (lit reeds medebrengt of doet veronderstellen,
alle scholen aan een naauwlettend toezigt der overheid onderworpen blijven, dat toezigt door de wet geret;eld worde, en voor
zoo veel het middelbaar en lager onderwijs betreft, voortdurend afdoende waarborgen voor de bekwaamheid en zedelijkheid
der onderwijzers bestaan . Desniettemin zoo die zelfde meerderheid hare toetredin,c niet kunnen schenken, indien zij vreezen
moest, daardoor merle to werken tot bet doer verhlaauwen van
die aanhoudende zorg voor het openbaar onderwijs, in zijnen
geheelen omvang, welke bij art . 224 der bestaande Grondwet
aan de Regerinl ; als een dune pligt is opgelegd . Verscheidene
leden gaven daarom bepaald het verlangen to kenen , dal het
aangehaalde grondwettig voorschrift behouden mogt blijven .
Voor de meerderheid echter was de boofdzaak nog van eenen
eenigzins anderen aard, en meet bepaald tot de lagere scholen
betrekkelijk . Die meerderheid, namelijk doordrongen van de
overtuiging, dat een goed ingerigt lager scboolwezen eenen
allergewigtigsten invloed op de zedelijkheid en verstandelijke
beschaving der Natie uitoefent, en dat de schoolwet van 3
April 1806 uit (lit oogpunt zeer nuttig heeft gewerkt, m~rakt
hare toestemming ondergesehikt aan bet verwerven der meest
mogelijke zekerheid, bij de Grondwet zelve, dat al dit goede
niet zal verloren gaan . Zij verlangt uit d in boofde, dat bij bet
vrijelijk toelaten der oprigtin;; van bijzondere scholen door
daartoe bevoegden, al de aandacht der Regering op de openbare lagere scholen gevestigd blijve, zoodanig, dat deze nergens
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onibreken en door hare goede inrig~ing en den geest van bet
daargegeven onderwijs, den nadeeligen invloed temperen of to
niet does de eigenaardige gebreken, die misscbien maar al to
zeer vela nieuw op to rigten hijzondere scholen zullen aankleven . In dien geest dus dringt de rneerderheid er ieer stark op
aan, dat bet bij art . 2 van bet wets-ontwerp X voorgestelde
artikel eene aanvulling erlange, boofdzakelijk strekkende om to
bepalen, dat bet voortdurend tot de bijzondrre zorg der Regering behooren zal, om to waken, dat in iedere gemeente, zonder
onderscheid, van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs worde gegeven .
De bedenkingen, die de afzonderlijke wets-ontwerpen , in
betrekking tot de bier behandelde punten, hadden doen ontstaan,
luiden als volgt
ONTWERP VAN WET N° . I .

((Art . 15 . Onder verwijzing naar betgeen in bet eerste gedeelte van dit verslag omtrent bet gevoelen der meerderheid
wegens de bier voorkomende nieuwe bepaling gezegd is, merkt
men to dezer plaatse nog aan, dat de beweerde ni~erdere behoedzaamheid der Belgische Staatsregeling, omtrent fret refit
van vereeniging en vergadering, bij eene vergelijking der artt .
19 en 20 dien Staatsregeling, met bet tegenwoordig artikel van
zelve in bet oog valt . Daar is bet refit van vergadering beperkt
door de hijvoeging der voorwaarden : paisiblement et sans armes, en komt eene zeer gewtgtige uitzondering voor, namelijk,
dat de vergaderingen in de open iucht ten eenen male aan de
politieke verordeningen onderworpen blijven . Voor een en ander
heeft men bier niets antlers dan bet voorschrift, dat bij de vast
to stellen wet bet belang der openbare orde in bet oog moot
worden gehouden . Overigens hebben, bij de afzonderlijke overweging van bet artikel, verscbeidene laden nog als bun gevoelen
to kennen gegeven , dat men joist, oh dat later, met epzigt
tot bet refit van vereeniging en vergadering, de handen niet
gehonden zouden zijn, de regaling daarvan zonder eenige be-
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perking aan de wet rnoest overlaten . Sammige leden opperden
ten aanzien van lret artikel nog een antler denkbeeld . Zij meenden dat men niet wel den fir orid-wetgever een refit kan doen
erkennen, en vroegen, jegens wie zulk eene erkentenis plaats
had of kon hebben . In hun oog zou dus de eenvoudige bepaling, dat hot refit tot vereeniging en vergadering door de wet
wordt geregeld, waarin dan do erkentenis van hot refit stilzwijgend zou liggen opgesloten, boven de voorgestelde verkieslijk zijn, n
ONTWEBP VAN WET III .

((Art . 15 . Met opzigt tot de uitsluiting der geestelijken meent
men dat de Regering to ver is gegaan . Al wit men aannemen,
dal de betrekking van lid der kamer moeijelijk met de waarneming van kerkelijke dienst is overeen to brengen, dan moot
men toch de gelegenheid tot hot doen eener keus geheel vrijlaten, en dit is bij do tegenwoordige redactie van hot artikel
geenszins hot geval, daar hot geestelijken onvoorwaardelijk uitsluit ; terwijl loch immers de geestelijken van moor dan den
kerkgenootschap, ook wanneer zij geheel en al als bijzondere
burgers leven, hun geestelijk karakter geenszins verliezen . Men
zou dus in alien gevalle do uitzondering beperkt willen zien tot
geestelijken, die de kerkelijke dienst niet verlaten hebben . a
ONTWERP VAN W ET. VI .

((Art . 2 . Onderscheidene leden vinden, in weerwil van helgeen
de Regering tot verdediging daarvan heeft aangevoerd, bezwaar,
om eon voorschrift in do Grondwet op to nemen, zoo geheel
en al onbeperkt als, dal, hetwelk in de woorden ; Ieder BEEJJDT
zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid, is vervat .
Eene wijde dear zou daardoor worden opengezet voor hot verspreiden van allerlei, voor de rust en orde der maatschappij,
en de goede zeden verderfelijke leerstellingen en begrippen . Het
belijden brengt loch van zelf hot openlijk verkondigen door mond
en pen merle, en als men dan bedenkt, welk eene ruime nitlegging aan hot begrip van godsdienstige meeningen kan gegeven worden en dikwijls ge~even is, moot men erkennen, dal
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werkelijk, onder den dekmantel van godsdienst, eene alles om •verwerpende leer zou kunnen worden gepredikt . Men ziet lief
hezwaar niet in , dat in lief behoud van art . 188 der bestaande

Grondwet gelegen kan zijn ; maar indien bier volstrekt ook van
bet belijden van godsdienstige meeningen gesproken moet worden, zou toch door de eene of andere hijvoeging behooren nit
to komen, dat bet belijden van zulke meeningen aan dezelfde
verantwoordelijkheid onderworpen hlijft, als van alle andere
meeningen .
Art. 4 . Ook de nooclzakelijkheid der wijziging van art . 190
der bestaande Grondwet kan men niet toegeven , maar na dat
de Regering eenmaal begrepen heeft, tot zulk eene wijziging
to moeten overgaan, had, meent men, de nieuwe redactie gelukkiger kunnen zijn . Uit de daarbij gebezigde bewoordingen
last zich loch afleiden dat alleen de belijdenis, zonder meer ,
bet genot van dezelfde brrrgerlijke en burgerschapsregten verzekert . Zich zelve gelijk hlijvende, had de Regering, even als
in art . 2, in plants van : de belijders van onderscheidene godsdiensten, - de belijders van alle godsdienstige meeningen moeten
schrijven . lllaar verre verkieslijk acht men bet, in verband met
art . 3, van leden der onderscheidene kerkgenootschappen to
sprekeu .
Art. 5 besloten plaatsen . Enkele leden vonden ecnig bezwaar
in deze uitdrukking . Zij vroegen }vat daar onder verstaan moest
worden, en of bijvoorbeeld de kerkhoven in (lie benaming begrepen waren . Even zoo opperden enkele leden bedenkingen
tegen de bewoordingen ; behoudens de noodige maatregelen ter
verzekering der openbare orde en rust . Zij meenden, dat dit voorbehoud zou kunnen worden ingeroepen, om de inmenging der°
politie in de openbare godsdienstoefenin J to wettigen ; terwijl,
naar bun gevoelen, de politic zich niet anders darn gevraagd of
geroepen met die zaak bemoeijen moest .
Wat de 2e alinea van bet artikel betreft, hebben vele leden
verlangd hekend gemaakt to worden met de weuen en reglementen, waarvan daar gesproken wordt, en met de gemeenten,
waar de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen en
besloten plaatsen, die men bij deze bepaling op bet oog heeft,
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gebruikelijk is . Zonder zulk eene nadere toelichtipg warm zij
buiten magte, om de zaak , die bet bier geldt , to beoordeelen .
Eenige andere leden daarentegen meenden , dat de verleende
vrijheid tot bet houden van kerkelijke omgangen op bepaalde
plaatsen, van weinig beteekenis zou zijn , indien zij onderworpen bleef aan de voorwaarde van wetten en reglementen to
kunnen aantoonen, waarop bet bestaande gebr •u ik zich grondde .
Dit laatste was toch in vele der bedoelde gevallen onmogelijk,
weshalve deze leden de toelating wilden uitgestrekt hebben tot
alle plaatsen, waar de omschrevene openbare godsdienstoefening
thans gebruikelijk is .
Daar art, 192 der bestaande Grondwet , volgens bet voorstel
der Regering, onveranderd zou behouden worden, hebben eenige
leden doen opmerken, dat de daarin voorkomende hepaling ,
volgens welke de tractementen, pensioenen en andere inkomsten,
van welken aard ook, TITANS door de onderscheidene godsdienstige gezindheden o f derzelver leeraars genoten wordende, aan
dezelve gezindheden verzekerd bl7jven, zoodanig is uitgelegd, als
of niet slechls de geheele v roeger genotene som aan de gezindheden wierd gewaarborgd, maar ook aan dezelfde bezoidiging
steeds voor een gelijk aantal leeraren aan dezelfde kerkelijke
gemeente moest worden uitbetaald . Men hield die uillegging
voor verkeerd, en meende, dat de eens bij de Grondwet aan
eene gezindheid verzekerde som, wet niet verminderd, maar
toch op eene andere wijze verdeeld kon worden .
Ook over de beteekenis van bet wooed TITANS, in de aange-haalde zinsnede van art . 192, heeft men zich uilgelaten . De
leden warm bet eens, dat dit TITANS niets anders kon beteekenen,
dan bet tijdstip der uitvaardig ing van de Grondwet van 1815 ;
zoo als dan ook wei kelijk de Staats-Commis~ie in haar ontwerp
van gewijzigde Grondwet, (art. 100) een dergelijk gevoelen lead
ombeisd . Alleen over bet handhaven diet bepaling van art . 192
openbaarde zich verschil van meening .
Verscheidene leden wilden voortdurend de toezegging of verzekering , tot hetgeen bij de uitvaardiging der Grondwet van
1815 bestond, beperkt hebben , en zulks le meet, omdat voor
die milde bepaling een bijzondere regtsgrond aanweaig was ge-

121
weest, ontsproten uit de handelwijze eerier vroegere regering,
die zich van de overgeblevene kerkelijke goederen had meester
gemaakt ; terwijl veer de sedert 1815 aan de verschillende godsdienstige gezindheden toe ;elegde sommen zulk eerie reden tot

voortdurende verwaarborging net ken worden aangevoerd . Andere leden daartegen meenden , dat de billijkheid merle bragt,
om de toezeggin ; ; van art . 192 der hestaande Grondwet, toepasselijk to waken op al vat op het tegenwoordig tijdstip en
dus in 1848, door de oriderscheidene godsdienstige gezindheden
genoten wordt .
Men hecft ten slotte de aanmerking gemaakt, dat art . 192
overanderd blijvende, daarin nog steeds van godsdienstige gezindheden gesproken zal worden, terwijl in de andere artikelen
van lief hootdstuk thins overal kerkgenootschappen is gesteld .
ONTWERP VAN WET X .
a Art. 2 . Terwiji de Commissie van l apporteurs, vvat de
hoofdstrekking (Icier bepahng betreft, de vrijheid neemt le verwijzen naar hetgeen daaromtrent, als bet gevoelen van de meerderheid der Kamer , in bet eerste gedeelte van dit verslag is
wtgedrukt, rnerkt zij hier nog aan , dat de inhoud van fret
tegenwoorditJ artikel ook in andere opzigten bestreden is geworden . Inzonderheid is dit bet geval geweesL met opzigt tot
bet bier voarkornend voorschrift, dat de wettelijke regeling van
fret openbaar onderwijs zal moeten plaits hebben , met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen . Zeer vele leden hebben
bet betreurd, clot de Regering er toe is overgegaan , om zoo
jets in de Grondwet to brengen ; zich op een gebied to Ewagen,
dat de wetgever zoo min mogelijk rnoet aanraken, en daardoor
mis~cliien joist die verdeeldheid to voeden , welke zij zooveel
mogelijk wil doer ophouden . Men heeft voorts gevraagd, vat
eigenlijk door die eerbiediging vane ieders godsdienstige begrippen
to verstaan zij , eerie vraag, welker beantwoording w •e ldra van
greet helang zal zijn, omdat de wTetgever tech zal moeten weten,
wit hij to eerbiedigen heeft . Bedoelt men daardoor, dat bij lief
geven van openbaar onderwijs geene zoodanige geloofspunten
of leerstellige begrippen zullen molten worden aangeraakt, waar-

omtrent tusschen de hestaande kerkgenootschappen verschil
beerscht, of moet men bier aan de godsdienstige begrippen eene
nog ruimere beteekenis toekennen 2 In beide gevallen, en vooral
in bet laatste, last zich voorzien , dat op de openbaae scholen
bijna gehcel geen onderwijs zal kunnen worden gegeven in
verseheidene vakken , waarvan de behandeling bijna onmogelijk
is , zonder dat er lets words aangevoerd of gezegd , dat geacht
kan worden niet met bet godsdienstig begrip van dozen of genen
to strooken . 4ok de , uit bet besluit van 2 Januarij 18!2 voortgevloeide censuur van schoolboeken , waarvan de Regering in
bare memorie vary toelichting met zekere afl eUring spreekt ,
zou bij zulk eene opvatting to stronger worden . Dit is nog niet
alles . Het openbaar onderwijs omvat versehillende takken daarv an , en als men dan bedenkt, dat de godgeleerde faculteiten
bij ooze nit 's lands kas onderhoudene hooge scholen niet denkbaar zijn, zonder hepaald onderwijs in leerstellige begrippen
die niet door alle bestaande kerkgenootsehappen worden omhelsd, en dat dus bij dozen tak van openbaar onderwijs de
eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen onmogelijk is ,
zou eene strenge toepassing van bet vooruitgezette beginsel bet
bestaau Bier faculteiten zelf kunnen aanranden . Daar zoo lets
niet in de bedoeirng der Regerrng kan lrggen, is door vole
leden aangedrongen op de noodzakelijkheid, om , indien de
voorgestelde bepaling omtrent de eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen in de Grondwet ge5chreven moot blijven ,
die ten minste tot bet lager onderwijs to beperken .
Wat bet middelbaar onderwijs, alsmede de middelhare scholen
hetreft, waarvan in bet voorgestelde grondwets-artikel gesproken
words, heeft men de vraag gedaan, was de Reg,ering onder
doze snort van onderwijs en van scholen verstaat . Het is toch
bekend en nog onlangs op nieuw in eon bij de Lamer uitg ebragt verslag opzettelijk ontwikkeld, dat tot no toe bier telande
wettelijk geene middelhare scholen hestaan , daar de wet van
3 April 1806 alle scholen, die niet onder de Latijnsche scholen
of zoogenaamde gymnasien gerangschikt kunnen worden, onder
de algemeene hemming van lagere scholen begrijpt, en daarentegen, volgens bet organiek besluit voor bet hooger onderwijs
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van 2 Augustus 1815, de Latijnsche scholen tot dien tak van
bet onderwijs behooren .
Bij de vereischten 'oor het geven van middelbaar err lager

onderwijs moet, naar men meent, behalve bekwaamheid en zedelijkheid, ook geschiktheid geteld worden . Men kan uitgestrekte
kundigheden bezitten en echter geheel verstoken zijn van de
geschiktheid om die aan schoolkinderen merle to deelen .
Eindelijk heeft men gevraagd, of onder de vereischten in den
lageren onderwijzer ook niet de hoedanigheid van Nederlander
geteld zou moeten worden . Tot nu toe bestaat een koninklijk
besluit, hetwelk bet toelaten van vreemdelingen tot het geven
van lager onderwijs aan bepaalde regels verbindt .
Art. 3 . Enkele leden zouden de bepaling, wegens de regeling
van het armbestuur door de wet, geheel weggelaten willen zien,
omdat zij bet tot stand brengen van eerie goede wet op dat
stuk voor onmogelijk houden . Andere leden daarentegen willen
het voorschrift wegens deze wet behouden hebben, maar met
de uitdrnkkelijke bijvoeging, dat de wetgever geeee inhreuk
mag makers op bet refit der bestuurders van liefdadige instellingen om de reglementen daarvoor vast to stellen of in wezen
to houden, in overeenkomst met bet doel, bij bet stichten dien
instellingen , of bij bet voortdurend verleenen van giften door
de stichters of gevers beoogd .
ANTWERP VAN WET XII .

Addit. art. 4, alinea 1 . Sommi ge leden hebben verklaard
bet to betreuren , dat de bepaling omtrent de afschat rig der
heerlijke regten, betrefFende voordragt of aanstelling van personen, in bet voorstel van Grondwet is opgenomen . Die regten
waren bij de staatsregeling van 1798 afgeschaft . Zij zijn sedert
regtens niet bersteld en ook uit banners aard strijdig met den
tegenwoordigen regeringsvorm, die bet bezit van regeringsregten door bijzondere personen niet toelaat . Zoodra men van
afschaFFrng vary regten spreekt ,~ doet men aan schadeloosstelling
denken , en hoewel nu de regering in dit geval zulk eerie scha •
deloosstelling niet bedoelt, zou zij zich toch in eerie reeks van
moeijelijkheden wikkelen, die zij had kunnen voorkomen . Beter
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ware bet dan nag geweest, deze afschaffing bij de wet vast to
stellen . Andere leden, ofschoon zeer voor de afschal ng der

flier bedoelde heerlijke regten gestemd, dachten op dit punt
eenigzins antlers . Zij konden de afschai ng zonder schadeloosstelling moeijelijk overeenbrengen met de handelwijze der Regering, die sedert 1814 en 1815, in verscheidene provincien des
Rijks, heerlijke regten van dezen aard door het Domein had doen
verkoopen en in Noord-Braband de afschaffing deter regten had
geregeld, onder het verleenen van schadeloosstellingen , welke,
ten minste gedeeltelijk, uit de provincials kas warm bekostigd .
Er warm leden , die schadeloossteliing verleend wilden hebben
voor de zoodanige der in dit le lid van dit artikel aFgeschaFte
heerlijke regten, door welker afschaffing een tivezenlijk geldelijk
verlies geleden werd, dat uit den titel van aankomst zelveu
blijkbaar moest zijn .
Het gezegde der memorie van toelichting, dat onder de zonder schadeloosstelling aFgeschaFte heerlijke regten, bet refit van
collatie niet begrepen is, wilds men vrij algemeen in dit art ikel
ze1F opgenomen hebben . Enkele leden ecbter wilden ook bet collatie-refit zonder schadelooastelling hebben afgeschaft .
Alinea 2 . Men heeft gevraagd, hoe men aan sommige der
bier bedoelde heerlijke regten eene geldswaarde zal kunnen toekennen, bij voorheeld aan de zoodanigen, die bet refit geven
van hoogheemraad to zijn .
Sommi gen hebben bet verlangen genii, dat bet tot stand

brengen eener wet, omtrent de afkoopbaarheid der tienden,
eene zaak, waaraan algemeen in bet belang van den landbouw
veel gewigt wordt gehecht - regtstreeks bij de Grondwet verpligtend wierd gesteld,n

De Regering heeft, op de hedenkingen en aanmerkingen,
betreiFende de algemeene en bijzondere beschouwingen wegens de
bovenvermelde onderwerpen, bet navolgende geantwoord :
ALGEMEENE BESCH®IJWINGEN .
HET REGT VAN VEREENIGING .

rcTen opzigte van bet refit der ingezetenen tot vereeniging en
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vergadering, is er tusschen de Regering en de Kamer geen verschil over bet beginsel .

De meerderheid der Kamer schijnt alleen eerie splitsing to ver •
langen, tusschen de hepalingen, die bet refit van vereeniging en
de zoodanige, die bet refit van vergadering betreffen, en schijnt
niet to kunnen toegeven, dat, vooral wat bet refit van vergadering hetreft, de bepaling : e beboudens eerie wet, de uitoefening
a daarvan regelende in bet helang der openbare orde,a genoegzame waarborgen zoude opleveren tegen al de ongelegenheden
en gevaren, die daaruit zouden kunnen voortvloeijen .

Het is niet wel mogelijk bier dit punt to bebandelen, zonder
to gewagen van hetgeen op pag . 12 van bet Verslag wordt gezcgd, ten opzigte van art . 15 van bet IQ Wets-ontwerp (zie
hierworen hladz . 117) . Daar schijnt de meerderbeid der Kamer to
verlangen, dat in de Grondwet zelve zou moeten worden opgenomen, dat elke vergadering vreedzaam en zonder wapenen moet
plaats hebben, en dat de vergaderingen in de open lucht, geheel en al aan de politie-verordeningen onderwcrpen blijven .
De Regering acht bet hoogst gevaarlijk, om in de Grondwet
eenige bepaalde voorwaarde vast to stellen, vermrts daaruit zou
kunnen worden afgeleid, dat de wetgever geene andere of meerdere zoude kunnen vaststellen . De Regering gelooft integendeel,
dat de bepaling, dat alle vergadering ongewapend moet zijn ,
to veel zoude omvatten , vermits er vergaderingen bestaan err
moeten toegelaten worden, alleen strekkende om zich in bet
gebruik van wapenen to oefenen . De Regering meent al vender,
dat in onderscheidene omstandigheden bet erkende refit van vereeniging en vergadering aan veel strenger banden beboort to
worden gelegd, dan bier door de Kamer zijn aangewezen . Het
voorschrift, bij art . 15 van fret P Wets-ontwerp daargesteld,
oncierwerpt bet refit van vereeniging en van vergadering aan
alle voorscbriften, die de wetgever noodig mogt oordeelen, om
de uitoefening van dit refit vuor bet behoud der openbare orde
onschadelijk to maker . 11'14 dit voorschrift kunnen in de wet worden opgenomerr de voorwaarden, door de Kamer aan de hand
gegeven, gewijzigd naar den aard en bet doel der vereenigingen
en bijeenkomsten of vergaderingen, naar de omstandigheden en
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behoeften der plaatsen, waar zij zullen gehouden worden, en
vooral naar de tijdsomstandigheden van vrede of oorlog, inheleg-verklaring en andere . De wet ten dezen aanzien to maken,
moet met omzigtigheid worden daargesteld, en zelfs de mogelijkieid in het belang der open hare orde overlaten, om, onder
de noodige waarhorgen your de vrijheid der ingezetenen, het
gegeven regt tijdelijk to schorsen . Dit apes ligl in de woorden :
«behoudens eene wet de uitoefening regelende in het belang
der openbare orde . a De Regering, welke er hoogen prijs op
stelt om onder alle omstandigheden wettelijke middelen to kunnen
aanwenden tot behoud der orde, tie eerste hehoefte van elke
verlichte natie, zoude meenen, dat iedere uitbreiding of inkorting van het ontwerp of aan eene billijke vrijheid schadelijk,
of aan wanorde bevordelijk zoude kunnen zijn .
DE GODSDIENST .

ccBlijkbaar zijn ten aanzien van de Godsdienst de bezwaren
van de meerderheid der leden slechts hetrekkelijk . Zij zouden
liever hebben gezien, dal de vrijheid van verkeer tusschen de
leeraren en hoofden van kerkgenootschappen bij de Grandwet
onaangeroerd ware gebleven ; maar zij is nogtans blijkbaar van
oordeel, dat, flu deze zaak aangeroerd is, bet ook raadzaam is
daarin to berusten . Er is Been onderwerp, waaromtrent de Regering zich, ten aanzien van bet eensternmig gevoelen der Kamer
met haar, meer verheugt dan op dit punt . De Regering hoopt,
vertrouwt, ja is bijna overtuigd, dal de bevestiging van vrijheid in godsdlenst en onderwijs zal leiden tot eene verdraagzaamheid tusschen alle Staatshurgers, welke door geen dwang
kan verkregen worden en ernstig dreigde to worden verstoord .
Het is waar, de Kamer wilde dal vrij verkeer nog aan eenen
band hebben gelegd, waaj
bij elke schrede , gedaan op het staatkundig terrein, reeds vary zelve strafbaar zou zijn . Zoodanige
bepaling behoort zeker niet in de Grondwet . Derzelver onbepaaldheid zoude tot de grootste moeijelijkheden bij het daarstellen
tier Strafwet aanleiding geven ; maar het ontwerp heeft inderdaad
bepaald al wat lret bepalen moest , door to zeg gen : «behoudens
e verantwoordelijkheid volgens de wet .)) Nu loch moet het bur-
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;erlijk regt beslissen, zoo iemand door eenige afkondiging mogt
benadeeld worden, omtrent de schadeloosstelling welke hij daarvoor kan vorderen . Zon moet het Wetboek van Strafregt beslissen, wanneer strafwaardig of de Staat of bijzondere personen
zijn aangerand ; en de Regering moet waken, dat de vrijheid
tot geene losbandigheid leide en de Kerkgenootschappen zich
trouden binnen de paten van gehoorzaamheid aan de wetten
van den Staata
HET ONDERwIJs .

« Ook ten dezen aanzien is bet bezwaar der meerderheid
slechts van betrekkelijken aard . Immers zij beaamt bet beginsel
tier vrijheid van onderwijs, behoudens bet toezigt der overheid,
Floor de wet geregeld, en behoudens waarborgen van hekwaamheid en zedelijkheid . AIleen wenscht de meerderheid, dat de
aandacht der Regering op de openbaae lagere scholen gevestigd
bhjve, zoodanig dat deze nergens ontbreken en door hare goede
inrigting en den geest van bet char gegeven onderwijs uitmunten . Zij schijnt dit zelfs zoo vet to willen hebben uitgestrekt,
flat het voortdurend tot de bijzondere zorg der Regering beIlooren zal, to waken, dat in iedere gerneente, zonder onderscheid, van overbeidswege voldoend openbaar lager onderwijs
worde gegeven .
De Regering heeft bereids bij de memorie van toelichting to
kennen gegeven , dat het openbaar onderwijs van de Regering
moet uitgaan, zij behoort to zorgen, dat daartoe voldoende gelegenheid aanwezig zij . Om echter to dezen aanzien de Regering
zoodanig aan banden to leggen, dat zelfs geene combinatie van
kleine gemeenten zou kunnen plaats hebben , schijnt een at to
uitgestrekte last en to grooten band op to leggen .
Zij meent dat in de load bij art . 2 van het Xd' wets-ontwerp
voldaan is aan al hetgeen redelijkerwijze in de Grondwet behoot t to worden opgenomen, door to stellen ; d dat de inrigting
))van bet openbaar onderwijs door de wet geregeld wordt . a Zij
maakt echier geene zwarigheid, ter voldoening en to gemoetkoming aan de bezorgdheid der Kamer, in art . 2 de bepaling
van art. 224 der Grondwet taalkundig gewijzigd op to nemen :
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n Net openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende

»zorg der Regering . »
BIJlZO1iIDERE BESCflOIJWP GEN .
ONTWERP VAN WET N° . Y .

((Art. 15. De opmerking hij art . 15 gernaakt, is bereids 1nj
de hoofdpunten van beschouwing genoegzaam hehandeld . Het
erkennen van bepaalde regten aan de ingezetenen, is een tier
hoofdoogmerken van grondwetten, en de Regering hegrijpt alzoo
niet waarom die erkenning niet rondweg zou kunnen wordetr
uitgedrukt, maar slechts als ter loops, ingewikkeld en door de
verwijzing naar eerie wet, welke bet rent moet regelen, zoude
kunnen worden aangenomeu . u
ONTWERP VAN WET N°. III .

((Art, 15. Ten aanzien van art . 15 meent de Regering hare
sidling to moeten vasthouden ; beperking van uitsluiting tot bet
volstrekt onvermijdelijke . Des net to min acht zij de geestelijken, die bun karakter als zoodanig niet hebben verloren, minder
geschikt, om zitting in de Staten-Generaal le nemen, daar zij
moeten geacht worden bun geheele lever vreemd aan staatkundige bemoeijenissen to zijn geblevcn .a
ONTWERP VAN WET N° . VI .

«Daar in de boofdzaak geen verschil meer tusschen de Regering en de meerderheid der Kamer bestaat, acht de Regering
bet onraadzaam wijzigingen in bet ontwerp le brerigen .
Het spreekt toeh wel van zelf,, dat, met welke volkomene
vrijbeid ook een ieder zijne godsdienstige meeningen kan belijden, hierdoor evenmin als door alle andere vrijbeid, de repressive
hepalingen omtrent boon, laster en aanranding tier openbare
orde, rust en zedelijkheid en vat dies meer zij, net worden
verlamd . De dekmantel, waaronder de misdaad gepleegd wordt,
kan nooit de misdaad wegnernen of onstrafbaar maker .
Tegen bet prediken van voor rust, orde en zedelijkheid verderfelijke leerstellingen en begrippen, tegen bet verkondigen van
eerie alles omverwerpende leer, heeft de maatschappi j beperkende
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wapenen . Er is eene grens voor de wrijving van denkbeeldeflb
Die grens stelt de Strafwet . Die stelt zij, zonder onderscheid
of een maatschappelijk twistpunt, een godsdienstig of een letterkundig; , is opgeworpen, en Been renter zal immer oordeelen ,
(lat , hoe onschendbaar ook de godsdienstige belijdenis of de
woning der ingezetenen zij ,die onschendbaarheid de overtrecling
der Strafwet zou kunnen dekken .
Artikel 4, 2ou misschien weder van xgodsdienstige
meeningen, )7 gewag hebben kunnen makers, ofschoon bet geschrevene volkomen lief voorgestelde doel uitdrukt : zeker kon
men niet stellen sde leden der onderscheidene Kerkgenootschapdaar niemand verpligt is tot eenig kerkgenootschap to
behooren, en desniettemin elk gelijke regten en aanspraken heeft.
Art. 5 . Ten aanzien van art . 5 schijnen de gevoelens eeniger
mate uit elkander to hebben geloopen, maar eene meerderheid
schijnt zich niet toners bet ontwerp to hebben verkiaard .
Ten opzigte der
en reglementen kan men verwijzen
naar eene l)ijzondere Nota hierbij gevoegd :
Art.

pen

,

4.

}~

wooers

aanwijze<<de de verordeningen nopens bet houden van
aisnog in bet Hertogdom Limburg
en op sommige plaatsen der provincien Noord-Braband,
Gelderland en Zeeland van toepassing zijnde .
1 • . Wet van den 18 Germinal X jaar .
Art . 45 der wet verbiedt de godsdienstige plegtigheden buiten
de kerkgebouwen in de steden, alwaar kerken van verschillende
NOTA

OPENBARE PROCESSIEN,

gezindheden zijn .

2° . Circulaire van den 30 Germinal XI jaar .
.Houdt de verklarin t;, dat bet bovengernelde wets-artikel slccbts
van toepassing is daar waar, bebalve de R . K . Kerk, eene
destantsche Consistoriale kerk bestaat, dat is in plaatsen, welke
eene protestantsche bevolking van 6000 melon bevatten .

pro+

3 Circulaire van den 29 Mei 1819 n° . 3838 .
Hierbij wordt, ingevolge Koninklijk rescript van den ?5 illel
1819 left K ., hot houden van openbare procession beperkt tot
tweemaal in bet jaar, daaronder niet begrepen de ommegangen
op de kruisdagen en op St, 1\Iarcusdag .

4o. Missive van den 28 Julij 1819 n° . 3883 .
Bevat inlichtingen aan den Gonverneur van Lirrrburg, waara
uit blijkt, dat de twee toegestane processien (uitgenornen die op
de kruisdagen en op den St . Marcusdag) niet anders mo3 en plaats
hebben dan op Zondag .
5 Girculaire van den 22 Februarij 1820 n' . 4174 .
Houdende mededeeling, dat Zijne Majesteit, bij rescript van
den 17 daar to voren n° . 17, veroorloofd heeft, dat de processien, welke niet begrepen zijn in die, welke, volgens de
circulaire van den 29 Mei 1819 n 3838, zijn toegestaan, en
daarom binnen de kerkgebouwen moesten hesloten blijven, voor
zooveel de dorpen betre ft, kunnerr uitgestrekt worden tot hinnen
de muren der aan de kerken grenzende kerkhoven .
6° . Besluit van den 23 April 1822 lett . W •
Bepaalt, dat bet houden van openhare processien zal worden
toegelaten in die gemeenten der Noordelijke provincien alwaar
zulks, zonder interruptie, altijd beeft plaats gehad .
NB . Dit is het geval met sommigen gemeenten in NoordBraband, Gelderland en Zeeland, mitsgaders met de
gemeente Laren in Noord-Holl ind ; welke gemeenten
bijna uitsluitend eene Katholijke hevolking bevatten .
.
Missive
van den 1 Junij 18221 n°. 6208 .
7°
Geeft inlichting aan den gouverneur van Zeeland, order opmerking, dat bet besluit ook van toepassing is met opzigt tot
de begra fenisplegtigheden en andere godsdienstige verrigtingen,
welke buiten de kerken geschieden .
Art . 192 der Grondwet is opzettelijk letterlijk behouden , ten
erode, ten aanzien van een zoo feeder punt, geen nieuw geschil
op to werpen . Vele antecedenten hebben de heteekenis en stickking van dit artikel aangewezen ; hoogst onvoorzigtig zou bet
zijn, daarin zelfs eene verandering van woorden to maker .
De Regering vindt des to minder reden , om de woorden
godsdienstige gezindheden in dat van herkgenootschappen to veranderen, omdat aan het laatste woord onmogelijk €en andere
beteekenis dan aan het eerste kan worden gegeven .
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ONTWERP VAN

WET N°. X .

Na het , bij de algemeene beschouwing,en , ten aanzien van
het onderwijs , aangevoerde, en na daar to hebben toegegeven
eene bijvoeging in art . 2, waardoor aan een' belangrijken
wensch der Kamer wordt voldaan, kan de Regering geene
verdere wijziging noodzakelijk oordeelen . Zij rneerrt , dal ails
verdere opgeworpen bezwaren voortvloeijen tilt een verkeerd

begrip drr woorden met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen . Deze woorden beteekenen loch in de load niets antlers
dan : behoudens den eerbied , welkerr men aan ieders godsdienstige begrippen verschnldigd js . Gesclriedenis, zelfs kerkelijke geschiedenis, kan geleerd worden , zonder den eerbied uit
het oog to verliezen, welkerr men aan audersdenkenden verschuldigd is .
1-let voorschrift, bier gegeven, strekt alleen, om van de
openbare scholen to weren datgene, wat men theologischen
twist noemt .
Het spreekt van zelf,, dal men , bij de instelling van bet
openbaar onderwijs, er op bedacht zal moeten zijn , hetzelve
zoo goed en grondig mogelijk in to rigten , ten cinde ails belanghebbenden to bewegen daarvan gebruik to maken en de
concurrentie met de vrije scholen to knnnen volhouden .
Hoe dit zal moeten geschieden zal de ondervinding genoegzaam leeren ; maar dit stelt de Regering vast, dal bet best, ja
bet eenig middel , om de openbare scholen to doers bloeijen,
daarin bestaat, ow op die scholen eenen onbepaalden eerbied
voor ails godsdienstige begrippen to bewaren en in to prenten,
en bet is daarom , dal dit denkbeeld is uilgedrukt .
Zoo de wet verstaande, sluit zij dan ook niet nit afzonderlijke
theologische leerscholen . Want hoezeer daar bepaalde begrippen
worden onderwezen en behandeld, mag er loch ook wel de
eerbied voor bet gevoelen van andersdenkenden bew •a ard blijven .
Eene bijzondere bepaling orntrent de noodzakelijkheid, dal de
lagers onderw ijzers Nederlanders zouden moeten zijn, acht men
niet noodzakelijk .
Het vereischte vary bekwaamheid , hetwelk, bij den lageren
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onderwijzer, voornamelijk in de kennis vhn de taal bestaat ,
zal wel als van zelf bijna alle vreemdelingen moeten does uitsluiten .
Om voorts, boven een onderzoek naar zedelijkheid erg bekwaamheid, nog een antler onderzoek naar zoogenaamde geschiktheid in to stellen, zoude de deur openzetten aan volstrekte
willekeur, vermits daaromtrent zoo vele gevoelens kunnen bestaan, als er beoordeelaars zullen zijn .
Ten aanzien van bet armhestuur zal bet wel zeker moeijelijk
zijn eene voldoende wet to maker . Maar de drang der omstandigheden kan ligtelijk zoodanig worden, dat bet hoogst noodzakelijk is met eene wet tusschen heiden to treden, en joist om
dat dergelijke wet een uitvloeisel van den rood zijn kan, is bet
onraadzaam, orn in de Grondwet de voorschriften er van aarr
bepaalde regelen of voorwaarden to verbinden . a
Or TWERP VAN WET N°. XII .
Add . art. 4 . alinea l . Uit deze aanmerking wag de Regering opmaken, flat deze voorgestelde bepaling de goedkeuring der meerderbeid wegdraagt . Overbodig kan zij tegenwoordig niet worden geacht, even weinig aan hare noodzakelijkheid getwijfeld . Door de
onderscheiding, in bet artikel zelf opgenornen, en in de memorie
van toelichting nader ontwikkeld, wordt hare regtmatigheid
verdedigd . Die regtmatigheid wordt daardoor niet opgeheven,
dat ook deze heerlijke regten vroeger en later voorwerpen zijn
zijn geweest van koop en verkoop . Ook daaruit kan thans geene
verpligting tot schadevergoeding wor den afgeleid . De grondwetgever is vrij zoodanige regten to scheppen en to vernietigen .

In de memorie van toelichting is aangetoond, dat bet refit
van Collatie verschilt van den aard der heerlijke regten bier
bedoeld, en daarom door bet eerste gedeelte van dit artikel
niet wordt getroifen . De vermelding daarvan in de Grondwet
zelve, zoo bet begrip van deze bepaling wel verduisteren, niet
verduidelijken, vermits flu de toepassing van dit eerste gedeelte van dit artikel alleen mag worden gemaakt op de openbare betrekkingen , die van wege den Staat, de provincien of
de gemeenten worden opgedragen en bekleed .
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Alinea 2 . Hetgeen met betrekking tot bet tweede gedeeYte
van dit artikel staat aangeteekend , behoort tot bet domein
van den gewonen wetgever .
Na dat de 11lemorie van heantwoording door de Afdeelingen
der T« eerie Kamer overwogen was , heeft de Commissie van
Rapporteurs op den 8 Augustus 1848 een algemeen verslag, op
de twaalf wets-ontwerpen uitgebragt , waarin , met betrekking
tot de bier behandelde hoofd- en ondergeschikte punters, bet
volgende wordt aangetrofl'en :
AILGLMEEM BESEHOIJ

'I11GE11 .

JIET REGT VAN VEREENIGING .

((Dc groote meerderheid is op nieuw tegen bet artikel, hetwelk omtrent bet refit van vereeniging en vergadering in de
gewijzigde Grondwet zou geschreven worden, npgekomen In tussehen was bet aantal der leden, die onvoorwaardeliik tegen de
regtstreekscbe grondwettige erkentenis van zoodanig refit gestemd wares, slechts gering . Verre de meeste zagen in die
erkentenis gees overwegend bezwaar, mils slechts de mogelijkheid open bleef, om de uitoefening van bet refit zoodanig to
regelen, als, blijkens de memorie van heantwoording , in de
bedoeling der Regering ligt . Maar dit flu, vreesde men, zou,
als eenmaal bet tegenwoordig art, 15 van wets-ontwerp I was
vastgesteld, bet geval niet meer kunnen zijn . Men kon zicb bijvoorbeeld niet goed voorstellen, dal, als de Grondwet aan de
ingezetenen bet refit om zich to vereenigen en om vergaderingen of bijeenkomsten to houden, had toegekend, de gewone
wetgever flog weder de mogelijkheid, om under hepaalde omstandigheden de uitoefening van (lit refit to schorsen, zou kunnen openlaten . Daarbij mogt niet nit bet oog worden verloren,
dal men bier to laude aan eene lelterlijke, strenge opvatting
der grondwettige voorschriflen gewoon is ; hetgeen dubbel behoedzaam moet makers, om in de Grondwet algemeene beginselen op to semen, waaromtrent men reeds vooruit kan berenen, dal zij niet voortdurend in hare voile uitgestrektheid zullen
kunnen worden toegepast . De ondervinding omtrent art. 4 der
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bestaande Grondwet, waarin insgelijks zulk een algemeen beginsel
omtrent de regten der vreemdelingen voorkwarn, kan hier tot
eene waarschuwende les verstrekken .
De groote meerderheid blijft het om deze redenen hoogst
wenschclijk achten, dat het grondwets-artikel, betrekkelijk bet
refit van vereeniging en vergadering, in den geest der memorie
van beantwoording, en op het voorbeeld der vroeger aangehaalde artikelen 19 en 20 van de Belgische Staatsregeling, gewijzigd en aangevuld worde . Zoodanig eene redaetie van bet
bedoelde grondwets-artikel zou welligt den meesten bijval vinden, die uitdrukte, dat het refit van vereeniging en vergadering
alleen erkend werd, behoudens de voorwaarden en de wijze van
uitoefening, door de wet to regelen . n
DE GODSDIENST .

c(Terwijl een niet onaanzienlijk aantal leden in het gevoelen
bleef volharden, dat de bepaling van art, 8, wets-ontwerp VI,
omtrent de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene
kerkgenootschappen en de afkondigrng der kerkelijke voorschriften, niet in de Grondwet behoort to worden op r enomen,
en in die opneming steeds cell onoverkomelijk bezwaar zag,
hebben vele leden verklaard, zich met het ten deze gedane
voorstel, onder de bestaande omstandigheden , to kunnen vereenigen, 1'laar vermits bij verre de meeste Bier laatste ledendit
gunstiger gevoelen eenigiijk gegrond was op de opheldering,
die de memorie van beantwoording omtrent de beteekenis der
woorden : ebehoudcns verantwoordeliikheid volgens de wet)) behelst,
werd van hunne zijde zeer nadrukkelijk to kennen gegeven,
dat zij de op dit punt gedane voordragt alleen zouden aannemen
in den zin, door de Regering zelve daaraan gehecht ; zoodat
indien de geldigheid en juistheid van die uitlegging in twijlel
kon worden getrokken, zij zich verpligt zouden achten, daarom
alleen hunne stem aan bet VT' der wets-ontwerpen, zo' als
dit thans ligt, to onthoudeniu
HET GNDERWIJS .

ccEnkele leden hebben zich op nieuw zeer stellig tegen bet
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denkbeeld verklaard, om het begiu3el der vrijheid van Onderwijs,
in de Grondwet op to semen ; meenende zij, dat daardoorniet
alleen aan het lager schoolwezen een gevoelige slag zou worden
toegebragt, maar tevens voet zou kunnen worden gegeven aan
nieuwe finantiele bezwaren voor den Staat, in zooverre namelijk men de nadeelive gevolgen van die vrijheid door maatregelen
tot uitbreiding van het openbaar lager onderwijs mogt willen
temperen . Andere leden gaven blijken van to dezen aanzien
meer met de inzigten der Regering in to stemmen .
De groote meerderheid echter bleef bij de vroegere betuiging
volharden, dat zij, niet dan schoorvoetend tot de erkentenis van
het beginsel der' vrijheid van Onderwijs kunnende toetreden, die
toetreding ondergeschikt moest makers aan bet erlangen van
waarborgen, dat daardoor bet voortdurend bestaan van een goed
lager schoolwezen niet in de waagschaal zou worden gesteld .
Deze meerderheid achtte uit dat oogptnit de wederopneming
der bepaling in de Grondwet, dat het openbaar onderwijs een
voorwerp van aanhoudende zorg der Regerir?.g zijn zal, van
betrekkelijk ondergeschikt belang ; vermits het daarbij eene
schoonklinkende verklaring gold, die onder bet tegenwoordig
stelsel kracht en beteekenis mogt hebben, maar deze bij de
voorges1,elde regeling grootendeels zou verliezen . Daarentegen
bleef zij zeer groot gewigt hechten aan bet vroeger geuit verlangen, om in de Grondwet de verpligtin r; geschreven to zieu
tot bet aannemen bij de wet van bet beginsel, dat overal in
bet Rijk van overheidswe,e voldoend openbaar lager onderwijs
zal worden gegeven . Het tegen dit verlangen geopperde bezwaar kan niet worden geacbt van eenig gewigt to zijn, daar men
dezerzijds redelijker wijze wel niets meer kan hebben bedoeld
dan -bet openstellen der gelegenheid tot bet erlangen van voldoend openbaar lager onderwijs voor de tot iedere gemeente behoorende jengd, zonder dat men daarom de vestiging van eene
afzonderlijke openhare lagere school ook in de allerkleinste gemeente vorderde . De meeste leden maakten voortdurend bunne
goedkeuring van bet Xde der wets-ontwerpen van de bij bet
voorloopig verslag uitdrukkelijk gestelde voorwaarde afhankelijk .a

JUJZO~DERE IESCHOU'RIM EN .
ONTWERP VAN WET JN . VI
a Art. 2 . De meerderbeid der leden is geenszins overtuigd,
dat het her vastges(elde beginsel : « leder BELIJUT zijne gods))dienstige meeningen met VOLKOMEN vrijheid , » niet to eeniger
tijd tot noodlottige gevolgen aanleiding zou kunnen geven, in
zoover als men den dekmantel der godsdienst to baat ztru kun+
Hen nemen, om leerslellingen en begrippen (e verspreiden, strijdig met de orde en rust der maatschappij , met de openbare
zedelijkheid en met onze grondwettige instellingen . lief is waar,
de Regering geeft in zeer stellige bewoordingen to kunnen, dat
de slrafwet tegen zoodanig misbruik bchoort to waken, en wat
zij daaromtrent zest, kornt zoo geheel met de inzigten der
leden overeen, dat risen, indien hare opvattting juist was, in de
aanneming van bet voorgedragen
rondwets-artikel niet de
minste zwarigheid zou zien . Maar zij beeft geenszins bewezen,
dat bier datgene zou mogen en kunnen geschieclen, wat ook
voor hare mcening voor de maatschappij behoefte is . Wat toclr
beteekent volkomene vrijheid, als men deze naderhand weder
door cene strafwet kan beperken ? Zouden integendeel tegen de
geldigheid of aannemelijkheid vau zoodanig eene strafwet niet
de ondubbelzinnige bewoordingen der Grondwet kunnen worden
ingeroepen? En indien bet zoo zeer van zelf spreekt, dat de
volkomen vrijheid bet refit tot bet vaststellen van repressive bepalingen tegen mislrruik niet uitsluit, waarom is dan bijvoorbeeld in ditzelfde outwerp van gewijzigde Grondwet, waar zij
van de vrijheid van drukpers spreekt, de verantwuordelijkheid
volgens de wet uitdrukkelijk voorbehouden 2 De meerderheid
blijft bet alzoo wensehelijk en noodzakelijk achten, dat door de
bijvoeging van eene soortgelijke beperking als in bet artikel
wegens de drukpers is opgenomen, aan tie bier voorkomende
zeer algemeene verklaring hare gevaarlijke strekkrng ontnomen
worde .
Door eenige leden is teruggekomen op de in bet voorloopig
verslag gemaakte aanmerking tegen het voortdurend onveranderd
bestaan van art . 192 der Grondwet, vvelk artikel, vooral ook
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bij de daaraan gegeven uitlegging, de strekking heeft, om de
schatkist voortdurend en zelfs toenemend met aanmerkelijke fasten
to bezwaren . n
ONTWERP VAN WET N° . X .

cArt. 2 . De groote meerderheid, de uitlegging aannemende,
die in de memorie van beantwoording aan de wcorden, eerbiediging van seders godsdienstige begrippen, gegeven wordt, ziet
daardoor de tegen die inlassching gerezene bezwaren vervallen,
en kan dus in zooverre met bet tegenwoordig artikel genoegen
nemen ; terwijl men omtrent de overige daartegen bestaande bedenkingen verwijst naar de ontwikkelingen, in derv aanhef van
dit verslag (in betrekking tot bet onderw?js) opgenomen, a
ONTWERP

AN WET 1N° . Xli .

eAddit art.' 4. Verseheidene leden hebben, op de reeds bij
de vorige gelegenheid ontwikkelde gronden, verklaard de afschaf ng der heerlijke regten, waarvan in bet 1° lid van dit
artikel gewag wordt gemaakt, indien deze zonder eenige schadeloosstelling plaats had, niet to kunnen biliijken . »
Ten gevolge van de aanmerkingen bij bet al gemeen verslag
gemaakt, zijn er nog nadere wijziyingen in onderscheidene wetsontwerpen voorgesteld . Die, welke de bier hehandelde onderwerpen betreffen, veranderden de hierna volgende artikelen in
dezer voege
ONTWERP' VAN WET N ° . I .

Art . 15, d Het refit der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend .
aDe wet regelt de uitoefening van dat rel ;t in bet belang der
d openbare orde . a
ONTWERP VAN WET N° . VI .

Art. 2 . crleder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volakomen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij
ten hare leden tegen de overtreding der strafwet . a
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ONTWERP VAN WET N^ . X .

Art . 2 . eHet openbaar onderwijs is een voorwerp van de aarrhoudende zorg der Regering .
((De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld .
c Het geven van onderwijs is vrij, behoudens bet toezigt der
a overheid , en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager
a onderwijs betreft, behoudens bet onderzoek naar de bekwaamheid
Ken zedelijkheid der onderwijzers ; het een err ander door de
a

«wet de regelen .
<(Er wordt overal in het 'Rijk van overheidswege voldoend
(t openbaar lager onderwijs gegeveu .
«De Koning doet van den staat der hooge, middelbare en
c, lagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag ; aan de Statenc• Generaal geven .
Deze en de overige wijzigingen in de andere wets-ontwerpen,
graven aanleiding tot een nieuw onderzoek bij de Tweede Kamer,
waaromtrent in de zitting van den 15 Augustus 1848 een nader
algemeen verslag wend uitgebragt . Daarin komen de onderwerperi
Godsdienst en Vereeniging op nieuw ter sprake, waaromtrent
wordt in bet midden gebragt, ten aanzien van
HET REGT VAN VEREE IGING .

De in art . 15 van wets •o ntwerp I gebragte wijziging beeft
weinig bijval gevon~len . Sommige leden meenden ze1Fs, dat daardoor' nog vender dan to voren was afgeweken van hetgeen omtrent dit punt van de zijde der Kamer wordt verlangd, en dat
reeds vroeger is gebleken geenszins met de zienswijze der Regering to strijden . De meerderbeid heeft dies ten gevolge ten sterkste
aangedrongen op eerie andere redactie van bet artikel, en zich
daarbij zoodanig nitgelaten, dat de Commissie van Rapporteurs
meent het daarvoor to molten houden, dat de redactie bij bet
eerste algemeen verslag aangeduid , de gevoelens bet best zou
vereenigen . Zeker is het, dat de redactie van dit art ikel op het
lit van het geheele wets-ontwerp een beslissenden invloed zal
uitoefenen . a
e

1a9
DE GODSDIENST .

«Nagenoeg algemeen heeft men de bijvoeging, waarmede tie
Regering thans art . 2 van bet ontwerp van wet n o . VI beeft
aangevuld, niet zeer duidelijk, en daarom minder doeltrefhend
gekeurd . Men moest zich het omtrent dit artikel voorgevallene
voor den geest brengen, om de bedoeling der Regering to verstaan , die wet in den geest der Kamer zal willen beletten, dat
men zich to eeniger tijd op de hier toedestane volkomene vrijheid
beriep, out werkelijk strafbare handelingen als onbereikbaar voor
de strafwet to doen voorkomen . Men bleef dan ook vragen,
waarom de Regering bier niet de eenvoudige bewoordingen
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet gebruikt
heeft, die hij bet artikel betrekkelijk de vrijheid der drukpers
(art . 13 van he t wets-ontwerp I) zijn gevoegd .

Hierop is eerie tweede nota van nadere wt zigingen door de
Regering aangeboden, w'aarbij, voor zooveel de wets-ontwerpen
I en X betreft, voorgesleld werd, in betrekking tot :
HET REGT VAN VEREENIGING .

Art . 15. Het laatst~ lid aldus to lezen

oDe wet regelt en heperkt de uitoefening van dat refit in bet
o belang der openbare' orde .
HET ONDERWIJS .

Art. 2 . De nieuw ingevoegde zinsnede :

((Er wordt overal in bet Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven,~3 als 3' alinea van bet artikel to verplaa tsen , voor de woorden : ((let geven » enz .
Op den 16 Augustus 1848 namen tie beraadslagingen in de
Tweede Kamer over de wets-ontwerpen tot herziening der
Grondwet een aanvang .
Bij de algemeene beraadslagingen die op den 17 flier maand
voortgezet en op den 18° gesloten werden, voerden 38 leden bet
woord . 1\ieest alien spraken over bet refit van vereeniging, de
godsdienst en bet onderwijs, welke onderwerpen genoegzaam bet
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geheel beheerschten . De meerderheid toonde zich bereid, om de
voorgestelde bepalin gen , to diet zake, aan to semen ; dock de
minderheid bleef zich er tegen verzetten, zonder evenwel, over
bet algemeen, andere dan de reeds herhaalde males beantwoorde
bedenkingen aan le voeren, of zelfs in eerie regtstreeksche wederlegging van de door de Regering gegeven verklaringen, in de
memories van toelicht lug en beantwoording vervat, to treden .
Nadat cle algemeene beraadslagingen wares gesloten, werden
de wets •o ntwerpen ieder in bet bijzonder aan de orde gesteld,
en ook daarbij bleek bet , dal bet verschil van denkwijze hoofdzakelijk voortvloeide uit meerdere of nuindere vrijzinnigheid amtrent bet stink van de godsdienst. De beperkingen den vrijheden,
welke de minderheid verlangde, hadden hlijkbaar gees antler
doe!, darn am de Kerk aan banden to leggen, ten einde de heer-

schappij over de gezindten, naar welgevallen to kunnen uitoefenen .
De meerderbeid intusschen begreep , dat dit stelsel niet was
vol to bouden en narn derhalve genoegen met de wijzigingen,
welke in de oorspronkelijk voorgedrageue vrijzinnige bepalingen
wares aangebragt ter to gemoetkoming in de bezwaren van hen,
die de inzigten den minderheid deelden .
Van Regeringswege werd op de bedenkingen, bij de beraadslagingen in bet midden gebragt, geantwoord bij de redevoeringen door de Ministers in onderscheidene zittingen uitgesproken .
Die redevoeriligen of gedeelten van dezelve, welke de hier
bebandelde hoofdonderwerpen betreffen , luiden als volgt :
HET REGT VAN VEREENIGING,

(Ontwerp van Wet na I .)

De lijdelijke ltilinister van Justitie zeide to dies aanzien hoofdzakeli jk
aWat bet regt van vereeniging aangaat, dacbt ik inderdaad,
dat na de uitgewerkle en logisebe rede van den laatsten spreker
van hedcn morgen, bet niet noodig zou geweest zijn daarover
nag bet woord to voeren . Maar nu heeft men van de Regering
eerie nadere nitlegging ver!angd , en men heeft zelfs verklaard
claarvan zijne stem afhankelijk le zullen makes . Ik meen, dat ik
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volkomen zal voldocn aan hetgeen men bedoeld beef(, door een-

voudig aan U Edel r~Iogenden voor to leggen, hoe ik en mijne
ambtgenooten de hepaling van art . 15 steeds hebben verstaan .
Ik kan niet instemrnen met die leden, die meenerr dal dit artikel niet in de Grondwet moest zijn opgenomeu geworden . Ik
geloof integendeel met een der eerste sprekers nit Zuid-Ilolland,
dat de Grondwet ook bepaaldelijk strekt en strekken moet, om
regten en vrijheden to erkennen en daardoor to verzekeren . Met
hetzelfde refit waarmede men (bans zegt : « lief refit van vercceeniging ligt in de natuur, bet is (Ills nu(teloos er melding van
ate makers,)) met hetzelfde refit zou men kunnen zeggen : « waarccloe de vrijheid van drukpers in de Grondwet geschrevenr
u Drukken is toch niet antlers clan copieren, en daartoe beef(
« men voile vrijheid ; » met hetzelfde refit zou men kuimen
vragen : a waartoe in de Grondwet opl;enomen, dal elk zijne
agodsdienstige meeningen met volkomen vrijheid be?ijdt? Nien mand immers word( daarin (bans verhinderd ?» met bet zelfde
refit zou men kunnep zeggen : «waartoe lio refit van vrij vercckeer en vrije briefwisseling met de hoofden der onderscheiden
cckerkgenootschappen uitdrukkelijk vermeld? De ui(oefening van
edat refit is immers sinds dertig jaren niet verhinderd? » Zoo
zijn er vele regtei:, die onbetwis(baar behoor den le zijn , maar
neem die alle nu nit de Grondwet weg , en deze word( in
mijne oogen een ligchaam zonder gees( .
En hoe moet men die vrijhaden en regten no verstaan ? Zeer
eenvoudig : aan de ingezetenen moot zooveel rnogelijk de natuurlijke vrijheid worden gegeven, maar in de maalschappij
offer( elk een deel,van die vrijheid op ter verzekering der openbare orde, en dat deel moet niet gr~ooter zijn dan noodig is ,
maar ook zoo groot als de omstandigheden bet vereisehen . De
maalschappij beef( bet refit zich to verdedigen, en dal regt regelmatig uitoefenende, vordert zij van hare leden de opoffering
van zoodanig deel banner vrijheid als tot behoad der orde 1100dig is.
Dat alles vindt men no nit t ;edrukt in de Grondwet . Men vindt
er de erkenning van een refit, dal in elke maalschappij moot
bestaan, bet refit van vereeniging ; maar dal refit is niet to

min sours in twijfel gelrokken, wij kennen voorheelden daarvan , ik zal ze niet behoeven op to sommen . Wat voorheen is
gebeurd , dat kan ook morgen gebeuren , en de wet spreekt ook
voor de toekomst, wij stelden daarom in de Gr ondwet de eens
voudige bepaling : aUw natuurlijk refit is verzekerd, maar de
((wet regelt de uitoefening ! n zoo las men in het ontwerp der
Regering en ik meende dat daarmede reeds genoeg bepaald was
tot verzekering van orde , rust en openbare zeden . 1113 , die de
uitoefening van het refit van vereeniging regelt, moet bepalen
hoe, waar en wanneer dat refit zal worden uitgeoefend, en dat
bepalende geeft hij de middelen aan de hand our de maatschappelijke orde to verzekeren .
Er is evenwel twijfeling en bezwaar gerezen, en er moest
geen bezwaar overblijven, want in de memorie van beantwoording (en dat is een blijvend stuk) heb ik duidelijk verklaard, hoe de Regering de zaak verstond en dat zij vereenigingen en vergaderingen aan voorwaarden en beperkingen
wilde verhinden, welke de rust kunnen en moeten verzekeren .
Ik zou niet medewerken tot daarstelliug dezer Grondwet, als ik
niet meende, dat daarop eerie krachtige Regering konde worden
gevestigd . Op uw verlangen is het oorspronkelijk voorschrift gewijzigd en leest men nu : e de wet regelt en beperkt de uitoefening . » Die beperking, ik zeg het den spreker uit Gelderland
na, moet naar de omstandigheden zich wijzigen . In gewone
tijden zal de uitoefening van bet refit slechts aan algemeene
voorwaarden en geringe beperking onderworpen zijn, maar de
wet moet ook bet oog hebben op tijden van onrust, zij zal ook
daarin moeten voorzien . Err hoe ver zal flu die beper king bij
de wet wel kunnen gain ? Geheele uilsluiting van vereeniging bestaat zelfs net in ee»' staat van beleg ; en tech verbiedt men
dan, dat eerie vereeniging uit meer dan bij voorbeeld 3 of 4
of 5 personen zal molten bestaan . Welnu , dat is clan in dien
toestand de beperking van het rent van vereeniging : zoo ver
kan de wet in den uitersten nood gaan . Wat hebben we dus?
'e hebben aan de eerie zijde het refit van alien our zich to
vereenigen en to vergaderen, en aan den anderen karat zien
wij het belang der maatschappij gewaarborgd, door dat men,

als de omstandigheden bet vorderen, dat refit zoodanig kan
inkrimpen, dat alle schending der maatscbappelijke orde onmogelijk wordt .
Hoe kan men, gelijk een spreker uit Zuid-Holland, beweren,
dat eene regeling en beperking in het belang der openbare
orde, het behoud van rust en openbare goede zeden zouden uitsluiten, omdat een diet woorden elders uitdrukkelijk, bij het
woord orde is gevoegd . Hoe is bet mogelijk aan openbare orde
to denken, als men de publieke rust stoort of openbaar de goede
zeden schendt 2
Ik vertrouw door bet gezegde alle gedane opmerkingen to
hebben beantwoord, en beroep mij overigens met volkomen
gerustheid op hetgeen door den laatsten spreker van heden
morgen is aangevoerd .
DE GODSDIENST .
(Ontwerp van Wet N' . VI .)
De iijdelijke Minister voor de taken der IlervormdeEeredienst
sprak in de avondzitting van 23 Augustus 1848, als volgt
EDEL MOGENDE HEEREN !

« Vele wares de Onderwerpen die in de laatste dagen U Edel
»Mogenden bezig hielden, belangrijk wares ze van aard, en
f~aile betroiien de grondslagen, waarop bet staatsgebouw in Ne»derland moet worden op getrokken . Maar gees van die onder»werpen is zoo helangrijk, gees van zoo teederen aard, als dat
nhetwelk heden uwe aandacht bezig houdt : de godsdienst . De
»godsdienst ! het uitvloeisel der Deft ekking tusschen den ster»veling en het Hoogsle Heiligste Wezen ; ze ontspruit uit een
~~gevoel van diepe afhankeli j kheid , ze h~iisvest in het hart, zee
»voert tot God omhnog . Deze wares de denkheelden tier Re»gering , toes ze in de memorie van toelichUng lot dit wets •»ontwerp de volgende woorden ter seder schrecf :
u (De betrekking van den menseh tot bet Opperwezen, zijn gesDloof in en zijn vertrouwen 01) helzelve ; de behoefte om, als
nalles oat valt, zijnen [roost in de godsdienst to zoeken ; de
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v»vormen waarin elk in gemoede ineent dat het Opperwezen zich
)))) eopenbaard heeft of flog openbaart, (it ailes is zoo eerbied»uvraardig, zoo lwilig, dat geese regering daar'in eelae r'oeke»))looze hand mag slaan, maar dat zij zich, ieders vrijheid zoo
~nveel mogelijk orrtziende, tot matiging en beteugeling moet
unbepalen , opdat de openhare orde en rust niet gestoor'd worden .u
))Ziedaar de denkbeelden der Regering, die dit geheele ondernwerp beheerschen, ziedaar het standpunt, waarop zij zich ie
aadezen aanzien heeft geplaatst . Keen, Been Kerk bones den
a)Staat, gees Kerk die den Staat beheerscht, maar de Staat,
»orde en veiligheid handhavende, ieders regten en in het al»gemeen en in bet hijzonder verdedigeude ; de Staat, ook de
»Kerk, die zich in fern be ;veegt, Ireschermende, en aan ieder
»het refit verzekerende om God to aanbrdden naar de iospraak
aavan zijn hart . Dat refit, is gees refit hetwelk daze Grondwet
uzal geven of scheppen ; ik zeg het een spr'eker nit doze stall na
a,dat refit is een refit t an hoo germ oorsprong ; deze Grondwet
nzal dat refit niet geven , zij zal het alleen erkennen, en zuiks
uis noodig, omdat (lit refit niet altijd geeerbiedigd is geweest .
a Twee vragen zal ik mij al dadelijk ter heantwoording voorastellen
« 1° . \\'carom is bet noodig dat (lit refit in de Grondwet wordt
))erkend ?
«2°. Waarom moet (lit refit alzoo worden omsebreven?
eWaarom is bet noodig dat dit refit in de Grondwet •o rde
aaer'kend? Edel Mogentle Heeren , wanneer wij ale geschie . :enis
»van Nederland nagaan, dan bevinden wij, dat (lit refit niet
»altijd geeer'biedigd is geworden . Er is bier ecu tijd geweest
»van bloedplakkaten err inquisitie-vuren, mar toes weed de
astrijd tegen Spanje en Rome gevoerd, niet uitsluilend ten heaahoeve van eene protestantsche Kerk, maar voor de vrijheid en de
»onafbankelijkbeid van bet geweterr, en de zeg ;epraal werd voor
aide vrijheid bevochien . 111aar in de oude r'epubliek kon daarom
>>het refit, waarover wij handelen, flog niet in zijn vollen omavang loegekend worden ; men vreesde to refit, dat de partij ,
ndie men had bestreden, andermaal zou opstaan ; en niettegenr<aMaande de overwinning onder de lens der vrijheid was behaald,
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»niet iederkon (lie vrijheid dadelijk in dezelf(le mate deelachtig
))worden . Maar toes er in de laatste eeuw eene omwenteling
»plaats greep zoowel in de denkbeelden der menschen, als in bet
»lot der Staten , ioen werd die vrijheid en gelijkheid in meer
))algemeene trekken gevestigd . Van toes of werd de broederhand
ugereikt aan andersdenkenden en sedert niet meer teruggentrokken . Maar waarom werd die vrijheid in de Grondwet van
))1814 gewaarborgd ? wij wets)) bet , die Groadwet berustte
»op historische herinneringen van de oude Republiek , en deze
))herinneringen ware)) in dit opzigt niet gelukkig ; ze ware))
))tbans niet meer passend voor den grondwetgever ; bier moest
))eene afwijking van die historische herinneringen plaats hebben,
))eene afwijking van hetgeen vroeger bestond ; bier moest de
))vrijheid van godsdienstige begrippen voor elk warden gewaarahorgd . Daarom las men in die Grondwet :
u De votkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt
))aan elk gewaarborgd .a ~En wanneer wij flu in ons ontwerp
))spreken van belzjdenis in plaats van begrippen, wills)) wij darn
))eigenlijk wet jets anglers voorstellen, dan hetgeen, naar mijne
))innige overtuiging ten minste, ook in de denkbeelden van hen,
))die in 1814 en 1815 de Grondwet hebben gegeven, gelegen was?
))Voorzeker peen . Maar de ondervinding herft geteerd, dat ook
))ten deze bet menschelijke vernuft vindingrijk is geweest . Men
s'heeft eene andere uitlegging aan die woorden gegeven, dan
))ik meen dat de hedoeling is geweest, waarmede zij geschre))ven warden . Men heeft (lie woorden zoo verklaard alsof men
))wel vrijheid had to denken wat men wilds, maar niet om to
»uiten wat men dacht . Maar wanneer daaronder ))jets antlers
))wordt rerstaan, dan is de godsdienst niet vrij, en men be»hoeft de erkenning dier vrijheid van denken niet in de Grondwet op to nemen, want die vrijheid is niemand in staat ons le
))ontnemen . Neen, ruimer is de beleekenis diet' woorden ; en daar))om hebben wij in dit wets-ontwerp geschreven (art . 2) : eIeder
) helijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid . »
))Nu zal bet niet meer twijfelachtig zij)), vat de godsdienstvrij?>heid heteekent ; vrijheid van begrippen en vrijheid van belij ••
))denis . Maar die vrijheid zou gevaarlijk kunnen tivorden, zeide
7

1 46
nmen, er zouden misbruiken kunnen ontstaan ; onder den dekmantel
ader godsdienst zou men de hand kunnen slaan aan apes was de
~verligheid, rust en orde in den Staat verzekert . Wij meenden
udat die woorden zoo ter seder wares gesteld, plat bij, die bet
aheilige door zoodanig mi bruik mogt wines ontheiligen, steeds
»zou kunnen worden bedwongen in bet belang der maatschappij ;
»maar toch drong men aan op eene bepaling, die getuigde van
azorg voor de veiligheid van den Staat en de rust der ingezetenen,
aen de Regering heeft Diet geaarzeld er de woorden bij to voeagen ; e behoudens de bescherming der maatschappij en barer
aaleden tegen de overtreding der strafwet, a De veiligheid der
»maatschappij en barer leden moest worden beschermd, en
adaarvoor heeft men thans den zekersten waarborg .

((1k moet opmerken, dat wij bier geven vrijheid in apes en

avoor alien ; wij geven bier vrijheid aan Katholijken, aan Pro»testanten , aan alien in gelijke mate . En flu klage men Diet,
adat de Hervormde Kerk voor een gedeelte Diet die volkomene
avrijheid genies waarop zij •a anspraak heeft, omdat een zeker
atoezigt over haar van wege de Regering words uitgeoefend .

aIk kan daarop al dadelijk antwoorden, dat dit toezigt zich
))Diet vender uitstrekt dan de kerk zelve verlangt ; dat bet be»vendien alleen bij de Hervormden en Lutherschen en Diet bij
ade overige Protestanten words uitgeoefend ; en dat zoo de
»Hervormde en Luthersehe kerk bet in haar eigen betang noodig
amogten achten den band to verbreken, die haar aan den Staat
»hecht, een band, dies ik voor mij, heilzaam acht voor beide,
sdie haar kracht geeft en steun, zoo zal de Staat haar de vrijheid Diet betwisten waarop haar de Grondwet aanspraak geeft
aen zal blijven hopes dat zoodanig kerkgenootschap Diet to last
azal betreuren, dezen band to hebben verbroken .
aDe vrijheid van godsdienst bestaat dus, en een uitvloeisel
»van die vrijheid voor -alien en in apes is hetgeen in art . 8 is
auitgedrukt, de ophefRng van bet refit van places .
aHet refit van places ! 1k zal Diet spreken van die kerk, op

awelke dat refit bepaaldelijk doelt . Ik zal Diet betoogen, dat die
»kerk met bet bestaan van dat refit, die vrijheid mist, die wij
»aan alien in apes wenschen to geven . Mijn amb tgenoot, die
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))bepaaldelijk is belast met de zorg voor de belangen van dit
))kerkgenootscbap, zal dit nader ontwikkelen . Ik bepaal mij
»slechts tot de opmerking, dat pet refit van placet is a . on»noodig , dat pet is b . onuitvoerhjk, dat bet eindelijk is c, gee

nvaarliik .
»a . Het refit van placet is onnoodig, omdat de tijden veranderd
))zijn, omdat de tijden van Pius IX niet die van Bonifacius VIII,
»omdat de banbliksems van pet Vatikaan niet nicer in staat zijn
))keizers en koningen op hunne troonen to doer sidderen , om»dat pet alvermogen van Rome in onvermogen is veranderd daar
))waar bet niet is bet zigtbaar geestelijk opperhoofd, sprekende
))tot de geloovigen zijner Kerk,
))b. Ik noern dat refit ook onuitvoerlijk, omdat de drukpers
))aan alle cinder der aarde verkondigt hetgeen van Rome is uitagegaan . Ik weet wet dat er onderscheid in is gelegen, of men
aRome's voorschriften leest in een dagblad of tijdschrift, dan wei
aof men ze verneemt, afgekondigd door een priester in zijn
aplegtgewaad, staande voor bet aitaar in de kerk ; maar wat
»zoudt gij wet denken, als die priester, in datzelfde plegtgewaad
»gehuld, aan de geloovigen hekend maakte dat hij eene bul van
))Rome ontvangen had, die hij gewenscht had bun merle to
ndeelen, maar dat hij daarin verhinderd was geworden ? Gedooft gij, dat de gevolgen dan minder onaangenaam voor de
alegering, minder gevaarlijk voor den Staat zouden wezen 2 Ik
?geloof integendeel, dat de twist en tweedragt, waarvoor men
»vreest, joist daardoor zouden worden aangestookt en be)) vorderd .
ac . Ik noem in de derde plaats dat refit gevaarlijk, want de
);Regering des lands laadt daardoor op zich de verantwoordeahjkheid voor al hetgeen daar wordt afgekondigd, die antlers
nop den priester rust . Er komt eene but van Rome ; nu moet
))de Regering beoordeelen, of bet placet daarop al dan niet zal
))worden verleend ; verleent zij bet niet , o waar is dan de grens
ader moeijelijkheden en twister, die daaruit voor haar kunnen
))ontstaan 2 Verleent zij bet wet, dan ontheft zij den priester van
))de verantwoordelijkheid voor de gevolgen, en neemt door die
adaad zelve die geheete verantwoordelijkheid op zich .
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»Bovendien is dat refit gevaarlijk , en daarmede hcantwaord
nik den laatsten spreker, omdat een preventive maatregel, al
nis het bij exceptie, in de Grondwet opgenomen , nadeelig is
»voor den regtstoestand der maatschappij . Neemt een preventi»ven maatregel op, en gij hebt de dear opengezet tot vele
»andere, strijdig met bet aangenomen stelsel, aandruiscirend
ntegen de ware belangen der maatschappij .
))Een redenaar tilt Noord-Holland heeft gevraagd (en hij scheen
))van mijne beantwoording zijne stem afhankelijk to makers), of
ahet protestantsch gedeelte der natie gees nadeelen door de
»ophefgng van het refit van places zou ondervinden . Mijn ant»woord is , dat aan alien dezelfde mate van vrijheid door de
))Regering words verleend, en dat hij, die met die gelijke
))mate niet tevreden is, meer eischt voor zich zelven, dan hij
))aan arderen wil toegekend zien .
»Een antler geacht lid beefs gevraagd eene uitlegging van
»art . 192 der Grondwet. Het zij mij vergund op to merken, dat
»de leden der Regering her zijn opgetreden als verdedigers der
»onderscheiden wetsbepalingen, waardoor veranderingen in de
nbestaande Grondwet worden voorgesteld, maar niet als autentieke
))interpretatoren der artikelen die onveranderd zijn gebleven .
»Wij verdedigers alleen onze voorstellen en kunnen niet internpreteren was we niet voorgedragen hebhen . Nogtans wil ik
))mij» gevoelen gaarne mededeelen . 1k treed niet in de motives,
))die mijnen ambtsvoorganger hebben bewogen, om to berusten
Din de bekende beslissing van den Hoogen Raad ; ik voor mij
»wil wel bekennen, dat ik misschien van die beslissing in
»revisie zou zijn gekomen ; maar hoe dit zij, dat geachte list
sweet zeer wel, dat den vonnis van den Hoogen Raad, en nog
))wel niet eens in bet hoogste ressort gewezen, geese jurispruadentie vestigt . Zoo wij ons heroepen op antecedenten, dan
»heroepen we ons niet op dat arrest, dat geese jurisprudentie
ndaarstelt, maar dan heroepen we ons, op de antecedenten der
»Regering, op de wijze waarop de Regering dat art. 192 steeds
nhegrepen beefs, en deze opvatting zal to ligter de awe worden,
pals gij goedvindt to lezen de laatste alinea der memorie
~~van beantwoording ten aanzien van dit wets-ontwerp, lui-
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ndende : « De Regering vindt des to minder reden ow de
nnwoorden : godsdienstiqe gezindhoden in dat van kerkgenootschapanpen to veranderen, omdat aan bet laatste woord onmogelijk
naeene andere beteekenis din aan bet eerste kin worden gea»geven)a
aZiedaar dus ook le dezen aanzien de zienswijze der Regering
~u medegedeeld . Kortelijk heb ik die ontwikkeld .
n Bet zal thins van uwe stem afhangen, Edel Mogende
nHeeren ! om ook ten aanzien van bet godsdienstiqe, vrijzinnige
nbepalingen in de Grondwet op to nemen . 1k eindig mijne rede
»met deze belle, dat U Edel Mogenden niet mogen vergeten
abet voorschrift
nEen is uw meester, en gij zijt alien broeders ! a
Daarop nam de tijdelijke Minister voor de zaken der Roomscb
Katholijke Eeredienst bet woord en zeide :
EDEL MOGENDE HEEREN !

De Godsdienst! dit is bet kort maar veelomvattend opschrift
»van bet wets-ontwerp thins aan uwe beraadslagingen ondern worpen .
aDe godsdienst is de grondwet van de menschelijke natuur .
aDe wilde borden, de barbaren, de volken die in de eerste kracht
))der maatschappelijke vereeniging leven, en zij, die in bet verval
aeener uitgeputte heschaving wegkwijnen, alien ondergaan, in eene
»mindere of meerdere mast, de onweerstaanbare kracht van hair
aingeschapen gevoel .
aAan welke warme gewaarwordingen, aan weike edele opwelalingen, aan welke mime en grootsche beschouwingen geeft dit
aenkel woord gees voedsel !
aMaar, wanneer ik mij herinner, dat ik bier sta als Minister
avian een aardsch Koning, dat ik bier hen een orgaan der' wetgeving
a over een land, waarin de belijders van verschillende godsdiensten
abestemd zijn ow in vreedzaam verkepr zamen to levee ; - wananeer ik mij herinner, dat ik niet hen de Minister van de Roomsch
aKathoiijke Eeredierst, maar wel de Minister voor de Zaken der
aRoomsch Katholijke Eeredienst, dat wil zeggen, de Minister voor
ade stoffelijke belangen en voor de maatschappelijke en grondwet-
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regten flier Eeredienst, - dan daal ik of van hoouere sferen,
))en vind mtj geheel op bet practisch standpunt der gewone wetge))ving terug, dan sta ik bier even kalm en koud als de wet zelve.
))In die kalme en koude stemming, stel ik mij voor heden bet
))woord tot U Edel Mogenden to rigten .
))Ik zal daarbij kort zijn , en mij herinneren aan bet zoo juiste
))gezegde van een vertegenwoordiger uit Overijssel : bet vader»»land heeft thans van veel spreken weinig nut to verwachten ; »
))waarbij ik wensch to voegen : flat bet vaderland alleen veel nut
))kan inoogsten van veel vrijheid gepaard met veel orde.
))Onder die vrijheden , welke de natie zooaeer behoeft, be»kleedt de godsdienst-vrijheid de eerste en voornaamste plants ;
»en daarom luiden dan ook de eerste woorden van flit hoofdstuk
»der Grondwet : ((leder belijdt ,ijne godsdienstige meeningen met
))»eene volkomen vrijheid ; u - en omdat de natie evenzeer be»hoefte heeft aan orde als aan vrijheid, volgt er onmiddelijk
hop : ubehoudens de bescherming der maatschaphij en barer
»a1eden tegen de overtreding der stra fwet . a
aDaar waar sprake is van godsdienstige vrijheid en verdraag»zaamheid, daar ben 1k, als ik bet zoo zeggen mag, op mijn
»gemak, want ik stn dan op een voor mij geliefkoosd terrein .
»tige
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))Diegenen order U Edel Mogenden, bij welke ik de eer heb
»persoonlijk bekend to zijn, kunnen bet weten ; maar oak mijn
))pubhek en ambtelijk lever kan van mijne verdraagzaamheid

))getuigen,
»Nimmer heb ik als advocaat-generaal bij den Hoogen Raad
»eene conclusie tegen afgescheidenen wine)) nemen . Ik eerbiedigde
)nle regtsopvatting van anderen , maar eene correctionnele ver))volging tegen eene rustige godsdienstige vereeniging scheen mij
»steeds toe een belagchelijk onding to zijn . - En waartoe hebben
))deze vervolgingen gediend2 Om bet getal der afgescheidenen to
vermeerderen .
))Wil men eene godsdienstige meening, die mishaagt of die
))men afkeurt, belemmeren of onderdrwkken, daartoe zijn slechts
))twee middelen, nameiijk : deportatie of verdelging! Geen dezer
»micldelen zal, zoo ik vertrouw, bijval bij Nederlands vertegenuwoordigers vinden .
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»Voor den verstandigen , onpartijdigen en verdraagzamen man
))verdedigt zich het tegenwoordig ontwerp van, zelf. Wanneer
nhet eenmaal wet is geworden, dan eerst zal men in Nederland
Mmet voile waarheid kunnen zeggen : bet rijk der onverdraag))zaamheid is voorbij.
r~De memorie van toelichting en de antwoorden der Regering
))betrekkelijk dit wets-ontwerp hebben de grondslagen, de begrnNselen en bet doel van bet voorgedragene zoo duidelijk kenbaar
ugemaakt en voor den onbevooroordeelde zoo volkomen geregtnvaardigd, dat bet tijdverlies mag gerekend worden, h€tzelve
unader stelselmatig to ontwikkelen en to verdedigen ; vooral de»wijl de wederleggrng van den inhoud flier stukken bier door
uniemand is gehoord . De Regering heeft zich daarbij op bet
e~ware standpunt des wetgevers geplaatst, flat is, verheven boven
»alle partijzucht en baatzuchtige kuiperijen of kleingeestige in»zigten .
DWars van onverdraagzaamheid, heeft zij in alle bewoners
»van bet vrije Nederland slechts kinderen van eene moeder ,
»slechts onderdanen van eenen Koning willen zien . Zij wenschte
njegens alien regtvaardig to zijn, en daarom moest zij aan
)alien eene gelijke godsdienstige vrijheid schenken, met eene
ngelijke besclrerming tegen wanorde en overtreding der straf»wet, waardoor of de maatschappij of hare leden zouden kunnen
snadeel lijden .
sZij verlangt flat bet land der ?rijheid ook bet land der
))verdraagzaamheid zij, overtuigd flat verdraagzaamheid eenheid,
nen eenheid kracht aan elk yolk geeft .
5lndachtig aan den regel, flat de wetten de zeden. vormen,
nheeft de Regering door eene wet van verdraagzaamheid ver5draagzame zeden in Nederland willen bevorderen .
»Ik zeg opzettelijk bevorderen, want die zeden zijn aanwezig .
SDus is bet gevoelen verwerpelijk van hen, die beweren, flat
51)13 bet Nederlandsche yolk geene verdraagzaamheid zou beer5schen . Die vlek zou onverdiend op ons land kleven . Neen,
»Edei Mogende Heeren, ik stem niet in met den vertegen5woortiiger nit Gelderhrnd, flat de massa onverdraagzaam is .
((1k weet wel, er zijn ouverdraagzame Katholijken, er zijri

»onverdraagzame Protestanten ; er zijn overdrevene, onverstan-

»dige ijveraars, zelfs onder de leeraren deb beide gezindheden .
»Lalen wij hen beklagen, en bun betersehap toewenschen . Zij
»behooren noch tot bet verlichte, noch tot bet vrijzinnige deer
»der natie .
alet yolk van Nederland zoude onverdraagzaam zijn : tk mag
abet tegendeel beweren, op grond van eigene ondervinding .
»Door mijne tegenwoordige ambtsbetrekking ben ik dagelijks
))in aanraking met katholijke geestelijken yan hoogeren en
»lageren rang, en wat ontmoet ik hij hen ? Vasthoudendheid
))voorzeker aan de godsdienstleer, gehechtheid aan kerkelijke
utucht en instellingen ; maar tevens ook algemeene zucht
))tot maatschappelijke verbroedering en toenadering . Ziedaar
>wat ik met waarheid, als man van eer, kan getuigen,
»En wat zal ik van de protestantsche leeraren zeggen ? . , .1k
c(he) nog onlangs bet genoegen gehad mij gedurende gerui»men tijd met de leden van de Algemeene Synode der Neder»landsche llervormde kerk to kunnen onderhouden . Bij hen
»heb ik niet antlers ontmoet dan blijken van welwillendheid ;
»geene andere taal gehoord dan die der verdraagzaamheid ;
ageene andere zucht bespeurd, dan tot maatschappelijke toenaBering en verbroedering tusschen Protestanten en Katholijken
~~in Nederland .
~alndien er dan bier en daar onverdraagzamen bestaan, zoo
))is bet tijd, Bat de wet hen tot verdraagzaarnheid buige ;
?zachtere zeden en mildere begrippen, uit vri jziunige grondwets»bepahngen geboren , zullen dan later Maine genezin ; ; volntooijen .
»Men heeft bier gezegd : de katholijke kerk is onverdraagzaam
nuit den aard , uit de kracht van haar beginsel, van hare leer .
»Hoezeer bet her de plaats niet is, om Bit feeder punt, beta welk in eene kerkvergadering to huffs behoort, to behandelen,
»moet ik echter bij die tegenwerping stilstaan, omdat zij tegen
abet in discussie zijnde ontwerp is aangevoerd . Trouwens bet
»is eene waarheid, Bat de Katholijke kerk uitsluitcnd in hare
aleer is, maar bet is niet minder waar, Bat Bit haar niet beret
»om maatschappelij1 verdraagxaam to zijn . ledere vaste en ski-

nlige overtuiging is uitsluitend. Het bewijs daarvan behoeft
amen niet nit kanonieke gronden to putters ; men kan daartoe
))den regtsregel bezigen , die inhoudt , probatio est exclus$o ve»ritatis rei contrariae . Edoch de Katholijke kerk is niet zoo uit»sluitend als men haar afschildert . Dit zou ik kunnen bewijzen
))nit hare leerstellige beslissingen, nit de gevoelens barer meest
»beroemde leeraren ; maar ik wil mij slechts bepalen, om bier
))de getuigenis in to roepen van eenen bekenden protestantschen
»schrijver en vrijzinnigen staatsman : Benjamin Constant, die, in
))bet tae deel van ziju werk getiteld : De la Religion consideree
ndans sa source, ses former et ses developpements, biadz . 354
»en 355 (Brusselsche uitgave) dit punt staaft en daaruit bet volngende besluit trekt :
aa»Nous nous plaisons a le reconnattre, daps noire esprit de
»justice et daps noire desir dune fraternite tolerance : la re)))ligion catholique ne calomnie pas la Providence, ells ne fait
»»point peser un epouvantable anatheme sur ce queue ne pent
))a qualifier que de malheur involnntaire . C'est a tort qu'on a
))))interprets de la sorts l'axiome trop fameux : Hors de l'eglise
aa»point de salut .naa
aals bet noodig, dat ik, na al hetgeen bereids veer en tegen
)abet placer gezegd is, over dat zoogenaamde refit nog verder
aaga uitweiden ? Ik rneen to kunnen volstaan met op to merken,
dat de memorie van toelichting bet nutteluoze, ja bet schade»lijke van zoodanig refit in handers der Regering, voldingend
aaheeft aangetoond, zonder dat de daarbij aangevoerde gronden
aazijn wedersproken .
DHet is thans niet meet de vraag vat vroeger regtens was
en war onder de nog bestaande Grondwet, of bij bet van kracht
»ziju der wet van den 18acn Germinal, an X, regtens zou
»kunnen wezen s
aaImmers men mag niet nit bet oog verliezen, dat wij thans
»niet staan op bet gebied der geschreven wet, maar op bet
)meet mime veld der beoordeeling eerier to ontwerpen Grondaawet. Non de jute constitute, red de jute constituendo,
»Men zegge derhalve niet met eenen spreker, nit Noord-Holland,
adat eerie soortgelijke wet verleden jaar verworpen is ; want teen

»gold het eene to waken straFwetgeving, waarvan titans geene
nsprake is . De vraag kan dus alleen deze zijn : is het staatkun»dig en voorzigtig dit refit van placet to handhaven, dan wet
»het to laten varen?
))De Regering heeft gemeend het refit van inmenging in de
»briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenoot»schappen to moeten laten varen . Zij heeft tot de afschafng
»daarvan besloten, omdat zij overtuigd is, dat het slechts een
»denkbeeldid, een o-nvruchtbaar, een dor refit is, dat der Regering nosh waardigheid, nosh kracht bijzet en waarvan de
»uitoefening en toepassing van eenen anderen kant altijd kan
»worden ontdoken .
»Tijdens de vereeniging met Belgie, heeft de Regering dit
refit meermalen, nit eigen beweging, en zonder dat bet placet
aop uitgevaardigde pauselijke bullen door de geestelijken geavraagd werd, toegepast . In 1826 oordeelde zij, ongevraagd,
»het non placet op zekere bulle to moeten uitspreken, en nog
»voor dat de overweging daaromtrent afgeloopen was, plaatste
»de Staats-Courant van 25 Mei dat stuk in deszelfs geheel, en
» gaf bet, even als zoo vele andere dag- en tijdschriften, aan
a ieder to lezen .
aDe handhaving van bet refit van placet zou een groot geudeelte der natie op bet gevoeligst kwetsen en der Regering
»niets balm . Ik druk niet op de woorden : en groot gedeelte
»der natie, vermits de getalsterkte niets kan afdoen, want al
ugold het slechts een uiterst gering deel, dan nog zoude bet

»refit hetzelfde moeten blijven .
»Een redenaar nit Noord-Holland heeft gezegd, dat de afa schaff7ng van het refit van placet aanleiding zoo geven tot
nmisnoegen aan een antler groot deel der natie. Maar, Edel
nMogende Heeren, ik vraag het met vertrouwen : waarop zou
»dat misnoegen gegrond zijn 2 De regten van dat deel zullen
»toch, bij bet laten varen van bet refit van placet, zich even»min verkort zien als deszelf5 vrijheid van godsdienst er door
»zou verminderen ;

zoodat bet vragen van preventive maatre-

ngelen in dezen geene andere strekking kan bebben, dan om,
»gelijk in de meworie vary toelichting is aangemerkt, aan bet

))eerie deel een last, eerie beteugeling op to leggen , welke het
)~andere deel voor zich zou verwerpen .
DHet placet is nutteloos , onstaatkundig en eerie kwelling,
»welke niernand bast . Nutteloos, want het kan noch zal de afakondiging, of de verspreiding en bekendmaking, voorkomen .
DDit refit mope zijne waarde hebben gehad , toes de kansel
aen de puijen van stall- of gemeente-huizen de eenige plaatsen
nen middelen van bekendmaking wares ; maar thans, naast de
avrijheid van drukpers, tegenover de ge9nakkelijkheid en snelheid
»van gemeenschap en openbaarmaking, zal van dit refit niets
ameer overblijven dan het ijdel opschrift eerier suprematie, die
amen met de daad niet zal kunnen handhaven noch uitvoeren .
aZoolang men geenen scheidsmuur tussehen Nederlarrd en Italic
nkan optrekken, zal het refit van placet een ijdel refit zijn,
ahetwelk slechts eeu zwak en krachteloos mistrouwen zal veraraden . Het kan niets antlers uitwerken dan wrevel ; geenerlei
»nut stichten ; den Staat niet bates ; noch de Regering in bet
aminst versterken .
))De vrees voor de afschathng van het placet is dus even ijdel
gals dal refit zelf.
aZiet men niet Ylagelijks alles omkeerende beginselen, decreten
aen verordeningen, voortbr•engselen van revolutionnairen tuimelageest, door den druk bekend gemaakt, zonder dal iemand er
aaan denkt, de schadelijke openbaarmaking daarvan to beletten .
aHet is niet hetzelfde, heeft men gezegd, of kerkelijke vooraschriften door de drukpers bekend gemaakt, dan wel van den
akansel voorgelezen worden . Neen, dit is zoo, maar zeker is
whet ook, dal met het placet, eerie verbodene but met gretigaheid gedrukt, verspreid en gelezen zal worden .
aHet is dus onstaatkundig het refit van placet vast to houden,
aen integendeel staatkundig, met art . 8 to bepalen ; dat de tusaschenkomst der Regering niet zal vereischt worden bij de brief
awisseling met de hoofden der onderscheiden kerkgenootschappen
aen bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften . Op een tijdnstip waarin godsdienstvrijheid nicer dan ooit de lens err kreet
))van geheet het beschaafd Europa is, zoude bet voortdurend
abestaan van het refit van placet, vooral onder de regering van
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been Protestantsch vorst, minstens als eerie anomalie beschouwd
b worden .
»Ik stem toe , dat de vrijheid van godsdienst aanleiding tot
bmisbruik kan geven , maar naast elke vrijheid staat de moge»lrjkheid van misbruik . Geeft b, v . , de vrijheid van drukpers
»geene aanleiding tot bedenkelijke en schadelijke mishruiken ?
bNiemand zal hot betwisten, maar niemand zal et daarom aan
»denken die vrijheid aan preventive banden to willen leggen .
aWaarom mengt zich de Regering niet in de briefwisseling
»van alle genootschappen, zoo van letterkundigen, geleerden
Dais maconnieken aard ? -- Omdat men die innrenging to refit
nals eerie achterdochtige dwingelandij zoude beschouwen . ~Vaarsom moeten dab de geestelijken alleen aan die laatdunkenden en
»vernederenden maatregel onderworpen worden ?
Din die uitzondering i s .d e grief ; daarin is de kwelling gelegen !
uDe Regering vindt daarvoor blot eerie billijke reden .
»In Amerika, waar zoo vole verschillende kerkgenootschap»pen zich geheel vrij naast elkander bewegen, heeft men nimamer de ongelegenheden van vrijheid in dozen ondervonden . Hier
aheeft men hot betreurenswaardig schouwspel gezien van landaverhuizingen naar Amerika, alleen om char eerie godsdienstige
»vrijheid to zoeken, die op den geboortegrond belemmerd en
»betwist word .
»In hot grootendeels protestantsche Pruissen is, volgens art . 48
))of 49 der constitutie, de briefwisseling met de kerkelijke overaheden geheel vrij .
aHet mag minstens betwijfeid worden, of de vertraging der
aemancipatie van zekere gezindheid, Engelands hell hevorderd
aheeft .
»Vreemd, zeer vreemd zou bet toch schijnen, dat de vrijheid
avan godsdienst, de afschaF rig van hot die vrijheid belemmearende placet, door eerie bijna geheel protestantsche Regering,
»aan Nederland wierd aangeboden, en dit gesehenk dPr dierabaarste vrijheid door de volksvertegenwoordigers wierd afagewezen.

aik mag hot voor de eer van Nederlands vertegenwoordiging
amet vreezen ; zelfs de mogelijkheid daarvan blot yeronderstellen .

I57
»Eon lid dezer Vergadering heeft beweerd, dat nit de af»schafrng van hot placet, burger- en religie-oorlog, ontbinding
»der maatschappij enz, zullen ontstaan . Waarlijk eerie zeer
»verontrt+stende, maar meer nog eeue vreemdsoortige voorr
))spelling
uIk stel daar tegenover eeue andere ; doze : dat wanneer een»maal dit voorstel wet zal zijn geworden , er niet alteen om
a)het placet of non placet geen blood gestort , maar her to
nlande zelfs geen (1ruppel druk- of schrijfinkt meer vermorst zal
»worden .
DIk duide hot denzelfden spreker ten goede, dat hij , ter be»strijding der kathotijke vrijheid , hot gezag heeft ingeroepen
))van eon' pastoor, die zijne standplaats vertaten heeft ; want
))door de aanhaling van zulk eon gezag heett hij zijne stelling
))merkelijk verzwakt .
»Ik zal op mijne heart, ten betooge dat niet godsdienstige
))vrijheid, maar integendeel verdrukking flier vrijheid burgeraen religie-oorlog doet geboren worden, bet gezag inroepen van
))den straks door mij aangehaalden protestantschen schrijver en
nstaatsman, die in zijn voormeld work, I deel, bladz . 8 en 9,
»zegt : cc«Mais on a denature la religion . L'on a poursuivi
asl'homme daps cc dormer asyle, daps cc sauctuaire intime de
»»son existence. La persecution provoque la revolte . L'autoa))rite, deployant ses rigueurs contre une opinion quelconque,
nnexcite a la manifestation de cette opinion tour les esprits qui
))Dont gnelque valour . II y a en noun tin principe, qui s'iudigne
))sde toute contrainte intellectuelle. Ce principe pent alter jusqu'a
)mla fureur .aa En verder : ))))Le r~gne de l'intolerance est passe . . .
))aAvec l'ernpire de l'intolerance dolt s'evanouir aussi l'irritation,
»»quo l'oppressien fait mitre, et qui s'enorgueillit de lui renusister .))

DAls men die)) schrijver gelooven mag, flan zouden uit hot
nbehoud van bet placet juist die schrikkelijke gevolgen kunnen
aontstaan, welke de spreker uit Gelderland van de af'schaffing
»van bet placet voorspelt .
»De Regering van eon land, zoo als bier, waar verschillende
»godsdienstige gezindheden bestaan, moot zich op eon grooter
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»terrein plaatsen, dan dat van bemoeijenis, inmenging of tus»schenkomst.
mZij beef[ zich daarom, ten aanzien der godsdienstige gezindNheden, geplaatst op bet terrein van vrijheid ; van vrijheid voor
nailen , en van bescherming aan alle gezindheden .
»Op dal hooge stancipunt kan deze Regering alleen tegen voor»oordeelen to strijden hebhen ; want zij last aile regten onge»schonden . Op datzelfde standpunt zal zij gee» imperium in imperw
»te duchten hebhen ; - want hare magi zal geeerbiedigd worden,
»omdat zij niet door onderdrukking tegenstand zal opwekken .
nEen redenaar uit Noord-Holland beef[ de noodzakelijkheid vau
rahet behoud van bet placet when afgeleid hebhen nit art . 431
»van bet Wetboek van Burgertijke Regtsvordering, hetwelk een
»verloj eischt tot bet ten uitvoer leggen binnen bet Koningrijk
avan vonnissen door vreemde regters of regtbanken gewezen .
»Ik zal hierop antwoorden : eensdeels dal de wet niet verbiedt,
»om een vreemd vonnis zonder voorafgaand verlof of placet
nopenbaar to make», en anderdeels, dal er geene gelijkstetling
»van een vreemd vonnis, met eene pauseli,ke butte, in welk
»geval oak, denkhaar is . Een geplaceteerd vreemd vonnis heeft
uburgerlijke gevolgen in dit Rijk, alwaar alleen rcgt gesproken
»word[ in naam en van wege den Koning . Zoodanig vonnis kan
Ndoor den sterken arm, door deurwaarders en militaire magi,
»ten uitvoer gelegd worden .
uDe geachte redenaar, die» ik beantwoord, zal tocb wet
»aan eene geplaceteerde butte van den Pans zoodanige uit»voering niet willen verzekeren, noch aan de daarin vervatte
»beslissing, op die wijze, of door elke andere van den Staat
»uitgaande magi, kracht willen doe» bijzetten, ter bevordering
»van de naleving of uitvoering . -- Wanneer de wetten en
nvoorschriften der Kerk, even ~ls in vroegere tijden , wetten en
»voorschrifteu van den Staat werden of door bet placet konden
»worden, dan, maar ook dan alleen, zou de stelling van den
uredenaar, uit art . 431 van bet aangehaalde wetboek ontleend,
»eenige overweging kunnen verdienen ; maar [bans schroom ik
aniet to verkiaren, dal zijne stelling juist een doorslaand bewijs
»voor de doelloosbeid van bet placet oplevert .
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»Dezelfde spreker beeft verlangd, dat bet placet bij eene wet
}yen niet bij de Grondwet bepaald worde, omdat eene andere,
peeve opvolgende Regering, deswege andere denkbeelden kon
>avoeden, en alsdan niet door de Grondwet moest gebonden
vzijn . Hij ziet daarbij echter , naar bet schijnt, nit in , dat
njuist het gebonden zijn aan de Grondwet bier noodig wordt .
nOmdat er eene andere Regering, andere ministers, kunnen
noptreden, die andere beginselen zouden kunnen buldrgen ,
amoet het beginsel van trijheid en verdraagzaamheid in de
a Grondwet gevestigd worden . Buitendien, wanneer het gezegde
nvan derv redenaar opgaat, dan kan men hetzelfde tegen iedere
nbepaling der Grondwet aanvoeren ; dan zoude van haar laatste
))tot haar eerste artikel niets overblijven ; alle daar•i n vervatte
nbepalingen, vrijheden, regten en waarborgen aan de gewone
nwetgeving kunnen worden overgelaten , en het eenige artikel
»der Grondwet moeten luiden : ErEr zal geese geschreven Grondnnwet zijn, n
n1-Iet is meer dan tijd, Edel Mogende Heeren, dat de schier
nbelagchehjke clobbering tusschen placet et non placet, et $lerum
»placet, eindelijk ophoude,
nEenen weak wensch 1k, met de beste bedoeling en de meeste
abescheidenheid , ten slotte hierbij to geven ; hij is namelijk
adeze : dat de toe- of afstemming van dit wets -ontwerp, in
nEuropa de mast zal zijn, waarnaar men uwe verdraagzaamsheid, uwe liberaliteit zal kunnen beoordeelen en afmeten ! a
HET ONDERWIJtS EN HET ARMWEZEN .
(Ontwerp van Wet N~ . X .)

De tijdelijke Minister van Justitie zeide daaromtrent in de
ochtend zitting van den 24 Augustus 1848 :
EDEL MOGENDE HEEREN I

aToen wij in de Grondwet het refit van vereeniging opnamen,
ntoeu wij opnamen de vrijheid van gelootsbelijdenis, de vrijheid
avan het verkeer met de hoofden der onderscheiden kerkgeriootaschappen, en eindelijk de vrijheid van onderwijs, wisteu wij

460
awel dat ook die bijzondere onderwerpen ears de beslissing van
»bijzondere wetten zouden kunnen onderworpen worden , maar
))wij achtten bet noodig dat apes in de Grondwet op to nemen,
aopdat deze niet alleen zou zijn eene optelling der instellingen,
awaardoor de Staat zou worden beheerd , maar opdat zij tevens
»zou wezen een grondslag tot bevrediging, opdat in de Grondwet
))die beginselen zouden worden aangetroffen, die wij in gemoede
ameenden dat tot , bevrediging van den Staat zouden kunnen lei •
))den . Nu eenwaal door U Edel Mogenden dat rest van vereeniaging is aangenomen, nu eenmaal die vrijheid van geloofsbelijdenis
))Ls erkend , is inderdaad de vrijheid van onderwijs een bloot geavolg daarvan ; ik kan mij eene volkornene vrijheid van geloofs ,
abelijdenis en vereeniging niet denken zonder de vrijheid van
aonderwijs . Het een kan niet zonder bet ander bestaan . Als de
ainrigting van bet onderwijs geheel aan de Regering wordt overagelaten, vat wordt er dan van die vrijheid in bet godsdienstige,
awelke men vu met eene milde hand heeft toegestaan ? 1k vraag
abet den Protestanten, hoe zij er over zouden denken als bun
a door eene Katholijke regering een onderwijs van staatswege wierd
aopgedrongen, zonder vrijheidom eerc eigen onderwijs daarnevens to
astellen : zouden zij met gerustheid hunne kinderen near de scholen
azenden (looreenKatholijk vorst en Katholijke ministers daargesteld,
ageleid en heschermd ? zouden zij niet klagen ever dwang, indien
ahun de vrijheid wierd ontzegd, daarnevens scholen, near hunne
ameening geregeld, in to stellen? \'Vat gij niet wilt dat u geaschiede, doe dat ook aan een ander niet . llet is de vraag niet,
)of duizend, of tiers duizend , of een milliners eene hehjdenis
»zijn toegedaan, maar alleen : vat is regtvaardig? Regtvaardig
ais dat elk near zijne meening zijne kinderen kan opvoeden ,
een bet refit der Regering is alleen om toezigt to houden over
ade scholen, om to waken dat bekwame ondei°wijzers dat ambt
abekleeden ; en mast dat refit staat niet een ander refit der Reagering (want dat rest zou dwang daarstellen) , maar de pligt
ader Regering om to zorgen, dat er voldoentle gelegenheid zij,
aop openbare, door bet gezag beschermde scholen, die kundigabeden to verkrijgen, waarop een yolk moet prijs stellen . lk
aherbaal dit is seen refit, maar een pligt der Regering . Dien

apligt neemt zij op zich to vervttllen en als bij dat openbaar
,)onderwijs de godsdienstige begrippen van andersdenkenden
?worden geeerhiedil;d, dan zrrhen deze openbaae scholen niet
aonhezocht blijven, (Ian zal de vrijheid betere vruchten drageii
»dan dwang ; want dwang geeft wantrouwen , en wantrouwen
,)kan nooit tot verdraagzaamheid leiden . Het is niet to ontkenunen , dat vroeger zoodanige dwang tot wantrouwen en onaderlinge onverdraagzaamheid heeft gevoerd ! 1k wi1 rru niet
,)schetsen, wat hier in de laatste dertig jaren is voorgevallen ;
aik wit niet wijzen op de droevige uitkomslen , welke de beasluiten van 1825 hebberr gehad , maar vrijheid van onderwijs
,)was er niet en waartoe heeft dit geleid ? Tot scheiding en
»onverdraagzaamheid . Welnu, laten we dan nu den weg van
nvrijheid bewandelen, en ik twijfel niet, of algemeene veradraagzaamheid zal bet gevolg zijn, niet die verdraagzaamheid
awelke in strijd is met eene vast gevestigde overtuiging, maar
adie verdraagzaamheid van den staatsburger, die, ofschoon
»betreurende de dwaling van anderen, Loch eerbied heeft voor
ahelgeen zij in de goede trouw belijden en hen als staatsburgers
nnoch boven noch beneden zich stelt : dit is al wat gevorderd
awordt .
aEn geerr twijfel kan er zijn over de wijze, waarop door den.
aStaat aan zijne verpligting zal worden voldaan : wij hebberr
»hier drie voorschriften ; en deze zijn alle gelijkelijk verpligtend .
aVooreerst zal pet openbaar onderwijs een voorwerp van de
aaanhoudende zorg der Regering zijn ; ten tweede zal de inangling van dat onderwijs geregeld worden door de wet ; ten
aderde, eindelijk, zal atom voldoend openbaar lager onderwijs
aworden gegeven . Die bepalingen bij elkander wijzen de grenzen
»van de verpligting der Regering aan . En als dan flu eenmaal
»die wet zal zijn tot stand gebragt en daarbij gevolgd zullen
azijn de weaken van manners in en halters deze vergadering,
adie zich bun geheele levers met pet onderwijs hebberr bezig
agehouden, en op do opeuhare scholen dan Been voedsel wordt
agegeven aan haat tegen andersdenkenden, maar eerbied voor
whet godsdienstige begrip van een ieder wordt geleerd, dan
,)hers ik er gerust op, dat de bescherming der Regering niet
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ganders dan heilzaam zal kunnen werken . Vrijwillig zal aisdan
aieder zijne kinderen daarheen zenden, waar voor den minsten
aprijs bet beste onderwijs wordt gegeven .
» rat het armbestuur betreft, ook dit zal door de wet woruden geregeld ; dock zeker niet zoo, dat bijzondere instellingen
avan weldadigheid worden aangetast : dit zou een middel zijn,
aom de weldadigheid, eene der schoonste deugden van ons
»yolk, to vernietigen : daartoe kan geene Nedertandsche Rege»ring de hand Ieenen .a
De uitslag der heraadslagingen in de Tweede Kamer is geweest, (tat al de twaal( wets-ontwerpen tot herziening der
Grondwet werden aangenomen, en wet
No
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Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal vonden de ontwerpen van wet, waarin de bepalingen, nopens bet refit van
vereeniging, de godsdienst, bet onderwijs en de heerlijke regten
voorkomen , in meerder of mindere mate tegenspraak .
Hoofdzakelijk welden omtrent die onderwerpen de navolgende
bedenkingen in het midden gebragt :
IIET REQT VAN VEREENIGING .

Men hew eerde in de eerste plaats, dat, wanneer de woorden :
1n het belang der openbare orde niet uit bet tweede lid van, bet
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betrokken artikel wegvallen, de wet, die bet refit van cereeniging en vergadering zoude moeten regelen en beperken , reeds
van den aanvang of zai worden verlarnd ; als zullende •z ij zoo-

danige ordelijke dock tevens hoogst gevaarlijke organisatie van
clubs en vereenigingen niet kunnen beletten, als waarvan de
noodlottige gevolgen niet alleen in vroeger tijden zijn gebleken,
maar nog zeer onlangs in onderscheide nabur ige landen zijn
ondervonden .
Een aantal leden vermeenden , dat bet refit van ; ereenigen en
vergaderen, in den zin als door bet artikel bedoeld wordt,
geene nuttige strekking kan hebhen , die in eenige vergelijking
kornen kan met de nadeelen daarvan to verwachten . Alle bijeenkomsten en vergaderingen , welke voor de kunstnn en wetenschappen en anJere belangen der maatschappi j hevorderlijk kunnen
zijn, hebhen thins plaits en kunnen plaits hebhen zonder eenige
bijzondere grondwettige bepaling ; dock om op Nederlandschen
grond weder een euvel in to eaten waardoor ons land weleer
geteisterd werd, en dat, slelselmatig ingerigt, zoo vele landen
heeft beroerd en nog beroert, dat zelfs in een naburig gemeenebest niet alleen door de groolste vrijzinnigen veer oniijdelijk
is verklaard , maar dat aldaar reeds met geweld heeft moeten
onderdrukt worden : zoo lets heschouwt men als allergevaarlijkst . De woorden intasschen aan bet slot van bet artikel voorkomende : u in bet belang der openbare orde, a die zelfs niet
in de constitutie der voormalige Bataafsche Repuhliek van, 1798
voorkwamen, waar men bet refit slechl~ hehoudens vaste beperkingen toekende ; deze woorden herremen alle kracht aan bet
reslrictief gedeelte van bet artikel err zullen ten gevolge hebhen
dat , hoe gevaarlijk de strekking en oogmerken van de bedoelde
vergaderingen en vereenigingen ook zijn mogen, waartoe art .
15 aanleiding geeft, de wet dezelve niet mag verhinderen, zoo
zij gehouden worden 01) zoodanigen voet , dat de openbare rust
daardoor niet wordt gestoord .
Andere leden deelden niet in de opgenoemde hezwaren, en
meenden dal de gevreesde gevaren door eene goede en gepaste
wetgeving kunnen en waarschijnlijk zullen voorgekomen worden .
Sommige leden beweerden wijders, dat de vet eenigingen ,

waarvan bet refit in de Grondwet opgenomen zoude worden ,
meestal en wet bijzonder van politieken aard zullen zijn, err
zich bier even als elders, iussc.hen bet yolk en fret bestuur
plaatsende , den geregelden gang tier Regering ten eenen male
zullen belemmeren , en evenzeer de gemoederen in eenen staat
van spanning houden , die voor orde en rust gevaarlijk is en
tot beroerten aanleidini ; geven kan . Die leden wezen op Engeland , alwaar, bij de politieke vereenigingen , de orde en rust
niet zonder moeite err sours niet zonder hloedvergieten geirandhaatd worden . Dezelfde b den wezen nog hepaalder op Frankrijk,
alwaar evenzeer, door bet refit van vereeniging als beginsel
aan to nemen , de maatschappij tot in hare grondzuilen geschokt
en bet bestaan van den nijveren burger vernield is ; terwijl de
vermogenden, door vrees hevangen, zich in groote getale naar

elders verwijderen . Deze leden deden al verder uitkomen, dat
de orde en rust aldaar voor bet oogenblik niet antlers dan door
de kracht tier bajonnetten, en door militaire maatregelen kan
worden behouden .
Dat gedeelte tier' leden, hetwelk soortgelijke vrees voor de
kwade gevolgen van bet opnemen in de Grondwet, van bet
refit van vereeniging niet geheel konden onderdrukken, vertrouwde echter, dat de wet daarin voorzien zoude, en een
voldoenden waarborg daarstellen, our bet kwaad, dat uit die
vereenigingen zoude kunnen ontstaan , to beteugelen .
Eenige leden, die groote zwarigheid in bet refit van vereeniging vonden, hebheci to verr;eefs gezocht naar beweeggronden,
orn dat refit op die wi,jzc in de Grondwet to erkennen . In bet
rapport tier Commissie, ingesteld bij bet besluit van 17 Maart,
wordt wel is waar gezegd, dat hetregt van vereeniging, waarvan vert;adering een uitvloeisel is, in de hedendaagsche gebeurtenissen en maatschappij, gelijk in de wetgeving elders, een
zoo groot gewigt heeft gekregen ; dat gezelligheid een zoo
wezenlijk en vruchtbaar middel van menschelijke krachtsoefening
is, dat de Commissie oordeelt bet under bescherming van de
Grondwet to moeten stellen ; - dan de Regering heeft al dadelijk bij de memorie van toelichting, tilt wets-ontwerp vergezellende, gezegd, dat veel in (lit artikel wordt gezocht, hetwelk
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er eigenlijk niet in to vinden is ; dat bet slechts een regt bevestigt, dat ; getuigen onze menigvuldige genootschappen en
congresses, reeds facto bestond , en hetwelk bet burgerlijke
refit, handelende over de zedelijke ligchamen, reeds uitdrukkelijk had erkend . De leden die zich met dit artikel niet kunnen
vereenigen , meenden dat de beweeggronden in de memorie van
toelichting genoegzaam aantoonden, dat er gees de minste
noodzakelijkheid voor deze bijvoeging in de Grondwet bestaat,
terwijl de beweeggronden in bet rapport der Commissie joist
door de verwijzing op andere Staten , bet oog deden vestiges
op de veelvuldige gevaren , die voor de maatschappelijke orde
uit de grondwettige erkentenis van bet refit van vereeniging
kunnen voortvloeijen . Het is waar, dat, ten gevolge van de
gemaakte bijvoeging, de uitoefening van bet refit van vereeniging en vergadering, door de wet, in bet belang der openbare
orde, kan worden geregeld en beperkt, dan bet kan niet worden ontkend, dat de woorden : in bet belang van de openbare
orde, steeds belemmerend voor den wetgever zullen zijn ; dat
'bij iedere voordragt zal worden beweerd, dat deze of gene
bepaling, hoe wenschelijk ook, in bet belang der openbare
orde niet noodzakelijk is , en dat men dan zal aanroeren,
dat -- ofschoon ook in bet voorloopig en in de algemeene verslagen door de Tweede Kamer met nadruk is aangedrongen op
eene meer algemeene uitdrukking, dat namelijk bet refit van
vereeniging alleen wordt erkend , behoudens de voorwaarden en
wijze van uitoefening door de wet to regelen - de Regering echter
wel uitdrukkelijk is blijven voihouden, dat de bevoegdheid des
wetgevers zich niet vender behoorde uit to strekken, dan voor
zoover het belang van de openbare orde eenige voorziening
mogt vorderen . Van de leden die zich moeijelijk met bet voorgedragen artikel kunnen vereenigen, zouden eenige, indien van
bet refit van vereeniging en vergadering in de Grondwet moest
melding gemaakt worden , genoegen hebben genomen met de
door de Tweede Kamer gestelde redactie; dan, sommige vonden
bet zoo ongeraden bet refit van vereeniging grondwettig to erkennen, dat zij zich hiertegen moesten verklaren, hoe ook die
erkentenis mogt zijn ingekleed of beperkt .
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Alverder is ring opgemerkt , dat, char de algemeenheid van
het eerste gedeelte niet eens zijn uitgesloten vereenigingen of
vergaderingen die een ongcoorloufd dnel hebben ; dat, door de
erkentenis van bet refit van vereeniging en vergadering, aan
dezelve, in verband met het vorig artikel, bet refit van petitie
wordt toegekend ; dat eindelijk, zoo fang de in art . 5 van fret
ontwerp n° . XII vermelde wet tot uitoefening van fret refit van
vereeniging en vergadering niet zal zijn daargesteld , aan do
Regering de middelen zullen ontbreken, om ten aanzien van
die vereenigingen voor de openbare orde genoegzaaw to waken .
DE GODSDIENST .

Te dezen aanzien weed bedenking geopperd door enkele leden,
die meenden, dat de gelegenheid, +elk, dour het verdwijnen
van het rent van placet, verschaft wordt aan een kerkelijk opperhoofd , die levens wereldlijk worst is , ow buiten toestemming
der Regering afkondigingen to doen gescbieden , gevaariijk zoude
kunnen worden, als kunnende een krachtigen hefboow ook buiten
het hestuur in ons vaderiand in werking hrengen . Audere ledeii
die wel in deze bedenking deelden vonden daarin echier Been
zoodanig bezwaar om zich tegen bet artikel Ic verklaren,
onidat hun bezwaar voor een niet onbeduidend gedeelte was op.
geheven . Eenige leden gaven slechts hun leedwezen to kennen,
dat de kwestie van bet hlacet in de grondwet was opgenomen,
owdat het onderwerp sedert een geruimen tijd een twistappel
heeft opgeleverd en zeker niet eerie grondwettige bepaling behoefde uit to waken ; terwijl char en tegen andere Ieden zich
verheugden dit artikel in het ontwerp to vinden , daarhij herinnerenule dat het hier geene sprake was van voorsebriften van
eenen vreemden souverein, maar van bet Opperhootd der Kerk .
HET ONDERWIJS .

Hieromtrent vonden w'einige leden eeu overwegend bezwaar .
Een lid vreesde uit de gcbeele vrijstelling van bet hunger onderwijs, dat zich, wool al in de academie-steden, onderwijzers
van allerlei snort zullen vestigen, omtrent wier bekwraamheid
en zedelijkheid men geen de minste zekerheid heeft, en de jeugd
kan ligtelijk door tie lessen van deze pseudo-mayistri op het
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dwaalspoor gebragt worden , en ten as nzien van staatkunde,
zedelijkheid en godsdienst, begrippen inzuigen, die allergevaarIijkst kunnen zijn . Met het lager schoolwezen bcschouwde hij
het andere , omdat daarbij , volgens het ontwerp , nog eenig
loezigt, zal bestaan en dus de bepaling in zooverre voorzigliger
is, hoezeer, naar zijn inzien, rerarming en verval, voor den
onderwijzer to wachten staat, of een aanzienlijk bezwaar voor
's lands kas zal geboren worden, wanneer men den onderwijzer
van 's rijkswege eenige scha deloostelling wil toekennen . Hoezeer
andere leden geenszins de bezwaren verbergen, welke uit de
voorgedragene bepalingen, knnnen voortvloeijen, vleiden zij zich
echter, na de aangebragte wijzigingen, dal het openbaar onderwijs, ofschoon dan voor een grooter gedeelte ten koste van
het Rijk gebragt, in stand zal kunnen blijven, en uit lien hoofde
wilden zij , even als de overige leden, die geen bezwaren inbragten, hunne medewerking ten deze niet weigeren .
Eeuige leden hadden bet behoud gewenscht der wet van 1806,
die, naar bun oordeel, zulke voldoende uitkomsten vowr het lager
onderwijs heeft opgeleverd, dal de vreemden zelfs met lof daarvan gewaagden . De bepaling echter, dal bet onderwijs voortdurend blijft een voorwerp van de zorg der Regering, bevredigde
hen, in de hoop dal de verdienstelijke leerwijs zooveel rnogelijk
behouden zal wor den .
Er waren flog enkele andere leden die zich tegen eene onbepaalde vrijheid van onderwijs verklaarden, omdat zij vreesden,
dal veel van het goede, hetwelk naar hun inzien, door de inrigting van bet lager onderwijs her to lande is gesticht, zou
verloren gaan ; dal men wel goedkoope, maar ook minder goede
scholen zoude verkrijgen ; dal de bepaling, dal overal in bet
Rijk van overheidswege voldoend openhaar lager onderwijs zal
worden gegeven, groote uitgaven voor het Rijk of de gemeenten
zal na zich slepen . Een lid merkte op . dal van 1806 tot 1832
schaars eenige klagten over de inrigting van bet onderwijs uit
een godsdienstig oogpunt was opgerezen ; waarbij een antler lid
de aanmerking voegde, drat, wanneer men in stele van de maatregelen to nemen in het besluit van Januarij 1842 verval, slechts
de hand had gehouden aan de wet van 1806, ook ten aanzien
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van de boekenlijst die klagten zeker niel zouden zijn opgerezen .

Het laatst bedoelde lid hoopte, dat de ten aanzien van het onderwijs
to waken verordeningen de strekking zouden hebben, dat zooveel
rnogelijk alle de ingezetenen eener gemeente , van welke godsdienstige gezindheid ook, op dezelfde scholen wierden onderwezen . Een antler lid, dat gevoelen deep ode, meende dat hoegenaamd geen onderwijs in de godsdienst op de scholen mocst
worden gegeven,
Ten aanzien van het middelbaae onderwijs is door sommige
leden opgemerkt, dal het ontwerp van wet, in plants van de

vrijheid nit to breiden, dezelre beperkt, trouwens, tot nu toe
was het middelbaar onderwijs aan geene beperking hoegenaamd onderworpen, en nu zullen voor het vervolg ook ten
opzigte van het middelbaar onderwijs, bewijzen van bekwaamheid
deronderwijzers kunnen worden gevorder •d . Men ziet hiervan
de noodzakelijkheid niet in .
Eindelijk wend aangemerkt, dat de zucht tot bevordering
van eensgezindheid zulk eenen gewigtigen invloe i op de stemming wan eenige leden uitoefent, dat zij , ofschoon groote
bezwaren vindende in de voorgestelde wijzigingen ten aanzien
van godsdienst en onderwijs, aan de ontwerpen hunne stem niet
zullen weigeren .
DE HEERLIJKE REGTEN .

De afschaffing der heerlijke regten, betreffende de voordragt
of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen, werd
op zichzelven wenschelijk beschouwd, maar sommige leden beweerden, dat dit niet wag geschieden dan tegen schadeloosstelling, vermits die regten sedert lang in commercio zijn, de tegenwoordige bezitters ze, door koop, erflating of order andereu
wettigen titel hebben verkregen en vele flier regten in vroegere
en latere tijden door den souverein zelven, tegen geld of geldswaarde zijn verkocht of overgedragen, weshalve men deze
kon achten bijzonder eigendom to zijn .
Bij de beraadslagingen in de Eerste Kamer op den 6=8 September 1848, hebben de ontwerjen van wet, betreffende de
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godsdienst en bet onderwijs weinig tegenapraak gevonden . Die,
waarin de bepaling;en nopens bet refit van vereeniging en de
heerlijice reyten worden aangetroifen, bebben daarentegen meerder
zwarigheid ontmoet ; maar desniettemin zijn al de wets-onlwerpen tot herziening der grondwet ook door dezen tak der w tgevende magi aangenomen, en wel :
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De alzoo tot stand gebragte wetten zijn onder dagteekening
van den 7 en 8 September 1848 uitgevaardigd en in bet Staatsn

blad onder Ne, 42--53 geplaatst geworden ; ten gevolge waarvan
door de Staten der provincien is overgegaan tot bet verkiezen

der buitengewone leden, welke aan de gewone leden der Tweede
Kamer van de Staten-Generaal moesten worden toegevoegd,

ten erode die Kamer in dubbelen getale vergadere om te beraad-

slagen over de veranderingen dec -Groodwet, waarvan 1e noodzakelijkheid bij die wetten was verklaard .
Op den 18 September 1848 wend de vergadering der Tweede

Kamer van de Staten-Generaal in iiubbelen getale geopend, en als
toen zijn, bij de Koninklijke boodsehap van den 17' daar to voren,

twaalf wets-ontwerpen aangeboden, houdende de veranderingen
en bijvoegingen, welke door de vnorgeschrevene wetten noodzakelijk verklaard en daarin aangevyezen en uitgedrukt waren .
Bij bet onderzoek der aangebode r wets-ontwerpen, waarvan

bet vet slag, onder dagteekening van den 27 Septembers 1848, in
de Kamer werd uitgebragt,, zijn, nopens de bier behandelde
onderwerpen, de navolgende aa .nmerkingen gemaakt
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WETS-ONTWERF n I.
c Art . 14. Terwijl enkele leden verklaard hebben, nog altijd
in de grondwettige erkenning van bet refit van vereeniging en
vergadering een onoverkomelijk bezwaar tegen dit wets-ontwerp
to zien, heeft de groote meerderheid to kennen gegeven, ook
met bet oog op bet vroeger to deter take verhandelde, in de
voorgesti1de bepaling, zoo als zij tlrans ligt, to zullen her usten,
mils door de Regering een voldoend antwoord werd gegeven
op de vragen : of onder de regeling en beperking der uitoe fening
van bet refit in bet belang der openbare orde, waarvan bier gesproken wordt, niet begrepen moet worden al wat in verband
staat met de openbare zedelijkheid, met de bestendige rust der
maatschappij en met de veiligheid van den Staat2 Of bet niet
bepaatdelijk de bedoeling is, om alle noodzakelijke preventive
maatregelen tot 'handhaving van die gewigtige belangen mogelijk
to makes? En of this niet, gelijk eeu Minister bet heeft uitgedrukt, de bier verleende waarborg zich
ver uitstrekt, dal
zoo
men, als de omstandigheden bet vorderen, bet refit zoodanig
kan inkrimpen, dal alle schending der maatschappelijke orde
onmogelijk wordt2
i og heeR men bij de behandeling van dit artikel de overtuiging uitgesproken, dal de artt . 291 tot 294 van bet Code

Penal van kracht zullen blijven, zoolang de wet tot regeling
van bet refit van vereeniging enz ., waarvan bier gesproken
wordt, niet tot stand is gebragt, b
WETS-ONTWERP n° . VI .
Volgens dit wets-ontwerp zou van de onderscheidene artikelen
van bet VI' hoofdstuk der Grondwet alleen bet 192e onverandeed blijven . Intusschen is aan de in dal artikel voorkomende
bepaling, betrekkelijk hot verzekeren aan de onderscheidene godsdienstige gezindheden van tractementen enz ., door die gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, in den laatsten
tijd eene uitlegging gegeven, die men geenszins kan billijken,
en , die in de gevolgen niet enkel schade aan de schatkist zou
berokkenen, maar ook de belangen der kerkelijke gemeenten
zelve zeer wezenlijk zou benadeelen . Ofschoon nu wel uit de
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Iaatste openbare beraadslagingerr in de Tweede Kamer is gebleken , dat de Regering zich met de bedoelde uitlegging niet
vereenigt, wenscht men to deter take nog meerdere zekerheid
to erlangen, en vraagt derhalve, of hier door godsdienstige gezindheden met blootelijk kerkgenootschappen molten worden verstaan ; zoodat dan ook bet eenmaal genotene bedrag aan tractementen en andere inkomsten niet aan bepaalde kerkelijke gemeenten of leeraars, maar aan de kerkgenootschappen zelve is
verzekerd en onder de daartoe behoorende gemeenten en leeraars,
naarmate de bestaande behoefte, kan en moet worden verdeeld . u
WETS-ONTWERP n° . X .
e Art 1, 2e alinea, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen . Vele ieders hebben uitdrukkelijk verktaard, deze woor
den in den zin op to vatten, welken de Regering vroeger betuigd heeft daaraan to bechten ; zoodat zij alleen de beteekenis
hebben, dat de eerbied, aan de begrippen van andersdenkenden
verschuldigd, bij bet onderwijs op de openbare scholen niet uit
bet oog zal molten worden verloren .
.fir wordt overal in hot Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven . Deze bepaling, en vooral de daarin
voorkomende uitdrukking : van overheidswege, beeft tot uiteenloopende beschonwing en aanleiding gegeven . Enkele lcden meenen, dat die uitdrukking in eenen beperk ten zin, en wet in
dien van Lands-regering, moet worden opgevat ; zoodat de bedoeling deze zou zijn, dat de Staat voor bet geven van voldoend
openbaar lager onderwijs door geheel bet Rijk zorg zal dragen,
en de kosten daarvan regtstreeks nit de scbatkist of liever door
bet heifers eenen algemeene school-belasting vinden en goed
rnaken . Ware bet antlers, de verlangde waarborg, dat de vrijheid van onderwijs aan den voortdurend gunstigen toestand van
bet lager scboolwezen geen nadeel zal kunnen toebrengen, zou,
volgens deze leden, geheel of grootendeels to loon gaan, in
welk geval zij tot bet toekennen dien vrijheid onmogelijk zouden kunnen medewer ken . Andere leden daarentegen zijn van
oordeel, dat de Grondwet bet bier volkomen vrij last, wie met
de kosten van bet openbaar lager under%vijs belast zal %yorden ;
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zoodat evenzeer de provincien en de gemeenten, als de Siaat
daarvoor in aanmerking komen . Zij meenen, dat de keus der
uitdrukking : van overheidswege dit genoegzaam aanduidt, to
meer, daar in de P alinea van bet artikel bet woord Regering,
waardoor wel niets antlers dan bet algemeen Lands-bestuur verstaan kan worden, gebezigd is . In alien gevalie is eenige nadere
opbeldering van de zijde der Regering zeer wenschelijk .
Ool de vraag, wat men door middelbaar onderwijs heeft to
verstaan, is op nieuw gerezen .
Art . 2 . Vrij algemeen houdt men bet er voor, dat de zorg
der Regering zich bij de algemeene armbesturen behoort to bepalen, en zou bet hoogelijk afkeuren, indien de tot stand to
brengen wet op dit onderwerp de strekking had, om de bijzondere instellingen van weldadigheid, met name ook de
diakonien, to zeer in bare vrijheid van handelen te belemmeren .a
WETS-ONTWERP Na. XII .

Addit. Art . 4 . Verscheidene leden hebben verklaard, in de
afschalRng van heerlijke reglen, zoo als die in de 1' alinea van
dit artikel schijnt bedoeld to worden, en dus zonder eenige
schadeleosstelling, nog altijd overwegend hezwaar to zien ; en
zulks to meet omdat de Staat zelf zoodanige heerlijke regten
verkocht heeft .
Overigens heeft men aan ;edrongen op eene nadere opheldering
omtrent hetgeen bier door openhare betrekkingen is to verstaan .
I e bij vroegere gelegenheden van regeringswege gegevene definitien stemmen niet volkomen overeen, daar op de eene plaats
(de memorie van ioelichting tot bet aan de gewone Kamer ingediende wets-ontwerp) gesproken wordt van, Staatsburgerlijke
betrekkingen, betrekkingen van bestuur, in onsniddelijk verband
itaande met de uitvoerende magi, en op de andere plaats gezegd
wordt, dat bet eerste gedeelte van dit artikel alleen mag worden
toepasselijk gemaakt op de openhare betrekkingen, die van wege
den Staat, de provincien o f gemeenten worden opgedragen en
be/deed . Ook heeft men gevraagd,' of de betrekkingen van heemraad, lid van een polderbestuur, schepper en dergelijke als
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openbare betrekkingen moeten worden aangemerkt, zoodat ook
to dien aanzien bet refit tot voordragt of aanstelling zou worden afgeschaft, n
Het antwoord der Regering op die bedenkingen is van den
navolgenden inhoud .
WETS-ONTWERP N Y .

((Art . 14 . Ten aanzien van het refit van vereeniging aarzelt
de Regering, wier eerste pligt het is voor de openbare orde to
waken, niet de meest geruststellende rerzekeringen to geven .
Zonder openbare zedelijkheid, zonder bestendige rust der maatschappij, zonder veiligheid van den Staat, is geen openbare orde
denkbaar, en in het belang daarvan moet voor 'shands de nitoeFening van het refit van vereeniging geregeld, aan voorwaarden verhonden, en voor zoover het belang der openbare orde
zulks naar de ornstandig heden eischt, beperkt worden .
Er is nreer : hetgeen her bepaald is, ligt reeds in de burgerlijke en commerciele vennootschappen, in de zedehjke ligehamen,
in de straf vet zelve, -- de erkenning namelijk van bet refit
van vereeniging ; het is slechts gebrekkig geregeld, dock die
regeling blijft behouden, tot dat bet peter door de wet zal zijn
geschied . .Dit is wedee bet gevolg van bet 3e additionneel artikel .
Bepaalde nu de Grondwet niets, dan was apes aan den gewonen wetgever overgelaten . Na is die welgever integendeel
aan banden gelegd : bet belang der openbare orde is zijn rigtsnoer . De Grondwet doet alzoo wat zij doer moet : zij erkent
een noodzakelijk maatschappelijk refit der ingezetenen en zi,j
waarbor--fit de maatschappij tegen bet misbruik er van .n
WETS-ONTWERP N ° . VI .

((Dc Regering heeft gemeend dit artikel onveranderd to moeten
laten , omdat pet bevat den waarborg voor de betaling der
tracternenten zoo als die in 1815 bestonden, en eene wijziging
in deze wets-hepaling aanleiding tot verschillende gevolgtrekkingen zoude kunnen geven . Maar desniettemin herhaalt zij bier
gaarne de uittegging, vroeger door baar aan bet wooed gezind-
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heden, zoo als het her voor'komt, gegeven . Bepaaldelijk ver.

klaart de Regering, dat zij aan die uitdrukking geene andere
beteekenis hecht dan aan de hemming van Kerkgenootschappen .
Zij blijft zich beroepen op hare antecedenteu, dat is op (IC
wijze waarop zij steeds deze hemming heeft verstaan ; zij is
door geene redeneringen van lateren tijd in hare overtuiging
aan het wankelen gebragt, en zij stet( zich voor, in overeenstemming met die overtuiging to blijven handelen,»
WETS-ONTWERP N'' . X
«Art . 1, 2~ alinea . De Regering bevestigt bij deze de uitlegging,
floor haar aan de woorden : «met eerbiedig-ing van ieders gods((dienstige begrippen . » gegeven .
Wat betreft de uitdrukking : van overheidswege, zoo merkt
de Regering op, dat deze uitdrukking is gebezigd, omdat tot
hereiking van het voor gestelde doe! veelal de medewerking en
hulp der provincien en gemeentebesturen zal moeten worden
ingeroepen ; maar zij voegt e .r bij, dat zij bet blijft houden voor
eenen pligt der Staatsregering, om daar, waar deze medewerking en hulp to kort mogten schieten, to zorgen dat aan de
bepaling der Grondwet worde voldaan, en atom de gelegenheid tot verkrijging van voldoend openbaar onderwijs worde
gegeven .
Wat door middelbaar onderwijs moet worden verstaan, zal
door de wet, op dit onderwerp to maken, worden bepaald . De
acrd der zaak en de reeds bestaande industrie scholen toonen genoegzaam wat onder het middelbaar onderwijs zal moeten worden gerangschikt .
Art . 2 . Eene wet, welke bijzondere instellingen van welds,
digheid aantastte, zoude eene der schoonste deugden van het
Nederlandsehe yolk, de weldadigheid dooden . Zoodanige wet is
in Nederland onmogelijk .
WETS-ONTWERP N' . XIL
eAddit . Art . 4 . De beteekenis der woorden : openbare betrekkingen kan niet duidelijker worden aangegeven, dean door de
reeds gegevene verklaring, dat daardoor worden bedoeld alle
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openbare betrekkingen, die van wege den Staat, de provincien o f
de gemeenten worden opgedragen en be/deed . De betrekkingen van
de leden der polderbesturen zijn daaronder hegrepen . (Vergelijk
artikel 1 van bet besluit van 26 Maart 1814, Staatsblad n°. 46.) a

In de zitting tier Dubbele Kamer van den 2 .October 1848,
werden de beraadslagingen over de wets-ontwerpen, houdende
veranderingen in de Grondwet, geopend en op den 7 daaraanvolgende gesloten . Slechts weinige leden tiler Kamer verklaarden
zich volstrekt tegen de voorgedragene bepalingen nopens het
onderwijs. Die betre0'enrle bet refit van vereeniging en de Godsdienst vonden bij meerdere leden tegenstand ; dock ties nietternin werden de twaalf wets-ontwerpen acbtervolgens, door meer
clan drie vierden der tegenwoordig zijnde leden aangenomen, to
weten
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Dat gedeelte tier in de Dubbele Kamer uitgesproken ministeriele redevoeringen, betreflende de hoofti-onderwerpen, die
bier ter sprake kornen, tuidt als volgt :
IIET REGT VAN VEREENIGING .

De tijdelijke Minister van Justitie zeide :
((Van dat refit van vereeniging wilde men in de Grondwet liefst
niet gesproken hebben, omdat tilt aanleiding zou kunnen geven
tot wanorde en onrust . Maar 1k, die ook een man van orde
hen, die ook meen dat orde eene eerste behoefte is voor den
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Staat , ik bon van oordeel , dat bet rPgt in de Grondwet geschreven moot staan, en wel zoo als bet char staat , met bijvoeging , dat de uitoefening van hetzelve door de wet geregeld
zal worden : Juist omdat ik orde lief hob, wit ik aan den wetgever voorgeschreven hebben , dat hij de uitoefening van dat
refit moot regelen ; zoo vvij de bepaling wegnemen , dan zal
de wetgever daartoe niet moor verbonden zijn , dan zou de wetgever, indien eons, hetgeen echter riot zoo spoedig gebeuren
zal, de denkbeelden van andere landen bier ingang mogten
vinden, bet belang der openbare orde nit tiet oog kunnen verliezen, maar nu zal hij voor bet behoud Bier openbare orde moeten
waken . En als ik dit zeg, dan zeg ik riot to veel . Er bestaat eene
wet, die zegt vat de Grondwet flu zeggen zal, die bet refit
van vereeniging erkent ; die wet stelt fevers voorwaarden vast,
waaronder dat refit uitgeoefend kan worden, maar die voorwaarden zijn niet voldoende, want zij zijn aan de eene zijde to
beperkend, aan de andere zijde to ruim . De erkenning van bet
refit van vereeniging en vergadering ligt in bet Burgerlijk Wetboek, dat bepalingen inhoudt omtrent burgerlijke societeiten ; in
fret Wetboek van Koophandel, dat van commerciele societeiten
gewaagt, maar vooral in art . 1690 van bet Burgerlijk Wetaoek, waar zedelijke ligchamen erkend worden, in to rigten naar
willekeur en aileen order voorwaarden dat zij niet in strijd zijn
met de wetter of met de goede zeden . 1llaar als ze in
strijd zijn of met die wetter of met die goede zeden, dan
vindt men geene andere straf, dan die bet Burgerlijk Wetboek bepaalt, doze namelijk, dat zoodanige zedelijke ligchamen nietig zijn . Ziedaar bet belang der openbare orde nit bet
oog verloren !
Zoo is bet ook met bet Wetboek van Strafregt, dat in art . 291
bet refit van vereeniging erkent . Dat wetboek laat onbeperkt
vrij elke vereeniging tot bet petal van t w intig personen, waardoor mogelijk blijft bet oprigten van association met af~leelingen, zoo als in Frankrijk, to Parijs, bestonden . Aan die association met aldeelingen vau, 10 personen is de vat van Lodewijk
Philips misschien grootendeels toe to sclrrijven, en die association
kan men riot tegerlgaan . Ge kunt nu hebben vereenigingen
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van 19 personen, die slrijdig zijn met de wetter en de goads
zeden, en er zal geen middel bestaan om ze tegen to gaan ,
men zal geen middel van bedwang hoegenaamd ook hebben .
Aan de sane zijde is de bepaling zoo beperkend, dat wanneer
30 of 40 personen de onschuldigste vereeniging houden, zij
zich strafschuldig; maker, dat de militaire magt in beweging
kan worden gebragt lager hen die vergaderd zijn, om naar de
inspraak van hun geweten bet Opperwezen to aanbidden ; maar
wanneer niet maar dan twintig personen vergaderen, dan zal
dit, al geschiedt hat ook met de onzedelijkste bedoelingen, niet
tegengegaan kunnen worden
De meows Grondwet zal bet natuurlijk refit erkennen, dal
de een zich met den ander kan vereenigen, dal de een den
ander kan raadpiegen of inlichten . Die natuurlijke vrijheid moot
vaststaan, maar de uitoefening van hat refit van vereeniging moat
hij die wet geregeld worden . Zoo lang de wet niet gemaakt is,
zullerr de thans bestaande wetter, de bepalingen van hat Burgerlijk
Wetboek en van den Code Penal, gelden . En wanneer men dan
bedenkt, dat bij de additionnele artikelen bepaatd is, dal de bedoelde wet binnen een zeer kort tijdbestek voorgedragen moat
worden, dan heeft men niet to vreezen voor Clubs, gelijk die
in andere larder bestaan, want de wetgever zal zorg dragen,
dat in de toekomst de veiligheid van de maatschappij niet in de
waagschaal zal worden gesteld . u
DE GODSDIENST .

De beide Ministers voor de Zaken der Eereaiensten hebben
over dat onderwwerp in de zitting van den 6 October 1848 hat
woord gevoerd .
De tijdelijke Minister voor de Zaken tier R . K. Eeredienst
heart hoofdzakelijk bet navolgende gezegd
EDEL MOGENDE HEEREN

t

e De vereeniging van dit ontwerp van Regeringswege, na al
hetgeen daaromtrent vroeger is geschreven en gezegd, schijnt
ten eenenmale overbodig .
Ik wensch daarom to molten voistaan met slechts eenige
algemeene beschouwingen in hat midden to brengen, ten einde
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de beginselen to doers kennen , waardoor de Regering in dexe
wordt geleid .
Godsdienstige vrijheid is niet slechts eene bevoegdheid , het
is een refit der natuur . Dit refit , dal zoo heilig en zoo vrij
moet zijn als de gedachte, is slechts door bekrompenheid van
denkbeelden flu en dan onderdrukt geworden . Maar verlichting
en ware beschaving zullen weldra overal aan dal refit een
meow levers teruggeven .
Wij zijn zeker ver van die tijden verwijderd , toes ligchamelijke pijnigingen en zelfs marteldood die vrijheid met geweld
trachtten to verstikken . Doch ook wij waren nog in onze dagen
en hier to lande getuigen van vervolgingen en kwellingen ,
welke die vrijheid even vruchteloos als ondoeimatig; zochten to
belemmeren . Ook die vervolgingen en die kwellirigen, al waren
zij dan maar van zedelijken aard, moeten ophouden . Ware
godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid zullen staatkundige en
maatschappelijke verbroedering tusschen de belijders van alle
gezindheden daarstellen . 1k zal het tot eene der beste laden
van mijn levers rekenen, jets, al is bet ook nog zoo wrinig,
tot lit heilzaarri Joel to hebben bijgedragen . Levenslang hoop
ik mijne beste pogingen aan to wanders om godsdienstvrijheid
en ware verdraagzaamheid to bevorderen .
Het is bemoedigend to zien, dal hat begrip liar vrijheid in
de laatste maanden helangrijke vorderingen in ons vaderland
heeft gemaakt . Verdraagzame welters zullen nu meer verdraagzame zeden in Nederland vormen en ontwikkelen . De klove
tusschen Protestant en Kalholijk zal zich op hat maatschappelijk terrain sluiten en eindelijk geheel verdwijnen .
rk voor mij koester eerbied voor de godsdienstige overtuiging
van ieder en die eerbied gaat zoo vet, dal ik de onschendbaarheid van godsdienstige overtuiging stet hovers de onschendbaarheid van hat refit van eigendom . . . En waarom ? Omdat
voor verkorting van eigendom schadeloosstelling is to geven ;
maar voor krenking van bet godsdienstig gevoei, voor inbreuk
op godsdienstige overtuiging, geene vergoeding op daze aarde
dan den mensch is to verschaffen, zelfs niet ujt to denken .
Die godsdienstige vrijheid is een refit van alien en moat ook
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een regt voor alien zijrr . En waarom van alien? Omdathetgeen
de eene dweepen heel , de andere uitdrukking eener heilige
overtuiging noemt -- omdat hetgeen de eene als echte gods .
dienst acht, de andere als bet tegendeel waardeert - omdat
hetgeen ale eene voor ongodsdienstigheid houdt , de andere voor
een hoop beset van godsvrucht verklaart .
Men moot dus , om regtvaardig, om billijk to wezen , datgene, wat men voor zich begeert, ook aan anderen gunnen .
Iii bet vrije Nederland zal men voortaan even vrijelijk mogen
dweepen , naar de meening van sommigen , als vrijelijk philosopheren naar de opvatting van anderen . Immers bet ligt in

de zwakheid der menscbelijke natuur , dal hij die levendi
gevoelt, iii zekere mate altijd met zijne meening, met zijne
overt uiging dweept . Elk dweept echter op zijne wijze, en zie
naar bet eenig onderscfwid
Ik zal over bet regt van placet zelt thans goon woord spreken .
Dc weinige legenspraak , die bet tegenwoordig wets-ontwerp
bij deze Kamer, zoo in bet verslag als in deze vergadering,
ontmoette, maakt uitvoerige discussion ten eenemale overbodig.
Eene vraag wensch ik mij to veroorlooven : Hoe zoude men de
bepaling van bet vijfde ontwerp : abet geheim der brieven is
) onschendbaar,n en den aanbef van bet zesde ontwerp : eieder
»belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid,v
met mogelijkheid kunnen rijmen met de tusschenkomst der
Regering bij de brie fwisseling met hoo fden van kerkgenootschappen, en bij a fkondiging van lcerkelijke voorschriften ? Mijns
erachtens zoude tusschen de twee eerste bepalingen en de laatste
meet dan tegenstrijdigheid in terminis to vinden zijn .
De preventive bepalingen tegen godsdienstige vrijheid, welke
sommigen nog a a uprijzen , staan minstens gelijk met preventive
maatregelen tegen de vrijbeid van drukpers, welke intusscben
niemand durtt verdedigen . In die aanprijzing is dus eene onbillijkheid gelegen, die to meet tref't, omdat ze gerigt is tegen
jets, vat den mensch hot dierbaarste zijn moot .
eDe godsdienst is de grondwet der menschelijke natuur .» Met
die woorden hob ik eene vroegere rode in de Tweede Kamer
aangevangen, De waarheid diet stetting is onloochenbaar, en
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daarom is elke paging om godsdienstige overtuiging to onderdrukken,of to belemmeren, een aanslag tegen een eeuwig,
tegen een heilig refit . Ilet is daarbij een vruchtelooze aanslag,
want elke paging tot onderdrukking van godsdienstige meeningen wakkert dezelve aan . Ik heb dit vroeger op goede gronden
betoogd ; ik zoude mij ten bewijze op de geschiedenis van alle
godsdiensten kunnen beroepen , dock ik zal bier slechts wijzen
op de daadzaak, dat de vervolgingen tegen zoogenaamde Afgescheidenen her to laude, de afscheiding vermeerderd hebben .
Een lid dezer vergadering uit Utrecht heeft gezegd : de Regering of de Staat verklaart geen godsdienst to hebben en DAAROM vrijheid aan alien to willen schenken . Ik meen in die woorden geene
beschuldiging legen de Regering to zien, en geloof zelfs niet
dat de bedoeling van den spreker daarheen strekt . Maar al
behoeft de Regering op dit punt dan ook niet verdedigd to
worden, kan bet echter, naar bet mij toeschijut, nuttig wezen
om to dies aanzien, in den zin der Regering, een kort antwoord to geenn, om verkeerde opvattingen buiten deze vergadering voor to komen .
De Regering heeft ongetwijfeld godsdienst, maar in betrekking tot de underling strijdige godsdienstige gezindheden, kiest
zij geene partij . In dien zin kan men beweren, dat zij als zoodaniy, even gelijk de Staat, als Staat geene bijzondere godsdienst belijdt, dat is, dat zij geen bepaald ; bij voorlceur gekozen,
veel min bevoorregt kerkgenootschap is of kan zijn toe ;edaan,
daar alle erkende godsdienstige gezindheden, in hare schatting,
op bet staatsgebied grondwettig gelijkstaan .
Biermede besluit ik, want ik heb van de ruime inzigten en
verdraagzame beginselen dezer lamer eenen to hoogen dunk,
dan dat ik een oogenblik zou kunnen twijfelen aan bet lot van
bet zesde wets-ontweep, hetwelk ik mij vlei, zonder verdere
aanbeveling, veilig aan de gunstige beoordeeling en heslissende
goedstemming van deze Vergader lug to molten overlaten .»
De tijdelijke Minister voor de taken der Heruormde Eeredienst
nam vervolgens bet wooed en zeide hoofdzakelijk ;
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uNa de verdedigirrg vaa dit wets-ontwerp door mijnen geachten ambtgenoot, zoude ik welligt bet zwijgerr hebben kunrten bewares, ware bet niet dat ik mij door den loop der beraadslagingen genoopt vond, eenige gemaakte aanrnerkingen
to beantwoorden .
KIeder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen
»vrijheid, behoudens de hescherming der maatschappij en barer
nleden tegen de overtreding der strafwet . a Ziedaar bet beginsel dat lief geheele hoofdstuk beheer scht en daarom aan bet
hoofd daarvan staat opt ;eteekend . Het doe! der maatschappij is
de veiligheid van per sores , veiligheid van goederen , veiligheid van reglen, algemeene en bijzondere regtsveiligheid . De
strafwet verzeher t die veiligheid , door lien die ze b(lagen met
straf to bedreigen ; daarom moot de maatschappij tegen de overtredingen Bier wet besclbermd worden . De wetter van den Staat
staan boven aan ; gehoorzaamheid aau die wetter is in de maatschappij de eerste pligt, maar voor zoover bet doel der maatschappij zulks toelaat, behoort ieders vrijheid zooveel mogelijk
to blijven bestaan ; vrijheid voor alien en hepaald ook ten aanzien der godsdienstige meeningen, en niet alleen vrijheid van
begrippen, gelijk in de bestaande Grondwet is voor~eschreven,
maar ook van belijdenis ; vrijheid voor alien en in wiles . En
ziedaar de betrekking tusschen Kerk en Staat reeds aangegeven .
De Kerk niet boven den Staat, niet buiten den Staat, maar
zich vrijelijk bewegende in den Staat, en die vrijheid onbelemmerd genietende, mits blijvende binnen de grenzen van de
wetter van den Staat . En vraagt men nu hoe doze vrijheid to
rijmen zij met de bepaling van art . 6 van dit ontwerp, waarbij
den Koning wordt opgedragen to waken, dat wile kerkgenootschappen zich houden binnen de paler van gehoorzaamheid aan
de wetter van den Staat, en met art . 1 van bet VIII ontwerp, waarbij bet dragen der wapenen tot handhaving tier
onafhankelijkheid van den Staat wordt voorgeschreven ; terwijt,
gelijk een geacht spreker uit Noord-Holland heeft opgemerkt,
een gedeelte der Mennonites bet dragen der wapenen met hunne
godsdienstige overtuiging niet kunnen oSereenbrengen ; ik moet
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hierop antwoorden , dat ik die vrijheid met) deze bepalingen
zeer wet bestaanbaar acht , omdat de vrijheid steeds moot blijven ondergeschikt aan de wet, en mogten die i1'lennoniten zich
door de bepalingen der wet to zeer belemmerd achten, ze zouden dan in dit land der vrijheid niet behooren to verhlijven,
want de wetten van den Staat kunnen niet worden gewijzigd
naar de godsdienstige overLuiging van sommigen ; dan Loch
zoude niet meet de Kerk llijven in den Staat , maar heerschappij
voeren over den Staak. . Zoo zoude men immers , wanneer volgelingen van Mahomed zich hier wilden vestiges , omdat aan
hen ale polygamie veroorloofd is, de bepalingen van bet Burgerlijk Wetboek dienaangaande niet wijcigen ?
Een geacht spreker uit Gelderland lweft aan zijne kalholijke
medechristenen de vrijheid met ontzegd, him bij (lit wets-ontwerp verzekerd, maar hij bet-ft tevens geklaagd over bet knellende tier banden, die de bervormde Kerk aan den Staat verbonden, waardoor zij minder vrijheid zoude deelachtig zijn .
1k eerbiedig bet gevoelen van Z .ijn Edel Mogende, maar deel
zijne meening niel . - rk moet echter opmerken (tat bet beginsel
van vrijheid in bet teg ;enwoord~g ontwerp is algerneen . Mogt
de bervormde Kerk van oordeel zijn , dat zij die vrijheid niet of
niet genoegzaarn genoot, welnu, ze zal hair worden verleend
overeenkomstig de voorschrit'ten deter wet . 1k aarzel niet hier
nit to spreken, dat ik den band , die de bervormde Kerk verbindt aan den Staat, voor die Kerk heilzaam acht, emdat ze
daaruit kracht ontleent en steun ; maar wit die Kerk die banden verbreken, als lid der Regering zal ik haar ook die vrijheid met betwisten, maar als lid van dat kerkg enootschap zal
ik bet blijven betreuren, indien eene to vet gedreven zucht naar
vrijheid cene weldadige hetrekkiu g zal hebben verstoord .
Men heeft gevraagd waarom de benoeming en bet beroepen
van leeraren niet aan de gemeenten word overgelaten, en waarom dienaangaande geese bepalingen in de Grondwet wares
opgenomen? Bij al hetgeen reeds dienaangaande is in bet mid-.
den gebragt, kan ik nog dit voegen, dat in deze Grondwet
stechts van algemeene beginselen sprake is, en dat de vrijheid
tqt bet

does van beroepingen gees algemeen beginsel betreR,
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dat an alle kerkgenootschappen gelijk is . Het zal den geachten
spreker, die deze opmerking gemaakt heeft, niet onl}ekend zijn ,
dat een aanzienlijk kerkgenoolschap in ons vaderland geene bevoegdheid bezit om leeraars to beroepen ; dat in de Roomsch
Kathohjke Kerk daaromtrent op eene geheel andere wijze words
voorzien, oil welke reden lief niet wel mogelijk is in de Grondwet de hepaling op to nemen , dat' de gemeenten zelve de vrijheid zullen bezitten hare geestelijke opperhoofden to verkiezen .
Hiermede zou ik, naar ik rneen, kunnen volstaan, en niets
meer bij het zoo even aangevoerde hehoeven to voegen , ware
fret niet dat er uitlegging gevraagd was nopens bet onveranderde art . 192 der bestaande Groudwet . Daarin words gezegd
dat de tractementen , pensioenen en andere inkomsten van welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, aan dezelve
gezindhede~i verzekerd hlijven . Men heeft rerlangd to vernemen, welke interpretatie door de Regering aan dat artikel
were gegeven . Dit punt is reeds in de enkele Kamer besproken ,
en .i n de tusschen de Regering en deze Kamer gewisselde stukken behandeld geworden . Ik zal alzoo niet hehoeven to herhalen, vat dienaangaande is in bet midden gebragt . Ilet geschil,
hetwelk omtrent de aan dit artikel to geven uitlegging is ontstaau, is bekend . Het is almede bekend, dat de Hooge Raad bij
een arrest beslist heeft, dat dit artikel op eene andere wijze
moest uitgelegd worden, dan vroeger door tie Regering was
gedaan . Dat collegie heeft alzoo uitgemaakt, dat bet petal tractementen moest betaaid worden lot dezellde som en in gelijk
petal als in 1815 plaats vond, zoodat, ten gevolge van die oitspraak, alle gemeenten waar predikants-tractementen warm ingetrokken, zouden kunnen komen vragen, om de lion nog versclwldigde tractementen, aangezien men nimmer tot de intrekking daarvan had molten overgaan . Nlaar nu weet men zeer
wel, dat een vonnis van den Hoogen Raad, en nog wel niet
eens in bet hoogste ressort gewezen, geene jurisprudentie vestigt .
De Regering heeft reeds bij de beraadslagingen over dit ontwerp

van wet in de enkele Kamer verklaard, en zij verklaart nog,
dat zij omtrent den zin van hel her bedoelde artikel niet van
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gevoelen veranderd is . Zij ziet daarin gees jus in sacra, maar
beschouwt de zaak der tractementen aan predikanten uit een
bloat flnantieel oogpunt, als hebbende niets t ;emeens met het
kerkgeloof. De Regering aarzelt niet de verzekering to geven,
dat zij, met het oog op de antecedenten, hij hare vroegere
opvatting van dat artikel blijft, en de bier voorkomende bepaling in de Grondwet niet antlers wit opgenomen zien, dan in
dien zin, dat de Staat zal voortgaan met aan alle kerkgenootschappen, en alma oak aan bet hervormd kerkgenootschap,
to hetalen aan tractementen vane Ieeraren, vat ieder kerkgenootschap in den jare 1815 genoot . En wanneer zij flu art. 192
der bestaande Grondwet onveranderd in de nieuwe Grondwet,
uit hoofde van gewigtige redenen, overneemt, dan heeft zij
nu duidetijk naar hare meening to kennen gegeven, in welken
zin die wetsbepaling vuortaau moet warden toegepast .
En hiermede geloof ik de bedenkingen van de geachte sprekers to hebben beantwoord .
HET O1 DERWJJIS.
In de Zitting van din 7 October 1848, speak de tijdelijke
Minister van dustitie daaromtrent als volgt
EDEL MOGENDE HEEREN I

verdediging van dit wets-ontwerp zal inderdaad als overbodig to beschouwen zijn . Bij deze gelegenheid zijn van onderscheidene kanten nuttige wenken gegeven, die van verschillende
beginselen uitgingen, maar die heschouwingen zullen slechts in
de toekomst dienen kunnen . Tegen bet wets-ontwerp zelf zijn
eigenlijk geene bedenkingen geopperd, niemand heeft het wooed
daartegen gevoerd . Ilet is dan oak hoogst eenvoudig ; daarbij
wordt een refit erkend, hetwelk men, zonder onregtvaardig to
zijn , aan ouders niet ontnemen mag . Tegenover dit refit zijn
de pligten gesteld die op de Regering rusten . Aan de eene zijde
is gesteld het rent voor elk, om zijne kundigheden vrijelijk aan
anderen mede to deelen, maar aan den anderen leant is aan de
Regering de verpligting opgeiegd om over dat vrij onderwijs
een billijk toezigt to houden, en to zorgen dat er gelegenheid
zij om lager onderwijs to verkrijgen . Ook deze laatste bijzon((DC
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derheid acht ik een pligt der Regering to zijn, en dien pligt
hoopt zij to vervullen, niet met ten-zijde-stelling van de godsdienst en den diepen eerhied welken de menschen aan het Opperwezen verschuldigd zijn, maar met eerhiediging van de gevoelens van andersdenkenden, zoodat alle ouders hunne kinderen
zonder schroom aan het onderwijs op de openbare scholen zullen
kunnen does deel nernen . Mogten die scholen evenwel niet aan
de verwachting van sommigen beantwoorden , zij zullen vrijheid hebben our hunne kinderen eiders op scholen naar hunne
zienswijze ingerigt to doerr onderwijzen . Geen dwang meer .
1k behoor niet tot (lie halve vrijzinnigen, die aan gelijkdenkenden als zi), vrijheid toestaan en die aan andersdenkenden
weigeren . 1k heb steeds de vrijheid, maar onderworpen aan
openbare orde en aan de wetten, die er zijn en zoolang zij
er zijn, in den vollen omvang van de heteekenis van het woord
voorgestaan, en dit is alzoo het eenig anlwoord dat ik met
betrekking tot dit onderwerp thans geven kan . Zoolang de
nieuwe in dit wets-ontwerp, toegezegde wet niet zal zijn ingevoerd, mag en kan de wet van 1806 niet worden ten zijde
gesteld . Zoodanige handelwijze zeu st,rijdig zijn met de in de
additionnele artikelen voorkomende bepaling, dat alle op bet
oogenbhk der afkondiging van de veranderingen in de Grondwet verhindende wetten, reglementen en besluilen gehandhaafd
worden, tot dat zij achtervolgens door andere worden vervangen . Maar die ten-zijde-stelling eischte de geachte spreker tilt
Zuid-Holland ook niet . Hij verlangde slechts dat inmiddels de
bedoelde wet van 1806 in milderen zin opgenomen en op eene
vrijzinnigen wijze toegepast zoo worden, 1k zeg met hem,
dat bet kwaad dat bestond en nog hestaat, minder gelegen is
in die wet, dan in de wijze waarop zij sours is geInlerpreteerd
geworden . 1k voeg er met hem bij, dat ik verwacht dat eerie
Regering, die de vrijheid van onderwijs heeft voorgesleld, al
wat mogelijk is zal aanwenden, our de betrekkelijk tilt onder
were nog bestaarrde wettelijke bepalingen in een milderen zin
toe to passen .~
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Na dat de twaatf wets-ontwerpen aan de Eerste Kamer der
Staten-Generaat ingezonden en aldaar op nieuw onderzocht wares, hebben de afdeetingen dier Kamer, blijkens de processenverbaal barer beraadsiagingen van den 10 October 1848, geese
nieuwe bedenkingen tegen de bier bedoelde onderwerpen in bet
midden gebrag t . Slechts eenige leden hebben bij hunne vroeger
gemaakte aanmeikingen blijven votharden, maar eerie groote
meerderheid heeft alien bezwaar ter zijde gestetd ; met dat gevotg, dat de wets-ontwerpen in de zitting dier Kamer van den
11 October 1848, alto zijn aangenomen, en wet
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Die twaalf aan ;enomen ontwerpen van wet zijn op den 14
October 1848, door den Koning, bekrachtigd en onder n 59
tot n°. 70 in bet Staatsbl .ad opgenomen . De Koninklijke Publieatie van dienzelfden dag, Staatsblad n . 71, bepaalde, dat de
plegtige afkondiging dier wetten op den derden November 1848
zoude plaats hebben, gelijk dan ook is geschied ; waardoor alzoo bet werk der Grondwets-herziening zijn voile heslag heeft
verkregen .

De in dit verslag besprokene grondwets-bepalingen, artikeisgewijze gerangschikt, luiden als volgt :
Art, 10,
Het refit der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt
erkend .
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De wet regelt ran beperkt de uitoefening van dat refit in . bet

belang der openbare orde .

Art . 91 .
De leden tier Staten-Generaal kunnen niet to gelijk zijn . . .
noch geestelijken, nosh bedienaren van de godsdienst .
Art . 164 .
Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen
`rijheid, hehoudens de bescherming der maatschappij en barer
leden tegen de avertreding der strafwet .
Art . 165 .
Aan alle kerkgenootschappen in bet Rijk wordt gelijke beschermiag verleend .
Art. 166 .
De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten alien
dezelfde burgerlijke en burgerschapsregten, en hebben gelijke
aanspraak op het bekleeden van waardigheden, amhten en be .
dieningen .
Art . 167.
Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, hehoudens de noodige maatregelen
ter verzekering der openbare orde en rust .
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plabtsen geoorloofd, waar zij
thans naar de wetten en reglementen is toegelaten .
Art . 168 .
De tractementen, pensioenen en andere inkomsten van welken
aard ook, (bans door de onderscheidene godsdiensii,ge gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd .
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas gees, of
een niet toereikend tractement genie(en, kan een tractement toegelegd, of bet hestaande vermeerderd worden .
Art . 169 .
De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden
binnen de paten van gehoor zaamheid aan de wetten van den Staat .
Art . 170 .
De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt bij de

188
briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de
wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften .
Art . 194 .
Het openhaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg der Regering.
De inrigting van bet openhaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld .
Er wordt overal in bet Rijk van overigheidswege voldoend
openhaar lager onderwijs gegeven .
Het geven van onderwijs is vrij, hehoudens bet toezigt tier
overheid, en bovendien, voor zoo ver het middelhaar en lager
onderwijs betrett, beboudens bet onderzoek naar de bekwaamheid en zedehjkheid des onderwijzers ; bet een en antler door
de wet to regelen .
De Koning duet van den staat tier hooge, middelbare en lagere
scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal
geven .
Art, 195.
Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg tier
Regering, en wordt door de wet geregeld De Koning duet van
de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag
aan de Staten-Generaal geven .
ADDITIONNELE ARTIKELEN .

Art . 4 .
De heerlijke regten, betreffende voordragt of aanstelling van
personen tot openbare betrekkingen, zijn afgeschaft .
De opheiRng tier overige heerlijke regten en de sclradeloosstelting tier eigenaren kunnen door de wet worden vastgesteld
en geregeld .
Art . 5 .
De voorstellen
10 . der wet regelende bet kiesresgt en de benoerniiig van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer,
2° . van provinciaie en gemeente-wet,
worden voorgedragen in de eerste zitting tier Staten-Generaal,
volgende op de afkondiging tier verandering,en in de Groudwet .
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De ontwerpen van wet, belreffende
het onderwijs
en armbestunr, en tot uitoefening van het regt van vereeniging
en vergadering, worden zoo mogelijk in diezelfde zitting, en
in alien geval niet later clan in de daarop volgende, voorgesteld .
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EPALIGE
vervat in de, onder dagteekening van den 9 Julij 1848,
bekrachtigde nieuwe Co1VST1TUT1E van bet Groot
Hertogdom

voor zooveel betreft de
en hot ONDERWIJS met de daarmede in verband staande onderwerpen .
LuxEMBURG,

GODSDIENST

CHAPITRE II .

Des Luxembourgeois et de lours Droits .
Art . 20 .
La liberte ties cultes, cello de leer exercice public ainsi quo
la liberte de manifester ses opinions religieuses, sons garanties,
sauf la repression des delfts commis a !'occasion de !'usage de
ces libertes .
Art . 21 .
Nut ne pout etre contraint de concourir d'une maniere quclcnnque aux actes et aux ceremonies d'un culte ni d'en observer
les jours de repos .
Art . 22,w .
Le manage civil devra tonjours preceder la benediction nuptiale .
Art . 23,
L'intervention de l'Etat daps la nomination et !'installation
ties chefs des cultes, le mode de nomination et de revocation
des autres r inistres des cultes, la faculte pour les uns et l's
autres de correspondre aver lours superieurs et de publier lours
actes, ainsi quo les rapports de 1'Eglise aver l'Etat, font 1'objet
de conventions a soumettre a la Chambre pour les dispositions
qui necessitent son intervention.
Art . 24 .
L'Etat veille a ce quo tout Luxembourg~ois recoive 1'instruction primaire .
Il cree ties etablissements d'instruction muyenne et les cours
d'enseignement super ieur necessaires .
La lot determine les moyens de subvenir a !'instruction publique, ainsi quo les conditions de surveillance par le Gouver-
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inement et les communes ; cite regle pour le surplus tout ce qui
est relatif a l'enseignement .

Tout Luxembourgeois est libre de faire ses etudes daps le
Grand-Duche on a l'etranger et de frequenter les universites de
son chorx, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois on a l'exercice de certaines professions.
Art . 25 .
La liberte de manifester ses opinions par la parole en toutes
Inatieres, et la liberte de la presse sort garanties, sauf la
repression des delfts commis a 1'occasion de l'exercice de ces
libertes . La censure ne pourra jamais etre etahlie . It ne pent
~tre exige de cautionnement des ecrivains, editeurs ou imprimeurs . Le droit de timbre des journaux et ecrits periodiques indigenes est' aboli . L'editeur, 1'imprimeur ou le distributeur ne
pent etre poursuivi si t'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois
et domicilie clans le Grand-Duche .
Art . 26 .
Les Luxembourgeois ont le droll de s'assembler paisiblement
wt sans armes, en se conformant aux lois qui reglent t'exercice
de se droit, sans pouvoir le soumettre a une autorisation prealable. Cette disposition ne s applique pas aux rassemblements en
ptein air, politiques, religieux ou antics ; ces rassemblements
restent entierement soumis aux lois et reglements de police .
Art. 27 .
Les Luxembourgeois out le droit de s'associer . Ce droll ne
pent etre soumis a aucune mesure preventive .
L'etablissement de toute corporation religieuse dolt ~tre autorise par une loi .
CHAPITRE VIII .

Des Finances .

Art . 110 .
Les traitements et pensions des ministres ties cultes sont a
charge de 1'Etat et regles par la loi .

CHAPITRE IX .

Des Communes .
Art . 112 .
La redaction des actes de l'etat civil et la tenue des registres
sort exclusivement daps les attributions des autorites communales .
CRAPITRE XI .

Dispositions transitoires et supplementaires .
Art . 123 .
En attendant la conclusion des conventions prevues a fart . 23,
les dispositions actuelles relatives aux cuRes restent en vigueur.
Art . 127 .
Les Etats declarent qu'il est necessaire de pourvoir, par des
loin separees, et daps le plus court delai possible, aux objets
suivants :
II. Revision de la loi sur
de cells de l'instrucction primaire.
XII . Revision des dispositions sur les collectes a domicile .
Nota . Er valt to bernerken, dat verschrllende bepalingen dezer

constitutie, in betrekking tot de zaken van de Eeredienst
en bet Onderw js , niet in overeenstemming zijn met de
door de Frankfurter nationals vergadering aangenomen

zoogenaamde grondregten, vervat in de door haar ontworpen algemeene Duitsche Constitutie ; zoo dat, indien
de heslissing van die verga(lering, in dat opzigt, van
uitwerking mogt wezen, de bijzondere Constitutie van
fret Groot-Her togdom Luxemburg, naar de algemeene
Duitsche Constitutie, nader zal behooren to worden gewijzigd .
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AANMERKING,
De algemeene aanmerkingen, op bladz . 116 van den eersten
jaargang van het Handboekje voorkomende, zijn oak ten deele
op dit hoofdsttik van toepassing ; weshalve daarnaar verwezen
word( .
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TIJDJtEKENKUNDIGE OPGAVE
der wetter, besluiten en verordeningen, door het Nederlandsche Staats-bestuur, uitgevaardigd in betrekking
tot de taken van de EEREI)IENST, het OPENBAAR oNDERwus en het ARMWEZEN in het algeineen, en inzonderheid van die, welke het ROOMSCH KATHOLIJK KERK-GENOOTSCHAP betreff'en,

Derde leeks .
1830 en 1831 .

1 Januarij 1830, n° . 9 .
Besluit, bepalende dat tie gestichten of corporatien, welke
bezitters zijn van schuldbrieven, ten Taste van bet Oostenrijksche
Gouvernement, waarvan de betaling geweigerd wordt, daarvan, door tusschenkomst van ale Gouverneurs der provincien,
opgave taller kunnen does aan bet Departement van Financier,
met overlegging van voldoende hewijzen van bet vooridurende
bestaan flier gestichten of corporatien en met vermeldirg van
het juiste tijdstip, tot hetwelk tle renter door bet Oostenrijksche
Gouvernement zijn betaald geworden ; terwijl aisdan, door bet
Departement van Financier zal worden onderzocht, of de opgegevene schuldbrieven ook tot bet epave (ver loren) verklaarde
gedeelte der Austro-Belgisehe schuld behooren, en de opgaven
met de daartoe betrekkelijke hewijzen, wanneer bevonden wordt
flat zulks bet geval is, door hetzelve Departement, aa~i flat van
Buitenlandsche taken, taller worden ingezonden, Ten erode
vervolgens, door tusschenkomst van 's Knnings gezant to Weenen,
worde beproefd, om de ophet z:g der weigering van de rentebetaling to verkrijgen .

1Vota .

Volgens

de,

op den 9 October 4815 to SVeenen gesloten

eonventie, is de Austro-Belgische schuld voor rekening van bet
Koningrijk der Nederlanden overgenomen , met hepaling hoedanig de verevening en inschrijving van die schuld op he
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grootboek der Nationals schuld zal plaats hebben, terwijl de
uitvoering daarvan geregeld is bij Koninklijk besluit van den
23 Februarij 1816 (Staatsblad n'. 4 7.)
Als Austro-Belgische schuld zijn beschouwd, de obligation,
welke daarvan, krachtens hot edict van zijne Majesteit den
Keizer van Oostenrijk van den 4 2 April 4 84 2 , door de HofFinaneie-Kamer (chambre aulique des .Finances) to 'eenen tot
en met den 9 October 4845 zijn uitgegeven ; terwljt omtrent de
nog in omloop zijnde oorspronkelijk Brabandsche schuldhrieven
en zoodanige obligation als door gemelde Hof-Finaneie-Kamer
na den 9 October 485 mogten zijn uitgegeven, de admissie,
na gedaan onderzoek, is voorbehouden, to dien effects, dat
doze stukken ook cog ter conversie als Autro-Belgische schuld
zouden kunnen worden aangenomen .
Bet Oostenrijksche Gouvernement heeft tot beginsel aangenomen , dat alts tot zijnen taste loopende schuldhrieven toebehoorende aan gestichten of corporation, welker voortdurend bestaan niet kon worden bewezen, als vernietigd moesten worden beschouwd . flat beginsel was eon gevoig van hot stelsel,
hetwelk door bet Fransche Gouvernement is toegepast geworden
toen Keizer Joseph 11, vole ktoosters en geestelijke corporation
in lielgie en Oostenrijk vernietigd hebbende, de aanzienlijke
kapitalen , welke doze gestichten in Fransche fondsen beta ten,
wilds benuttigen . Frankrijk beweerde destijds, dat met de
suppressie der gestichten , de eigenlijke schuldeischers hadden
opgehouden to bestaan en alzoo derzelver vorderingen , ten
taste van de Fransche schatkist, gelijktijdig vernietigd waxen .
Het weigerde derhalve alts verdere rents-betaling op de sehuldbrieven der gesupprimeerde kloosters en corporation . Toen
Belgie eenige jaren later met Frankrijk vereenigd word en de
nog overgeblevene geestelijke gestichten door de Fransche Regering opgeheven worden, maakte Oostenrijk gebruik van hot
rent van wedervergelding en verklaarde de schulden voor vervallen, zoodra eenig gesticht, waaraan de schuldhrieven toebehoorden, was opgeheven . Doze maatregel word zoo strong
toegepast, dat de schulden zelfs dan zijn vernietigd gebleven,
wanneer eon gesticht, na verloop van eenigen tijd, wederom
opgerigt word ; zoo als onder anderen hot geval is geweest met
de kerken en kerkfabrieken, welke aanvankelijk door bet
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Franseh bestuur waren aangeslagen en gesupprimeerd, maar later
wederom zijn teruggegeven en hersteld .
Bij de conversie tier Austro-Belgische schuld is deze zoo
harde maatregel wet eenigzins verzacht, door de bepaling ,
dat bet aan de reclamanten zoude vrijstaan om to bewijzen ,
dat , ofschoon under eenen anderen naam , of eene verschillende
administratie, de fondsen ecitter steeds tot hetzelfde doeleinde
waren gebezigd . Dit was echter slechts eene guest door den
Koning lee Nederlanden aan enkele belanghebbenden toegestaan,
en strekte zich alleen uit over hetgeen aan de decisie van bet
Nederlandsche Gouvernetnent was overgelaten , loch konde ten
opzigte vary bet Weenerhof niet warden ingeroepen .
2 Januarij 1830, n° . 88 .
Koninklijk rescript, waarbij Z . M. na den Raad van State
to heuben gehoord, den Minister van Binnenlandsche Zaken
heeft gemagtigd, om aan Gedeputeerde Staten der Noordelijke
provincien, de navolgende bepalingen merle to deelen :
Bat de beoordeeling der noodzakelijkheid en doelmatigheid
van bet al of niet aanleggen van eene algemeene of meer dan
eene burgerlijke begraafplaats tits een punt van huishoudelijk
belting moet worded beschouwd .
Dat de eenige stellige verpligting die in deze op de plaatselijke
besturen berust, is zorg to dragon voor bet bestaan van begraafplaatsen van genoegzame uitgestrektheid en op genoegzamen afstand van de gehouwen verwijderd, zoo als lit eon en
tinder door de bestaande verordeningen is bepaald .
Dat gevolglijk char alwaar zoodanige begraafplaatsen reeds
aanwezig zijn, die geheel of ten deele voldoen aan de behoefte
waarmede zij in verband staan, bet onnoodig is, met groote
opofFeringen nieuwe begraafplaatsen aan to leggen of aan dezelve
eene grootere uitgestrektheid to geven dan de omstandigheden
vereischen .
Dat hiermede oak in verband staat de daargestelde verpligting, cm bij bet gelijktijdig bestaan van algemeene en bijzondere begraafplaatsen, de gewone kosten van begraving aan de
algemeene begraafplaatsen to voldoen, en dat, char deze bepaling alleen ten duel beeft, de burgerlijke gemeenten voor
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nadeel to behoeden, dezelve alzoo ook niet vann toepassing kan
zijn 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 weed aangelegd, of welkers bevolking oni andere redenen, bij het aanleggen der burgerlijke
begraafplaats, niet mede in aanmerking is gekomen .
Pat, daarbij echter nooit uit het oog moet worden verloren,
dat alle begraafplaatsen , zonder eenige uitzondering, odder

bet geza,; der politic en lief toezigt van bet burgerlijk bestuur
staan en in dien zin, a?s zuiver burgerlijke inrigtiugen moeten
worden beschouwd .
1Yota . Dit rescript is ten uitvoer gelegd bij circulaire van den
Administrateur van bet Binnen .landsch bestuur van den 2 Maart
4830, n°. 9 .

Zie, in verband daarmede, de circulaires van den 8 en 90
Maart 9828 n° . 9 en 57, mitsgaders het Koninklijk rescript van
den 5 April 9828 no . 95, en bet koninklijk besluit van den 7
Januarij 9839 n° . 7 .
Ondanks de bepaling, dat die godsdienstige gezindheid, your
welke eerie bijzondere begraafplaats bestond alvorens de burgerlijke begraafplaats werd aangelegd , of welker bevolking om
andere redenen, bij bet aanleggen der burgerlijke begraafplaats
niet mede in aanmerking is gekomen , niet onderworpen was
aan de betaling van retributie aan de algemeene burgerlijke
begraafplaats, -- hebben evenwel een aantal genieentebesturen blijven voortgaan met zoodanige retributie to vorderen van
hjken , welke op de eroeger aangelegde bijzondere begraafplaatsen werden ter aarde besteld, en znlks om, gelijk men bet
noemde , de algemeene begraafplaats voor nacleel to t~ehoeden .
$ij onderseheidene speciale beschikkingen des Konings is die
'ordering als onbestaanbaar met het beginsel bij het rescript van
den 2 Januarij 9830 n° . 83 aangenomen, afgewezen ; rnaar niettemin hebben andere gemeentebesluren, met voorbijzieniiig van
dot rescript, zich naar bet rescript van den 5 April 9828
95, blijven gedrageu, ongeacht de voor rekeningder burgerlijke
gemeenten aangelegde algemeene begraafplaatsen , niet op den
voet van artikel 45 van bet decreet van den 23 Prairial XII jaar
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wares ingerigt en alzoo daarop geese gelegenheid bestond, om
de lijken van elke gezinrlheid afzonderl jk to kunnen begraven
op den voet bij artikel 48 van dat decreet vrijgelaten .
9 Januarij 1830, n° . 92 .
Besluit, bepalende de ophei ng van het Coltegium Pliilosophicum to Leuven, luidende als volgt
In aanmerking nemende, dat door Ons besluit van den 2 October 1829 (Staatsblad n° . 66) de gelegenheid is geopend om
de Bisschoppelijke Seminaries op eenen nieuwen voet in to
rigten ;
dat daardoor, zoo Wij vertrouwen, grootendeels zal worden
voldaan aan het oogmerk met hetwelk, door Ons besluit van
den 14 Juuij 1825 (Staatsblad n° . 56,) een Coltegium Philosophicum wend opgerigt ;
En vermeenende, in de gegeven omstandigheden, 's Risks
schatkist niet larger met uitgaven voor deze stichting to molten
bezwaren ;
Op de voordragt van omen Minister van Binnenlandsche Zaken
van den 29 December 1829 n° . 112 ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 8 Januarij 1830
n 10 ;)
Hebben besioten en besluiten
Artikel 1 .
Het Coltegium Philosophicum, opgerigt bij de hoogeschool to
Leuven, zal met het einde van den tegenwoordigen academischen cursus worden opgeheven .
Art . 2 .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken zal ors, tegen gezegd tijdstip, eene voordragt aanhieden, ten einde to voorzien
in bet lot der hoogleeraren en beambten, welke meer bijzonder
aan dit gesticht zijn verbonden .
1Yota . Bij de besluiten van den 20 Augustus 1830 n° . 487 en 488
is in het lot der hoogleeraren en beambten van het opgeheven
Coltegium Philosophicum voorzien, en bij de besluiten van den
45 Mei en 20 Augustus 1830 no . 4, 226 en 227 zijn beschikkingen genomen opzigtelijk de kweekelingen van dat gesticht en de
aan hen toegekende beurzen .

goo
Zie voorts bet beknopt overzigt can bet getal der kweekelingen in hot voormelde gesticht geplaatst geweest, medegedeeld bij den tweeden Jaargang van dit Handboekje
bladz . 5 .
20 Januarij 1830, Provinciaal blad n° 5 .
Circulaire van den Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland,
houdende aanbeveling tot bet doelmatig ondersteunen der behoeftigen, ten einde er meer verband worde gebragt in de
werkzaamheden der diaconien, der besturen van de algemeene
armen, tier particuliere commission en ook der burgerlijke besturen zelve, met de hen ondergeschikte wijkmeesters, policiebeambten enz . - en dat aithans hot gerneenschappelijk overleg
Iusschen doze verschillende instellingen, meer dan tot hiertoe
plaats heeft, worde bevorderd, en alzoo geene dubbele of ondoelmatige bedeelingen gedaan en daarbij vooral geene onderseheidingen, wegens de z odsdienstige gezindheid der behoeftigen,
gernaakt worden .
29 Januarij 1830, n° . 1?
Beschikking van den Directeur Generaal voor de zaken van
de R . K . Eeredienst, waarbij wordt verklaard, dat er na eon
grondig onderzoek geene termen gevonden zijn, om gevolg to
gevnn aan eene klagt van eenen burgemeester tegen eenen pastoor, die hot in hot openbaar werken op den Zondag, waat-toe
de burgemeester vergunning had gegeven, openiijk had berispt ;
welke klagt merle was ger •i gt tegen eenen herderlijken brief van
eenen kerkvoogd, waarbij aan bet geestelijk gezag words voorbehouden to beoordeelen, of de arbeid op zon- en feestdagen,
waartoe hot plaatselijk bestuur verlof mogt hebben gegeven,
behoudens de, door de Godsdienst voorgeschreven verpligtingen, kan worden verrigt . (Zie de wet van den 1 Maart 1815,
Staatsblad n° . 21 en art . 260--264 van den code penal .)

Nota . Doze beschikking was gegrond op de, ook door de Perma-

nents Commissie nit den Raad van Slate voor de zaken der R .
K . Eeredienst bij haar rapport van den 31 December 1329 n
I toegestemde overweging :

dat de pastoor zich geese feitelijkheden had veroorloofd out
de ingezetenen van het werken terug to houden, maar slechts
vermaningen had gegeven om den dag des Heeren to heiligen en
alzoo van bet door den burgemeester gegeven verlof om op dies
dag to werken, gees gebruik to makes ; waardoor de pastoor
binnen de pales van bet geestelijk gezag was gebleven ; en
dat bij den herderlijken brief Been misbruik van gezag had
plaats gehad, eensdeels om dat niemand verpligt is van de
vergnnning gebruik to makes, welke bet plaatselijk bestuur,
door eene tijdelijke ophefling der bestaande wetsbepaling tegen
bet in bet openbaar werken op zon- en feestdagen, aan de ingezetenen kan verleenen ; en anderdeels omdat het den kerkleeraren toekomt, hunne parochianen voor to lichten ingevat
er twijfel ontstaat over bet al of niet in acht semen der door
Kerkclijke verordeningen voorgeschreven verpligting om zich
op den dad, des Heeren van arbeid to moeten onthouden .
18 Februari j 1830, n° . 114.
Besluit, vas(stellende een Reglement van beheer en bestuur
der stichting voor de Latijnsche school, onderwijs en eeredienst
to Ravenstein, bekend tinder den naam van Loterij Ponds ; luidende as volgt
Art . 1 .
Overeenkumstig het Koninklijk besluit van den 7 Mei 1818
no . 50, zal de bovengemelde stichting bij voortduring verblijven
onder het beheer van het Collegie van Gedeputeerde Staten der
provincie Noord-Braband .
Art . 2 .
lief beheer der geldmiddelen zal toebetrouwd zijn aan eenen
administrateur of ontvanger in het vervoig door gezegd Collegie
t.e bennemen ; zullende dezelve gehouden zijn een behoorlijk dagen kasboek to houden en zich overigens gedragen overeenkomstig
de instruetien, welke aan hem door Gedeputeerde Staten zullen
warden gegeven .
Art . 3 .
Dit beheer zal door den ontvanger warden uitgeoefend onder
bet onmiddelijk toezigt van drie provisoren, welke door den

Minister van Binnenlandsche Zaken, op voordragt van Gedeputeerde Staten , zullen worden gekozen .
Art . 4 .
Al hetgeen de grenzen van het gewoon dagelijksch beheer to
buiten gaat, zal door den ontvanger niet kunr~en worden ondernomen of verrigt, dan na raadpleging en met goedvinden
van provisoren .
Art . 5 .
In het bijzonder zal de ontvanger het rembours van kapitalen
niet molten ontvanger, nosh eenige kapitalen kunnen beleggen
of weder beleggen, dan met voorkennis en goedvinden van
provisoren .
Art . 6.
Geene betalingen zullen door den ontvanger worden gedaan,
dan op schriftelijk bevel door ten minste twee der provisoren
geteekend .
Art. 7 .
Jaarlijks voor primo October zal de ontvanger eerie door hem
opgemaakte begrooting van ontvangsten en uitgaven, voor de
dienst van het volgend jaar aan provisoren aanbieden, welke
dezelve vergezeld van borne aanmerkingen aan bet Co1let ;ie van
Gedeputeerde Staten zullen inzenden, om door hetzelve to worden
goedgekeurd en vastgesteld .
Art . S .
De poster van uitgaaf op deze begrooting gebragt, zullen niet
molten worden overschreden, en over die voor onvoorzieue uitgaven toegekend, zal niet molten worden beschikt dan op Ifij
zonderee magtiging van Gedeputeerde Staten .
Art . 9 .
Jaarlijks voor 1 April zal de ontvanger zijne rekening en verantwoording over de dienst van bet afgeloopen jaar aan provisoren
aanbieden, welke dezelve voor loopig zullen nazien en opnemen,
en, met de door hen gemaakte aanmerkingen, ter finale sluiting aan Gedeputeerde Staten zullen inzenden .
Art . 10 .
Dien onverminderd zal de ontvanger van drie tot drie maanden eerier staat zinger rekenpligtigheid aan provisoren overleg-
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gen, welke denzelven met des ontvangers kas zullen verif eren ;
zullende daze alsdan gehouden wezen zijn dag- en kasboek aan
hen to vertoonen .
Art . 11 .
Provisoren zullen de bevoegdheid hebben, om zoo dikwijls zij
zulks noodig oordeelen des ontvangers kas op to semen en to
verif ores , waartoe hij aan hen alle verlangde inlichtingen zal
moeten geven .

Art . 12 .
De interessen van kapitalen, waarvan autentieke titels aanwezig zijn, zullen door den ontvanger op sinipel dwangschrift,
door' den president der re8tbank executoir verklaard, bij parate
executie zonder voorkennis van provisoren kunnen warden ingevorderd .
Art . 13 .
Geese procedures zullen voor de regtbanken ondernomen enn
aangebra ;t, noch eenige transaction gesloten kunnen worden
dan op autorisatie van Gedeputeerde Staten, na ingenomen advies
van provisoren .
Art . 14 .
De stichting zal even gelijk alle andere instellingen vin lief
dadigheid gratis in raglan kunnen procederen .
Art . 15 .
Ingeval varl verschil tusschen provisoren en den ontvanger
zullen Gedeputeerde Staten beslissen .
Art . 16.
Alle uitstaande kapitalen van hat Ponds zullen zoodra mogelijk
aan de schuldenaars opgezegd en van dezelve ingevorderd worden,
en vervolgens in inschrijvingen op hat Grootboek der Nationals
schuld ten name der stiehting wordern belegd .
Art . 17 .
Overigens zullen, onrtrent het bestuur en beheer van daze stichting, achtervolgd en nagekemen worden de bepalingen der instructie voor den Administrateur of Thesaurier van hat Loterijfonds vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 7 Julij 1822 n° .
25, mitgaders die van bet Koninklijk besluit van den 2 December
1823 (Staatsblad u0. 49), betrekkelijk hat beheer der Beurzen-
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stichlingen vootzoover bij het tegenwoordig Regiement niet
anders is voorzien .
lYota. Volgens bet Koninklijk besluit van den 7 Mei 1818, n° . 5O

most jaarlijks een summier verslag van den staat van het fonds
door Gedeputeerde Staten aan het Departernent van Binnenlandsche Zaken ingezonden en door dit laatste aan de verdere in
deze betrokken Departementen medegedeeld worden .
De inkomsten van het fonds moeten worden gebruikt
a, tot betaling der tractementen en toelagen aan geestelijken in
hat land van Ravenstein op den van ouds gebruikelijken voet ;
b, tot betaling van de tractementen der Rectoren der Latijnsche
school in de stall Ravenstein, mitsgaders van de verdere gebrutkelijke uitgaven tot instandhouding van dezelve scholen ;
c, tot betaling der tractementen aan den Franschen onderwijzer,
den chirurgijn en de vroedvrouw in genoenide stall , zoodanig als die in der tijd zijn geregeld ; en
d . tot goedmaking der kosten van onderhoud van ale pastorijhuizing en bet gebouw voor de Latijnsche school ; der kosten
van administratie van bet fonds en van ails andere gewone
lasten, welke als nog op hetzrlve wettiglijk mogten zijn gea8'ecteerd .
Het, na kwijting diet uitgaven , overscbietende bedrag der
inkomsten wordt, op voordragt van Gedeputeerde Staten, door
den Koning bestemd tot zoodanige andere nuttige einden als
met de bedoeling van de instelling meest zal overeen to brengen zijn,
Ingevolge Koninklijk l)esluit van den 14 Januarij 4842, n° . 65,
is van de , ten name van het voors, funds, bestaande inschrijvingen Nationals Werkelijke Schuld, rentende 2pCt ., een
kapitaal van f $000 tegen beursprijs to gelds gemaakt, om to
dienen als voorschot aan de gemeenten Ravenstein, Herpes,
Huisseling en Neerloon, oni aan he wiles bet ontbrekende der
kosten van eenen nieuwen weg van gemeenschap tusschen die
gemeenten ; welk voorschot drie ten honderd jaarlijksehe Isle •
rest zal geven en aan bet fonds most terug betaald worden met
ten minste f 300 per jaar, ten einde wederom tot aankoop van
inschrijvingen op bet Grootboek der Nationals Schuld ten name
van bet fonds to worden besteed.

20 .
2 Maart 1830, N l .
Circulaire van den Administrateur voor het Binneplandsch
bestuur aan Gedeputeerde Staten der Noordelijke provincien,
let uitvoering van het Koninklijk rescript van den 2 Januarij
1830 N
88, betreffende de begraafplaatsen en de begrafeniskosten .

JYota. Zie het zoo even gemelde rescript en de daarbij geplaatste

nota, mitsgaders het besluit van den 22 September 1830, n° . 61 .
24 Maart 1830, N°. 510.

Circulaire van het Bestuur der Registratie, lioudende bepalingen
ter rigtige uitvoering tier verordeniugen, omtrent de eigendomsovergangen, ten hehoeve van gestichten der zoogenaamde doode
hand ; - zullende de ontvangers iedere drie maanden aan den
Provincialen Gouverneur opgave moeten doen van alle verkrijgingen van onroerende goederen, welke, door de plaatselijke
besturen, kerk-fabrieken en arm -gestichten of andere inrigtingen
van de zoogenaamde doode hand, hetzij bij legaat of erfenis,
hetzij bij koop, roiling of schenking onder de levenden, in den
loop der vorige due maanden zullen zijn gedaan, en hun door
de registratie van akten, de inlevering van aangiften van nalatenschappen of op eenige andere wettige wijze, in hunne betrekking, zullen zijn bekend geworden, daaronder echter niet
begrijpende die verkrijgingen, waaromtrent inmiddels eene magtiging tot aanvaarding ter hunner kennisse mogt zijn gebragt .
10 April 1830, N 127 .
Besluit, waarbij ten heginsel is aangenomen, dat de regtsvordering nopens de vraag, of de bloedverwanten van eenen behoeftigen verpligt en in staat zijn, om denzelven to ver •z orgen,
welke tot de kennisneming van den gewonen regter behoort,
alleen gebezigd kan worden door dat bestuur, hetwelk, volgens
de wet van 28 November 1818 (Staatsblad N° . 40), tot de alimentatie verpligt is, voor zooverre de bloedverwanten van den
behoeftige daartoe diet verpligt of in staat mogten zijn .

Bola . De ouders zijn verpligt In bet levensonderhoud en de op-

voediog hunner minderjarige kinderen to voorzien . Levensonder-

houd moot door de kinderen aan de ouders verschaft Borden
wanneer deze behoeftig zijn .
Dit is insgelijks bet geval met schoonzoons en sehoondochters,
dock ten hunnen aanzien houdt die verpligting op : 1°, wanneer de schoonmoeder tot eon tweede huwelijk is overgegaan ;
2° . wanneer diegene der echtgenooten , door wien de zwagerschap bestond, en do kinderen, uit deszelfs huwelijks-vereeniging met den andereu eclitgenoot gesproten , overleden zijn .
De voornoemdc verpligtingen zijn wederkeerig . (Zie artt . 353,
376-384, 914--916 van bet Ne~lerlandsche Burgerlijk Wetboek .)
16 April 1830, N

76 .

Circulaire van den Administrateur voor bet Armwezen , houdende, dat hot rneermalen is gebleken , (tat onderscheidene ad
ministration van instellingen van weldadigheid, nm verschillende
redenen, verzuimen, de golden, welke zij beschikbaar krijgen,
hetzij door de atlossing van kapitalen, hetzij ten gevolge van
testamentaire beschikkingen, hetzij door eenige andere oorzaak,
dadelijk to beleggen, en dezelve dikwerf omen geruimen tijd
ongebruikt latent en dat, vermits die instellin ;en hierdoor de
inkomsten derven, weike de kapitalen, van bet oogenblik of
dat zij beschikbaar zijn, zouden kunnen opleveren, die handelwijze voor de bedoelde instellingen als zeer radeelig en des le
laakbaarder is to aclrten, daar de gelegenheid tot eene g ;oede
belegging altijd dadelijk voorhanden is, uithoofde van hot steeds
verkrijgbaar zijn van inschrijvingen op bet Grootboek der Nederlandsche renlgevende schuld ; waarom Gedeputeerde Staten der
hrovincien dan oak hij deze circulaire warden aan ;eschreven ,
am de noodige maatregelen to nemen tee voorkowing van bet
bedoelde misbruik en tot verzekering, dat alle beschikbaar woedende kapitalen der instellin8en van welrladig ;heid steeds zorider
verwijl beiegd worden .
1Vota . Hot bell ggen van kapitalen is eene verpligting , (lie in hot
algemeen op alle beheervoerders berust . Een voogd is daartoe
op zijne verantwoordelijkheid gehouden, volgens art . 449 en 450
van hot Nederlandsche Burgerlijk Wetboek . Een kerkbestuur
heeft dezelfde verpligting, die niet alleen voortvloeit nit den
aard van zijn beheer, maar ook is voorgeschreven bij onder-
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scheidene kerkelijke verordeningen, welke,

in bet belang der

berk, gehandhaafd worden door bepalingen an staalswege ge-

rnaakt . (Z.ie art, 63 van bet decreet van den 30 December 1809,
bet decreet van den 16 Julij 9810, de Koninklijke besluilen van
den 1 Julij 9816, n° . 82 en 8 Mei 1818, n° . 46, ruitsgaders de
wetten van den 14 Januarij 1895 (Staatsblad no . 4), 29 Aurustus
9816 (Staatsblad n° . 33) en 31 Mei 4824 (Staatsblad n°. 36 .)
9 Mei 1830, N° . 165 .
Koninkli,jk rescript, houdende, tilt aanmerking van bestaande
noodzakelijkheid , verlof, om de eerste afdeeling vary bet to Warmond gevestigde Seminarie des Aartspriesterschaps Holland en
Zeeland, voor den tijd van een of anderhalf jaar, tc vestiges

op bet landgoed F9ageveld, under Velzen ; in Noord-llolland .,
(Zie rescript 23 Julij 1831 , No . 5 .)
1Yota, Bij de onderhandelingen tussehen bet Gouvernement en den
H . Stool, over bet in 9827 gesloten Concordant, was nitdrukkclijk overeengekomen, dat de

voor

4825 bestaan hebbende

kietne Seminaries slot zouden worden hersteld, maar dat de
groote Seminaries zoodanig zouden worden ingerigt , dat zij,
die zich aan den geestelijken slant toewijden, daarin niet alleen

in geestelijke, maar ook in wijsgcerige vakken en andere wetenschappelijke onderwerpen, die met kerkelijke taken in verband
slaan, behoorlijk onderwezen en van hunne jeugd of opgeleid
konden worden .
Van bier de in art . 2 der Convenlie van den 48 Junij 9827
yoorkomende bopaling, dat elk Bisdom zijn Seminarie zal heb-

ben ; welke bepaling, bij de pauselijke Bulle van den 16 der
kalenden van September 9827, in overecustemming met bet

Gouvernement, is gerereld en , volgens bet Koninklijk besluit
van den 2 October 9829 (Staatsblad n°. 66),

op den voet van

die regeling, is kunnen nitgevoerd worden .

Doze uitvoering vorderde in de eerste plants grootere of uitgebreider beaten dan voor bet oogenblik beschikbaar wares ;
zoodat er niets anders overschoot dun in dal gebrek to gemoet
to komen door ' bet eenige Seminarie van elk kerk-ressort in
twee aJdeelingen to splitseu en iedere afdceling in een afzon-

derlfk gebouyw to plaatsen, tot tijd en wijle, dal er kon woe-
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den voorzien In het daarstellen van een locaal groot genoeg om
daarin de beide afdeellngen to vereenigen , zoo als de bedoeling
van de gesloten overeenkomst medebragt . Uit dies hoofde werd
dan ook van Gouvernementswege achtervolgens , bij Koninklijke
besehikkingen, in het afzonderlijk plaatsen derafdeelingen van
sommige Seminaries bewilligd . (Zie beschikking van den 18 Junij
1830, n° . 21 .)
Toes , bij bet rescript van den 9 lei 1830, n°. 165, er in
toegestemd werd om de eerste afdeeling van bet Seminarie van
Warmond op de Hofstede Hageveld onder Velsen voorloopig to
plaatsen, geschiedde zutks in de verwachting, dat bet nieuwe
Bis(lom van Amsterdam weldra zou vervuld worden en alsdan,
nopens de plaatsing van het Seminarie van oat diocees, nadere
bepaling nioest volgen .
Dear die verwachting nirt verwezenlijkt werd, bewilligde de
Koning, bij rescript van den 23 Julij 1831, n° . 5, er in, dat
cle eerste afdeeling van gemeld St'minarie, voorloopig nog voor
anderhalf jaar en dus tot den laatsten Junij 1832 afzonderlijk
op de Hofstede Hageveld zoude gevestigd blijven . nij Koninklijk
besluit van den 12 Mei 1832, no . 7 , werd die bewilliging onbepaalo verlengo en wet tot aan de reeling der kerkelijke aangelegenheden ; terwijl, bij Koninklijk besluit van den 22 Maarl
4835, nn . 89, op verzoek van den Aartsprles~er van Holland en
Zeeland, magtiging werd verleend, ore die Hofstede voor rekening van bet Aartspriesterschap aan to koopen en ten dienste
van de afdeeling van het Seminarie to does verbt~uwen .
Door die verhouwing was de hofstede Hageveld niet zoo
raim geworden, dat bet grooter aantat daarin later opgenomen
kweekelingen, near behooves kon gehuisvest worden ; waarom besloten werd, een nieuw gebouw, meer In de nabijheid
van bet Seminarie van Warmond, aan ie schaffen . De gelegenheid daartoe 1)00(1 zich in 1845 aan, air wanneer de hofstede
Schoonoord, gelegen aan de Leidsche trekvaart onder de gemeente Yoorhout, in Zuid-Holland, werd aangekocht, wearop
in het volgende jaar een nieuw gebouw werd daargesteld, na
dat de Aartspriester, bij Koninklijk besluit van den 11 Deeeml .er 1845 n° . 86, gemagtigd was, ore die hofstede voor en ten
hehoeve van bet Aartspriesterschap Holland en Zeeland tc aanvaarden ; de cerste 4 fdeeling van het Seminarie Warmond
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van

Hageveld naar Schoonoord over to brengen en vervolgens
de hofstede Hageveld to verkoopen ; welke magtiging verstrekt
is met toekenning aan bet gesticht to Voorhout van dezelfde
hoedanigheid als tat to Velzen bezat, namelijk als to zijn een
integrerend deel an het Seminarie to W armond , to then
effecte, tat de beide gestichten to Warmond en to Voorhout
geplaatst, slechts ere'ne eenige openbare instelling, bepaaldelijk
bestemd tot opleiding van kweekelingen voor den R . K . geestelijken stand, zullen uitmaken , en tat de aankoop, inrigting
en overplaatsing buiten eenig bezwaar van het Rijk voor rrkening van bet Aartspriestersehap Holland en Zeeland gekweten
worden .

15 Mei 1830, N

4.

Besluit, bepalende tat de gestichten voor de Ne~lerlandsehe
kweekelingen in de Godgeleerdheid to Trier en to Bonn, to gelijk
met het Collegium Philosophicum, zullen wor den opgeheven . (Zie
Besluit 18 Februarij 1831 N
31,)
1Vota. Ter oorzake tat de kweekelingen van bet Collegium Philosophicum , die hunne studies in tat gesticht hadden volbragt,
door de kerkvoogden, niet in de Nederlandsche Seminaries, ter
beoefening vau de Godgeleerdheid, werden toegelaten, heeft
bet Gouvernement die kweekelingen , voor 's Rijks rekenin„ ,
gezonden, gedeeltelijk naar de Universiteit to Bonn en gedeeltelijk naar het Bisschoppelijk Seminarie van 'crier, ten einde
aldaar de Godgeleerdheid to beoefenen .
Ruim 60 kweekelingen hebben in tat geval verkeerd . Een
drietal van deze , behoorende tot de Hollandsehe zending, later
priester gewljd zijnde, is in 4834 in kerkelijke bediening geplaatst geworden . (Zie voorls bet Beknopt overzigt an bet
getal kweekelingen, geplaatst geweest fn bet, sedert

4830,

4825

to Leueen bestaan hebbende Collegium Phllosophicum .

Btadz . 5 van den tweeden Jaargang van tit Handboekje .)
15 Mei 1830, N°. 140 .

Besluit, waarbij -- tee voorkoming van het bezwaar, hetwelk
ontstaat, wanneer er, ten gevolge van verkeerde of onvolletige
berekeningen en opgaven, herhaling van verzoeken om onder-

Rio
stand geschieden, ten behoeve van kerkgehouwen, waarvoor
reeds eenmaal subsidie is verteend, bepaald wordt, dat voortaan
aan bet voordragen van Rijks onderstand, ten behoeve van kerkelijke gebouwen, zal moeten voorafgaan eene opzettelijke beslissing der vraag : of en welke bijdrage er nit de provincials
Fondsen zal worden verteend ; terwijl voorts alle de bijzonderheden tot de zaak betr ekkelijk zoodanig grondig zullen moeten
onderzocht en toegelicht worden, dat, met volkomene kennis
der eigene hulpmiddelen, voortspruitende nit de provincials
Fondsen, nit (lie der burgerlijke gemeenten , nit die der kerk en
nit de vrijwillige bijdragen der parochianen , tot eene beschikking kan worden overgegaan , waarop aisdan later niet behoeft
to worden teruggekomen, zullende!, bij de behandeling der verzoeken om onderstand, tevens van bet getal der parochianen
moeten blijken, ten erode daardoor, tot eene zekere mate, de
evenre(hgheid tusschen de verschillende onderstanden, vooral bij
bet stichten van nieuwe kerkgebouwen, kunne beoordeeld worden . (Zie Circulaire 25 Mci 1830 N' . 25.)

Nota. Behalve de, bij dit besluit , voorschreven regels , welke

bij het aanvranen van Subsidies, ten behoeve van kerkelijke
gebouwen, moeten worden in acht genomen , zijn er nog een
aantal andere Koninklijke voorschriften , bij bijzondere besluiten
en besehikkingen, gegeven , die , bij de behandelingen dezer
aanvragen eu bij bet bewilligen van onderstand to diet zake,
behooren to worden opgevolgd .
Dc voornaamste diet voorsehriften komen hierop seder
1°. Dat de verzoeken , welke op gezegeld papier hehooren to
worden geschreven , niet door een enkel persoon, maar door
al de leden van bet kerkbestuur of de Commissie nit de gemeente , to wier behoeve subsidie wordt verlangd , moeten
worden onderteekend .
2° . Dat daarnevens moeten worden overgelegd de vereischte
boowkundige stukken (plan of teekeningen en bestek) milsgaders eene ui(gewerkte begrooting van kosten , semen antler
door een deskundigen bonwmeester vervaar~tigd en onderteekend zijnde .
3° . Dat , behalve van de beweegredenen , welke voor bet ver-

zoek om subsidie zijn pleitende , opgave most worden gedaan van de eigene middelen, waarop, na inspanning van
ails krachten , kan worden gerekend en die gewonelijk voortspruiten
a .uit beschikhare of in de kerkekas voorhanden golden .
b . nit de opbrengst tier to gelds to maker forrdsen en goederen der kerkelijke gerneente .
c, uit de, ter bekostiging van bet werk ,

to dome bijdra-

gen der gemeenteledeo en anderen, de vrijwillige giften
welke bij collects zijn verkregen of waarvoor , bij inteekening, toezegging is gedaan .
d, nit de beloofde gratis to verrrgten hand- en spandiensten,
of om niet to lesereu bouwsto en en voorwerpen, waarvan
de geldswaarde in mindering der geraarnde kosten van bet
werk komt .
C. nit list negotieren of leenen van golden ten lasts van

de kerkekas, waaromtrent aanwijzing der middelen ter
verrenting en aflossing moot geschieden .
f. nit buitengewone middelen, zoo als bijzondere giften,
legaten en erfstellingen , hoofdetijken omslag enz . bepaaldelijk voor den bouw bestemd geworden ;
terwijl verder kennelijk behoort to worden gemaakt : of en
zoo ja, welke bijdragen, uit de burgerlijke gemeente-kas en
nit de provincials fondsen , gevraagd , toegezegd of verkregen zijn ; -- ten einde alzoo naar eisch in het licht to stellen wat er voor hander is waarop gerekend kan worden ,
hoeveel nog verwacht wordt en welke som er mitsdien to
kort zal komen, om de geraarnde uitgaven geheel to bestrijden .
4° . Dat , als op de Staatsbegrooting fondsen beschikbaar zijn,
om list zoo even bedoelde to kort, door rniddel van eenig
subsidie, geheel of ten deele, in eon of meet jaarlijksche
termijnen, to kunnen dekken, daartoe echter, in Been geval ,
rnoge worden overgegaan dan nadat de volledige overtuiging
is verkregen ,

dot alle orders

hulpmiddelen ontoereikend

zijn ; dot niets zij verzuirnd, om die hulpmiddelen to verhoogen ; en dot alzoo's Rijks Schatkist niet words aar~gesproken
voor dot alle antlers bereikbare hulpbronnen zijn uitgeput
en bet verniogen der geweenteraren gems meerdere opofie-

ringen toelaat . (Zie Koninklijke .rescripten can den 27 November 9822 n° . 954 en 6 Januarij 4825 n°, 94 .)
5°, Dat de gedane verzoeken behooren to worden gesteld in banden van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten , ten erode
to dienen van consideratien en advics , bij welke gelegenheid
de bouwkundige stukken aan het onderzoek van de beainbten
can den Waterstaat en der publieke werken onderworpen
worden . (Zie Koninklijke besluiten van den 24 Maart 4829
n
404 en 47 September 9844 n° . 90, mitsgaders Koninklijk
rescript van den 26 Julij 834 n 403 .)
6° Dat de vraag moot worden onderzoeht : of er, zonder belemmering, der godsdienst-oefening , gelegenheid bestaat , oni
eene kerkgemeente, welke, in hare behoefte aan een bekwaam
kerkgebouw en verdere benoodigdheden, niet kan voorzien .
met eene bijgelegcne gemeente van deaclfde gezindheid , to
vereenigen , en zoodoende , door hot in eensmelten van de,
voor ieder afzonderlijk, ontoereikeude krachten of middelen,
bet vermogen to verbeteren en de middelen to bevorderen, om
in de parochiale behoeften, met minder bezwaar van de
parochianen en ter meerdere betamelijktieid van do inrigting voor de Godsvereering, to voorzien ? -- cene vraag die,
inzonderheid, hare toepassing moet vinden op de steden
en plaatsen waar meerdere kerken worden aangetroffen, wier
ligging in elkanders nabijheid, eene combinatie to doelmatiher kan inaken, of wier bekrompenheid, bouwvalligheid en
andere gebreken, bet daarstellen van eene ruitne en bekwame
kerk, in plaats van twee of rneer ongeschikte kleine bedehuizen aanbevelen, (Zie, onder anderen , hot Koninklijk
rescript van den 26 October 4838 lett . A 44 en de besluiten
van den 25 October 4821 n° . 81 , 21 April 4823 n°. 80, 6
April 4835 n° . 56, 47 en 24 October 4845 n ° . 429 en 92 .)
7°. Dat de werken, waarvoor subsidie verleend wordt, moeten zijo
volledig, zoodanig dat, als zij voltooi l zijo , daaromtrent
geene verdere zorgen van bet Gouvernement kunnen to pas
komen, maar hot onderhoud en de instandhouding gerustelijk
en zonder nieuw bezwaar voor de schatkist , ten taste van de
belanghebbende kerkgetneente kunnen worden overgelaten .
(Zie Koninklijk rescript van den 44 December 4898 _left . K.)
8o . Dat in den reset grene Rijkssubsidicn kunnen worden ver-
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strekt tot rtparatie van (lie kerkgebouwen , waaromtrent het
Domein , in hoedanigheid van geestelijken tiendheffer, de verpligting tot onderhond heeft afgekocht . (Zie Koninklijke
rescripten van den 29 Augustus 1823 n 92 en 16 Februarij
1837 n~. 495 .)
9°. Dat de toegestane subsidies tot gees antler einde dan waarvoor zij bestemd zijn, molten worden gebruikt en dat van dat
gebraik rekening en verantwoording behoort to worden afgelegd . (Zie artikel 495 der grondwet van 4815 en circulaire
van den Minister van liinnenlandsche Zaken van den 21 Julij
4828 no . 483 )
10

Dat rle werken in het openbaar moeten worden aanbesteed en
uitgevoerd onder toezigt van eenen daartoe aan to wijzen be-

ambte van den Waterstaat . (Zie Koninklijke besluiten van
den 11 November 4845 n° . 94 en 17 September 1844 n° . 90 .)
11° . Dat , als'orens do uitbetaling van eenig subsidie plaats heeft ,
de leden van het kerkbestuur of de commissie nit de gemeen to ,

zich schriftelijk moeten verbinden, om voor de geheele voltooijing der werken en de afbetalin„ der daarop

loopende kosten , oak dan wanneer die de gernaakte raining

overtre fen, to zorgen buiten eenig verder bezwaar van bet
Rijk ; terwijl voorts het brwijs van den aanvang van het
week of der volt ooijing, van list zelve, naar gelang zuiks bij
bet toekennen van bet subsidie is bepaald , moot worden afgegeven door den beambte van den 'Waterstaat , ten einde de
uitbetaling van den be i illigden onderstand zaude kunnen
gevoig semen .
12° . Dat, bij bet verleenen van subsidie, most warden aangedrongen op de naleving der verpligting van de kerkbesturen,
om de kerkelijke gebouwen naar behooren to onderhouden,
eene rigtige administratie to voeren , voor de verrenting en
aflossing der gedane of to doene geldleening naar eisch to
zorgen en jaarlijks rekening en verantwoording, wegens bet
kerkelijk financieel beheer, aan de betrokken kerkelijke overheid of to leggen . (Zie bet Koninklijk rescript van den 10
Julij 1834 no . 1 .)
25 Mei 1830 no . 25.
Circulaire van den Directeur-Generaal voor de taken der
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Roomsch Katholijke Eeredienst aan de provincials Gouverneu1 s ,
houdende :
dat do ondervinding heeft doen zien , dat gemeenten of kerkbesturen zich aan den Koning wenden, our onderstand nit 'slands
kas to bekomen tot bet bouwen , vergrooten of herstellen van
kerken en pastorijen , zonder vooraf de gehouwen door deskundigen behoorlijk to hebben doen onderzoeken en eene juiste 1)Crooting van kosten to hebben doen opmaken ; -- hetgeen onderscheidene males ten gevolge heeft gehad, dat nadat de Koning,
tot bet herstellen van gehouwen onderstand verleend had, hi,}
lief uitvoeren der werken bevonden is, dat in hlaats van de
ontworpen werken to kunnen verrigten, de gehouwen gedeeitelijk
en sours geheel afgebroken en op nieuw opgebouwd moesten
worden, waartoe alsdan de fondsen ontoereikend;wares
zoo dat
men andermaal eenen onderstand van 's Ilijkswege verlaug .le ;
dat bet tevens was gehteken, dat de kerkhesturen niet altijd
alle middelen, die zij voorhanden hebben , aanwenden en dat ,
door de gemeenten, ook in die, welke gegoede leden tellers,
geringe of geese vrijwillige bijdragen worden aangeboden ;
dat our hierin to voorzien, lij de rekesten tot bet bekomen
van onderstand voor bet bouwen , vergrooten of herstetlen van
kerken, pastorijf~n enz . een plan, teekeningen en hestek, mitsgaders eene begrooting van kosten der noodzakelijke werken,
moeten gevoegd worden, en dat naauwkeurig moot worden onderzocht, hoeveel de gemeente, de kerkfabriek of bet kerkbestuur
en de parochianen kunnen bijdragen, en voorts hoe groot bet
aantal parochianen is ; terwijl tevens hehoort to worden opgegeven, of en zoo ja welk subsidie of bijdrage nit de provincials
fondsen en de hurgerlijke gemeente-kas zal kunnen worden verstrekt ; en
dat bet 'sKonings intentie is, dat in de behoeften van den
bier bedoelden aard uit de provincials fondsen words to gemoet
gekomen .
.lYota . In betrekking tot dit laatste is reeds, bij koriinklijk
rescript van den 6 lilaart 1824 n° . 110, er op aangedrongen,
dat uit de provincials fondsen bijdragen , ten behoeve der buitengewone werken aan de kerken en pastorijen , zouden worden
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verleend ; ten gevolge waarvan dan ook op de provincials
begrootingen , een hoofdstuk tot dat einrle, onder de uitgaven
en behoeften , is opgenomen ; terwijl van 's Konings wege herhaaldelijk aanhevolen is , om daarin eenig Ponds als to gemoetkoming in de bier bedoelde behoefte van de Eeredienst, voor
to dragen ; waaraan de Staten van onderscheidene provincien
hebben voldaan . (Zie den Staat voorkomende op bladz . 74 van
den tegenwoordigen Jaargang van dit Handhoekje .)
27 Mei 1830, Staatsblad n° . 9 .
Besluit, houdende wijzigingen in de bestaande bepalingen
omlrent bet onderwijs .

1lrota. Pit belangrijke besluit is toegelicht bij eene Circulaire

van den Minister van Binnenlandsehe Zaken van den 5 Julij
1830, left . A . Tot beter verstand van den hierna volgenden inbowl van dat besluit , wordt die toelichting sevens ieder punt
medegedeeld .

Inhoud ~an bet beslcrit .

Toellchting.

In aanmerking nemende,
dat Wij, in overeenstemming
met bet gevoelen, bij de afdeelingen der Tweeds Kamer
van de Staten-Generaal geuit,
bet aan Hun Edel Morenden
ingezonden ontwerp van wet
nopens bet Onderwijs, hebben ingetrokken ;
Willende al aanstonds, bij
wijziging der bestaande verordeningen, bet daaromtrent
in onderscheidene gedeelten
van bet Rijk bestaande versohil, ten aanzien van sommige bepalingen, doer ophouden, en aan de beg,inselen
van vrijheid nopert! bet onderwijs, onder de noodige
voorzorgen, meerdere ruimte
verleenen, en verlangende
tevens den voortgang van bet
lager onderwijs meer en n~eer
to bevorderen ;
Gelet op art . 73, 445, L'5,
226 en 228 der Grond « et ,
en op de vet van 6 Maart
4848 (Staatsblad n° . 12) ;

1k heb (dus spreekt de Minister van
Binnenlandsehe Zaken in zijne voormelde Circulaire) reeds de eer gehad,
bij schri ven van 8 Junij II., n° . 431,
voorloopig de aandaeht van U Edel
Groot Achtharen to vestiges op 's Konings besluit van ten 27Mei lt ., n° .447 .
Mijne tegenwoordige rondgaande
brief heeft ten nogmerk om de artikelen van dat belangrijk besluit nader
toe to lichten , ten einrle de geest en
strekking van hetzelve wel worden
gekend, en ten einrle de uitvoering
overal op eenen eenparigen voet plaats
hebbe .
7.oowel de beweegredenen, als de
bedoelingen van dit besluit, zijn duidetijk op to makes nit deszelfs aanhef ;
voorat, wanneer risen hetzelve beschouwt in verband met de missive
van Zijne Exceltentie den beer Secretaris van Staat van den 27 Mei 11 .,
waarbij aan den President van de
Tweeds Earner der Staten-Generaal is
to kennen gegeven, dat Zijne Majesteit
had goedgevonden bet ontwerp van
wet op bet onderwijs in to trekken,
de gemoederen to vereenigen door be-
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Herzien Onze besluiten van
l4 Junij en l4 Augirstus 1825
(Staatsllad no . 55 en 64) ;
Op bet rapport van Onzen
Minister van Binnenlandsche
Taken ;
Den Raad van State geboord ;

Hebben besloten en besluiten
Art . l .
De autarisatie, bij de thans
bestaande verordeningen ver-

eischt tot bet oprigten van

vredigende verordeningen , tot alle
provincien de werking uit to strekken
der vrije beginselen, in sommige opzigten voor een gedeelte des Koningrijks gevolgd, in bet algemeen de beperkende maatregelen to verzachten ,
zoader de zaak van het onderwijs ,
welke tevens die is der bescbaving,,
in de waagschaal to stellen , voorat
ook, zonder aan bet lot over to laten
bet bestaan der inrigtingen van lager
onderwijs , die over bet algemeen aan
bet yolk zoo veel voordeel aanbrengen,
en eindelijk om de ontwikkeling van
deze nuttige instellingen, met eene
bijzondere zorg aan to moedigen : -ziedaar de inzigten met welke het besluit van 27 Mei 11 . genomen werd .
De groote verscheidenheid van meeningen, welke zich op dit stuk in den
boezem der Staten-Geireraal heeff geopenbaard, de wensch door vele leden
geuit, dat men Lick voor bet tegenwoordige bepalen most tot de intrekking der Koninklijke besluiten van1825,
en de zuidelijke provincien liet deelen
in de sneer vrije verordeningen van
bet noordelijke reglement, moeten UR .
Gr . Achtb, hebben doers gevoelen dat de
Regering het duel niet gehad heeft,
ore, door algemeene maatregelen van
openbaar bestuur, een nieuw en volledig stelsel van onderwijs in to voe'ren, gelijk men moeite gevonden had,
in de tegenwoordige omstandigheden,
er een door eene wet daar to stellen ;
maar dat de Koning zich integendeel
heeft gehonden bij de intrekking of
wijziging der bestaande verordeningen, welke mitsdien alle van kracht
blijven, voor zoo verre dezelve niet
uitdrukkelijk mogten zijn veranderd .
Deze eenvoudige opmerking, welke
vooral van toepassing is op bet lager
onderwijs, zal voldoende zijn, om het
meerendeel der artikelen des besluits
ten voile op to helteren, en om verkeerde uitleggingen to voorkomen,
welke trouwens door den tekst zelven
dezer artikelen worden bestreden .
1k zal thans overgaan got toelichting
der afzonderlijke artikelen .
Art . l .
bit artikel Let een algemeen beginsel
vooruit, maar houdt tevens in, twee

to onderseheiden bepalingen .
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lagere scholen, zal voortaan,
in bet geheele Rijk, verleend
wordeu , in de steden , door
de stedelijke besturen , en
ten platte laude door de
plaatselijke besturen, order
goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provineie, .
alles, nadat de noodige inlichtingen zutlen zijn ingewonnen, omtrent bet doel,
den aard en de inrigting der
op to rigten scholen .
De autorisatie zal op gelijke wijze verleend wordeu
tot bet oprigten van scholen
en verdere instellingen voor
bet middelbaar of hooger on derwijsen tot hethouden van
openbare voorlezingen , voor
zoo verge deze verschillende
instellingen buiten medewerking of bezwaar van eenig
openbaar bestuur zutlen bestaan . (Zie art, 6 van bet
Kon . besluit van den 2 Jan .
4842 (Slaatsblad nG . 4) .
Nota . De personen, welke
op bijzondere instellingen
met bet hooger of middelbaar onderwijs belast zijn,
kunnen niet geaeht wordeu
gehouden to zijn om vooraf,
tletzij eenen academisehen
grand , hetzij eenen rang
als onderwijzer,, to verkrijgen, nosh ook ow vergelijkend onderzocht to
wordeu , zoodat zij eene
vrijheid genieten , welke
aan de larere onderwijzers
niet is verleend . (Zie, to
flier take, ale Circulaire
van den 28 lei 1831, Pror'inciaal blad van ZuielHolland n~ . 71) en bet Korfinklijk beslu~t van den 18
Augustus 1831, Staaisbl .
n~ 26,ni :tsgaders bet cierde
lit] van art . 194 der in l848
tterzieneGrondwet, waarhij, echter in betrekking
tot bet middelbaar order
w~js, gevorderd wordt, flat
naar de bekwaamheid en

De eerste paragraaf ziet alleen op
bet lager onderwijs : dezelce is toepasselijk op alle scholen zonder onderscheid , welke voor dien tak van onderwijs bestemd zijn .
De tvveede paragraaf, die bet middelbaar en hooger onderwijs betreft,
is alleen van toepassing op de scholen ,
welke op geenerlei wijze door bet
openbaar bestuur r .ijn opgerigt, of
wordeu ondersteund . Niets is dus veranderd met betrekking tot de wijze
van daarstelling der inrigtingen van
dezen aard , welke geheel of gedeeltelijk ten taste zijn van de provineien,
tier gemeenten, of andere openbare
besturen .
Al de scholen tot welke dit artikel
betrekkelijk is, zutlen voortaan, zonder tusscbenkomst van bet Departernent
van Binnenlaudsche Zaken , kunnen
opgerigt wordeu In de steden zal de
vergunning, gegeven door bet plaatselijk bestuur, volstaan . In de tandelijke gemeenten zal die vergunning
daarenboven de goedkeuring van U
E~let Groot Achtbaren behoeven .
[let is van belang bier op to merken, dat, overeenkomstig de bestaande
wetter en reglementen, de vrijheid om
eene school to opener , of eene instelling van onderwijs op to rigten ,
versehillend is van die, om onderwijs
to geven ; bet is alleen van de eerste
waarvan gesproken wordt in bet
onderhayige artikel . -- Wat de andere
aangaat, deze is bet onderwerp van
art . 2 tenn aanzien van bet lager onderwijs, en van art . 8, ten aanzien tier
boogere grader van onderwijs .
De goede uitslag der maatregelen ,
die bet onderwerp zijn van de tegenwoordige mededeeling, zal grootendeels afhangen van rte to gelijk voorzigtige en milde wijze, waarop de
gewestelijkeen plaatselijkeautoriteiten
zich zutlen kwij ten van de verpligtingen, welke bet 4' artikel bun optegt .
Uie autoriteiten zijn door derzelver
betrekking in slant, de wensehen en
beboeften to beoordeelen der bevolking aan bun bestuur toevertrouwd,
en zij zutlen alle gegronde Uezwaren
voorkomen die tot den Koning zouden kunnen geraken, wanneer zij zich
stechts doordringen van de welwil10
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zedelijkheid der onderwi jzers onderzoek gedaan
words .}
Art . 2 .
Behalve voor zoo verge
's Rijks lagers scholen betreft
en de onderwijzers-posten
waaraan eenig inkornen van
's Landswege is verbonden ,
zal zich de tusschenkomst van
bet Depar Cement van Binnenlandsehe Zaken, ten aanzien
van beroepingen, aanstellingen of adnnissien van onderwijzers van lagers scholen,
coortaan bepalen tot de gevallen, waarin er daaromtrent , bzj de betrokkene
ambtenaren of besturen, verschil van gevoelen, bezwaren
of bedenkingen, mogten ontitaan .
In alle andere gevallen zal
de Gouverneur der provincie,
na zich to hebben verzekerd,
dat de bestaande verordeningen behoorlijk zijnopgevolgd,
tot de beroeping, aanstelling
of admissie dadelijk laten
overgaan . (Zie art . 4 van
bet Kon, besluit van (let 2
Januarij 4842, Staatsblad
n° . I .)

Art . 3 .
Bij bet openvallen eener
sehoolopzienersplaats, zal de
provincials commissie van
onderwijs eene voordragt inleveren bij G~edeputeerde Staten, welke dezelve, voorzien

lends en verheven inzigten vary 11oogi
d3enzelven .
Art . 2 .
Bij bet tweeds artikel wordt de
lusschenkornst afgeschaft van bet Departement van Binnenlandsehe Zaken ,
in alle see gewone gevallen van benoeming van lagers onderwijzers . Edoch de bedoeling is , dat de personen , the zich aanmelden , orn in
lagers scholen onderwijs to geven ,
al die hoedanigheden zullen bezitten
en de vereischten vervullen, welke bijj
de bestaande reglementen worden gevorderd, en dat omtreut derzelver aanstelling of admissie words gehandeld
op de wijze, welke is voorgeschreven .
Alleenlijk zullen de heer~n Gouverneurs de stukken niet meer opzenden
aan bet Departement van Rinnenlandsche Zaken tenzij in de gevallen bij
bet artikel voorzien .
Eene gewigtige opmerking, welke
bier to n~aken vall, is doze, dat mere
gerlwaalrt heeft, toes men heeft voorgegesen, dat de henoewing der onderwijzers bij de gemeentescholen, tot
nu toe bij uitslniting aan bet Deparlenient van liinnenlandsche Zaken afw
hing, let zijn de plaatselijke besturen
die de benoeming doen, na door een
vergelijkendexamenvoorgelichten door
bet Departeinent van Binnenlan,lsehe
Zaken gemagtigd to zijn . Voorlaan zal
deze magtigtng in gewone omstandigheden vervangen worden door eene
verklaring van den leer Gonverneur,
waaruit zal blijken, dat de formaliteiten zijn in acht renomen , en dat
gevolgelijk tot de t)enoeming tan woeden overgegaan . De tusschenkomst derhalve van de leeren Gotrverneurszoude
hiergehcel tijdelijkzijn,zoomengeene
hoop voeden mogt, dat dezelve strekken
zal, ow de gev~=elms to vereenigen ,
en om de gevallen van beroeping op
bet hoogerr bestune meer zeldzaam to
doen zijn .
Art . 3
De gang,, welke alhier is aangewezen, om to geraken tot de keuze van
school-opzieners , strekt, om zonder
inbreuk to makes op de tiestaande
wetten en verordeningen, zooveel mogelijk to gemoet to komen, aan bet

van hunne consideralien , en
zulks verkiezende, met twee
personen vermeerderd , aan
het Departement van Binnenlandsche Zaken zullen opzenden, ten einde de bens~eming vervolgens, op de gewone wijze, plaats hebbe .
(Zie artt, 2 en 3 van het K .
beslait van den 2 Januarij
1842, Staatsblad n°, 1 .)

verlangen van verschillende zijden genit, dat aan de Provincials Staten
meet invloed zoude worden gegeven,
op de zamenstelling der eommissie van
onderwijs, en dezelve schijnt bij uitnemendheid geeigend om goede uitkomsten to leveren . Immers de provincials school-commissien zijn boven
al in staat om tie bekwaamheid vary
Candidates, to beoordeelen , terwijl
de Gedeputeerde Staten zullen kur~ren
overwegen, of de voorgestelde personen
ook uit anderen hoofde geschiktelijk
kunnen gekozen worden, dan we! of
andere Candidates ten deze de voorkeur verdienen . Op deze wijze zal
's Konings keuze behoorlijk worden
toegelicht , en is het to verwaehten ,
dat de belangen zoo wet van het onderwijs, als van de ingezetenen, niet
zullen worden nit bet oog verloren .
Art . 4 .
Art . 4 .
Dit artikel herinnert aan eene der
De Provincials Staten en
plaatselijke Besturen zullen gewigtigste ptigten der gewestelijke en
de nicest geschikte middelen plaatselijke besturen . De algemeene
aanwenden of voorstellen,
opneming, waarvan in het slot gesproken wordt, zal ten doe! dienen to hebten einde er alorn gelegenheit! voorhanden zij, om aan ben, om to does kennen al wat em flog
de jeugd van alle standen der ontbreekt , om overal in de geheele
provincie, den uitwendigen staat van
maat-sehappij een behoorlijk
lief schoolwezen op eenen goeden voet
lager onderwijs to does erlangen bij hekwame onder- to brengen Net zal goed zijn de uitwijzers en in mime en we! komsten deter opneming to brengen in
twee afzonderlijke states, van welke
ingerigte seholen .
Out to kunnen nagaan wat de een zal bevatten , at wat de geer tot volledige hereiking van
houwen, en de andere al wat de indat doe! als flog client to komsten der onderwijzers betreft,
1k stel mij voor een model van deze
worden gedaan, zal er eene
algemeene opneming gesehie- states aan UEd . Gr . Achtbaren to does
den, zoowel van bet Beta! toekornen .
Door hehulp van dusdanige opneming
en den staat der scholen, als
zal bet provineiaal, en zoo noodig ook
van de schoolmenbelen en
der jaarwedden en verdere bet hoogere hestuur in staat geraken,
voordeelen , aan de onder- ors niet alleen bij bet beoordeelen van
plaatselijke belangen een algerneen gewijzersposten verbonden .
zigtspunt your oogen to hebben, maar
ook om, met naauwkeurige kennis der
bijzonderheden, algemeene maatregelen ter aanmoediging en opbeuring to
kunnen semen of goedkeureri .
Art . 5 .
Art . 5 .
De voordeelen aan openbare onderAan de openbare onder- wijzers toegekend bij no. l en 2 van
wijzers in bet voorsehreven
dit artikel, zullen behooren to komen
yak zal, zoo veel mogelijk,
ten lasts der gemeente, voor zoo verse
tr egewezen worden
daarin van elders niet wordt voorzien .

fo, iiet genot van eene
wooing en hof .
2 • . Een vast inkomen .
3' . Een veranderlijk inkomen, hetwelk naar evenredigheid der schoolgaande
kinderen zal worden betaald,
hetzij nit de middelen der
belanghebbende gemeenten,
hetzij door de ouders der
schoolgaande kinderen, of
van wege die kinderen door
hunne voogden, en, voor zoo
veel acme kinderen betreft,
door de liefdadige gesticttten,
waardoor die kinderen worden onderhouden .
In alien gevalle zullen ,
nit de tot dit elude door de
gemeenten to verleenen nit-

keering of nit de sehoolgelden, ook de boeken en schoolhehoeften, floor de zorg van
de plaatselijke besturen, tot
gebruik der teerlingt. worden aangeschaft .

filet veranderlijk inkomen under n' .
heeft ten duel, om den ijver der onderwijzers op to wekken , daar hetzelve
hen zal worden betaald, in evenredigheid van bet aantal van werkelijk ter
school gaande kinderen . De betaling vats
die veranderlijk inkomen, zat, volgens
de hepaling van bet artikel, op tweederlei wijze kunnen geschieden , nametijk of nit de gemeentekas, of door
de ouders der sehoolgaande kinderen .
Er zijn onderscheidene plaatsen waar
zulks werkelijk geschiedt onmiddelijk
nit de gemeentekas en de ondervinding
leert, dal deze handelwijze eene zeer
gnnstige uitwerking heeft op den staat
van het onderwijs, hetwelk alsdan
geheet kosteloos gegeven wordt . Minvermogende ouders worden alsdan door
den last tier sehoolgelden niet verhinderd hanne kinderen deel aan het
onderwijs to doen nemen ; ook is de
aanmerking gegrond, dal de kosten van
bet openbaar onderwijsdaar bet minste
drukken, waar dezelve door de gezamenlijke ingezetenert gedragen worden .
De tweede wijze van betaling door
eniddel van sehoolgelden, door rte ouders
to voldoen, is tot dusverre meest algemeen in gebruik . Van deze twee opgenoemde wijzen schijnt de eerste in
velerlei opzirten de voorkeur to verdienen, waarom ik geloove , dezelve•
meet bijzonder aan de aandacht van
UE~I . Gr . Achtb. to molten aanbevelen .
Het artikel bevat voorts de bepaling,
dal daar, waar sehoolgelden van de
ouders gevorderd worden, de voldoe fling derzelve , your zoo veel armen
kinderen betreft, zal gesettieden door
de liefdadige gestiehten, welke belast
zijn om die kinderen to onderhoutlen .
lugeval deze besturen van liefdadigheid
hiertoe onvermogend mogten wezen,
zullen zij zich bij de gemeentebesturen
kunnen vervoegen tot het bekornen van
understand, of met deze overeenkomers,
dal de bedoelde sehoolgelden nit tie gemeentekas zullen betaald worden . Behalve de kinderen van bedeetde as men,
warder er in iedere gemeente, in gronter of kleiner aantal gevonden , wier
ouders zich niet hebben aangemeld aan
de besturen van liefdadigheid tot bet
bekomen van understand, edoch desnlettemin onvermogend zijn ow de

seboalgelden le betalen . Hot is deze

Masse van kinderen, in het artikel sties

ermeld , welke de bijzondere oplettendheid-en zorgen van bet bestuurverdiedt . Het ware to wenschen, dat over-

all, gelijk tilt reeds op vele plaatsen

geschiedt , de sehoolgelden dezer kinderen uit de gemeentekas konden betaald worden , of dat , in de groote
steden, afzonderli jke seholen voor deZen konrlen opgerigt worden,

ll.e t laatste deel van het artikel bevat
nog zeer belangrijke bepalingen, namelijk vooreerst, dat de school-behoeften aan de kinderen in de school zullen

verstrekt warden, ten gevolge van den

aaokoop derzelve uit de opbrengst tier
schoolgelden . Deze bepaling zal ten
,gevolge dienen to hebben, dat da

schoolgelden eenigzins verhoogd worden, op vele plaatsen, waar, . tot dus-

verre, op eenefandere wijze in de aanschafng der school-behoeftcn woorzien

werd . Ten tweede wil het artikel, dat
de aansehaf ng en uitdeeling der hoeken en verdere schoolbehoeften zal
geschieden door tusschenkomst van bet
plaatselijk bestuur, hetwelk dienvolgens hieromtrent een regel zal behooren
vast to stellen, na met deu schoolopziener to rade to zijn gegaan .

art . 6 .
Aan Gedeputeerde Staten
en aan de plaatselijke beIsturen words opgedragen, om
de meest geschikte maatregelen to nemen., ten e/inde aan de
kinderen in de scholen opgenomen, taehoorlijke gelegenheid worde gegeven om
bet Godsdienstig ©ndei wijs,
bij of van wege de leeraars
der gezindheid, waartoe tie
kinderen behooreu , to kunnen ontvangen, mitsgaders
nm to waken, flat men zich in
die scbolen van geen hock
bediene , het welk jets bevatte ,riJdig net de maatschappelijke or~ie of de ze-

den, of wel dat aan de eene
of andere der gtzindheden,
waartoe de kinderen behooren, aansloot zoude kunnen
geven, (Zie art 10 vary het
hesluit van den 2 Januarij

Art . ti .

flit artikel bevat geene andere be ,
ginselen dan die, welke ten alien
tijde tot ieiddraad hebben moeten

strekken aan alien, die toezrgt over bet
openbaar onderwijs hebben . -- Zoo
er onder de zoodanigen , eenige moglen bestaan , die, door deze beginselen sties genoegzaam in bet oog to
honden, eenige oorzaak mogten gegeven hebben tot de klagten, welke
in de laatste tijden gerezen zijn , of
tot eenig voorwendsel aan een zelfs
onbillijk mistrouwen, rat de hepaling
van tilt artikel hun tot eene waarschnwing strekken, welke voor hen
niet verloren kan gaan , en waarvan
de uitwerkselen stag zullen bevestigd

worden, door U Ed . Groot Achtbareln

tusschenkomst en toezigt .
Die tusschenkomst echier, zal evenmin als die der plaatselijke besturen,
simmer strekken , om zich in to latest
met bet onderwijs van bet leeratellige van de godsdienst, maar late-
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4842, Staatsblad n°, 4,)

gendeel zal zij strekken , om elks gezindheid to beschermen, tegen al wat
eenigen hinder zou kunnen toebrengen
aan de vrije overlevering harer eigene
leer , in haar eigen boezem , en onder het bestuur harer eigene leeraars,
ofte wel , om van de schoh n to verwijderen , al wat aan hare godsdienstige denkwijze zoude kunnen
aanstoot geven .
Voor bet overige is bet ondoenlijk
om algemeene regelen aan de hand to
geven , over de wi,jze waarop het
eerste gedeelte van flat artikel dient
to worden ten uitvoer gelegd . - Die
uitvoering kan versehillend zijn , in
de gemeenten waar slechts eene , en
in die, waar meerdere godsdienstige
geLindheden aangetroflen worden . In
alle gevallen behoort steeds daarvoor
to worden gezorgd, dat op de openbare scholen , gedurende de schooltijden, niets geschiede of geleerd worde,
hetwelk aan eenige der godsdienstige
gezindheden, waarloe de kinderen behooren, aanstoot zou kunnen geven .
De ouders behooren gerust to kunnen zijn, dat aan hunne kinderen op
de scholen niets geleerd worde , hetwelk met hunne godsdienstige denkwijze in strijd is . - De openbare
scholen behooren oovenal dit vertrouwen to genieten . - Het is daarom , dat de klagten , welke to dezen
aanzien zouden molten ontstaan, steeds
met bijzondere aandaeht zullen moeten gadegeslagen worden .

Art, 7 .
Door de Staten van elks
provincie en van het GrootHertogdom Luxemburg zal ,
in eene hunner eerstkomende
algemeene vergaderingen, een
reglement opgesteld, of de
bestaande herzien worden,
en een of antler voorts aan
Ons tee goedkeuring worden
aangeboden, strekkende ow
de uitvoering der voorafgaande bepalingen orntrent
bet lager onderwijs to verzekeren en to regelen, in vetband met de bijzondere aangelegenheden van elks provincie, waarbij in aanmerking zal komen

Art, 7 .
Er heerscht in de onderscheidene
provineien des Rijks eene zoo groote
verscheidenheid van omstandigheden,
dat het allezins wenschelijk is, ow
de algemeene lhans in kracht zijnde
verordeningen en beginsels , beirekkelijk het lager onderwijs , door behutp van provincials reglementen, in
de verschillende provineien in werking to doers btijven, of to brengen
op eene wijze welke meet de plaatselijke gelegenheid nicest overeenkomstig
is . Lanes dezen welt zal ook bet groote
doll der algemeene verordeningen bet
best kunnen bereikt worden .
De punten in dit artikel en in artikel .l opgenoemd sluiten niet nit
alle antlers punten, welke men in de
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l° . }let ma1en vanschikn
lungen wegens eene billijke
verdeeling der kosten, vatlende op scholen, welke
dienen voor onderseheidene
gemeenten of gedeellen can
dien .
2° . Eene verdeeling der
scholen in klassen , met bepaling van een minimum van
het vaste inkomen der onderwijzers your iedere klasse .
3° . De bepaling van een
maximum
van bet, voor
ieder schoolgaa'nd kind , aan
den onderwijzer toekomende
eranderlijk inkomen of
schoRolgeld, alsmede list malcen van schikkingen , ten
einde de rigtige inning der
schoolgelden to verzekeren ;
4° . filet nemen van maatregelen, ter bevordering van
bet daarstellen van bewaarscholen voor kinderen beneden rte zes jaren, en van
werkseholen voor arms kinderen, vooral van list vrouwelijk geslacht .

provincials reglementen zoude meenen
to moeten begrijpen ; die opgenoemde
pnnteri behooren intussehen tot de
aoornaamste
Onder n 2 van h-et artikel wordt
gehandeld van de klassificatie der
scholen , dat is : van derzels'er verdeeling in drie ranren . -- Deze klassi( iicatie werd voor lang tot stand gebragt in de noordelijke provincien,
eii artikel 26 der voorloopige instructie van 20 11ei 1821 bepaalde reeds,
dat zij ook in de overige provineien
zon itigevoerd worden ; mt dezelve
its nu tot stand to brengen , zal men
omtrent elks school dienen acbt to
slain
1° . op de hoegrootheid der bevolking,
2° . op den card der bevolking ,
3° . op bet verniogen van de gemeenten,
4° . op dat van de ingezetenen .
Het duel der klassilicatie most zija
om aan de scholen van hoogeren rang,
ook een hooter inkomen to verbinden,
ten einde daardoor de gemeente in
staat zij eenen meet bekwamen underwijzer to bekomen, die tevens bezitter
zij van eenen hoogeren rang als onderwijzer, din wel eigen is aan lien .,
die aan bet hoofd stain van scholen
van lageren rang .
Bij de bepaling van list minirnum~
waarvan under dit nommer gesproken word!, zal men derhalve eene
zekere opklimming in acht nemen,
zoo dat het vast inkomen hooger zij
naar mate van den hoogeren rang der
school .
Dit minimum zai in diet voege
dienen bepaald to worden, dat bet
neerendeet der gemeenten in staat
zij hetzelve to betalen . De gevallen
waarin dit bij uitzondering niet mogt
kunnen plaits hebben, zulten in derv
staat der algeweene opne ring dienen
vermeld to worden , op dat men de
sniddelen berame om aan de behoeftige gemeenten to help to komen .
Bet maximum in n° . 3, heeft betrekking op de openbare scholen, en
kin verschiltend zijn voor elks dee
drie rangeu van scholen, - I -let zal
bij deze gelegenheid in aanmerking
kowen to anderzoeken, of list goed

2,4

Art . 8 .
Het staat ieder Nederlander, die in de uitsluiting,
bij art . II vastgesteld, niet
valt, vrij, om op de bijzondere scholen en instellingen,
waartoe, op den voet vary
art 4 , autorisatie zal zijn
verleend, in de onderwerpen
van bet middelbaar of hooger
onderwijs, aan anderen onderrigt to geven ; vreewdelinger hebben daartoe Onze
speeiale vergunning noodig,

zoude zijn to bepalen, dal de schoolgelden voortaan even hoop zullen zijn
voor alle kir~deren (lie dezelfde school
bezoeken, zonder onderscheid tot welke
klasse zij behooren , of weak onderwijs zij genieten .
De wijze van inning der schoolgelden, char waar derelve ;loot de ouders
zullen moelen warden voldaan , is
nog een punt can reel betang . Bet
schijnt zeer nutlig (tat de geweent(vlijke ontvangers met de~e inning worden belast, zoo van de ouders als van de
gestiehten van weldadigheid . - Maar
de ontvanger zal niet antlers kunnen
handelen dan als gemagtigde van den
onderwijzer, ten zij de Staten der
provineie bijzondere middelen van
invordering voorstelden, zoo, dal dezelve door zijne Majesteit zoude kunnen goedgekenrd worden .
Bij n0 : 4 van artikel 7 wordt de
oprigting van bewaarseholen aanbevolen . - Die aanbeveling riient voorna~nelijk ten aanzien van groote steden
in bet oog gehouden to worden . De
werkscholen, ten dienste van arme
kinderen, vooral an uneisjes, zijn
ten hoogste nuttig ; het is onnoodig
deswege in meet bijzonderbeden to
treden .
Art . 8.
Dit artikel bevat de piling van bet
heginsel, dal de personen, bij bijzondere instellingen met bet hooger
of middelbaar onderwijs belast, vourtaan niet ricer gehouden zijn vooraf,
hetzij een academischen graad , hetzij
eenen rang ats onderwijzer to verkrijgen . Door deze bepating word t aan
de order wijzers van bet middelbaar
en hooger onderwijs eerie vrijheid
verleend, welke de lagere onderwijzers volgens bet vroeger gezegde niet
genieten .
Bet wordt daarom thans nicer dan
vroeger noodig , eerie grensliin to
trekken , ~usschen bet middelbaar en
lager onderwijs
De bedoeling hij bet nemen van
bet bestnit is geweest , on dour lager
onderwijs to verstaan , datgere betwelk gr geven word l , in bet lezen en
schrijven, rekenen, in de hoofdregelen
der spraakkunst van eerie of van meerdere der in bet Koningrijk gebruike-

lijke tales, in de beginsel+en van geschiedenis, aardrijkskunde of andere
soortgelijke wetenschappen ,1roed snip
onderwijs doorgaans door kinderea
genoten worth .
Door middelbaar onderwijs daarentegen heeft nren verstaan datgene,
hetwelk gegeven wortt aan jeugdige
-personen, die reeds bet 'lager onderwijs, volgens hovenstaande omschrijvirvg , genoten hebben, en zich wenschen voor to bereiden, hetzij voor
bet kao er of universiteits-onderwijs,
hetzij voor eenen bijzonderen stand
of beroep, of die ook bloolelijk verlangen eene heschaafde opvoeding to
voltooijen .
Deze omsehrijvingen zullen genoeg
zijn, em in de meeste gevallen de
middetbare van de lagere •scholen to
onderscheiden . Voor zoo verre echter
de- aard van sommige scholen in de
provincien bestaande, eene nadere
bepaling moat noodig makers, zullen
U Es . Groot A~ehtb . die in de provinciale reglernenlen kunnen 'begrijhen, el ook, in evallen van twijfeling,
eene bijzondere beslissing van het atgemeen bestuur inroepeH .
Teen aanzien van scholen, waa •r to
gelijk klassen voor lager en voor
middelbaar onderwijs gevonden worden, zal de regel betiooren to golden,
tat de personen, die over de klassen
van lager onderwijs gesteld zijn , de
vereischten van lagere onderwijzers
behooren .te bezitten .
Overigens zullen soortgelijke scholen
can gemengden aard of tot de lagere,
of tot de middelbaregerekend worden .,
naar mate van hot hoofddoel of de
hoofdstrekking derzelve .
Art .
Eon ieder, die de noodige
undigheden zal hebben opedann , zonder onderscfieid
waar of hoe hij die verkregen
za1 hebben , zal toegela ten
worden tot bet afleggen der
examens en hot verkrijgen
der getuigsehriften of gradtn,
welke tot bet waarnemen
van sommige ambten of beroepen vereischt worrlen .
Onze Minister van Binnentandsche Zaken zal Ons,

Art . 9 .
Bij tit artikel staat Zijne Majesteit
eene geheele vrijheid van stndien toe,
onder afschafling van alto voorregten,
aelke in tit opzirt aan sornnsige
open bare scholen wares toegekend ;
voorts tooth doze besehikking voornamel i jk op de hooge scholen, welker
rt gien~enten bij ;;evolg eene herziening
zullen behooves . - llet zal votdoende
zijn alhier to doers opmerken :
1°° tat er simmer eenige bepaling
of voorregt bestaan heeft ten aanzien
rler wijze waarop de kundi,ghedea
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zoodra mogelijk, de noodige

voordragt aanbieden, tot bet
bepalen der wijze waarop de
hierboven bedoelde examens
zullen worden afgenomen .
Art . 40 .
Alle instellingen van Onderwijs, zonder uitzondering,
zullen aan bet toezigt der
openbare autoriteiten onder •
worpen, en dienvolgens steeds
toegankelijk moeten zijn voor
de personen, die, van wege
bet plaatselijk- provinciaalof algemeen bestuur , bevoegd zijn om den staat
derzelve op to semen .
De onderwijzers en alien
die in dezelve instellingen
eenig toezigt of beheer hebben, zijn gehouden om aan
bovengemelde personen, alle
inlichtingen to geven , zoo
mondeling als schriftelijk,
welke dezelve vorderen .
Art . 44 .
Tot bet geven van onderwijs
zijn onbevoegd alien , tegen
welke een vonnis, hebbende
kraeht van gewijsde, is uitgesproken, houdende veroordeeling tot eene lijf- of
onteerende straf of tot eene
correctionele straf, wegens
eene daad, strijdig met de
zeden, of waardoor de algemeene achting en bet vertrouwen verioren gaan .
Ingeval van twijfel of geschil over de toepassing van
dal begiusel, zal deswege
door Gedeputeerde Staten
worden beschikt .
Art . 42 .
Door de vorenstaande verordeningen wordtgeene verandering toegebragt aan de
bestaande bijzondere bepalingen ten aanzien van instellingen, hoofdzakelijk Lestemd ors jongelin en tot
den geestelijken stand op to
leiden . ((Zie besluit 2 Oc-

van lager onderwijzers worden verkr•egen , zoo dal dit artikel dienvolgens op htn niet toepasselijk is .
2°, dal geenerhande wijziging wordt
ingevoerd met opzigt tot de examina's
aan welke de lagere onderwijzers onderworpen zijn tot get verkrijgen van
acten van algemeene toelating.
Art . 40 .
Het beginsel , in dit artikel uitgedrukt, is duidelijk en behoeft geene
verdediging . De uitoefening van toezigt
op get openbaar onderwijs behoort tot
bet wezen van elke regering, en meet
bijzonder van die in (Lit Koningrijk ,
overeenkomstig de bepalingen der
grondwet .

Art . 14 .
leder onpartijdig beoordeelaar zal
volgaarne erkennen de biliijkheid ,
om van get openbaar onderwijs nit
to sluiten personen, die gesetrandvlekt
zijn door eene regterlijke, hetzij criminele, hetzij correctionele uitspraak .
Het is waar, correctionele vonnissen
zijn, volgens de wet, niet onteerende,
dock sours is de daad, welke door
den regter als bewezen wordt erkend,
van dies aard, dal dezelve in de
openbare meening als onteerende beschouwd wordt . Mogt zich een geval
opdoen waarin tit twijfelaebtig was,
zullen U Ed . Gr . Aehtb . daarover
beslissen .
Art . 42 .
Het behoeft naauwelijks gezegd to
worden, dal in dit artikel merle bedoeld worden de .Bisschoppelijke Seminarien , tot welke betrekkelijk is
's Konings besluit van 2 October 4$29
(&aatsblad n° . 66) .

sober 1829, Staatsbl, n° . 66 .)
Art . 13 .
De besluiten van den 14
Junij en 44 Augustus 1825
(Staatsblad n° . 55 en 64)

worden, als door de bovenstaande en vroegere bepalingen vervangen en vervallen,
bij deze ingetrokken .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit,
hetwelk in bet Staatsblad
zal warden geplaalst . (Zie
wijders de besluiten van den
12 November 4840 (Staatsblad n ° . 72), 2 Ja nua ri j 4 842
(Staatsblad n° . 4) en 3 Julij
1843 (Staatsblad n 29 ; .

Art . 43,
Bet besluit van 44 Augustus 4825
(Staatsblad n° . 64) zijnde ingetrokken , komen alle deszelfs gevolgen to
vervallen.

Tot hiertoe heb ik de eer gehad
aan U Ed Gr . Achtb . merle to deelen
eenige algemeene en bijiondere ophelderingen nopens 's Konings besluit .
Er schiet mij over, om U Ed . Gr .
Achtb . de voortduring ie verzoeken
eener menigwerf betoonde belangstelling, in een onderwerp van zoo
groot gewigt .
U Ed . Gr . Achtb . zullen ligtelijk
beseflen, dat hoe grooter de vrijheid
is, welke verleend words, des to
meer zorg door het bestuur moet worden gedragen voor de verbetering en
volmaking der instellingen , welke
onder deszelfsdadelijken invloed staan,
terwijl an eenen anderen kant de
verbetering (her instellingen bet beste
middel is, om de mededinging niet
gevaarlijk to doers zijn .
Oak is er een punt, hetwelk ik
wensehe, dat simmer uit het oog
verloren worde . Dit namelijk , dat,
in eene zaak van zoo teederen aard,
als bet onderwijs is, steeds met zachtheid worde to werk gegaan , en bij
uitsluiting van middelen van overreding worde gebruik gemaakt . Dwangmiddelen toeh, gelijk de ondervinding
dit leers, zullen de gewenschte verhetering eerder benadeelen dan bevoordeelen .
ik eindig deze, onder betuiging ,
dat dezelve door mij geschreven words
onder speciale goedkeurin des Konings .

1B . Onderscheidene Koninklijke en andere beschikkingen hebbe n
nog nadere inlichtingen omtrent het refit verstand van het besluit van den 2? Mei 1830 , gegeven, als
4 de Koninklijke besluiten van den 28 Janij 4830, (StaatsCourant n°. 4 59 ,) 4 3 Augustus 4 834 (Staatsblad n 26) ;
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2° . de missives an het Departement van Binnenlandsche Zakerr
van den 4 9 en 24 Mei 4 834 , n° . 129 en 164 ;
3 de circulaires van den Gouverneur van Zuid-Holland van den
42 Januarij 4832, (Provinciaal blad n 42) en 16 Junij
4$34 (Provinciaal blad n° . 56) ;
4 . . het vonnis van den Hoogen Raad van den 4 6 December 4845 .
27 Mei 1830, n

145 .

Besluit , houdende , bij uitbreiding van het hesluit van dtn
23 November 1820 n 93 , dal , to beginners met den eersten
Julij 1830, de jaarwedden of bezoldigingen aan de Roomsch
Katholiike geestelijken uit 's Rijks kas toegestaan ook dan over
het voile ingetreden kwartaal zullen kunnen voldaan worden ,
wanneer aan dezelve, in den loop van zoodanig tijdvak, een
eervol onislag door den betrokken Kerkvoogd mogt zijn vet leend
geworden ; en dal de jaarwedden of bezoldigingen dus rnaar
alleen, bij voortduring, tot en met den dag van het ophouden
der bediening, zullen kunnen berekend worden ten aanzien der
zoodanigen, die, uithoofde van wangedrag of andere dergelijke
redenen, door hunne Kerkvoogden, buiten bediening worden
gesteld, of derzelver dienst eigendunkelijk verlaten . (Zie circulaire 5 Junij 1830 n° . 26 .)
NVota . Volgens het besluit van den 23 November 4820 n° . 93, is
bet bepaalde bij art . 6 en 7 van bet besluit van den 44 Maart
4846 n 88 toepasselijk op de erfgenamen of regt verkregen
hebbenden van R . K, geestelijken, die cenige bezoldiging nit
's Rijks kas genieten, mitsgaders op nicuw aan to stellen of
naar elders to verplaatsen geestelijken , aan welke tractement of
verhooging van dien worrlt toegestaan, en eindelijk ook oh de
verhooging van hezoldiging, welke aan reeds in functie zijnde
geestelijken worrlt verleend ; zoo dal die jaarwedden of bezoldigingen ingaan to rekenen van den dag, volgende op bet kwartaal, waarin de benoeming, verplaatsing of verhooging is gesehied,
en genoten worden tot en met den laatsten dag van bet kwartaal
waarin de verplaatsing is voorgevallen .
5 Junij 1830, n°, 26 .
Circulaire van den Directeur Generaal voor de zaken der R .
K . Eeredienst aan de Kerkvoogden, houdende, onder mededeeling

?~9
der bepalipg van bet hierboven vermelde besluit van den 27 Mei
1830 no . 145 :
~~Ten gevolge van deze bepaling zal bet voortaan voldoende
nzijn wanneer bet verleende eervol ontslag, in de gewonedrienrnaandelijksche opgave der plaats gehad hebbende veranderingen
uin bet personeel derbezoldigde R. K . geestelijken onder uw
a?gebied, worde begrepen ; zoo dat ik, bij voortduring maar alleen
ude onverwijlde bijzondere kennisgeving van U . H . Eerw . zal
»blijven to gemoet zien , ten opzigte van die geestelijken, weike
»in bet tweede lid van de hierboven omschreven bepaling zijn
»bedoeld ; ten elude er bij mijn Departement de noodige zorg
nzou kunnen gedragen warden, om de jaarwedde of bezoldiging
))van de zoodanigen niet verder dan tot en met den dag banner
))door U . H . Eerw. gedane buiten dienststelling of van bet
»eigendunkelijk verlaten van hunne dienst, to doen uitbetalen .
»Het doe! van bet bij deze aan U . H . Eerw . bekend gemaakte
))besluit van Zijne Majesteit heeft geene andere strekking dan
porn aan de geestelijken, die uithoofde van ziekte, ligchaams»gebreken, hoogen ouderdom of andere dergelijke redenen, van
»derzelver bediening door U . H . Eerw . ontheven warden, de
»bun toegelegde bezoldiging uit 's Rijks kas over bet voile insgetreden kwartaal to doen genieten en daardoor de bezwaren
»of moeijelijkheden weg to semen , waar toe de tot dusverre
nbestaan hebbende bepaUngen op dit stuk, aanleiding gaven,
adoordien de bezoldiging met den dag van bet ontslag eindigde
»en er dus telkens afrekeningen of teruggaven van bet reeds gennotene, over de volgende dagen van bet ingetreden kwariaal
»moesten plaats hebbens
slk geloof niet noodig to hebben de strekking van de, bij bet
»boven omschreven besluit, .hehotidene uitzondering omtrent
»diegenen, weike gees eervol ontslag verkrijgen, to moeten
ablootleggen, vermits bet zich zelve verklaart, dat de zoodaningen (welker getai gelukkig zeer gering is), hunne bezoldiging
))niet langer dan tot den dag van hunne buitendienststelUng
»kunnen behouden, als hebbende zoo wel bet Gouvernement
f)als de hetrokken Kerkvoogd er belang bij, dat bier op naauwskeurig acht'geslagen worde s(Ziebesluit26 Januarij 1841, n° .141 .)
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8 Junij 1830, left . V
Resolutie van den Staatsraad, Administrateur der Poster ijen
en verdere middelen van vervoer, houdende onder anderen, dat
de Aartsbisschoppen en Bisschoppen, mitsgaders hunne VicarissenGeneraal, portvrij corresponderen over en weder, met de Gouverneurs der provincien en met alle geestelijke autoriteiten en
heambten, onder bun kerkgehied behoorende, mils de brieven
onder kruisband en van bet contre-seing voorzien zijn .
?Yota . Volgens de bestaande verordeningen, eorresponderen de
Apostolische Vicarissen, de Bisschoppelijke Cornmissarissen , de
Aartspriesters, en in bet algemeen alle Roomsch Katholijke
Kerkvoogden, die tot hunne respeetieve provincien, in betrekking staan, insgelijks vrij met de Provincials Gouverneurs .
Het hoofd van bet Departement voor de zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst ontvangt alle brieven portvrij en verzendt,
onder gesloten omsiagen, voorzien met den afdruk van een
atempel , zijne stukken aan alle ambtenaren , autoriteiten ,
mitsgaders aan eollegien of personen tot zijn Departement in
betrekking staande, insgelijks portvrij .
17 Junij 1830, n •. 65 .
Besluit, houdende dat de voorwaarden en bepalingen, vast-

gesteld bij bet besluit van den 29 Augustus 1826 no . 193, toe-

passelijk zijn op bet crediet van f 100,000, geopend bij de Algemeene Maatschappij ter bevordering van de volksvliji to Brussel,
om daaruit geldelijke voorschotten tot den opbouw of de verbetering van schoolhuizen to verstrekken aan gemeentebesturen,
welke ten opzigte van de teruggave flier gelden, eenen genoegzamen waarborg kunnen geven .
1V'ota . Bij besluit van den 29 Augustus 4826 no . 193, was een
gelijk crediet tot hetzelfde einde geopend bij bet Amortisatie
Syndicaat, terwiji de algemeene voorwaarden, waarop elk
voorschot kan worden toegestaan , bepaald waren als volgt
a, flat de gemeentebesturen van de voorgeschotene gelden zullen
betalen interessen tegen vijf ten honderd in bet jaar ; en
b . flat de voorgesehoten gelden zullen moeten worden afgelost
in korte termijnen en wel zoodanig, flat in geen geval de
geheele teraggave langer dune flan Lien jaren .

231
18 Junij 1830, n° . 21 .
Koninklijke beschikking , waarbij aan den Bisschop van Luik,
voor eenen bepaalden tijd , vergund wordt , om in afwachting
dat, binnen die stall , een geschikt locaal tot vestiging van zijn
Seminarie zal zijn ingerigt, eene afdeeling van hetzelve voorloopig
daar to stellen in het gehouw van de voormalige abdij van
's Hertogenrade (Rolduc), gelegen in de gemeente Kerkrade in
Limburg. (Zie de Nota geplaatst achter het Koninklijk rescript
van den 9 Mei 1830 ne . 165 .)

Nota . De vermaarde, in den jare 4104 gestichte abdij an
's Hertogenrade (Rolduc), bekend onder den naam van Kloosterrade, was, door Reguliere Kanunniken der orde van den H .
Augustinus, bewoond, die een aan de hoogere wetenschappen
toegewijd bespiegelend leven leidden en diensl baar wren in de
herderlijke bediening van eenige parochien, waarvan het patronaatschap aan die abdij toebehoorde .
Dat grijze gesticht werd in 4793 gesupprimeerd en vervolgens
met alle daaraan verbonden zees rijke bezittingen, als nationaal
eigendom in beslag genomen .
In 4797 ging bet Fransch republikeinsch bestuur over tot den
openbaren verkoop flier bezittingen, welke echtrr door de leden
der opgeheven abdij, in hun pried, werden aangekocht . Zij besehikten daarover bij eene in den jare 1804, onderling aangegane overeenkomst, waarbij 32 leden , bet abdij-gebouw met
de kerk en de aanhoorige gebouwen, bosschen en gronden, als
een gemeenschappelijk ;oed, bestemden, om daarmede de eene
of andere godsdienstige instelling en, ZOO mogelijk, eene kweeksehool of een Seminarie voor den geestelijken staat , to grondvesten .
Na vele, to vergeefs beproefde pogingen ter bereiking van flat
godvruchtige doe!, besloten de in 4847 non overgeblevene 4
eigenaars van flat goed, hetzelve to schenkeh aan bet Disschoppelijk Seminarie to Luik, onder voorwaarde , flat die goederen
en derzelver opbrengsten zouden worden gebruikt tot de dotatie
van een Klein- of B?/-Seminarie , hetwelk zij voornemens waxen
in bet voormalige abdij-gebouw to stichten .
Die schenking had gees dadelijk gevolg, vermits het verzoek,
om het Bisschoppelijk Seminarie tot aanvaarding to magtigen,

23~
bij Koninklijk besluit van den 18 Julij 1818 n

80 , werd

afgewezen, ter oorzake ran de vermelde voorwaarde, welke
aan de Regering mishaagde, omdat zij meende , dat hot daar~
stellen van zoogenaamde kleine' of Bij-Seminaries ongeradea was .
De Bibliotheek der abdij , welke aan een der lodes , Simon,
Pieter , Ernst , pastoor to Afden , in Pruissen , toebehoorde ,
werd door hem, bij zijn testament van den 20 September 4817,
aan hot Bisschoppelijk Seminarie to Luik vermaakt, en bij
Koninklijk besluit van den 26 November 1818 n° . 54 zag zich

die instelling gemagtigd , om dit legaat to aanvaarden .

In hot laatst van 1848 verzochten de toes nog in levee zijnde
drie eigenaars der gemeenschappelijke goederen en bezittingen
van de voormalige abdij , dat de vroeger gevraagde, dock, bij
Koninklijk besluit van den 13 Julij 4818 n ° . 80, geweigerde
magtiging op hot Seminarie to Luik, nsogt worden verleend
tot aanvaarding diet eigendommen, welke zi j eigenaars toes
voornemens wares aan dat gesticht to schenken zonder andere
voorwaarden ,

dan eenige restriction en uitkeerin~ en door de

schenkers bepaald . Dat verzoek werd bij Koninklijk besluit van
den 31 Mei 1820 n° . 24 ingewilligd, under bepaling, dat hot
voorsz . Seminarie jaarlijks aan bet Rijk zoude uitkeeren eene
vergoeding voor de scbatkist wegens hot gemis der alienatie
of mutatieregten van de vermaakte goederen . Die uitkeering
werd, bij Koninklijk besluit van den 4 Maart 4821 a° . 416,
bepaald op

pier ten honderd van bet jaarlijksch zuiver in •

komen der schenking, waarvoor, ingevolge Koninklijk besluit
van den 28 Maart 4823 n ° . 99, eene hypothecaire iuschrijving,
ten Taste van hot Luiksche Seminarie, moest worden genomen .
De, bij de Koninklljke beschikking van den 18 1unij 1830
n° . 24 , vergunde tijdelijke vestiging van eene afdeeling van bet
meergcmelde Seminarie in bet abdij-gebouw had als zoodanig
$een gevolg ; niaar desniettemin werd , nit krachte der vri jhtid , welke under hot Belgische bestuur, in bet stuk van hot
onderwi js , werd gegeven, door den Bisschop van Luik, een op
eene zeer mime schaal ingerigt klein Seminarie, met eene normale school tot opkweeking van lagere onderwijzers, in het ge-

dachte gebouw gesticht . Doze instelling, welke, bij hot weder
in bezit semen der Limburgsche landstreken door bet Neder-

landsche Gouvernement, in den jare 1839, in eenen bloeijen-

den staat verkeerde, bleef, met toestemming des Konings,
aidaar gevestigd, tot dat zij , in den jare 4843 -- als een gevolg van de, bij de Pauselijke breve van den 2 Junij 4840,
bepaalde afscheiding Bier landstreken van het Bisdom van
Luik -- naar het daarvoor nieuw ingerigt gebouw binnen de
stall

Sint 7ruijen ,

in Belgisch Limburg , werd overgeplaatst .

Van toes of werd het abdij-gebouw benuttigd tot de vestiging,
eerier afdeeling van bet , sedert 1841 , to Roermonde, opgerigte
Seminarie van het Apostolische Vicariaat van Limburg : welke
vestiging, bij Koninklijk besluit van den 11 Augustus 4848 no . 59,
als een integrer~ rill deel van bet laatstgenoemrle Seminarie is
erkend geworden, onder bepaling, dat die beide gesticbten
slechts eerie eenige openbare instelling, bepaaldelijk bestemd
tot opleiding van kweekelingen voor den Roomsch Katholijken
geestelijken stand, zullen uituiaken,
De Kerkvoogd van het Vicariaat van Limburg werd vervolgens
op zijn verzoek, bij Koninklijk besluit van den 29 September
1846 no . 408 gemagtigd , om bet meergemelde abdij-gebouw met
de daartoe behoorende gebouwen, gronden en goederen, ten beboeve en voor rekening van zijn Vicariaat, in cigendom over
to nemen van de administratie van bet Bisschoppelijk Seminarie
to Luik, welke tot den afstand daarvan was gemagtigd bij
Belgisch Koninklijk besluit van den 22 December 1844 ; -- en
zulks voor den pri js van 76,000 franken , waarup in mindering
moest strekken een kapitaal van 40,000 franken , hetwelk bestemd bleef, om bet Bisschoppelijk Seminarie to Luik to vrijwaren ,

wegens eerie bears, door den vorigen merle-eigenaar

deter goederen , wijlen J . B. Otte, op dezelve gevestigd , -terwijl de overige 66,000 franken, bij jaarlijksche termijnen ,
ieder van 4000 franken renteloos op de verschijndagen zullen
worden voldaan .
Die overname heeft haar beslag verkregen ingevolge eene no-

tariele acte, op den 24 December 1846, to Luik , tussehen de
belanghebbenden verleden ; zoodat bet abdij-gebouw en aanhoorigheden op dien voet in eigendom is aangekomen aan bet Apostolisch Vicariaat van Limburg .

28 Junij 1830, m' . 56 .
Besluit, bepalende, dat de acten van overdragl, in de eerste
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hand, van kelders en graven op de nieuw aangelegde begraafplaatsen, aan zoodanige personen of familien, welke, op het
tijdstip van lret in gebruik stellen der nieuwe begraafplaatsen,
in de kerken , op de kerkhoven, of elders, grafkelders bezaten,

tegen betaling van bet vast refit van 80 center zullen worden
geregistreerd, en dat diezelfde acten, voor zoo veel zij aan de
overschrijving zouden kunnen worden onderhevig geacht, tegen
betaling van een gelijk vast refit, benevens bet salaris van den
hppotheekhewaarder en het zegel der registers, zullen worden
orergeschreven, met dien verstande nogtans, dat over bet bedrag der door bezitters van zoodanige oude graven, hij to betalen
sommen, wanneer dezelve bedongen worden uithoofde van
meerdere onderscheiding of ruimte der nieuwe grafkelders en
graven, dan die to voren bezeten, de gewone regten zullen
moeten betaald worden .
1Vota . Votgens K . besluit van den 30 November 1836 N°. 102,
kunnen de hier bedoelde acten, gratis worden geregistreerd,
wanneer zij binnen den termijn bij de wet bepaald, ter registratie worden aangeboden ; terwijl, bij datzelfde besluit een
termijn is verleend , om, wegens de uitgiften van graven, bi j
wijze van schadeloosstelling , of bij koop en huur, behoorlijke
acten op to maker, welke men gratis heeft kunnen doers regisireren, mits daartoe voor 1 Julij 9837 aangeboden zijnde .
De vrijdom van zegelregt, insgelijks bij bet besluit van den
30 November 4836 n° . 902, voor de bedoelde deter verleend,
is door art . 45 der wet van den 3 October 1843 (Staatsblad
n°'. 47) vervallen ; zijnde mitsdiea alle acten van uitgiften van
grafruimten aan bet zegelregt onderworpen .
28 Junij 1830, Staats-Courant n° . 159 .
1

Besluit, houdende :
dat zij, die, gebruik makende van de bevoegdheid, bij art . 9
van bet besluit van den 27 Mci 1830 (Staatsblad n°. 9) toegestaan, zich aan do hooge scholen zullen vervoegen, om
regtstreeks toegelaten to worden tot de exarnens voor de
grader, zonder de akademische lessen to hebben gevolgd,
aan dezelfde vereischten zullen moeten voldoen, aan welke
de studenten der hooge school onderworpen ziju, zoowel
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wet de bepalingen omtrent de toelating aan de hooge school
betreft , als wet aangaat de verpligting omtrent de examens
ter verkrijging van voorbereidende en andere graden .
2°. dat alien, die geese getuigschriften van vlijtige hijwoning
der voorgeschrevene lessen kunnen overleggen, hetzij zij
publiek of privaat promoveren, zullen moeten onderzocht
worden en bewijzen geven van hunne hekwaamheid in de
vakken, omtrent welke die getuigschriften 1)13 de examens
worden gevorderd ; zullende bet examen van hen, die in
bet aangewezen geval verkeeren, gedurende twee uren kunnen worden voor tgezet .
3°, dat, indien zoodanige vakken niet worden onderwezen in
de 'faculteit, bij welke bet examen wordt afgenomen, er
eon getuigschrift zal moeten worden overgelegd, afgegeven
door omen Hoogleeraar, die hot yak aan eene der hooge
scholen onderwijst, verklarende, dat de vertooner door hem
onderzocht is en bewezen heeft, dat hij hot yak met vrucht
heeft beoefend . (Zie Besluit 23 Mei 1845, Staatsblad n° . 25,)
Note . Volgens art . 9 van hot besluit van den 27 Mei 48 ;30
(Staatsblad n°. 9) is wel aan ieder die de noodige kundigheden
ral hebben opgedaan, zonder onderseheid wear of hoe hij die
zal verkregen hebben , de toelating vergund tot hot afleggen der
examens en hot verkrijgen der getuigschriften of graden, welke
tot hot waarnemen van sommige ambten - of beroepen vereischt
worden , dock die meerdere ruimte aan de beginselen van vrijheid nopens bet onderwijs verleend, is alleen betrekkelijk tot
de wijze hoe en de pleats wear de kundigheden zijn opgedaan, maar geenszins tot de kundigheden zelve ; gelijk is verklaard bij de disposition van den Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 23 Augustus 4830 en 22 October 4832 nn . 439
en 234 .
5 Julij 1830, left. A .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
Gedeputeerde Staten der provincien, houdende inhcbtingen, omtrent bet Koninklijk besluit van den 27 IVlei 1830 (Staatsblad
n 9), bevattende wijzigingen in de bestaande bepalingen nopens hot onderwijs . (Zie Besluit 17 Julrj 1830, n' . 138.)

236
NB. De inhoud dozen circulaire is vermeld bij de artikelen
van hot zoo even genoemde besluit (zie hiervoren bl . 215) .
17 Julij 1830, no . 138 .
Besluit, verklarende, dat de lagere onderwijzers van,, den
derden rang bij voortduring de bevoegdheid sullen hebben,
welke hug tijdelijk bij Koninklijk besluit van den 15 April 1821
no. 85 is verleend geworden, om binnen alle provincien des
Rijks to molten staan naar scholen, waartoe zij wegens hunnen
rang geregtigd zijn . (Zie Missive 19 Mei 1831 n° . 129 .)
30 Julij 1830, no . 86.
'lecisie van bet Bestuur der Registratie, houdende, .dat een

notaris overlreding begaat van artikel 42 der wet van den

22 Frimaire VII jaar, wanneer hij eene openbare verpachting
lioudt van landerijen, toebehoorende aan een Kerkbestuur, ten
gevolge van een ongeregistreerd Kohier van voorwaarden, door
de leden van dat kerkbestuur opgemaakt .

Nota . De kerkelijke goederen behooren in hot openbaar en, behoadens vooraf gevraagde en verkregene magtiging, voor niet
langer dan negen jaren verhuurd of verpacht to worden . Bet
is niet geoorloofd eenig geschenk of wijnkoop to bedingen . De
goederen moeten, in de condition van verhuring of verpachting,
seer joist
. met vermelding van de afdeeling en bet nommer van
den kadastralen logger, omschreven en de Jigging, grenzen of
belending duidelijk aangewezen worden . Onder de voorwaardenr
behooren inzonderheid, dat bij negenjarige verhuring of verpachting, de hour of pacht van wederzijds, voor de versehijning van hot eerste en tweede drietal jaren kan worden opgezerd ; - dat de huarder of pachter borgstelling moot geven,
(tat de kosten der verhuring of verpachting voor zijne rekening
komen ; -- dat hij, zonder sehriftelijke toestemming van hot
kerkbestuur, niet malt onderverhuren ; - dat hij gehouden is
van alle inbreuk of schennis op of van den eigendom , op zijne
verantwoordelijkheid wegens kosten , schade en interessen, aan
bet kerkbestuur kennis to geven ; -- dat hij gevne aanspraak
heeft op korting of afslag ten sake van onvruchtbaarheid, na tuarrampen of dergelijke onvoorziene van booger hand komende
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ornstandigheden ;

en dat, bij gebrek in de prompte belaling

van den hour- of pachtprijs op de verschijndagen, of bij bet

niet nakomen van de andere to bedingen voorwaarden, het kerkbestuur bevoegdbeid heeft de hour of pacht dadelijk op to zeggen of to doen verbreken . De grondbelasting blijft gewonelijk
voor rekening van bet kerkbestuur, ten zij bet antlers bedongen
worde . Zie voorts : bet deereet van den 30 December 4809 ; de VI1e titel van het derde Boek van bet Burgerlijk Wetboek
(artikelen 4583-4686) ;-- de Koninklijke besluiten van den I Julij
4846, no. 82, 19 Julij 1816, no . 63, 15 Jutij 4829, n° . 42 en
17 September 1830, n° . 16 .
7 Augustus 1830, left Lss .
Koninktijk rescript, houdende dal aan de Kerkvoogden der,
volgens de Convenlie van 187, vervulde Nederlandsche Bisdornmen zal worden to kennerr gegeven : dal de door hen gekozene en benoem8e Vicarissen-Generaal, eerst dan in het genot
der aan die betrekking tot hiertoe verbonden geweest zijnde
jaarwedden zuilen kunnen treden, wanneer zij Kerkvoogden, op
grond van bet besluit van den 14 Ventose XI jaar, de Koninklijke
goedkeuring op de door hen gedane benoerning zullen gevraagd
en verkregen hebben,

Nota,

De Bisscboppen hadden, volgens art . 21 der wet van den
18 Germinal X jaar, de bevoegdheid om Vicarissen-Generaal to
kunnen benoemen, zonder dal die benoeming aan de goedkeuring
van het Gouvernement onderworpen was . In betrekking tot dal
wets-artikel gaf de Fransche Staatsraad Portalis order anderen
to kennen
((On laisse aux eveques la liberte . d'etabhr des chapitres ea«thedraux , et de choisir des cooperateurs eonnus soul le nom
ode Vicaires Generaux .a (Rapport sw les art, organiques .)
((Tout ordinaire pent deleguer ses pouvoirs . Or, les eveques
«soot ordinaires : us ont cunsequemment lc droll de deleguer .
++C'est de ce droit que nail celui d'etablir des Vicaires-Gene :aux
:
cLes Vicaires-Generaux soot des ministres auxiliaires que lea
{+eveques choisissent pour partager avec eux le gouvernement
++de leur diocese . Lea fonctions de ces ministres auxiliaires soot
++connues depuis longtemps daps i'Eglise
Le concile de Latran,
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((soils innocent ill , exhorts les weques qui ne pouvaient pas
uremplir par eux-memos routes les fonctions episcopales a choisir
(Ides aides, viros idoneos, pour instruire, pour gouverner et
«pour visitor lours dioceses a lour place, vice ipsorwn turn per
Kse idem nequiverint . On volt par cc texte quo les eveques ne
usont point obliges de deleguer lours pousoirs, mais qu'ils le
adoivent quand us ne peuvent pourvoir par eux-memos au gou((vernement oil a !'administration de lour diocese . Cola est laisse
ua lour conscience : c'est ce qui fait quo daps !'article l'on s'est
ucontenle de dire : ehaque eveque pours nommer deux VicairesKGeneraux .a (Rapport du 5' jour eomplernentaire an XI .)

Die vrijheid word we! niet ontnomen, maar loch in zekere
mate beperkt door hot decreet van den 44 Ventose XI jaar (5
Maart 4803), luidende
Les Vicaires-Generaux des Archeveques Cl Eveques, et les
Chanoines, auxquels it n'aurait ere alloue aucun traitement
par les Conseils Generaux de Departement, jouiront, a dater
du jour de l'approbation donnere d

Consul,

lour nomination par le

du traitement, determine ei-apres ; savoir :
l'un des Vicaires-Generaux de chaque Archeveque
2000
francs,
les deux autres Vicaires-Generaux des Archeveques et ceux
des Eveques
9500 francs,
les Chanoines
1000 francs .
Dat decreet was wel in de zuidelijke, maar niet in de noordelijke provineien van hot Koningrijk van toepassing, vermits hot
tijdens hot Franseh bestuur in de Hollandsche departementen
niet was executoir verklaard . Desnietlegenstaande hechtte tie
Regering er waarde sari, om hot als verbindend to doen naleven .
Voor zoo veel dl' Vicarissen-Generaal betrof, hadden de Rissehoppen in de zuidelijke provincien tegen die naleving minder
zwarigheid, dewijl hot hun vrijstond , ow voor bet geval dal
zij Been tractement ten behoove van hunne Vicarissen-Generaal
vroegen, doze daarom loch in functie to doen treden en alzoo
bet vragen van de approbatie op de benoeming, sleehts eerie
formaliteit was, welke geene andere dan geldelijke gevolgen insloot , wier invloed, bij weigering der approbatie , de gedane
benoeming geenszins kon krachteloos waken .
Met opzigt tot de kanunniken verlangde de Nederlandsehe Repremier
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Bering een veto, hetwelk voor de benoeming, door de Bisschoppen
to does, zou worden uitgeoefend ; zoodat niemand dan die door
het Gouvernement daartoe was geagreeerd tot kanunnik zoude
molten gekozen worden .
Dat verlangen, hetwelk niet strookte met de overeenkomst
van 1827, werd voor de vrijheid der Kerk hoogst bedenkelijk
geacht, omdat, zoo doende , de kapittels, aan welke de keuze
der Bisschoppen was opgedragen , geese vrije instellingen meet
zijn zouden, maar werktuigen van het tijdelijk gezag konden
worden .
Van daar dal de Bisschoppen zich tegen dal verlangen met
nadruk verklaarden en de H . Stoel, met wien over dit punt ,
lang nadat de Conventie van den 48 Junij 1827 gesloten, gee
ratificeerd en afgekondigd was, van Gouvernemenlswege onderhandeld werd, volstandig zwarigheid bleef makes, om daarin
to treden ; eene omstandigheid, welke de hoofdoorzaak werd,
dal do uitvoering van het Concordant van 4827 vertraagd is en,
ondanks alles tot die uitvoering in gereedheid was gebragt, in
het jaar 1830, bij de toes plants grijpende staatkundige verwikkelingen, haar bestag nog niet had verkregen, waaruit eene grief
was geboreu , die niet weinig rnedegewerkt heeft tot den afvai
van Belgie.

20 Augustus 1830, n• . 187 .
Besluit, waarbij maatregelen worden genomen, ten einde to
voorzien in bet lot der hoogleeraren en beamblen, welke meet
bijzonder aan bet, bij Koninklijk besluit van den 9 Januarij
1830, n°. 92, opgeheven Colleg;ium Philosophicum bij de hooge
school to Leuven wares verbonden . (Zie besluit 20 Augustus
1830, n°. 188. )
Nota . Drie Hoogleeraren (de Greuve, Winsinger en Janssens)
bleven leden der faculteit, bij welke zij respcctievelijk wares
benoemd . Een Lector (Schmitz) werd in die hoedanigheid , bij
de faculteit van wijsbegeerte en letteren , geco~~tinueerd . De
overige beambien werden eervol ontslagen , osier gcoot van
eene tijdelijke toelage of een wachtgeld ; terwijl, voor zoo verre
zij tot den geestelijken staat behoorden, bun weed aanbevolen
om zich tot hunnen Kerkvoogd to wenden, ten einde langs dies
welt eene geestelijke bediening to verkrijgen .

20 Augustus 1830, tp . 188 .
Besluit, waarbij de Onderregenten van bet Collegium
Philosophicum P . N . Eijschen en B . Hermes, tot hiertoe belast
met bet toezigt over de gestichten voor de Nederlandsche kweekelingen in de Godgeleerdheid to Trier en to Bonn, met den
laatsten September 1830, uit deze betrekkingen eervol worden
ontsiagen, order toekenniug van een wachtgeld en met aanbeveling, om zich tot burner Kerkvoogd to wenden, ten einde
tangs dies weg eene geestelijke be~liening te' verkrijgen . (Zie
besluit 20 Augustus 1830, n° . 226 .)
Nota . De bier bedoelde gestichten moesten , volgens bet besluit
van den 15 Mei 1830, n ° . 4, to gelijk met bet Collegium Philo-

sophicum worden opgeheven, ~etijk dan ook met bet einde van
den loopenden leer-cursus is geschied .

20 Augustus 1830, n°. 226 .
Besluit , luidende als volgt
Gezien Ons besluit van den 2 Octoherl829 (Staalsblad n° . 66)
waarbij de gelegenheid is geopend, om de Bisschoppelijke Seminaries, op eenen nieuwen voet in to rigten ;
Gelet op Ons besluit van den 9 Januarij 1830, n 92, waarbij
bet Collegium Philosophicum, opgerigt bij de hooge school to
Leuven, met bet einde van den tegenwoordigen akademischen
cursus wordt opgeheven ;
Gelet op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 30 April 11 . n° . 78 ;
Gezien bet rapport van den Direeteur Generaal voor de taker :
van de ft. K . Eeredienst van den 26 Mei 11, n° . 26 ;
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister van Binnen
iandsche Zaken van den 12 Junij II, n° . 105 ;
Gelet op bet rapport van Onzen Minister van Financier van
den 13 deter n° . $ I ;
Verlangende dat de Bisschoppelijke Seminaries in de zuidehjke
provincien, to rekenen van de aanstaande ophefng van bet
Collegium Philosophicum, wederom in bet bezit geraken van de
beurzen, welke ten gevolge van Onze besluiten van den 14 Juni j

41
(Staatsblad n° . 56) en 3 September 1825, n
146, van
eerstgemelde gestichten op bet laatstgemelde zijn overgehragt ;
\Tillend e tevens een bewijs van Onze welwillendheid aan de
\
Bisschoppen geven ;
Gelet op bet decreet van den 30 September 1807, en op Onze
besluiten van den 6 September 1816, n 9 . 40, 13 Junij 1819,
left . B 3 , 24 Julij 1821, n° . 178 en 18 September 1825, n° . 116 ;
1825 .

Hebben besloten en besluiten
Art . 1 .
Het den derde gedeelte der, bij de zoo evengemelde besluiten,
in de Seminaries gestichte beurzen, hetwelk aan bet Collegium
Philosopbicum is toegevoegd, zal, to rekenen van den 1 October aanstaande, weder tot de Seminaries terugkeeren ; zullende
van flat tijdstip al', tot de vergeving van flat gedeelte flier
beurzen, op den voet van bet decreet van den 30 September
1807, door de betrokkene Bisschoppen, wederom de hiertoe
noodige voorstelling kunnen geschieden .
Art . 2 .
Wij zullen van de zoo even bedoelde Kerkvoogden gelijke
voorstelling to gemoet zien, tot vervulling der thans bestaande
vacaturen in bet beloop van de overige twee derde gedeeltes
der aan elk Seminarie verbonden beurzen, ten einde de vergeving daarvan geregeld zoude kunnen plaats hebben, to rekenen
van het tijdstip waarop bet betrokken Seminarie ten gevolge
van Ons hesluit van den 2 October 1829, (Staatsblad n° . 66)
op eenen nieuwen voet geregeld is .
De Directew Generaal voor de taken van de R . K . Eeredienst
is belast met de uitvoering dezes enz . (Zie hesluit 20 Augustus
1830, n 227 .)
hissebnppelijke Seminaries in de zuidelijke provincien wares in het geheel verbonden 66 heele beurzen a f200,
en 217 halve beurzen a f 400, bedragende to zamen f 34,900 .
Daarvan zijn in 1825 aan die gestichten ontnomen en aan bet
Collegium Philosophicum toegevoegd 20 heele en 75 halve beurzen , bedragende f 44,500 ; welke bij het eerste artikel van het
bovenstaande hesluit aan de Seminaries werden teruggegeven .
Van de 46 heele en 442 halve beurzen, ten bedrage van
11

Nota . Aan de

f 21,400, die in 4825 aan de Seminarian warm

verMeverr q
zijn de, sedert dat jaar, ontstane vacatures, walks in 1830
een getal van 37 heels en 135 halve beurzen, ler somme van
f 20,900, uitmaakten , onvervuld gelaten ; waarin door hat
bepaalde bij bet tweeds artikel van bet bovenstaande besluit
ward voorzien .
Het ontnemen en niet vergeven der aan de Seminarian toebehoorende beurzen, was een maatregel die screed met art . 494
der Grondwet van 4815 en tot groot misnoegen in de zuidelijke
provincien aanleiding gaf . Het herstel van die grief, bij bet
besluit van den 20 Augustus 1830, n° . 226, zon groote tevredenheid hebber gebaard, wanneer fret vroeger had pleats gevonden,
maar alvorens de uitvoering van dat besluit ken worden bewerkstelligd, was de opstand in Beloie reeds uitnebroken ; zoodat
bet herstel der gedachte grief zijne tJtwerking mists .
20 Augustus 1830, w . 227.
Besluit, luidende als volgt :
Gezien Ors besluit van heden n 226 ;
In aanmerking nernende, dat cle kweekelingen van bet Colicglum Fhilosophieum, walks in de Bisschoppelijke Seminaries
zullen worden opgenomen, de beurzen niet alien kunnen behouden, walks zit tegenwoordig in hat eerstgemeld gestieht genieten ;
Willende, to dazes aanzien, voorzieningen semen , waardoor
diegenen der bedoelde kweekelingen, walks niet tot hat genot
saner beurs in hat Semirtarie, door den betrokken Kerkvoogd
kunnen voergesteld worden, en echter daaraan behoefte bebben, of op Onze welwillendheid aanspraak molten waken, eenerr
geevenredigen onderstand kunnen erlangen ;
Gelet op de voordragt van Onzen Minister van Binnentandsehe
Zaken van den 30 April Ii . n° . 78 ;
Gezien hat rapport vary den Directeur Generaalvoor de taken
van de R . K . Feredienst in deco 26 Mei 11 n° . 20 ;
Gezien bet rapport van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 12 Junij 11, n~. 105 ;
Gelet op bet rapport van Onzen Minister van Financier vary
van den 13 deter n° . 79/841 .
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Hebben besloten en besluiten
Art, l .
De beurzen, die de kweekelingen van bet Collegium Plrilosophicum, welke in de Bisschoppelijke Seminaries zullen zijn
aangenomen , tegenwoordig in dat gesticht genieten , zullen to
rekenen van den 1 October aanstaande, niet verderten hunnen
behoove betaald worden ; dock zal aan diegenen dezer kweekelingen , welke niet tot hot genot eener beurs in de Seminaries
door de Bisschoppen zullen worden voorgesteld, eon tijdelijke
onderstand, ter voortzetting hunner studies in hot Seminarie,
worden verleend, wanneer zij zulks behooves en op Onze welwillendheid aanspraak mogen makes .
Art. 2 .
Doze onderstand zal, voor elk hunner, niet moor bedragen
dan de beurs, die de betrokken kweekeling in hot Collegium
Philosophicum genoten heeft ; zullende hot beloop der daaruit
voortvloeijende uitgaven, over hot vierde kwartaat dezer jaars
voldaan worden uit de buitengewone begrooting van hot Departement van Binnenlandsche Zaken over 1830 en wet , door middel
van de golden, welke op the begrooting zijn uitgetrokken ten
behoove van hot Collegium Philosophicum .
Art . 3 .
De zorg voor de betaling van den zoo even bedoelden onderstand zal gevolgelijk verblijven aan hot Departement vart
Binnenlandsche Zaken, hetwelk, de opgaven der betrokken
kweekelingen van den Direoteur Generaal voor de zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst ontvangen hebbende, de opgemaakte verevende en geordonnanceerde aanvragen van betaling
deswege, aan hot Departement voor de zaken van de R . K .
Eeredienst zal does toekomen, ten einde aan doze stukken
verder hot noodige gevolg to geven .
Art . 4 .
Te rekenen van den 1 Januarij 1831 zal de betaling van dies
onderstand, voor zoo veel betreft hot dienstjaar 1831 en vervolgens, tot dat de daarmede begunstigden de Seminaries verlaten,
nit den alsdan nader aan to wijzen post of posten der begrooting van hot Departement voor de zaken van de R . K . Eere-
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dienst geschieden en de zorg daarvoor mitsdien geheel aar
dat Departement verblijven .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en de Directeur
Generaal voor de zaken van de Roomsch Kalholijke Eeredienst
zijn, ieder voor zoo veel hun aangaat, belast met de uitvoering
dews, waarvan enz .

Nota . De kweekelingen van bet Collegium Philosophicum, die

tot de !V`oordelijke provincien behoorden en hunne studien in de
godgeleerdheid hebben voortgezet, hebben werkelijk het genot
van het eerste artikel van bet bos'enstaande beslwt gehad . Het
petal flier kweekelingen heeft slechts drie bedragen . leder van
hen heeft eenen onderstand van f 200 's jaars genoten tot ultimo
December 4834 . Zij zijn de eenirste Noord-Nederlandsehe kweekelingen van het Collegium Philosophicum , die bier to laude
tot den geestelijken staat zijn geraakt en eene kerkelijke bediening hebben verkregen .
Behalve flat drietal is er nog een kweekeling van het Collegium
Philosophicum , nit Maastricht afkomstig, die zijne studien to
Rome heeft voltrokken en aldaar is gewijd, door bet Gouvernement tot October 9832 ondersteund geworden . Deze is in 1837
als dienstdoende geestelijke in Nederlandsch lndie geplaa~st .
Het is onbekend hoeveel kweekelingen van bet Collegium
Philosophicum tot de Belgische Bisdommen hehoorende , aldaar
hunne studien voortgezet en de priesterwijding ontvangen hebben . Deze hebben, ten gevolge van de staatkundige gebeurtenissen, peen onderstand bekomen .
20 Augustus 1830, n ° . 67 .

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneurs der Noordelijke provincien , houder..de niededeelin J
van de, onder dagteekening van den 8 December 1828 n° . 166,
aan de Gouverneurs der Zuideli,jke provincien toegezondrn Circulaire, betrekkehjk bet weigeren , in sommige gevallen, van
kerkelijke begraving, gebeden en lijkdiensten door de geestelijken .
Yota . Zie , in betrekking tot doze zaak , bet Koninktijk rescript
van den 19 November 1828, no . 61 en de daarbij geplaatste
Nota, to vinden bladz . 166 van den 2° Jaargang van flit Handboekje.

21 Augustus 1830, no. 153.
Koninklijk rescript, waarbij, na den Raad van State to hebben
gehoord, is beslist, dat hot oprigten van kruissen en Christusbeelden, bet wijden van den ;rood , bet does van gebeden,
of hot uitoeFenen van plegtigheden bij de begrafenissen gehruikelijk, op de voor de Roomsch Kathol2jken a fgezonderde gedeelten der aldemeene begraafplaatsen, niet kan worden gewei •
gerd ; - dat echter die vergunning zich nimmer zal mogen
uitstrekken tot hot does van procession of hot uitoeFenen van
andere godsdienstige plegtigheden, welke, ingevolge artikel 45
der wit van den 18 Germinal X jaar •, in de gemeenten alwaar
onderscbeidene gezindheden bestaan, tot derzelver kerkgebouwen moeten bepaald blijven . (Zie Brief van den Administrateur
voor hot Binnenlandsch Bestuur van den 7 December 1830 n° . 7) .
1Yota . De uitoefening van godsdienstige plegtigheden op de be-

graafplaatsen is con refit, hetwelk, bij art . 48 van bet decreet
van den 23 Prairial XII jaar, uitdrukkelijk wordt bevestigd .
Vrijheid van godsdienstoefening kan geenszins zamengaan met
hot niet bewiltigen der in hot bovenstaande rescript opgenoemde
werken van godsvrucht, welke binnen den besloten kring van
de afgezonderde gedeelten der algemeene begraafplaatsen vrijstaan, omdat bet begraven der dooden bij sommige gezindheden
niet slechts cone burgerlijke, maar ook eene godsdienstige handeling is .
In hot belang van de openbare orde en de gezondheid , wordt
bet but•g ez•lijke gedeelte van die handeling door den Staat
geregeld en is bet begraven onder zijn toezigt geplaatst . Het
godsdienstige gedeette echter behoort aan de Kerk, welker
instellingen daaromtrent, zich verbinden aan de godsdienstige
begrippen, welke, als volkomen vrij zijnde, van Staatswege
moeten geeerbiedigd worden . Daarom heeft art . 45 van bet
aangthaalde decreet geboden, dat iedere gezindheid eene a1zonderlijke begraafplaats moot hebben, of dat, in geval er
slechts eerie begraafptaats bestaat, eon afgezonderd, behoorlijk
otnsloten deel daarvan, voor elke gezindheid moot bestemd worden , ten einde iedere gezindheid tt gen aanstoot in hare godsdienstige begrippen gevrijwaard kunne blijven en zij, die, naar
tie kerkelijke instellingen , godsdienstige verrigtingen bij hot
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begraven op prijs stcllen, de gelegenheid vinden, daartoe ongestoord to kunnen overgaan .
Ingevolge deze, ook met de Nederlandsche Grondwet geheel
overeenkomende beginselen, molten derhalve alle op eene kerkeIijke begraafplaals gebruikelijke godsdienstige handelingen, op
het voor dene bepaalde gezindheid afgezonderde deel eener algemeene begraafplaals, vrijelijk uitgeoefend worden . De besturen
der burgerlijke gemeenten, aan welke die begraafplaatsen toebehooren, zijn, achtervolgens art. 16 en 17 van bet decrees
van den 23 Prairial XII jaar, belast met de zorg om tegen alles
was aldaar wanorde kan veroorzaken to waken ; waartoe mitsdien ook behoort , cm toe to zien, dal op een afgezonderd gedeelte van zoodanige begraafplaals nicts gebeure, wat aan de
bestemming zoude kunnen to kort doen, of de vrijheid , om de
lijken, welke uitsluitend op dal deel behooren, volgens de
kerkelijke gebruiken ter aarde to bestellen, zoude kunnen belemmeren .
29 Augustus 1830, n° . 44 .
Besluit, waarbij aan twee Roomsch Katholijke ingezetenen
v n York in Pensylvanie (America) zich tijdelijk to Amsterdam
ophoudende, vergund words, om zich bij hunne geloofsgenooten
in de hoofdplaatsen der provincien van het koningrijk aan to
melden, ten einde gelden in to zamelen ter bevordering der
zending van Duitsche priestess ten hunnent, waaraan behoefte
bestond. (Zie circulaire 18 sulij 1835 .)
1Vota . Pit besluit moot in verband beschouwd worden met dal
van den 22 September 1823 (Staatsblad n° . 41), waarbi j , tot
het doen van collecten aan de huizen in meet dan eene provincie, de Koninklijke magtiging gevorderd words .
De misbruiken , welke, in betrekking tot bet inzamelen van
giften , ten behoeve van buitenlandsche gestichten , instellingen
en personen , meet dan eene hebben plaats gegrepen, zijn oorzaak geweest, dal de Kerkvoogden der R . K, districten, ingevolge Koninklijk rescript van den 21 Maart 1842, left . LT °, bij
circulaire van den Dirccteur-Generaal voor de zaken der R . K .
Eeredienst van den 6 April 1842, n° . 1, D 222, zijn uitgenoodigd, otn merle to werken, ten einde die inzamelingen zoo veel
doenlijk to beperken .

I3 September 1830, Staats-Courant n° . 210 .
Aanspraak des Konings bij de opening der buitengewone
vergadering van de Staten-Generaal , luidende als volgt
De buitengewone ve rgadering van U Edel Mogenden , welke
ik heden opene, is, door den drang van droevig;e gebeurtenissen,
gebiedend noodzakelijk geworden .
In vrede en vriendschap met alle volken van ons werelddeel,
zag Nederland ook onlangs den oorlog in de overzeesche bezittingen gelukkig geeindigd . Rustig bloeide hetzelve door orde,
handel en nijverheid . Ik hield mij bezig met de zorg om de

fasten van het yolk to verligten, en allengskens in bet binnen~
landsch hestuur de verbeteringen in to voeren, die de ondervinding had aangewezen ; toes eensklaps to Brussel , en, naar

dat voorheeld, weldra in sommige andere plaatsen des Rijks,
een oproer uitbarstte, gekenmerkt door tooneelen van brandstirhting en plundering, waarvan de voorstelling aan deze vergadering, voor mijn hart, voor bet nationaal gevoel en voor
de menschheid, ie bedroevend zijn zoude .
In afwachting der medewerking van U Edel Mogenden, welker
zamenroeping mijne eerste gedachte is geweest, zijn onverwijld
alle maatregelen genomen, die van mij afhingen, om den voortgang van het kwaad to stuiten, de welmeenenden tegen de
slechtgezinden to beschermen, en den ramp des burgeroorlogs
van Nederland aF to wenden .
Tot den aard en oorsprong van het gebeurde door to dringen,
bet doel en de gevolgen daarvan met U Edel Mogenden to
doorgronden, is, in bet belang des vaderlands, op dit oogenblik minder noodig, dan wel de middelen to onderzoeken, door
welke de rust en orde, bet gezag en de wet, niet alleen tijdelijk
hersteld, maar veel meer duursaam zullen kunnen gevestigd
worden .
Intussehen , Edel Mogende Heeren ! is het, bij den strijd der
meeningen , bij het woelen der hartstogten en het bestaan
van versehillende drijfveeren en bedoelingen, erne hoogst moeijelijke task, mijne zucht voor het welzijn van alle mijne onderdanen to vereenigen met de pligten, die Ik voor alien verschuldigd
hen en voor alien heb bezworen .
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Daarom roepe , ik uwe wijsheid , uwe bedaardheid en uwe
standvastigheid in , ten einde, pester kt door overeenstemming
met de vertegenwoordigers van bet yolk, met gemeen overleg,
to bepalen, wat in deze tr•e urige omstandigheden voor bet welzijn
van Nederland behoort gedaan to worden r
Van vele zijden wordt gemeend, dat bet hell van den Staat,
door eene herziening der Grondwet, en zelfs door eene scheiding
van gewesten, welke door verbonden en grondwet vereenigd
zijn, zoude bevorderd worden .
Maar zulk een vraagpunt is alleen voor overweging vatbaar
fangs den weg, door diezelfde Grondwet, aan welker voorscirriFten wij alien door piegtigen eed verbonden zijn, voorgeschreven .
Die gewigtige vraag zal het voorname onderwerp uwer beraadslagingen uitmaken.
1k verlang daarover de denkwijze en beschouwing van uwe
vergadering to kennen, met die openheid en kalmte, welke het
;root belang der zaak zoo bijzonder vordert ; terwijl ik van
mijue zijde, boven apes wenschende het geluk der Nederlanders,
wier belangen door de Goddelijke Voorzienigheid aan mijne
zorgen zijn toevertrouwd, to bevorderen, volkomen bereid ben
met uwe vergadering merle to werken tot de maatregelen, die
daartoe leiden kunnen .
Daarenboven strekt deze buitengewone bijeenkomst, om aan
U Edel Mogenden kennis to geven, dat de belangen des 1tijks,
t.e midden van apes wat plaats heeft, bet zamen blij yen der
militie, boven den tijd voor de gewone wapen-oefeningen, bij
de Grondwet bepaald, thans gebiedend vorderen .
De voorziening in de geldelijke benoodigdheden, daaruit, en
nit vele andere noodlottige gevolgen van het oproer, voortvloeijende, kan voorloopig nit de geopeude credieten plaats
hebben, (loch zal de nadere regeling derzelve, in de aanstaande
gewone vergadering, een onderwerp Uwer over wegingen moeten
uitmaken .
Edel Mogende Heeren ! 1k rekene op Uwe trouw en Vaderlandsiiefde.
Gedachtig aan den storm der omwentelingen , welke ook over
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mijn hoofd heeft gewoed, zal Ik den mood ;, de liefde en trouw,
welke hot geweld afgeschud, hot volksaanwezen gevestigd en
den schepter in mijn hand gesteld hebben , evenmin vergeten,
als de dapperheid , welke op hot oorlogsveld den troop geschraagd en de onafhankelijkheidvan hot Vaderland
heeft
verzekerd .
Volkomen bereid ora aan billijke wenschen to gemoet to
komen, zal lk nooit aan partijgeest loegeven , noch met maatr~egelen instemmen, welke de belangen en welvaart der Natie
aan de driften of bet geweld zouden opofferen .
Alle de belangen zoo mogelijk to vereenigen, is ale wenseh
van mijn hart. (Zie K . Boodschap 13 September 1830 .)
1Vota . Het adres der Staten-Generaal op bovenstaande aanspraak,
is vervat in de Staats-Courant van den 24 September 1830 ,
n 226 en bevat genoegzaam de weerklank van 's Konings
woorden .
Het antwoord ,
hoofdzakelijk :

door Z . M . op dat adres gegeven, luidde
dat lloogstdezelve met genoegen de gevoelens

heeft vernomcn , welke de Staten Generaal daarbij hebben opengeleg(I ; dat doze overeenkomstig waxen met hetgeen Z . M, van
zulk cone vergadering, verwachtte ; dat H . D . Z, zich veel goods
t)eloofoe van de volkomene overeenstemming, welke tusschen de

volksverlegenwoordiging en den Koning heerschte ; dat de verzekering, welke Z . M . daarvan op dozen oogenblik ontving, de
goede uitwerking zoude hebben van hot algemeen vertrouwen
to bevesligen, de welgezinden op to beaten en de kwaadwilligen of te schrikken ; en eindelijk , dat H . D . Z . zich vleide ,
met de medewerking der Staten-Generaal, wel+Ira overal rn~t
en orde to zullen hersteld zien , en op doze wijze 's lands welvaart to mogen in stand houden , welke zoo noodlottig was in

gevaar gehragt .

13 September 1830, Staats-Courant n° . 216 .
Koninklijke Boodschap aan de Staten-Generaal, luidende als
volgt
Naar aanleiding van hetgeen door Ons, bij de opening Uwer
tegenwoordige buitengewone bijeenkomst, aan Uwe Vergader ing, en vroeger, bij Onze proclamatie van den 5 deter (tie
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Staatsblad n

5$) aan alle Nedcrlanders is to kennen geg;even,
verlangen Wij, dat door U Edel Mogenden onverwijld in bepaalde en zorgvuldige overweging genomen words :
1
of de ondervinding de noodzakelijkheid heeft aangetoond ,
0111 de nationals instellingen to wijzigen ; en
2° . of , in dat geval , de betrekkingen , door de tractaten en
door de grondwet tusschen de twee groote afdeelingen
van het Koningrijk gevestigd, tot bevordering van het gemeenschappeljk belang in vorm of aard, zouden behooren
to worden veranderd .
Het zal Ons aangenaam zijn over die gewigtige vraagpunten,
zoo spoedig als de aard der zaak bet toelaat, de vrije en openhartige mededeeling van het gevoelen der vertegenwoordigers
van het Nederlandsche Yolk to ontvangen, ten einde vervolgens,
naar bevind, met Hun Edet Mogenden de maatregelen to kunnen
heramen, die tot verwezenlijking hunner meening zouden moeten
genomen worden . (Zie Besluit 1 October 1830 n° . 72, Staats Courant n°. 234 .)
1Vota . De uitslag der overwegingen van de Tweeds Kamer der
Staten-Generaal opzigtelijk de twee in de vorenstaande Koninklijke Boodschap vervatte vraagpunten is geweest
dat het eerste door 50 leden bevestigend en door 44 ontkennend is beantwoord geworden ; terwijl 6 laden verklaard hebben geen antwonrd to kunnen geven ; en
dat het tweeds door 55 leden bevestigend en door 43 ontkennend is beantwoord geworden, en 2 verklaard hebben geen bepaald antwoord to kunnen geven .
De Eerste Kamer der Staten Generaal heeft de heide vraagpunten insgelijks bevestigend beantwoord .
Bij de sluicing der buitengewone vergadering van de StatenGeneraal, op den 2 October 4830, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, bij de to dier gelegenheid gedane aanspraak ,
under anderen gezegd
De Koning onderrigt van den wensch, door U Edel Mogenden
geait, en de meest geschikte maatregelen zullende nemen, om
dezelve op cene spoedige en regelmatige wijze to verwezenlijken, heeft eene Staats commissie belast met het ontwerpen
der wettelijke bepalingen, welke zullen noodig zijn, om in de
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Grondwet en in de bestaande betrekkingen tusschen de twee
groote afdeelingen van fret Koningrijk ,

de veranderingen char

to stellen, vcelke het algemeen belang en dat van elk der afdeelingen vorderen .
17 September 1830, n° . 16 .
Besluit, houdende verklarinu, dat Gedeputeerde Staten der
twovincien de bevoegdheid hebben, om ook to beschikken op
ale door de administratien der Godshuizen gedaan wordende
voorstellen, betreifende de kwijtscheiding of vermindering van
achterstallige interessen van aan die instellingen verschuldigde
renters ; zijnde bij dit besluit bet beginsel aangenomen, dat de
administratien van godshuizen bevoegd zijn, om to beoordeelen,
of, en zoo ja, in hoeverre er termen beslaan tot bet ver leenen
van eenige kwijtschelding . (Zie Besluit 15 April 1835 n° . 85 .)
.Yota . }iij de Koninklijke besluiten van den 1 Julij 9816, n° . 64
en 95 Jnlij 9829, n° . 92, warer, Gedeputeerde Staten der provincien bereids gemagtigd, om to beschikken op de voorstellera
der administratien van openbare instellingen , strekkende
1° . om afsla ; of vermindering van paehtpenningen aan boarders
van goederen , under bun beheer staande , to verleenen ; en
2°, om pacht- of hour-coniracten, in betrekking tot die goederen
aarigegaan, to vernietigen .
Deze laden en de daarroede gelijk staande load van kwijtschelding of vermindering van renters aan de instellingen verschuldigd, gaan de palm van gewoon beheer to huiten, en
mogen derhalve, door de beheervoerders, niet op eigen gezag
worden tot stand gebragt ; maar wordt daartoe eene bijzondere
magtiging vereischt .
flit beginsel is ook volgens canonieke veror~leningen op de
kerk . en armadministratien van toepassing ; vermits die admi-

nistratien geene uitgestrektere magi dan voogden, curators en
dergelijke bewindhebbers over een anders goed bezilten .
De kerkvergadering van Trente heeft, to tiers aanzien, onderscheidene bepalingen gemaakt ,

om bet toezigt over ,

en de

rekenr~ligtigheid wegens deze administratien to doers verzekeren ;
terwiji zij, in betrekking tot de godshuizen, op nieuw heeft
trevestigd de verordening van Pans Ciemens

V,

op de algemeene

kerkvergadering van hienne, in het jaar 1341 gehouden, nitgegeven . Dat belangrijke stuk is an den navolgenden inhoud
« Daar het niet zelden gebeurt , dat de bestuurders van gastleprozen- arm- en zieken-huizen ,

nit nalatigheid verzuimen

de goederen, eigendommen en regten dier gestichten nit de magi
van overweldigers of onregtmatige bezitters terug to eischen ,
die goederen zelfs verwaarloozen , later verloren gaan , en niet
zorgen voor bet behoorlijk onderhoud der gebouwen ; --daarbij
uit bet oog verliezende, dat die inrigtingen gesticht en door de
liefdegiften der geloovigen bedeeld zijn , alleen met bet doel,
om daarin armen en leprozen to ontvangen en uit derzelver
renter to onderhouden ; lets dat zij echter ondoenlijk maker,
door die inkomsten vaak tot eigen personelijk gebruik aan to
wenden ;
a En in aanmerking nemende, dat hetgene wat door de lief-

dadigheid der geloovigen tot een bepaald doe! gegeven is, ook
tot dat einde en tot geen antler moot gebruikt worden, ten zij
op gezag van dezen Apostolischen Stud! ;
a Zoo is bet , dat Wij, zulk een zorgeloosheid en misbruik
verfoeijende, met goedvinden van deze H, berkvergadering, bepalen
« Dat zij ,

wie zulks regtens of krachtens eenc be paling van

de stichtingshrieven dier inrigtingen, of ten gevolge eener verjaarde gewoonte, of van een privilegie van dezen Apostolischen
Stoel, aangaat, zich moeten toeleggen , oro in die gestichten ,
ten opzigte van alle (laze punter, eene heilzame verbetering in
to voeren ; -- bet onregtmatig bezetene, ' erlorene of ten onregte vervreemde in vorigen staat trachten to herstellen ; - en
niet molten verzuimen om de voorzegde bestu orders tot bet behoorlijk opnemen en onderhouden van de bedoelde behoeftigen
to noodzaken,a
Ingeval men daaromtrent in gebreke most zijn gebleven ,
bevelen Wij den ordinarissen uitdrukkelijk , dat , ook zelfs dan
wanneer daze instellingen, door een privilegie, van bnnne
jurisdictie mogten ontheven zijn, zij door zich zelven of door
anderen al bet hover vermelde ten uitvoer brengen, en de bestuurders die niet ontheven zijn (non exempzos) door bun eigen,
en de onthevenen en andere bevoorregten , door Apostolisch
gezag daartoe noodzaken, door kerkelijke censuren en andere

regtsmiddelen degenen bedwingende, die van wat staat of rang
zich hiertegen verzetten , of daartoe raad , bull) of bijstand verleenen ; alles echter zonder eeni ;t nadeel toe to brengen aan de
onthetbngen of voorregten zelve, voor zoo veel andere taken
betreft . as
a Ten elude pet vorenstaande to peter to doen naarkomen ,
zoo molten geene deter gestichten als benefcien aan weretdlijke
geestetijken vergeven worden, al had zulks, volgens eene oude
gewoonte (wetke Wij volstrekt afkeuren) plaats gehad, ten zij
daaromtrent anders in de stichtingsbrieven mgt zijn bepaald
geworden, of door verkiezing (electionem) zoodanige inrigtingen
van eenen bestuurder moeten worden voorzien ; -- zullende
derzelver beheer worden opgedraren aan voorzigtige, hckwame
en ter goeder naam staande manners, die in staat zijn, om deze
gestichten , derzelver goederen en regten , op eene nuttige wijze
to besturen en de renters en opkomsten daarvan ten voordeele
van behoeftige personen getrouwelijk aan to wenden ; wanneer
de met geene waarschijnlijkheid kunnen verdacht worden van
de voorzegde goederen tot andere doeleinden to zulten gebruiken ;

omtrent welk een en antler Wij de gewetens van hen,

aan wien pet toezigt Ecommissio) over die gestichten behoort,
tiezwaren, order herinnering aan pet oordeel Gods, dat hen to
wachten staat . n
a Zij aan wie bet beheer of bestuur diet geslichten zal worden opgedragen, zullen gehouden zijn, om even als de voogden
en curators,
tingen eenen

eenen eed to doen ;

van de goederen diet inrlg-

inventalis op to makers ; en aan de ordinarissen

of aan anderen , aan welke deze inrigtingen ondrrworpen zijn,
of aan de daartoe door hen to bt noemen personen, jaarlijks
+ekening of to leggen

an pun beheer ; - terwijl Wij verkla-

ten, dat , ingeval door iemand hieromtrent lets anders mogt
worden ondernomen, de vergeving, benoeming of daarstelling
zelve geheel krachteloos zal zijn . as
aDeze verordening is niet toepasselijk op de gasthuizen der
geestelijke of militaire orders . a
21 September 1830, Provinciaal blad n° . 88 .
Dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende
tiadere bepalingen ter verdere uitvoering van bet Koninklijk be-

sluit van den 2 April 1829 n° . 42, betrekkelijk de geneeskundigen voor de dienst der armen, welke verpligt zullen zijn ,
hunne dienst to leenen aan alie personen, binnen de stall of
gemeente woonachtig of verblijvende, ten aanzien van welke
zulks door het bestuur gelast zal worden, om het even of zij
al dan niet domicilie van onderstand in de stall of gemeente
hebben ; zullende ten aanzien van de armen, uit andere steden
of gemeenten , wanneer zij geneeskundige huip mogten beboeven, de huip van den geneeskundige niet in rekening gebragt
worden, aangezien die huip geen bezwaar kan opleveren, wanneer
bij de aanstelling bepaald wordt, dat aan alle amen, zonder
nnderscheid, op last des bestuurs, voor bet toegelegde of nog
toe to leggen tractement, huip verleend zal moeten worden ;
terwijl de geneesmiddelen, volgens tarief,, aan de plaats van
bet onderstands-domicilie kunneu berekend worden ; op hoedanigen voet wede ; keerig met de armen der stall of gemeente,
die zich elders bevinden, zal moeten worden gelrandeld .
22 September 1830, n

61 .

Besluit, waarbij in verband met bet Koninklijk rescript van
den 2 Januarij 1830 n° . 88, tot beginsel is aangenomen, dat
de door een plaatsehjk bestuur, bij het verleenen der vereischte
toestemming tot den aanleg eener bijzondere begraaFplaats,
opgelegde voorwaarden, om, van de daarop ter aarde to bestellen lijken, begrafenisregten aan de algemeene burgerlijke
begraaFplaats to voldoen, niet voor vet bindend kan worden gehouden, wanneer bet voornemen tot den aanleg (tier bijzondere
begraaFplaats is to kennen gegeven en ten uitvoer gebragt, alvorens de algemeene burgerlijke begraaFplaats was daargesteld .
(Zie besluit 7 Januarij 1831 n° . 7 .)
1 October 1830, Staats-Courant n°. 234 .
Besluit, houdende benoeming van eene Staats-commissie tot
het ontwerpen der wetteiijke bepalingen, welke zullen noodig
zijn, om in de Grondwet en in de bestaande betrekkingen tusschen de twee groote afdeelingen van bet koningrijk, de veranderingen daar to stellen, welke de algemeene belangen en die

van elk der gezegde afdeelingen vorderen, welke Commissie Karen
arbeid in den kortst mogelijken tijd aan den Koning zal moeten
does toekomen , ten eir,de de, door Zijne Majesteit goedgekeurde ontwerpen aan de Staten-Generaal, in de eerste dagen
hunner aanstaande zitting, zouden kunnen aangeboden worden
en vervolgens, zoodra doenlijk, worden overgegaan tot de bijeenroeping der provincials Staten, overeenkomstig artikel 230
der Grondwet ;
hepalende dit besluit wijders, dat de Commissie, bij al bare overwegingen bestendiglijk in bet oog most
tiouden, dat bet 's Konings stellige begeerte is, de herziening
van de Grondwet to doers strekken, om wederkeeriglijk, aan
elks der groote afdeelingen van bet Rijk de meest mogelijke
waarborgen to verschatfen tegen alien overwegenden invloed
van de andere . (Zie besluit 4 October 1830, en Koninkli jke boodschap van den 20 daaraanvolgende .)
Notu . Nadat deze Commissie hare task had volbragt , is zij bij
besluit van den 22 November 9830 eervol ontbonden . Van hare
aerkzaamheden is echter niets openbaar gemaakt, nosh dasraan
eenig gevolg gegeven .

1 October 1830 .
Circulaire van den Gouverneur van Zuid-Holland aan de
hoofden der besturen in dat geweest, strekkende tee bevordering
van eens ;ezindheid, orde en verdraagzaamheid, luidende onder
anderen als volgt
Van ails zijden vertoont zich in dit gewest de meest wenschelijke eensgezindheid in het ondersteunen der maatregelen van de
met bet openbaar gezag hekleede besturen en ambtenaren, ter
handhaving van de rust en ter verzekering van de yr ije werking
der wetten . Door eene menigte besturen en ingezetenen wordt
mij daarvan dagelijks de aangename verzekering gegeven, en ik
betuig bun alien deswege mijne bijzondere tevredenheid .
Het verstandig gedrag der leeraren van de verschillende godsdienstige gezindheden draagt, onder anderen, op eene vermogende wijze bij, tot bet bewaren van eenen zoo gunstigen stand
van zaken . Allen gevoelen, dat, door leer en wandel, zij eenen
heilzamen invloed op de gemoedsstemming der burgers kunnen

uitoef'enen, daar bet vertrouwen op de Voorzienigheid, op 's
landsbestuur en op de goede zaak, benevens bet in aclitnemen
der bes(aande wettehjke verordeningen, tot de voortreffelijkste
voorschriften der godsdienst behoort, en geen piigt gemakkelijker
betracht word(, dan die duidelijk blijkt tot geluk en tevredenheid to leiden , en zoo wel door bet maatschappelijk gedrag, als
door de vermaningen der leeraars, wordt aangedrongen .
Ik rerzoek UEd, om de waardige volksleeraren, die in dezen
zin de belangen van de leden hunner gemeente voorstaan , to
willen verzekeren, dat de regering met welgevallen van hunne
bemoeijingen kennis neemt, en daarin gaarne, bij bet vervullen
van hare gewiglige tank, renen hechten steun vind( . -- Maar
inzonderheid verlang ik, dat alle leeraren, van welke geloofbelijdenis ook, door UEd . bij dit bhjk van goedkeuring der hooge
regering worden bepaald, en zij o~ ertuigd worden van mijn
vertrouwen niet alleen op hunne braafheid en gehechtheid aan
bet huffs van Oranje, maar ook op hunnen invloed en bun goed
oordeel, om van die hraafheid en gehechtheid to doers blijken,
door bet aankweeken en onderhouden van dezelfde lofFelijke
gevoelens en beginselen, bij de leden hunner kerkelijke gemeeuten .
Met belangstelling zal ik elks bijzonderheid vernemen, die
mij in dat vertrouwen bevestigt ; en ik noodig UEd, derhalve
uit, om mij al dat geen to willen mededeelen, hetwelk tot
buitengewone sere der geestelijkheid in uwe stall of gemeente,
en dus tot een navolgenswaardig voorbeeld vooranderen kan
verstrekken, gelijk ook datgeen, hetwelk (onverhoopt en tegen
mijne verwachting aan) tegen de goede gezindheid van een of
antler barer, zoude schijnen to getuigen : hoezeer, in zoodanig
gewis allerzeldzaamst geval, geene Moots geruchten, welke niet
zelden met verkeerde bedoelingen of uit onkunde worden verspreid, aanleiding tot zoodanige getuigenis behooren to geven .
Het niet ontvangen van eenig antwoord op mijne tegenwoor
digs, zal door mij aangemerkt worden als eene verklaring, dat
de geestelijken , in uwe stall of gemeente, overeenkomstig de
godsdienst, die zij prediken, beginselen van verdraagzaamheid,
burgerzin en algemeene broederliefde voorstaan, en zich derhalve als echte Nederlanders gedragen .
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Hoe meer die beginselen veld winnen, zooveel to zekerder
kan men zijn van de voortdurende bewaring der rust en orde .
Het onderling verkeer der' belijders van verschillende godsdiensten, die alien hij eigene en algemeene welvaart belang hebberi,
kan derhalve niet to zeer veraangenaamd worden . Veel han,gi ,
in dezen of van den minzamen omgang der ieeraars met elkander, veel ook van de betrekkingen, welke de hoofden en
leden der plaatselijke besturen en de amhtenaren des Konings
met lien alien aanknoopen en onderhouden . En ik beveel UEd .
derhalve ernstig aan, om, ook door dergelijke bet rekkingen ,
eene gemeenschappelijke werking ten goede , bij de verschillende voorgangers des yolks, en daardoor, op alle Uwe ingezetenen , to willen daarstellen en handhaven .
4 October 1830, Staats-Courant no . 237 .
Besluit, waarbij de tijdelijke waarneming, in naam des Konings, van het bestuur over alle die gedeelten der zuidelijke
provincien, waar het grondwettig gezag erkend wordt, aan
den Prins van Oranje wordt opgedragen, met bepaling, dat Hij
zijne residentie in de stall Antwerpen zal vestigen en door middelen van hevrediging zoo veel mogelijk bevorderen en oudersteunen de pogingen, welke door welgezinde ingezetenen mogten worden aangewend, om die gedeelten, waar de orde gestoord is, onder het wettig bestuur terug to brengen . (Zie
Besluit 20 October 1830 n° . 109 .)
18 October 1830, Staats-Courant n° . 249 .
Koninklijke aanspraak bij de opneming der gewone vergadering van de Staten-Generaal , luidende, onder anderen, ais
volgt
Uwe ijverige raadpiegingen gedurende de onlangs gehoudene
buitengewone vergadering der Staten-Generaal , en bet beleid,
bet doorzigt en de vaderlandsliefde, welke daarbij op nieuw
zijn aan den dag gelegd, hebben, in derzelver gevolt ;en, Mi jne
hoop niet vervuld . Billijk had Ik molten verwachten , dat een
dadelijk grondwettig onderzoek van voorgehragte wenschen en
bezwaren, vooral bij de gebiekene overeenstemming tusschen
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den Vorst en de Vertegenwoordigers van bet yolk, dien zedelijken invloed zouden hebben uitgeoefend, welke noodig was,
om intusschen overal de rust en orde to doers terugkeeren .
Mijne verwachting is op eene treurige wijze teleurgesteld .
Tot daartoe was de naleving der wet en wettelijke vormen,
door de eerste voors(anders tier geopperde wenschen en bezwaren, altijd op den voorgrond geplaatst . Nu echter beantwoordde
die beradene gang niet meer aan de onshiimige drifters der
leiders eenen verblinde en opgeruimde menigte ; zij bragten
eenen geweldadigen opstand to weeg ; en de pogingen der krijgsrnagt van den Staat, tot ondersteuning van den wensch der
welgezinden, zijn ontoereikend geweest om dien opstand to
bedwingen .
Reeds voor de aankomst to Brussel wend die krijgsmagt,
welke bescherming kwam aanbrengen, feitelijk aangerand,
en, hoezeer voorafgegaan door eene ple,gtige aankondiging van
,zachtmoedigheid en vrede, ontmoette haar in die stall, de
moorddadigste wederstand . De gewapencle afval van bet wettig
gezag heeft zich, sedert, in de zuidelijke gewesten meer en
meet, en met zulk eene schrikbarende snelheid, uitgebreid,
dat 1k, tot heveiliging en verdediging der getrouwe Noordelijke
provincien en van deezelver handel, de noodige maatregelen
ten aanzien van land- en zeemagt genomen , de schutterijen gedeeltelijk mobiel verklaard, de dienst van den landstorm voorbereid
en eerie oproeping tot vtijwillige wapening gedaan heb . De
geestdrift waarmede daaraan wordt beantwoord en de nieuwe
blijken van liefde voor mijn Huis, welke iij bij die gelegenheid
gegeven zijn, hebben bet teed vet zacht, hetwelk mijn hart vervult, bij de gedachten, dat bet een hoop muitelingen heeft mogen
gelukken, eene zoo belangrijke en beweldadigde bevolking of to
trekken van die Regering, onder welke zij tot eenen to voters
nooit gekenden trap van voorspued en rijkdom was opgeklommen, en voor hate algemeene en bijzondere regten, zoowel als
voor bare staatkundige, burgerlijke en godsdienstige vrijheden,
de ruimste beschetming had ondervonden .
Mijne blijvende verwachting, dat bet grootste deel diet bevolking deze weldaden , bij ernstig nadenken, terug moest wen-
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schen, heeft mij geleid tot het besluit, om Mijnen beminden
Zoon, den Prins van Qranje, bij het tijdelijk bestuur der trouw
geblevene gedeelten der zuidelijke gewesten, tevens op to dragen,
om, door middelen van overreding, zoo mogelijk, de afvadlige
gedeelten nog tot de wettige orde to doer wederkeeren .
Ik heb alzoo, door eene administratieve scheiding, de ontwikkeling van bet verklaard gevoelen der Staten-Generaal, in hunne
jongste buitengewone zitting, voor zoo veel van illij of ping ,
voorhereid, waardoor thans Mijne zorgen zich meer uitsluitend
tot de noordelijke gewesten bepalen, en derzelver krachten ear
middelen alleen in bun belang zullen worden aaugewend ;
terwijl ik tevens aan alle lVlijne onderdanen, en aan geheel
Europa , bet bewijs heb gegeven , dat niets is onbeproefd gelaten, om de afgedwaalden terug to brengen .
Gesterkt door de innige bewustheid, dat lk den plegtigen eed,
door Mij op de Grondwet gedaan, ben nagekomen, en onvermoeid werkzaam ben geweest, om de welvaart van bet Nederlandsche Volk met al Mijn vermogen to bevorderen, zie Ik den
uitslag dier pogingen en van de beraadslagin ;en Mijnen Bond •
genooten, welke dit Rijk gewaarborgd en den tegenwoordigen
toestand van deszelfs zuidelijke gewesten tot een onderwerp
hunner ernstige overwegingen gemaakt bebben, met kalmte to
gemoet .
Het leper enz.
Edel Mogende Heeren ! de snelle loop der gebeurtenissen,
door welke dit Rijk, sints weinige woken, geschokt is, kan
van Invloed worden op meer andere onzer instellingen ; de uitkomst dier ebeurtenissen is nog niet to voorzien ; en de gebeel
onverwacbte tijdingen heden uit Antwerpen ontvangen, strekken
op nieuw ten bewijze van den dagetijkschen voortgang der
daadwerkelijke scheiding tusschen de twee groote afdeelingen
van bet Rijk .
lk verbeide evenwel die uitkomst met vertrou wen , want
mijn geweten is g erust. l k map bij voortduring rekenen op uwe
medewerking, op die, der getrouwe Noordelijke gewesten, op
de ondersteuning mijner Bondgenooten , die bet staatkundig
stelsel van Europa steeds zullen handhaven, en lk sta nog aan
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het hoofd van een yolk, welks godsdienstige zin den besten
waarborg schenkt voor de beschermende hoede des Almagtigen .
Nota . llet antwoord op deze aanspraak, bij adres van de StatenGeneraal, den 27 October 1830 uitrebragt, is genoegzaam de
weerklank van 's Konings woorden , dock behelst tevens den
wensch naar eene regelmatige ontbinding van den band, welke
Belgie aan de van ouds vereenigde Ncderlandsche gewesten moest
verbinden, waarbij ook gedoeld wordt op de hierna volgende
Koninklijke Boodschap van den 20 October 1830, welke de
Staten-Generaal bij hun voorsehreven adres hebben beaamd door
to verklaren , dat zij zich voortaan eeniglijk en alleen als vertegenwoordigers der noordelijke provincicn aanmerkten .
20 October 1530, Staats-Courant No . 251 .
Koninklijke boodschap aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, luidende :
Uit de Proclaniatie door Onzen beminden zoon, den Prins
van Oranje, den 16 dezer to Antwerpen uitgegeven en waarvan
de aanleidende oorzaken this even weinig bekend zijn, als de
gevolgen daarvan door Ons kunnen berekend worden, blijkt intusschen ontwi,jfelbaar, dal de erkenning van het grondwettig
gezag in de zuidelijke provincicn thans geheel heeft opgehouden .
In die gesteidheid van zakerr moeten Onze zorgen zich, van
nu voortaan , geheel uitsluitend tot de getrouwe noordelijke
provincicn bepalen, zoodat niet slechts derzelver middelen en
krachten eeniglijk voor hare belangen zullen worden aangewend,
maar aile maatregelen van bet grondwettig gezag die provincicn
betreffen moeten . Naar dit beginsel zullen de voorstellen zijn
ingerigt, die Onzentwege in deze zitting aan Uwe Vergadering
zullen worden aangeboden ; Wij verlangen dal dezelve ook bij
U Edel Mogenden uit dal oogpunt beschouwd en behandeld
worden, en dal U Edel Mogenden zich van nu of aanmerken,
als eenig en alleen vertegenwoordigende de noordelijke provin •
cien, alles in afwachting van hetgeen, ten aanzien der zuidelijke gewesten, met overleg onzer Bondgenooten, zal worden
beslist . (Zie Besluit 20 October 1530, n ° . 109 .)
Nota . Bij de in deze B~odschap bLdoelde Proclamatie werden de
Belgen voor een onafhankelijk yolk verklaard en hun vrijheid
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gegeven zich afgevaardigden tot eon Nationaal Congres to ver+
kiezen .
20 October 1830, no . 109 .
Besluit , houdende :
1° .

dat de opdragt ,

bij besluit van den 4 dezer n° . 30 , aan

den Prins van Oranje gedaan, strekkende, om in 's Konings
naam bet bestuur over alle de gedeelten der zuidelijke provincien , waar bet grondwet tig gezag werd erkend , uit to
oefenen , wordt ingetrokken .
2°, dat 's Konings bestuur,, overeenkomstig de Grondwet zich
voorlaan zal bepalen tot de noordelijke provincien en hot
Groot-hertogdom Luxemburg, en zulks tot zoo hinge ten
aanzien der zuidelijke provincien, met overleg der Bondgegenooten nader zal zijn beslist,
3' . dat de vestingen Antwerpen, i%laastricht en Venlo desniettemin door de Nederlandsche krijgsmagt zulten hezet blijven
en in staat van beleg zullen gesteld worden, zoodra de
opperbevelhebbers aldaar dit noodig oordeelen .

IVota .

Volgens Koninklijk besluit van den 31 December 1830,

no . 23, is bet Groot-Hertogdom Luxemburg, le rekenen van
den cersten Januarij 1831, afzonderlijk en afgeseheiden van bet
Konirigrijk der Nederlanden bestuurd geworden .
De steden Antwerpen en Venlo zijn achtervolgens in handen

van de Bel~isehe opstandelingen gevallen ;

zoodat nog

voar

den afloop des jaars 1830 van de zuidelijke provincien des Koningrijks niet antlers dan de stall Maastricht aan 's Konings gezag

is onderworpen gebleven ; hebbende de Prins van Oranje op den
26 October Antwerpen ~erlaten ; terwijl Venlo op den 41 Novewber werd ingenomen .
Ten gevolge van de staatkundige verwikkelinren, welke al
die gebeurlenissen deden ontstaan, zijn de in October 1830 nog
aanhangige onderhandelingen met den H . Stool over de uitvoering
van bet Concordant van 1827, op bet verlangen van den Paus,
alstoen geschorst ,

om weder hervat to worden zoodra de rust

zou zijn hersteld .
Intusschen werd van Regerings wege, voor zoo veel de noordelijke provincien betreft , alles wat de toekomstige uitvoering
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van bet Concordant kon bevorderen, zoo veel mogelijk , voorbereid . Toen, door bet tractaat van den 19 April 1889 , de
verwikkelingen met Belgie gecindigd waren, worden de maatregelen, tot die uitvoering voorbereid, met nog meerder aandrang voortgezet . Daarvan waren de sch+kkingen , omtrent bet
kerkelijk gebied, vervat in de Panselijke Breve van den 2 Junij
1840 en de daarop gevolgde Koninklljke besluiten van den 8
Julij 1840, n° . 83 en 84 , een eerste gevolg . Wijders moest ,
ingevolge hot verlangen des Konings, vervat in bet rescript van
de zoo evengemelde dagteekening, de verdere regeling der kerkelijke aangelegenheien, in verband met de toekomstige herstelling van bet Bisschoppelijk best uur, overwogen en voorstellen
ontworpen worden , in betrekking tot de overeenkomst met deu
14 . Stool van den 18 Junij 4827, bekend gemaakt bij Koninklijk
besluit van den 2 October daaraanvolgende (Staatsblad, n° . 41) .
De sedert dien tiju met den H . Stool to Rome gevoerde onderhandelingen, welke, in bet begin van 4844 , de tending van
eenen Pauselijken gevolmagtigde naar herwaarts ten gevolge had,
hebben nog we!, ter verdere voorbereiding van bet beoogde doe!,
de Pauselijke Breve van den 19 Maart 1844 en hot Koninklijk
beslait van den 4 9 April van dat jaar , n° . 96, voortgebragt ;
maar overigens tot none afdoende nitkomst geleid , als zijnde
de eindregeling voorloopig opgeschorst gebleven .
4 November 1830, No . 74 .
Besluit, bepalende dal hot besluur tier gemeente, aan hetwelk
krachlens hot hesluit van den 2 Junij 18`'.6 n° . 132, eene kennisgeving zal zijn ge(laan , dat elders een behoeftige your rekening van zoodanig besluur wordt ondersteund, indien hij aldaar
goon understands dotnicilie heeft, verpligt is, om hmnen veertien
dagen, die kennisgeving to beantwoorden, door de mededeeling
der gronden, op welke dat besluur vermeent niet lot de onder •steuning van den behoeftigen verpligt to zijn, en dal, bij ge
broke van zoodanig antwoord, de gemeente, aan welke de
kennisgeving gerigt zal zijn, heschouwd zal worden, ten aanzien dergene, door weike de kennisgeving is gedaan, hare
verpligting tot ondersteuning van den behoeftigen erkend to
hebben, en dus verpligt to zijn, tot de teruggave van de, ten
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zijnen behoeve , ter plaatse van zijn verblijf, aangewende kosten
van bedeeling of verpleging, behoudens echter verhaal op de
gemeente, welke naderhand mogt blijken , werkelijk bet onderstands-domicilie van den behoeftigen to zijn, (Zie Rescript 26
Januarij 1831 n°. 64 .)
JYota, De terugvordering van den onderstand , ingevolge art . 43
der Wet van den 28 November

1818 (Staatsblad, n °. 40),

door bet eene Armbestuur voor rekening van bet andere besteed,
beeft dikwerf aanleiding tot gesehil gegeven ; waarin alsdan,

door Gedeputeerde Staten , eene beslissende uitspraak werd gedaar., die echter niet altijd geeerbiedigd werd, om dat der Staten

bevoeg,iheid daartoe betwistbaar was, als zijnde , volgens de
Grond wet, alle twistgedingen over schuldvorderingen bxj uit-

sluiting tot de kennisneuning van de regterlijke magt behooreade .
Dit beginsel, bij de besluiten van den 2 Jnlij 4826, n 482 en
4 November 4880, n° . 74, niet genoeg in bet oog gehouden,
is bij Koninklijke beschikking van den 10 Junij 4848, n° . 93,
erkend ; ten gevolge daarvan zijn die twee besluiten , bij dat
van de zoo even gemelde dagteekening en nommer, ingetrokken
en buiten werking gesteld , met aanschrijving aan Gedeputeerde
Staten , om voortaan geene beslissende uitspraak meet in de bier
bedoelde geschillen to doer], onvermirderd hunne bevoegdheid
om die, in elk voorkomend geval, door bemiddelende tusschenkomst uit den weg to ruimen en alzoo, zoo veel mogelijk, regtsgedingen to verhoeden ; blijeende niettemin de gesehillen over
bet onderstands-domicilie van eenen behoeftigen tusschen twee
gemeenten of onderscheidene armbesturen, mitsgaders over de
acten van indemniteit, borgtogt, ontslag, readwissie en dergelijke , overeenkomstig artikel 11 , 42 en 14 der Wet, van den
28 November 1818 (Staatsblad, n° . 40) aan de beslissing van
Gedeputeerde Staten onderworpen,
12 November 1830, n0 . 59 .

Besluit, houdende dat de ambtenaren, professoren, geestelijken

en andere bezoldigden van den 8taat, vvelke hunne poster] err
bedieningen in de zuidelijke provincien bebben moeten verlaten,
en naar de noordelijke gewesten de w ijk genornen bebben en
aldaar met der woon gevestigd blijven, voorloopig de helft van
hunne jaarwedden zullen genieten .
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1Vota . Bij besluit van den 8 November 4830, no. 66, was eene
gelijke beschikking genomen, ten aanzien van de in de noordelijke provincien geplaatste ambtenaren enz . , uit de zuidelijke
provincien afkomstig of daartoe behoorende, welke uit huune
ambtsbetrekking of bediening werden ontslagen,
18 November 1830, Staatsblad No . 79 .
Wet, houdende voorloopige bepalingen omtrent de begrooting
van 1831, waarbij, onder anderen, in betrekking tot de Staatsuitgaven wordt vastgesteld, dal die uilgaven, in afwachtirig
van nadere bepalingen, over 1831 zullen plaats hebben tot zoodanig bedrag als, bi,j de tweede afdeeling der Staats-begrooting
voor 1830, voor de noordelijke provincien, is toegestaan . (Zie
Wet van den 13 Junij 1831, Staatsblad n' . 16 .)
1Vota. Bij de tienjarige begrooting, aanvang genomen hebbende
suet 1830, en bij de tweede Afdeeling der staatsbegrootin ; voor
4830, waren de behoeften voor de Roomsch Katholijke Eeredienst
berekend op
/2,581,581 .62
De uilgaven , die betrekking hadden tot de
zuidelijke provincien , bedroe„ en
- 2,073,455.90
Zoo dal er voor de noordelijke provincien
overbleef
/503,126 .52
Bij Koniiiklijk besluit van den 4 Januarij 1831 , no . 96, werd
die sons , voor hit totaal der behoeften van bet Departement
voor de zaken der R . K . Eeredienst over 9831 , erkend ; doctt
bij de wet van den 13 Junij 1831 , (Staatsblad no . 16) werd
voor flat jaar , to flier zake , slechis toegestaan , een crediet
can f 408,000 .00 ; weshalve , bij besluit van 20 Junij 9839 ,
no . 54, eerie afschrijving op bet zevende Noofstuk der huishoudelijke begrooting , trr somme van f 100,126 .52, werd bevolen,
welke bij Koninklijk besluit van den 28 Julij 1831 , no, 83 , is
tot stand gebragt .
3 December 1830, n

55 .

Besluit, bepalende dal alle betalingen voor trac~ementen, toelagen, wachtgelden, refs- en verblijfkosten, verschotten, lijfrenten, pensioenen, onderstanden, gratif catien , leverancien enz .
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ten behoove van personen tot de zuidelijke provincien behoorende,
zullen worden geschorst .
.ZYota . Bij afwijking, in zoo verre van dat besluit , is bij dat
van den 8 April 1832 , no . 28, de uitbetaling der pensioenen van

de in de stad Maastricht wonende Belgische geestelijken bewilligd ; terwijl ook in betrekking tot andere vorderingen, bij
speciale besluiten , uitzonderingen zijn toegestaan , altos echter
behoudens nadere verrekening met Belgie .
7 December 1830, no . 7.

Brief van den Administrateur voor hot Binnenlandsche best uur
aan Gedeputeerde Staten der provincie Drenthe , houdende
dat, naar aanleiding van , door Hun Edel Groot Achtbaren , gedane vragen, hot Zijner Majesteit, na ingewonnen
advies van den Raad van State, heeft behaagd, hot Departement
van Binnenlandsche Zaken to magtigen, om to verklaren :
10. Dat kerkgenootschappen, aan welke eon afzonderlijk gedeelte der • algemeene begraafplaats is afgestaan, desniettemin
onderworpen blijven aan hot algemeen reglement op de begrafenissen door bet openbaar gezag goedgekeurd, en gevolgelijk zich moeten bedienen van den gravenmaker door
hot plaatselijk bestuur aangesteld ;
2° . Dat bet oprigten van kruissen en Christus-beelden , bet
wijden van den grond, bet doen van gebeden , of hot uitoefenen van plegtigheden bij de begrafenissen gebruikelijk,
op de voor' de Roomsch Katholijken afgezonderde gedeelten
der' algemeene begraafplaatsen, niet kan worden geweigerd ;
3 . Dat echter die vergunning zich nimmer zal mngen uitstrekken tot hot doen van procession, of tot hot uitoefenen van
andere godsdienstige plegtigheden, welke ingevolge art . 45
der wet van 18 Germinal X jaar, in de gemeenten alwaar •
onderscheidene godsdienstige gezindheden bestaan, tot derzelver kerkgebouwen moeten bepaald blijven ; en
4° . Dat , met betrekking tot bet, op de algemeene begraafplaatsen, of de gedeelten van dien, begraven van lijken van
ingezetenen uit a-ndere gemeenten, bet nimmer aan de burgerlijke gemeenten als verpligting kan worden opgelegd,
12
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~rtn zoodanige lijken op hunne begraafplaatsen to ontvangen g
maar mat zulks geheel en at , aan de beoordeelingg der
plaatselijke besturen behoort to worden overgeiaten .
JYota . Het eer&te punt schijnt geene toelichting to vereischen ,
maar het nit den aard der zaak volgt , mat de algemeene begraaf plaatsen aan de burgerlijke gemeenten toebehoorende , wel op
den voet van artikel 15 van bet deereet van den 23 Prairial
XII jaar in zoo vele deelen , als er verschillende goasdiensten
in de gemeente zijn , moeten verdeeld en afgezonderd worden,
maar niettemin onder let beheer van de gemeentebesturen blijven
staan en dus in alle deelen aan de reglementaire bepalingen
voor bet geheel vastgesteld , onderworpen zijn .
flit neemt echter niet weg , mat de godsdienstige verrigtingerr
bij bet tweede punt bedoeld, op bet afgezonderde deel eener
algemeene begraafplaats vrij moeten blijven . Die vrijheid is
verleend bij art . 18, in verband met art . 45, van bet bover,
aangehaalde decreet en vindt tick verzekerd door de grondwettige beginselen in betrekking tot de godsdienst bier to laude
aangenomen ; waarom man ook, bij Koninklijk reseript van deco
21 Augustus 1830, n° . 153, is beslist geworden, mat de gedachte verrigtingen moeten warden toegelaten . De gemeentebesturen mogen derhalve geene beschikkingen semen waardoor die
vrijheid wordt belemmerd of verkort, maar zijn verpligt to
zorgen, mat bet voor eene bepaalde gezindheid afgezonderde
deel eener algemeene begraafplaats , de eenmaal aangewezen
bestetnming behoude en alzoo niet gebezigd worde tot bet ter
aarde bestellen van lijken, aan wefke, naar de godsdienstige
begrippen flier gezindheid, geene rustplaats op mat afgezonderde
deel mogen verleend warden ; terwijl in andere opzigten bet evenzeer eene verpligting is , to waken , mat er geene hinderpalen
aan de uitoefening der godsdienstige handelingen tot bet begraven behoorende, in den weg gesteld worden .
Het derde punt verbindt z~ch aan bet, bij art . 95 der wet
van den 18 Germiual X jaar, gegeven verbod, luidende ; eAnscune ceremonie religieuse n'aura lieu hors des edifices consaacres au culte catholique , daps les villes on it y a des temples
»destiuds a differens cultes.» Die verbods-bepaling heeft , valgens circulaire van den 30 Germinal XI jaar, eene authentique
interpretatie verkregen, houdende : ague cette disposition ne
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ss'applique qu'aux

communes oi
. it

r

a zinc elglise protestante

uconsistoriale reconnue par le Conseiller d'ertat charger des
s>a,laires roncernant les cultes , et que l'intention du Gouver-

unemen t est, en consequence , que les ceremonies religieuses
npuissent se faire publiquement

daps toutes les autres

•~>

In die gedeelten an ons Rijk, waar de aangehaalde wet
met der daad is uitgevoerd , zooals in hot hertogdom Lirnburg
en hot voormalige Staats-Vlaanderen , was hot derbalve wettig
geoorloofd openbare kerkelijke plegtigheden to houden in at
die gemeenten , alwaar geene Protestantsche consistor'iale,kerk
bestond, dat is, daar waar minder dan 6000 Protestan ten gevonden worden . Die vrijheid is alwaar in stand gebleven, flit
geschiedde op den voet van art . 193 der Grondwet ran 4815,
waarbij tot beginsel werd aangenomen, dat geene openbare
oefeniog van godsdienst kon worden belemmerd, dan ingeval
zij de openbare orde of veiligheid zoude kunnen stores . In de
toepassing van dat beginsel ping bet Gouvernement van den regel
uit, dat daar, waar kerkelijke plegtigheden in bet openbarr
wares gehouden, dat gebruik kon voortduren .
Voor zoo veel de zuidelijke provincien des koningrijks betrof,
werd hot houden van de openbare procession en andere daar
mode gelijkstaande openbare kerkelijke plegtigheden, aan zekere
hepalingen, omtrent tijd en plaats onderworpen . (Zie circulaire
van 29 Mei, 23 Julij 4819 en 22 Februarij 4820 .) In betrekking tot de noordelijke provincien werd de toelating vastgesteld
der openbare procession in die gemeenten, alwaar zulks bestendig
was in gebruik gebleven (Zie Koninklijk hesluit van den 23
April 4822 lett. W4 .) ; terwijl doze bepaling, volgens de Koninklijke besehikking van den 6 November 4822 n • . 4, ook toe-

passelijk werd verklaard op alto andere steeds gebruikelijk
geblevene geeslelijke plegtigheden , ook die, welke bij bet
begraven, batten den omtrek der kerken en begraafplaatsen ,
altijd zonder interruptie hadden plaats gevonden .
Het vie,de punt staat in verband met de Koninklijke beschikking
van den 26 October 4827, n • . 93 .
31 December 1830, n° . 23 .

13esluit, houdende dat, to rekenen van den eersten Januarij
1831 , bet Groot-Hertogdom Luxemburg afzonderlijk en af e-

Z6$
seheiden van het Koningrijk der Nederlanden zal worden bestuurd, uit aanmerkir g, dat de gewapende opstand in de zui-v
delijke provincien van bet Rijk zich ook heeft uitgestrekt tot ,
en allengskens meer en meer verbreid in dat Hertogdom, enhet ten gevolge daarvan orimogelijk is geworden hetzelve in
vet band met de getrouwe noordetijke provincien, volgens de
Grondwet van bet Rijk, to blijven besturen .
iota . Het grondgeMed van het Groot-Hertogdom Luxemburg,

was, ten gevolge van bet eoncordaat van 180! , in het kerkelijke
vereenigd met het Bisdom van Metz . H.et werd, hij de Pauselijke breve van den 8 Augustus 1823, daarvan afgescheiden
en toen vereenigd met bet Bisdam van .ZYarnen, waartoe het,
volgens het concordant van 4827, moest blijven behooren . Het
is daarvan echter, bij de Pauselijke breve van den 2 Junij 1840,
op bet verlangen van bet Gouvernernent, wederom afgescheiden
voor zoa veel betreft die landstreek, welke, volgens bet tractaat
van den 49 April 4839, niet aan Belgie is afgestaan, maar
tot bet Groot-Hertogdom Luxemburg bleef behooren . Dat gedeelte werd toen tot een llpostolisch Vicariaat gevarmd .
Ten aanzien van de stall en het rayon van Luxemburg was, op
het verlangen van het Gouvernement, reeds in 4833 eene tijdelijke voorziening, door den H . Stoel genomen , ten einde de
ongelegenheden w eg to nemen, welke in de toenmalige staatkuodige omstandigheden, uit de kerkelijke vereenigiug met bet
Bisdom van 1Yamen geboren werden .
Die voorziening bestond daarin, dat de pastoor der St . Pieterskerk to Luxemburg, Joannes Theodorus an der i'Toot, tot
Apostolisch Vicaris ad interim voor de stall en omtrek van
Luxemburg benoemd en hem de magi verleend werd, welke aan
Yicarissen Gapitulair sede vacante toekomt, met bepaling~echter
dat hij zich over de aangelegenheden van zijn bestuur met den
Zaakgelastigde van den H . Stoel to 's Gravenhage in betrekking
snoest stellen . Hij werd in die hoedanigheid erkend bij besluit
van den Koning Groot-ilertog van den 46 December 4883, n° .14 ;'
In het daarop volgende jaar verkreeg hij van den Pans de
bevoegdheid om bet H . Vormsel toe to dienen aan de bewoners
van bet aan den Koning Groot-Hertog getrouw gebleven deel
van bet Hertogdom . Bij de Pauselijke breve van den 2 sunij
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1840 werd hem de betrekking van Apostolisch Vicaris over bet
Groot-Hertogdom opgedragen ; nit welke betrekking hij, tee
~orzake zijner hooge jaren, bij Pauselijk rescript van den 43
December 1844 , eervol is ontslagen . Hij stierf den 19 April
1843 in den ouderdom van 74 jaren .
Bij bet zoo even gemeld Pauselijk rescript werd Joannes
Tlzeodorus Laurent, Bisschop van Chersonese in partibus infidelium, tot opvolger van an der lVoot benoemd ; in welke
hoedanigheil hij, door den Boning Groot-Hertog, bij besluit
van den 6 Februarij 4842, is erkend gewoeden . Hij is op last
van Zijne Heiligheid, bekend gemaakt bij schrijven van den
Kardinaal Secretaris van staat Antonnelli van den 8 April 4848,
teruggeroepen ; terwiji alstoen , voorloopig met bet geestelijk
beheer van bet Vicariaat is belast JYicoluas Adames, Secretaris
van voornoemden Apostolischen Vicaris, en wel in hoedanigheid
van Pro-Ylcarts, waartoe hij op den 7 Mei 1848 , door den
tijdelijken Zaakgeiastigde van den H . Stoel bij bet l ederlandsche
Hof,, Monseigneur J . Zwijsen, benoemd werd .
Aan Monseigneur J . T . Laurent is bij besluit van den Koning
Groot-Hertog van den 24 Augustus 1848, n° .12 , een wachtgetd
van f 2000 toegelegd, en bij besluit van dienzelfden dag n° . 43
werd de beer N . Adames, in zijne hoedanigheid van Pro-Vicaris
can bet Apostolisehe Vicariaat van Luxemburg erkend .
7 Januarij 1831, n° . 60 .
Besluit, waarbij bet beginsel, omtrent de ongehoudenheid tot
eenige uitkeering of retributie aan de algemeene begraafplaatsen,
in de gevallen bij bet Koninklijk rescript van den 2 Januarij 1830,
,n° . 88, bedoeld, gehandhaafd wordL
Nota . Dit besluit is genomen op een verzoek, om vrijstelling der
betaling van begrafenisregten aan de algemeene burgerlijke begraafplaats to L ., in Zuid-Holland voor zoodanige lijken, welke
op bet afzonderlijk kerkhof der Roomsch Katholijken begraven
worden, en om teruggave van de bereids voldane gelden .
De considerans en bet dispositief van dit besluit luiden als
volgt

((Gezien Ons rescript van den 2 Januarij 4830, no .88, volgens

ahetwelk tot eenige uitkeering ten behoeve der algemeene be ,
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»graafplaats ongehouden zijn verklaard bijzondere begraafplaatsen
avail genoegzame uitgestrektheid en op den bepaalden afstand van
»de gebouwen , welke reeds bestonden alvorens de burgerlijke
abegraafplaats werd aangelegd .
((In aanmerking nemende, dat de afzonderlijke begraafplaats
Wader Roomsch Katholijken to L, met voorkennis en goedkeuring
Wader plaatselijke en gewestelijke autoriteiten was daargesteld ,
}a voor dat de algemeene burgerlijke begraafplaats door hot geameentebestuur was aangelegd .
«Overwegende voorts, dat de disposition van Gedeputeerde
aaStaten van Zuid-Holland van den 25 Maart en 18 April 1828,
))(Provinciaal blad, n° . 30 en 42) als vervallen moeten worden
aaangemerkt door de eirculaire, den 2 Maart 1830, n° . 1, door
abet Departement van Binnenlandsche Zaken uitgevaardigd, ten
agevolge van Ons bovengemeld rescript van den 2 Januarij beavorens n°. 88 .
aDen Raad van State gehoord (advies van den 3 Januarij
aa1831, n° . 4) ;
«Hebben goedvonden en verstaan
al° . Het door de rekestranten gedane verzoek bij dozen in to
nwilligen .
«2°. Het Departement van Binnenlandsche Zaken to magtigen, om
!Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de stipte naleving
»van de bepalingen bij de bovengemelde circulaire van den
n2 Maart 11 ., n°. 1 , ten gevolge van Ons meergemeld rescript
amedegedeeld, to herinneren .a

Het beginsel, bij dit besluit aangenomen, is later herhaalde
malen herinnerd en toegepast bij onderscheidene speciale beschikkingen op verzoeken, om ontheven to worden van de
retrihutien , welke vole plaatselijke besturen , ongeacht bet
Koninklijk rescript van den 2 Januarij 830, n~ . 88, voortdurend
bleven vorderen voor de lijken, welke niet op de algemeene .
burgerlijke, maar op de bijzondere kerkelijke begraafplaatsen
worden ter aarde besteld . Die vordering , voor welke geenerlei
wettige grond bestond , werd, zoo lang mogelijk, volgehouden,
niettegenstaande de algemeene begraafplaatsen de, bij hot 15°
artikel van hot decreet van den 23 Prairial, XII jaar, bevolene
inrigting misten en alzoo bet begraven van lijken , met in acht
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ueming der godsdienstige gebruiken en plegtigheden, uitdrukkelijk bij het 18° art, van dat deereet vrijgelaten, daarop niet
kon plaats hebben, en er buitendien voor de Roomsch Katholijken geese belsoefte aan het gebruik makes van de algemeene
begraafplaats kon bestaan, aangezien 2ij, of in de burgelijke
gemeente waar bet lijk gevallen was, of'in eene aangrenzende
gemeente, eene eigene kerkelijke begraafplaats bezaten , waarop
de lijken naar eisch konden ter aarde besteld worden, en waar
omtrent dus geese zorg, bemoeijenis of kosten der burgerlijke
gemeente to pas kwamen .
26 Januarij 1831, n° . 64.
Koninklijk rescript, houdende magtiging op het Departement
van Binnenlandsche Zaken , om aan de gewestelijke hesturen to
kennen to geven , dat, omtrent zoodanige behoeftigen, wier
onderstands-domicilie in de zuidelijke provincien is gelegen,
dock zich in de noordelijke provincien bevinden, op dezelfde
wijze moet gehandeld worden, als met dezulken, welke oorspronkelijk in dit Rijk to huffs behooren, en, na eenige jaren
buiten 's lands verbleven to zijn, in staat van huipbehoeftigheid
bier to lande terugkeeren, zonder dat bet mogelijk is, eenige
buitenlandsche gemeente van hare verpligting, tot voorziening
in derzelver behoeften, to overtuigen of daartoe to bewegen ;
dat dus de bedoelde behoeftigen ondersteund moeten worden door
die gemeente der noordelijke provincien, in welke zij geboren
zijn , of in welke zij , tijdens derzelver vertrek naar de zuidelijke provincien, bet laatst, na hunne meerderjarigheid, vier
jaren gewoond en de hun opgelegde belastingen betaald hebben, en dat alleen voor dezulken der bedoelde personen, die
oorspronkelijk niet tot de noordelijke provincien behooren of in
dezelve simmer onderstands-domicilie hebben verworven, de pulp
van 's Rijks has kan worden ingeroepen, voor zoo verre derzelver
onderstands-domicilie buiten 's lands niet ontdekt mogt kunnen
worden , maar zulks apes nogtans behoudens het verhalen
van hetgene, ten bedoelden erode, mogt worden uitgegeven, op
de tot het dragen daarvan verpligte gemeenten der zuidelijke provincien, indien de omstandigheden zulks later zullen gedoogen .
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Nota . De hier bevolen maatregel is medegedeeld bij ciculaire van
bet Departement van Binncnlandsche Zaken van den 7 Februarij
1834 .
18 Februarij 1831, n° . 31 .
Besluit, houdende dat de kweekelingen van het voormalige
Collegium Philosophicum , welke in het Pauselijk Seminarie to
Rome voor 's Rijks rekening gevestigd zijn , nog tot de maand
April 1831, ten koste van list Rijk zullen onderhouden en voorts
van 's lands wege in hunne terugreis zal voorzien worden,
waarna zij, ieder voor zich, zullen moeten zorgen, om hunne
verdere bestemming to bereiken . (Zie Besluiten 9 Januarij en
15 Mei 1830 n° . 92 en 4 .)
26 Februarij 1831 . Provinciaal blad no. 34 .
Circulaire van den Gouverneur van Zuid-Holland, houdende
dat bet doel zijner Circulaire van den 12 Mei 1827 , -- waarbij,
in rerband met bet Koninklijk besluit van den 14 Augustus 1825
(Staatsblad n°. 64) van de plaatselijke besturen eene naauwkeurige opgave is gevraagd van de Nederlandsche jongelingen , die
zich naar St. Acheul bij Amiens of elders buiten 's lands, ter
verrigting hunner studies mogten begeven of van daar mogten
zijn teruggekeerd, --- is komen to vervallen, door de bepaling
van art . 2 van Z . M . besluit an den 2 October 1829 (Staatsblad
n°. 66) en de latere verordeningen bij besluit van den 27 Mei 1830
(Staatsblad no . 9) vastgesteld, en ddt mitsdien die opgave niet
meer behoeft to geschieden .
1Vota. Reeds bij Circulaire van bet Departement van Binnenlandsche

Zaken van den 5 Julij 1830, left . A, houdende inlichtingen
omtrent list Koninklijk besluit van den 27 Mei 1830 (Staatsblad
n°. 9) was opgenierkt , dat, aangezien bij art . 13 van dat besluit,
bet besluit van den 44 Augustus 4825 (Staatblad n° . 64) is ingetrokken, al deszelfs gevolgen wares komen to vervallen .
12 Maart 1831, n° . 80 .

Besluit, bepalende
1° . dat list Theologisch instituut to Uden (Noord-Braband) met
betrekking tot de Nationals Militie, zal worden gelijk gesteld met de overige Seminaries in bet Rijk ; en
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dat de jongelingen, die zich in bet voorscbreven gesticht
als studenten in de Godgeleerdheid bevinden, voor zoo
verre zij voor de dienst gedesigneerd zijn, zoolang, zij zich
in de voorschreven positie bevinden, als gedetacheerd zullen
worden gevoerd op de stamboeken van het korps waartoe
zij behooren .
LV ota . Het bedoelde Instituut, aanvankelijk to Huisseling geplaatst
to sedert 4823 naar Uden overgebragt , was tijdelijk opgerigt,
om to voorzien in het gemis van een eigen seminarie voor de
districten van. Ravenstein en Megen, die destijds een afzonderlijk kerkressort uimaakten , als laatstelijk onderhoorig geweest zijnde aan het voormalige Bisdom van Luik , waarvan zij
waren afgescheiJen bij de nieuwe omschrijving , welke dat
Bisdom, ten gevolge van het concordant van 1801 , had ondergaan, zoo nogtans, dat de laatste Prins •B isschop van Luik,
F. 4. M. C. de 3fean (in 1817 benoemd tot Aartsbisschop
van Mechelen) de geestelijke jurisdictie over die districten , in
hoedanigheid van Apostolischen Administrateur, had behouden,
dock van zijnentwege liet uttoefenen door eenen Commissaris .
(Zie besluit 26 Augustus 4831 n° . 12 .)
Op dat lnstituut gaven drie Professoren hooger onderwijs aan
een afwisselend getal kweekelingen tot het Priesterschap . (Zie
reseript 18 Junij 1832 , nn . 59 .) Aan elk van die Professoren
werd, bij Koninklijk besluit van den 10 November 1835, nn . 84,
provisionedl eene jaarlijksche toelage van /300 verleend , onder
bepaling, dat de betaling daarvan zou ophouden , zoodra de
eventueele organisatie van het Bisdom van 's Hertogenbosch ,
waaronder de districten van Ravenstein en Megen , volgens de
Pauselijke Bulle van den 16 der kalenden van September 1827,
moesten ressorteren , zou zijn tot stand gebragt , en er dien ten
gevolge , of eerder , stechts en Seminarie voor dat diocees bestemd , zoude zijn ingerigt . De intrekking diet toelage heeft,
bij bet Koninklijk besluit van den 8 Junij 4840, a°. 84, plants
gehad, vecmits de districten van Ravenstein en Megen, ter
voorbereiding van de zoo even bedoelde organisatie , bereids bij
de Pauselijke breve van den 2 Junij van dat jaar , met bet
Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch waren vereenigd
geworden, en alzoo de behoefte aan een afzonderlijk Theologisch
Instituut voor die districten , niet meet aanwezig was, waarom

20,

274
dart ook de ophelling van die tijdr iijke instelling , door den
Kerkvoogd van bet Vicar+aat van 's Herlogenbosch, in 4844 bevolen en op den eersten April 4812 volbragt is geworden .
22 Maart 1831, n° . 101 .
Besluit, houdende goedkeuring der door onderscheidene Provincial, Staten aangeboden Reglementen op
liken in Noord-Brahand ,

her

begraven der

Utrecht , Vriesland , Groningen en

Drenthe .

.ZYota . De overige provincials reglementen op bet begraven van

lijken , zijn door den Koning goedgekeurd ; bij besluit van den
4 Augustus 1 832 , n°. 29 , voor Zuid- en Noof d-Holland , en
bij dat van den 16 (her niaand , n° .21, voor Zeeland ; terwijl,

voor zoo veei de provine~en Gelderland en Overijssel betreft, er
geese provincials reglementen op dat sink bestaan . (Zie resolutie
13 Julij 1831 , n° . 45 .)
5 April 1831, n° . 52 .
Besluit, kennisgevende dat H . K . II . Mevrouw de Prinses
Marianne, gemalin van Z . K . H . Prins Albert van Pruissen,
zich in eenen gezegenden staat bevindt ; met uitnoodiging aan
de godsdienstige gezindheden om daaraan in hunne gebeden
indaehtig to wezen . (Zie Besluit 24 Junij 1831 n° . 23 .)
8 April 1831, rr° . 91,
Besluit, bepalende dat bet Opperste Burgerlijk gezag in de
provincie Limhurg tijdelijk zal worden opgedragen aan eenen
buitenwonen Commissaris derwaarts aF to zenden .

Nota . Van de provincie Limburg wares nogsleehts twee gemeenten (iaastricht en Sint Pieter) onder bet Nederlandsche gezag
gebleven .

Die provincie behoorde kerkelijk onder bet Bisdom van Luik,
weshalve de voornoemde twee gemeenten van daar in bet gees-

telijke bestuurd moesten worden .

Door de staatkundige verwikkeling met Belgie wend dat geestelUk bestuur zoodanig, bemoeijelijkt, dat de Regering, om bet

daaruit ontstaande bezwaar weg to semen, door tusschenkomst

van den 11 . Stoel, bewerkte, dat de Bisschop van Luik, op den
41 December 1833, den bog Eerwaarden beer H . den Dubbelden,

Apostolisehen Arlministrateur van bet Vicariaatvan'sHerlogenlwsch , benoemde tot zijnen Vicaris Generaal voor bet geestelijk
beheer van Maastricht en Sint Pieter, milsgadersvan Luiksgestel
in Noord-Braband , welke gemeente insgelijks tot bet diocees van
Luik behoorde (Zie Koninklijk rescript van den 1 Februarij 1834
Mt . S 2 .)
Doze delegalie heeft voortgeduurd tot in bet laatst van hot
jaar 1840 , als wanneer , ten gevolge van de Pauselijke breve
can den 2 Junij~1840, Maastricht, Sint Pieter en Luiksgestel,
met de torn wooer door bet Nederlandsche Gouvernement in
bezit genomen Limburgsche landstreken , van bet Bisdom Luik
zijn at'gescheiden .
Uit de twee eerstgenoemde gemeenten en de gedachte land
streken , word toes bet tegenwoordig Apostolisch Vieariaat van
Limburg gevormd ; terwijl de gemeente Luiksgestel bij bet
Apostolisch Vieariaat van 's llertogenbosch , word ingelijtd . Zie
I~esluit 8 Julij 18'10, n° . 83 .)
19 l~lei 1831, n~ . 129.
Missive van bet Departement van Binnenlandsche Zaken, lion
donor oat de besturen , met opzigt tot de lagere scholen allezins verpligt huijven, om, alvorens eenige nieuwe geauloriseerde inrigting to opener, tot bet honors van eon tergelijkend
examen over to gaan , vermits, bij juiste uitlegging van de
strekking der artikelen 1 en 2 van hot Koninklijk besluit van
den 27 lei 1830, do verpligting tot bet honors van zoodanig
exarnen bestaat voor de vervulling van ALLE lagere scholen , sonder onderscheid . (Zie Besluit 13 Augustus 1831 n° . 64 .)
24 Mei 1831, n°, 164 .
Missive van fret Departement van Binnenlandsche Zaken, betrefl"ende de vraa g : of cone schoolinrigting, ter bekwaammaking
van jongelingen van den beschaafden stand, tot bet bijwonen
tier lessen aan de hooge scholen , tevens strekkende ors lager
onderwijs to geven en dus van gemengden aard zijnde, oak
geacht moot worden tot de lagere scholen van den hoogsten
rang to behooren, even zoo als zulhs, ten aanzien van soortgelijke voorbereidende institutes, nleermalen was verklaard ?
{gyp welke vraag hoofdzakelijk is geantwoord, oat hot Koninklijk
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besluit van den 27 Mei 1830 eenen nieuwen sland van zaken
heeft does geboren worden, dat in die : sta»d, de personen ,
welke op bijzondere instellingen met hot hooger of middelbaar
onderwijs belast zijn, niet meer gehonden zijn to achten , om
vooraf, hetzij eenen academischen graad, hetzij eenen rang als
onderwijzer, to verkrijgerr, en dat zij eene vrijheid zullen genieten , welke aan de lagere onderwijzers niet is verleend ; -dat de Regering zich geene andere bemoeijingen heeft voorhehouden ten aanzien van bijzondere instellingen van middelbaar
en hooger onderwijs, dan hot verleenen eener autorisatie tot
hot oprigten dier instellingen , en hot regt , onr dezelve steeds
gale to slaan ; -- dat voorts de in de vraag bedoelde schoolinrigtingen onder de middelbaae scholen client gerangschikt to
worden, en aan den oprigter deter school geenszins de verpligting kan worden opgelegd tot hot kiezen zijner onderwijzers
uit personen, vergelijkend onderzocht, maar dat hem die keuze
geheel vrij behoort to worden gelaten .
1 Junij 1831, n 7 .
Koninklijk rescript, houdende dat aan Gedeputeerde Staten der
provincien, in betrekking tot hot vervr eemden van goederen van
armen-administration en andere instellingen van weldadigheid,
de opmerking zal worden gemaakt, dat , voor zoo veel de
schulden, welke uit de opbrengst van verkoopingen van armen
goederen afgelost worden, behooren onder de gevestigde van
welke de armenbesturen interessen moeten betalen, daarin gees
groot bezwaar gelegen is, vermits alsdan de vermindering van
inkomen, uit bet verkoopen van eigendommen voortvloeijende,
opgewogen zoude worden door de vermindering van verschuldigde interessen ; - dat echter,, indien de opbrengst gebruikt wordt, om meer clan gewone bedeeling to bestrijden ,
om schulden to voldoen, of deficits aan to zuiveren, welke ontstaan zijn door hot niet geregeld betalen van hetgeen voor de
dagelijksche behoefte der instellingen van weldadigheid benoodigd is, zulks alsdan moot beschouwd worden to strijden met
hot welbegrepen belang dier instellingen en der gemeenten
waaitoe zij behooren, vermits alsdan derzelver kapitalen veralieneerd worden om in de gewone behoeften to voorzien ; welke

277
voorziening behoort plaats to hebben uit de gewone ankomsien
der hewuste instellingen en bij ontoereikendheid derzelve uit de
gemeentelijke subsidies ; terwijl door bet niet in iijds of niet
genoegzaam verstrekkerr van subsidies, bet kwaad , hetwelk
men vermijden wil, juist vergroot words, alzoo de blijvende
verminderingen van inkomsten uit den verkoop der eigendommen voortvloeijende, moat to wea r; brengen, dat de gemeenten,
zoodra op die wijze bet kapitaal der belanghebbende instellingen
verteerd is, (hetgene dikwerf maar al to spoedig bet geval is,
wanneer hetzelve eens is aangesproken,) dezelven onvermijdelijk
voortdurend moeten subsidieren , en dat wel tot een hooger bedrag dan wanneer de veralienering van bet kapitaal voorgekomen ware geworden door ease meer tijdige subsidiering, waardoor de gemeentehesturen slat zelden in de gelegenherd zouden
komen, om in bet financieel beheer van zoodanige instellingen,
zulke verbeteringen en bezuinigingen daar to stellen, als kunnen
strekken tot vermindering o~ tot bet geheel ophouden der behoeften aan subsidies en dus tot voordurend welzijn der plaatselijke financier . (Zie Circulaire 5 Mci 1843 n
168 .)
11 Junij 1831, n° . 76 .

Besluit, luidende
Op de rekesten van nu wijlen den beer Anthonius van Aiphen,
in levee Vicaris-Generaal van bet Bisdom van 's Hertogenbosch,
houdende dat uit bet zuiver bedrag der tienden in de gemeente
Schijndel, welke tienden behooren aan bet Collegie van den Paus
en aan de groote en kleine Collegian to Leuven, door den
Vicaris-Generaal beurzen moeten worden gegeven ; - dat bet
bedrag dazes tienden door bet Domain-hestuur zou moeten worden
overgemaakt aan de hestuurders der genoemde stichtingen to
Leuven en door daze wader aan den Vicaris-Generaal ; -- dat
intusschen die overmaking in de tegenwoordige tijdsomstandigheden gees plaats kan hebben ; weshalve zijn verzoek strekte,
dat de zuivere opbrengst der bedoelde tienden over den jare
1829, door bet Domain-bestuur onmiddelijk mogt worden uitbetaald tot bet voldoen van de to begeven beurzen ;
Gezien bet rapport enz .
Hebben goedgevonden en verstaan : de Permanents Commissie
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uit fret Amortisatie 5yndicaat to magtigen , out fret zuiver be(lrag der voornrettlen tienden uit to keens aan fret Vicariaat
Generaal van bet Bisdonr van 's Hertogenboseb, mils vooraf, ten
genoege van de geze t;de Commissie, cautie worde gesteld tot
ieruggave op de eerste aanrnaning van zoodani~T bedrag der aan
betzelve, door bet Dornein-bestuur, to verstrekken gelden, als
waarvan, bij eene afrekening in tijd en wijle tussclren bestuurderen der helanghehbeu1e Collegien can bet Dornetn-bestuur ,
e uitbetaling aan dat Vicariaat Generaal door die besiuurderen
niet in uitgaaf mogt worden geleden . (Zie besluit 8 Julij 1825
n 114 .)
1Vota . Eene gelijke ma lilting is , over ieder volgend jaar , verstrekt , zijnde er alzoo geese betaling , wegens deze tienden,
meer aan de Belgische bestuurders der beurz~ nstk hting geschied .
Die bestuurders hebben , na de eindsehikking met Belgie , door
tussehenkomst van de Belgische regering , w-el pogingen aangewend, opdat de zuivere opbrengst tier Schijndelsche tienden weder,
als poor 1830, aan hen zou worden voldaan . Als erowt daarvoor weed aangevoerd , dat de Collegier, , waartoe de beurzen
oorspronkelijk behoorden , aan de tegenwoordige Katholijke
liniversiteit to Leo' en verbonden wares ; waaruit men wilde
afgeleid hebben , dat zij , die met deze beurzen begiftigd werden ,
hunne studies to Leuven zonden moeten volbrengeu . Deze gevolgtrekking kon echter niet als gegrond worden beschouwd,
eensdeels omdat bij bet weder herstel der beurzenstichtingen,
(Lie de Koninklijke besluiten van den 26 December 1818 , ~taatsblad no . 48, en 2 December 1823, Staatthlad no . 49), de
oorspronkeli,jk , bij de stichtingsaeten, aangewezen studieplaatsen
niet zijn herleefd ; maar de , krachtens die beslulten uitgevaardigde herstellingsaeten uitdrukkelijk hepalen , dat de beurzen
genoten moeten sworden in , door bet Gouvernement , erkende
instellingen voor bet openbuar onderwUs binnen bet koningrUk
der 1Yederlanden gevestigd, waaronder dus evenzeer de Seminarien in de noordelijke provincien, als iedere andere instelling
in de zuidelijke gewesten van het toenmalige koningrijk, zijn
to verstaan ; en anderdeels omdat de bewering , dal de tegenwoordige, in 1834 to Meehelen opaerigte en in 1835 naar
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Leuven overgebragte Katbolijke lJniversiteil , tot bet genus van
de oude regten der voortnaligc in 4797 vernietigde Universiteit
van Leuven zou bevoegd wezen ,

ten eenen~alc onttoudbaar is ,

aangezien

1 . de Pauselijke breve van den 13 December 983 :3, waarbij bet
plan van oprigting tier ttgenwoordige Kalbolijke Universiteit
is bekrachtigd ,

ails denkbeeld daarvan buitensluit , en eene

uitdrnkkelijke voorwaarde tegen bet verkorten der regten
van de Seminaries , bevat , luidende, naar de Fransche vertaling van dat Stuk , als volg,t
«Vows eonsprenez du rests , Venerables Frcres , que cette
HUniversite doit titre 'organises de maniere, gn'il n'y suit
ederoge en aucune maniere aux Broils que les Peres du Conueile de Trente not attribues i cliaque Et que , de diriger
et education des jeunes cleres daps les Seminaiies diocesains,
oet de les instruire surtout daps les leUres et its sciences
»tbeologignes» ; en
2

bij een , op den 13 Julij 4844 , door bet hof van Appel Ic
Brussel, uitgesproken arrest, in een twistgeding over bet
vergeven van eene ,

aan de oude Universiteit to Leuven ,

in

der tijd verbonden geweest zijnde bears , under anderen is
beslist .
«Que l'Universite libre de Louvain ne represents pas

lega-

olement 1'antique Universite de cette vine, et que les bourses
ed'etudes, Bunt la collation
»a

elait

confee par les fondaleurs

des professeurs de 1'aneienne Universite de Louvain , ne

upeuvent titre conferees aujourd'bui par les professeurs de
nl'Universiteaeteelle occupant les memes functions acadeuuiques
aique ceur indiques daps tes actes de fondationo ;
Zoodat de prelentie tier tegenwoordige Universiteit op de
beurzen ,

die nit de Scbijndelsche tienden nioeten vergeven

worden aan studenten tot bet Bisdom van 's Hertogenboseh behoorende, nosh naar kerkelijke , nosh naar burgerlijke beslissingen gelden kan ;

waarom bet Ban ook, ter handlraving der

regten van het Seminarie van bet Vicariaat van 's Hertogenboscti , waarin die beurzen , seders derzelver herstelling, (Zie
besluit 8 Julij 1825, no. 414) genoten worden , geraden is geacht , de zuivere opbrengst diet tienden niet in handen van de

bestuurders der beurzensUchtingen to Leuven to does komen ,

maar regtstrerks aan den Kerkvoogd van genoemd Vieariaat to
does uitbetalen, ten einde het vruchtgenot uitsluitend aan to
regthebbenden zoude verblijven,

13 Junij 1831, Staatsblad N

16 .

Wet, waarbij onder anderen hepaald wordt, dat van de
sommen toegestaan bij de eerste afdeeling der Sk,aats-begrooting
voor het tienjarig tijdvak van 1830-1839 , voor het jaar 1831
zullen kunnen worden gebezigd
VII HOOFDSTUK .

Voor de taken vary de R . K . Eeredienst

1 408,000,00 .

,llrota . voor bet zevende hoofdstuk der tienjarige begrooting aanvang nemende met 1830, was, behalve de voorloopig afgetrokken
sommen, die op de tweede afdeeling der Staatsbegrooting waren
overgebragt, toegestaan eene totale som van , f 2,496,250,00
Waarvan, ter take der daaronder begrepene
uitgaven voor de zuidelijke provineien , is afgeschreven
Zoodat er voor de noordelijke provincien
overbleef

- 4,788,423 .48

f

408,426,52

Op de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal gedane
vragen, betre6'ende de berekende behoeften van bet Departement
voor de Zaken der Roomsch Katholijkc Eeredienst ,

over bet

jaar 4834 , heeft de Regering geantwoord , door overlegging van
de hierna volgende
«SPECIF1CATSe der som van /408,126 .52, welke op de eerste

aafdeeling der begrooting aanvang genomen hebbende met
a4830 overblijft voor de behoeften van de Roomsch Katholijkc

aEeredienst, na aftrek der op het zevende hoofdstuk diet beagrooting voorgestelde vermindering van f 4,788,123 .48 .
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BENAMING DER AFDEELINGEN .

Kosten van het Departement
Kosten van het Kerkelijk bestuur van de
Roomsch Katholijke Eeredienst a als
Tractementen van de Bisschoppen, de Vica rissen-Generaal , de Kanunniken , de Direeteuren en Professoren van de Seminaries ,
de heurzen en halve beurzen op de Seminaries
geafler~teerd ; onderhoud der Bisschoppelijke
pateizen en verdere daartoe behoorende uitgaven ; in het Bisdom
a . Amsterdam
/32,850 .00
b . 's Hertogenboseh
- 28,850 .00
Kosten van het Roomsch Katholijk kerkgenootseliap:
Toelagen aan de Pastoors, Desservanten en
Vicarissen of Kapellaans in de provincien
Noord-Braband
f 137,334 .05
Gelderland
- 62,342 .47
Noord-Holland
- 55,525 .00
Zuid-Holland
50,075 .00
Zeeiand
- 29,475 00
Utrecht
22,975 .00
Vriesland
- 15 .025 .00
34,325
.00
Overijssel
Groningen
7,625 .01)
1,175 00
Drenthe
-

IV . Kosten van de oude Klerezij

((Door het achterbli jven van de finale rege»ling der R . K . kerkelijke aangelegenheden in
»Noord-Nederland, is het to voorzien , dat de
nhierboven opgegeven geraamde sommen een
aoversehot zullen opleveren ; zoodat, nit aanamerking van de „route behoeften van bet
iiloopende jaar , ter verdere vermindering van
ede Eerste Afdeeling der begrooting van Staatsauitgaven, bepaaldelijk aver 1831 , van de
))voorz, sommen is afgetrokken

Bedrag
der
overblijvende
sommen .
f

26,250 00

-

61,700 00

- 415 .876 52~
4,300 00
/508,426 52

100,000 00 I

/408,126 52
aBlijvende het totaal dus
e Welke sow your geese verdere vermindering vatbaar is, eensdeels
»omdat bij eene eventuele regeling der kerkelijke zaken, de aisnu
»afgetrokken sow van f 100,000, volstrekt benoodigd zal zijn ; en ten

uanderen omdat er voor 1831 niets op de tweede afdeeling der beagrooting van S+aats-uitgaven , (Buitengewoon) voor het zevende
ahoofdstuk is uitgetrokken .
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(lie bet besluit van den 12 Julij 1831 , no . 31 en de wet van den
29 December 1831, Staatsblad n'. 38 .)
14 Junij 1831, n

81 .

Besluit, luidende als volgt
Gezien Ons besluit van den 2 April 1818 n° . 162, ropers het
terugbrengen der getierceerde geestelijke pensioenen op derzelver oorspronkelijk volledig bedrag, door middel serer percentsgewijze jaarlijksche verdeeling, over bet gezamenlijk beloop der
nog aanwezig zijnde getierceerde geestelijke pensioenen, van bet
bedrag van hetgeen, sedert den 1 Januarij 1816, aan verstorven
getierceerde pensioenen is geroijeerd of verder geroijeerd zal
worden en zulks tot zoolang die pensioenen op het integrals
bedrag zouden zijn teruggebragt, als wanneer de alsdan nog in
levee zijnde gepensioneerden eene nieuwe inschrijving op het
Grootboek der pensioenen zouden bekomen .
Gezien Ors besluit van den 15 Februarij 1830 n° . 88, houdende hepaling van het bedrag der in voege voorschreven wegens de getierceerde geestelijke pensioenen urt to betalen gratilicatien over dat jaar ;
Op de voordragt van Onzen,Minister van Financier van den
11 dezer no. a32 ;
8ebben goedgevonden en verstaan : de bedoelde gratificatien
voor het vervolg en wet aanvankeli,jk over dit jaar to bepalen
op bet maximum van twee honderd ten honderd, met autorisatie
op Onzen Minister voornoemd, zoo tot de uitbetaling daarvan,
als tot de inschrijving van bet integrate peiisioen, naar aanleiding van bet bepaalde deswege bij Ons bovengemeld besluit van
den 2 April 1818 n° . 162 .
24 Junij 1831, no . 23 .
Besluit, houdende uitnoodiging aan de onderscbeidene Godsdienstige gezindheden, om de vroeger verzochte gebeden voor
eene gelukkige verlossing van H . K . 11 . Mevrouw de Prinses
Marianne, gemalinne van Z . K . H. Pries Albert van Pruissen,
door dankzegging to vervangen, nu die gebeden verhoord zijn
en de verlossing op eene gewenschte wijze gevolg heeft genomen .
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28 Junij 1831, n 25 .
Besluit, vaststellende de begrooting van Staats-uitgaven over
1$31 voor de gemeenten iWaastricht en Si-nt Pieter ; waarbij
voor de kosten van de Roomsch Katholijke Eeredienst is toegestaan , wegens tractementen aan Pastoors, Desservanten en Vicarissen , eene som vary f 4200 00 .

9 Julij 1831, n° . 75 .
Besluit, luidende als volgt :
Gezien bet rapport vant den Directeur Generaal voor de Zaken
der R . K . Eeredienst van den 7 dezer n° . 1, D . 92, daarbij ,
onder overlegging eener hiertoe betrekkelijke missive van den
Zaakgelastigde ad interim van den H . Stoel alhier ('s Gravenhage),
ter Onzer kennisse brengende, dat Zijne Heiligheid Pans Gregorius XVI, in afwachting van de uitvoering van bet concordaat, tot Administrateur- Apostoliek ad interim van het Vicariaat Generaal Apostoliek van 's Hertogenbosch (opengevallen
door den flood van den lioog Eerwaarden Heer A, van Alphen)
heeft benoemd den Heer Henricus Den Dubbelden, R . K. Priester, Landdeken van Helmond en Pastoor to Gemert .
Hebben goedgevonden en verstaan : de voorschreven benoeming aan Ons welgevallig to verklaren en den Heer Henricus
Den Dubbelden, in zijne betrekking van Administrateur Apostoliek ad interim van bet Vicariaat Generaal Apostoliek van
's Hertogenbosch to erkennen , gelijk geschiedt hij deze ; zullende
to rekenen van den flag van heden, de jaarwedde van vijftien
honderd gulden, tot de voorschrevene bediening staande, aan den
voornoemden Administrateur worden uitbetaald .
JVota . De Apostolische Vicaris Antonius van Alphen was den 16
Mei 4748 to Boxtel geboren en reeds in 4782 door Paus Pius VI
aangesteld en door de Staten .Generaal der Vereenigde Nederlanden erkend geworden ais medebestuurder van het Vicariaat
en opvolger van den toenmaligen Vicaris Generaal Andreas Aerts,
die 'op den 13 Angustus 1790 is overleden .
deer flan 40 jaren heeft van Alphen bet Vicariaat bestuurd
op eene wijze die boven alien lof verheven is en onder omstandigheden, welke hem vele moeijelijkheden baarden , dock
die hij met eenen onovertrefbaren moed en zeldzame standvastigheid het hoofd heeft geboden .
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Op den 1 Mei 1831 eindigde bij zijn verdienstvol levee in den
gezegenden ouderdom van bijna 83 jaren , na, weinig dagen to
voren, uit krachte eener bijzondere magtiging van den H . Stoel,
de tijdelijke waarneming zijner hooge bediening aan den beer
Franciscus, Antonius de Wijs, Landdeken van Orthen en pastoor
to Boxtel, to hebben opgedragen, die dan ook bet Vicariaat bestuurd heeft tot aan de op den 5 Junij 1831 gedane benoeming
van den beer Henricus den Dubbelden , tot opvolger van wijlen
den Vicaris Generaal A, van Alphen ; welke benoeming niet als
definitief is geschied , omdat er destijds nog hoop bestond, dat
de tijdsonistandigheden zouden toelaten, spoedig tot de uitvoering van bet concordant, voor zooveel de vervulling van den
nieuwen Bisschoppelijken zetel van 's Hertogeubosch betreft, to
zullen geraken .
De beer den Dubbelden is den 13 December 1769 to Asten
geboren , den 2 Januarij 1795 als Priester in kerkelijke bediening
getreden ; -- den 4 September 1834 tot Ridder der orde van
Nederlandschen Leeuw benoemd, den 14 Januarij 1842, door
den Pans tot de Bisschoppelijke waardigheid, onder den titel
van Bisschop van Emmaus, irs part/bus infideliurn, verheven ;
den 25 Februarij 1842 in die hoedanigheid, door den Koning erkend ; - den 10 April 1842 tot Bisschop gewijd ; - en den
6 December 1846 tot Kommandeur der orde van den Nederlandsehen Leeuw bevorderd .
De jaarwedde, waarvan in bet bovenstaande besluit de rede
is , was, bij resolutie van bet Departementaal bestuur ran
Braband van den 22 November 1804 n° . 13, uit de opbrengst
der geestelijke goederen, aan den Kerkvoogd van bet Vicariaat
toegestaan, vervolgees bij onderscheidene Staatsbesluiten bevestigd en eindelijk bij de grondwetten van 1814 en 1845 gecontinueerd en verzekerd . (Zie, to dies aanzien, vender bet Besluit
van den 15 Maart 1841 , no . 71,)
12 Julij 1831, N° . 31 .
Besluit, bepalende, onder auderen, dat bet cijfer van bet zevende
hoofdstuk der Staats-begrooting van 1832, (Departement voor
de zakeii van de Roomsch Katholijke Eeredienst) tot eene som
van (390,000 zal worden voorgedragen .
Nota . Ten gevotge van de bedenkingen, welke tegen deze nicuwe
vermindering van bet aanvankelijk op f 508,126 .52 berekende
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en bij de wet van den 43 Junij 4831, bereids tot f 408,000
verlaagde cijfer van het zevende Hoofdstuk der staatsbegrooting,
worden ~in het midden gebragt , is de hoegrootheid van dat
cijfer, bij wijziging van bet voorschreven besluit , tot eene
sour van f 400,000 voorgedragen en door de wetgeving toegestaan .
(Zie wet 29 December 1834 , Staatsblad n° . 38.)
13 Julij 1831, N°. 15.
Resolutie der Staten van Overijssel , houdende dat er geen
Provinciaal reglement op bet begraven der lijken in dat gewest
zal worden ingevoerd, maar flat de aangelegenheden to flier
zake, aan de beschikking en verordening der plaatselijke besturen, ieder in den hare, zal worden overgelaten . (Zie besluit
4 Augustus 1832, n° . 29 .)
16 Juli j 1831, N° . 71 .
Besluit, waarbij de, bij besluit van den 25 October 1828 n° .
131, uitgesprokene interdictie tegen eenen geestelijke, om in
zekere stall de openbare Eeredienst uit to oefenen, wordt opgeheven .
18 Julij 1831 , N° . 59 .
Besluit, houdende magtiging op den Directeur Generaal voor
de taken der R . K . Eeredienst, om het Rijks gebouw op de Heerengracht to Amsterdam, bestemd tot vestiging van den Bisschoppelijken zetel aldaar, aan de directie van de Nederlandsche HandelMaatschappij, to verhuren voor den tijd van een jaar, ingaande
1 November 1831, tegen zoodanigen huurprijs als daarvoor
laatstelijk door bet Domein is genoten, en op alle zoodanige
verdere voorwaarden als in bet belang van den laude noodig
zal worden geacht ; en zulks uit aanmerking, flat, op bet tegenwoordig oogenblik, bet voormelde gebouw niet gebruikt wordt
overeenkomstig de daaraan gegevene beslemming, en flat hetzelve
dienvolgens middelerwijl zeer geschikt kan dienen , tot eene
tijdelijke voorziening in de verlegenheid, waarin de directie
der voornoemde Maatschappij zich bevindt , met opzigt lot het
bekomen van een locaal , waarin zij vooreerst haar kantoor zal
kunnen houden . (Zie besluit 25 November 1831, no . 90 .)
iVota . Het bier bedoelde gebouw is in het jaar 1828 op 's Konings
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last ter dispositie gesteld van de administratie voor de zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst . Het werd bestemd tot mooning
van den eventueel to benoemen Bissehop van Amsterdam en is seders
onder de directie van het Departement voor de zaken der gemelde Eeredienst gebleven . Dat Departernent words jaarlijks
door den Koning gemagtigd, om bet voorschreven gebouw, telkens
voor den tijd van edn jaar , aan de Nederlandsehe Handel Maatschappij , ten bate van 's Rijks schatkist , to verhuren , tot ti j d
en wijlen over hetzelve antlers, ten dienste van de Roomsch
Katholijke Eeredienst, zal worden heschikt,
23 Julij 1831, N 5 .
Koninklijk rescript, houdende bewilliging, dat de eerste a?deeling van het Seminarie van Warmond, voorloopig nog your
anderhalfjaar en dus tot den laatsten Junij 1832, afzonderlijk
op de horstede Hageveld, onder Velzen in Noord-Holland, gevestigd blijve. (Zie Rescript 9 Mei 1830, no. 165, en besluit
12 Mei 1832, n° . 7 .)
1 Augustus 1831, No . 71 .
Besluit, uitschrijvende een' algemeenen Bededag ; luidende als
volgt ;
Overwegende, dat Wij, seders den aanvang van den gewapenden opstand in Belgie, geene middelen onbeproefd hebben
gelaten en geene opofheringen hebben ontzien, om, met behoud
van den algemeenen vrede, to geraken tot voorwaarden van
scheiding, die hestaanhaar waren met de eer en de beiangen
van het getrouwe Noord-Nederland .
Dat Wij als zoodanig beschouwd, en dan ook dadelijk hebben
aangenomen , die voorwaarden welke Ons, tot dat erode, door
debemiddelende Mogendheden waren voorgesteld en gewaarborgd .
Pat Wij echter, ten gevolge der jongste gebeurtenissen,
de vervulling Onzer billijke verwachting omtrenl de verwezenlijking van zoodanige schikking, wederom op de meest smartelijke wijze versehoven ziende, en Onze beminde onderdanen
niet langer vruchteloos kunnende doers gebukt gaan onder de
fasten en kosten, welke hen, sedert zoovele maanden, drukken
en hunne krachten verre le hovers gaan , Ons, tot behoud van
bet lieve Vaderland, geene keuze overig hlijft, dan om, met
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vertrouwen op God en op de regtvaardigheid Onzer zaak , door
kracht van wapenen , de onderhandelingen to ondersteunen,
ten elude die voorwaarden van scheiding to verkrijgen, welke
door de bemiddelende Mogendheden als billijk erkend, en tot
de vestiging van het afzonderlijk volksbestaan van Noord-Nederland onontbeerlijk zijn ;
Dat , bij het bevel aan Onze dappere Vaderlandsche leper benders,
om zich ten strijde toe to rusten , de eerste behoefte , die Wij
gevoelen, is, Ons neder to buigen voor den troop van den Heer
der lleirscharen, en den zegen van God Almagtig, in wiens hand
het lot der volken is, op Onze wapenen of to smeeken ;
Willende aan Ons getrouwe Yolk, hetwelk zich, ook door
zijn godsdienstig en zedelijk gevoel, steeds zoo gunstig onderscheidt, de gelegenheid geven, om, in de kommervolle omstandigheden, zich, naar bet voorbeeld der voorvaderen, met
Ons in de hedehuizen to vereenigen, ten einde den zoo dikwerf
genadiglijk ondervonden bijstand des Allerhoogsten, ook nu,
voor bet behoud van het lieve Vaderland, of to smeeken ;
Hebben goedgevonden en verstaan
Onzen Minister van Staat, belast met de Generaae directie
voor de Zaken der Hervormde en andere Eerdiensten, behalve
die der Roomsch Katholijke, en den Directeur Generaal voor
de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, aan to schrijven, om onverwijld, ieder voor zooveel hem aangaat, de hedienaars van de Godsdienst, Onzentwege nit de noodigen, om,
op Zondag den veertienden dezer maand, op de wijze, die met
de gebruiken en instelling van ieder kerkgenootschap overeenkomt, de openbare godsdienstoefeningen bepaaldelijk in te rigten tot ernstige en plegtige opwekking van hoetvaardigheid,
vet irouwen en andere godsdienstige gevoelens, in verhouding
met de omstandigheden, waarin bet Vaderland zich bevindt,
en voorts, door ijver •ige gebeden, de belangen van dat dierbaar Vaderland, aan den Almagtigen nederig op to dragen ,
en Zijnen goddelijken zegen op Onze wapenen, In den strijd,
welke door eeren pligt geboden wordt, met ootmoed of to
smeeken .

1Vota . Tee uitscering van dat besluit heeft de Directeur Generaal
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voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, den 2
Augustus 9834 n° . 4, eene circulaire aan de respectieve Kerkvoogden uitgevaardigd, waarbi j , onder mededeeling van bet
voorz, besluit, de uitnoodiging is gedaan,, om door eene gepaste
opwekking aan al hunne ondergeschikte geestelijken, 's Konings
godsdienstige bedoelingen in deze to bevorderen ; ten einde op
den bepaalden dag , in alle kerken, de godsdienstoefeningen
zoodanig in to rigten als bet meest kan toebrengen , om den
godsdienstigen in der geloovigen to verhoogen en de vereenigde
snieekingen, lot hell van Koning en Vaderland, door den Heer
der Heirseharen, to doen verhooren .
1 Augustus 1831, n •. 72 .

Besluit, betreffende den jaarlijkschen dankdag, luidende alsvolgt :
In aanmerking nemende de ongelijkmatige wijze waarop de
herinnering aan de overwinning van den 18 Junij in de laatste
jaren is gevierd ;
Willende in de plegtige viering van dien dag, voor bet vervolg, de gewenschte eenparigheid daarstellen en aan het Ons
deswege algemeen geuit verlangen voldoen ;
Overwegende, dat de gedenkwaardige overwinning van Waterloo, in den jare 1815, op den derden Zondag der maand Junij
behaald is ;
Hebben goedgevonden en verstaan to bepalen : dat de gedenkdag, of godsdienstige viering der overwinning van Waterloo,
voortaan altijd op den derden Zondag der maand Junij van ieder
jaar zal plaats hebben .
Nota . De uitvoering heeft, bij dispositie van den Directeur Generaal voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van

den 8 Augustus 4831 , n° . 12, plaats gehad, onder mededeeling
van bet besluit en met uitnoodiging aan de respective Kerkvoogden, otu hunne onderhoorige geestelijken daarvan to informeren en voorts de noodige maatregelcn to nemen, opdat de
dankda$ of godsdienstige viering der gedenkwaardige overwinning
van Waterloo voortaan jaarlijks op den alsnu bepaalden dag ,
overal met de gewenschte eenparigheid , tee bevordering van
stichting , plaats grijpe en alzoo aan 's Konings godsdienstige
bedoelingen beantwoord worde .
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Voorts is list besluit, bij eireulaire van den 8 Augustus 1831, n° .
42, aan de provincials Gouverneurs toegezonden, met verzoek om
do gemeentebesturen daarmede bekend to waken en hen aan to
bevelen, om telken jars , in, de eerste dagen der maand Junij ,
ioowel rte ingezelenen als de kerkleeraars, aan list bepaalde
tiij list hovengemel+le hesluit , op eerie gepaste wijze , le herinneren , ten chide daardoor alle mogelijke vergetelheid , ten
opzigte der tijdige aankondiging van den jaarlijks to vieren
dankdag voor lief vervolg voor to komen .
13 Aug ustus 1831, Staatsblad n° . 2 .
Besluit, betreffende list refit verstand der artikelen 1 en 2 van
bet besluit vau den 27 Mei 18.30 (Staatsblad n° . 9) omtrent bet
onderwijs, luidende
Op bet rapport van Onzen Staaisraad, ad interim helast met
de Directie van bet Departement van Binnenlandsche Zaken van
den 20 Julij 11, n 84, nopens een tusschen Onzen Staalsraad
Gouverneur van Zuid-Holland en bet stedelijk bestuur van Delft
gerezen verschil, bij gelegenheid der oprigting aldaar van nieu« e
lagers scholen ; verlangende Onze Staalsraad Gouverneur voornoemd uitlegging to bekomen van Ons besluit van den 27 Mci
1830 (Staatsblad n 9) bepaaldelijk ten aanzien van de toelating vary lagers onderwijzers bij bijzondere scholen van de
tweeds klasse .
Overwegende dal Wij, bij list nemen van opgenoemd hesluit,
zijn nit gegaan van bet algemeen plaats hebbende en op de verordenin gen voor lief lager onderwijs gegronde gebruik, volgens
welk, iii iedere stall of gemeente, list getal der bijiondere scholen
van de tweeds klasse is bepaald, in flier voege, dal, bij bet
wegvallen van eerie dezer scholen , zich gewoonlijk vele personen voordoen, bereid om eerie nieuwe soortgelijke school op to
rigten en dal nit die personen , na gehouden vergelijkend examen, alsdan eerie keuze gedaan word( ;
Den Raad van State gehoord ;
Hebben goedgevonden en verstaan : to verklaren, gelijk Wij
verklaren bij deze, dal de b' doeling van Ons besluit van den
27 Mei 1830 (Staatsblad n 9) is geweest, om de vergelijkende
examens, bij bet toelaten vary Onderwijzers voor bijzondere
13

scholen van de tweede kiasse, in den regel, bij to behouderr
en om de magliging tot de taelating fe doen verleenen door
den Gouverneur der provincie, met vrijtating evenwel aarr
laastgenoemden ambtenaar,, om in omstandigheden, waarin bet
houden van een vergelijkend examen niet doeltreWend en aizoa
aan bedenkingen onderhevig most geacht warden, de slukken,
volgens artikel 2 van ©ns meergemeld hesluit y op to zenden aan
bet Departement van Binnenlandsche Zaken, hetwelk alsdan de
magliging tot toelating ook zonder gehouden vergeli kend examen, zal kunnem verleenen, geiijk zulks plagt to geschieden .
Bevelende Wij voorts, dat de toelatingen, weirs sedert bet nemen van Uns meergenoemd hesluit van den `27 Mei 1830 (Staats-

9E) mogten geschied zijn in strijd met de tegenwoor;
digs verklaring, herzien en nader in verband met dezelve zu1blad n° .

len behancield wcsrden .
JYota . Oft besrnit is bij Circulai<re ran bet Departement cart

Binnenlandsche Zaken, gedagteekend 2 September 4831, no . 91,
aan de provincials Gouverneurs medege~ieetd, under opmerking,

dat de gegeven verklaring van Zijne Majesteit most dienen
om de stedelijke en plaatselijke bestnren to doen weten , dat
bet houden carp vergelijkende examens ook tot vervulling vats
bi jzondere scholen pier tweede kiasse steeds reset bii;ft, era

2°. Ow site bedenkelijkheden , welke omtrent de wijze van toelating era vervulling van deze of gene lagers scholen voortaara
musters orststaan ,

nit den weg le rrsimen door de, in die

gevailen, tnssehenkoniende medewerking, err best sing van bet
Departement van Biunenlandsehe Zaken , als hetwelk, ook
voigens bet tegenwoordi .g hesluit, de bevoegdbeid heeft , ow ,
waar zralks gepast most bevondera wnrden, tot de toelating of
aanstelling to magtigen, aonder de gebrnikelijke en overigens
bij dat beslrlit rtes KoQings al nader voorgesehreven formaliteiten.
Zie in betrekking tot de crass : co//set verleenen van specials

radm:ssie tot bet oprigten van bijzondere scholen, zonder
avergelijkend examen, tot de bevoegdheid der plaatsehjke

abesturen behoort ?a bet vonnis van den Hoogen Baad van den
j4 December 4845, waarbij die kwestie ontkennend is beslist,

yen znlks op grond, dat de oproeping voor, en bet houden van
een vergelijkend ezamen, hoewel niet ingesteid bij de wet van
den 3 April 1$06, berust op bet beslai .t van den Souvereinen
Vorst van den 20 Maart 9814 (Staatsblad no . 39), hetwelk is
neene wettige en behoorlijk uilgevaardigde, en mitsdien algenenncen verbindende verordening .o
26 Augustus 1831, n°. 12.
Besluit, luidende als volgt :
Gezien bet rapport van den Directeur Generaal voor de Zaken
van de Roomsch Katholijke Eeredienst van den 25 dezer no. 19,
daarbij, onder overlegging eener hiertoe betrekkelijke missive
van den Zaakgelastige ad interim van den H . Stoel albier
(te 's Gravenhage), ter Ooze kennisse brengende, dat Z,ijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, in afwacltting van de uitvoering
van fret Concordaat , tot Vicaris Apostoliek van bet Vieariaat
Apostoliek van Ravenstein en 1Vlegen, heeft benoemd den beer
Arnoldus, Edouardus Borret, R . K . Priester en tot dus verre
Commissaris van den nu wijien Apostolischen Administrateur
van fret zoo even gemelde kerkdistrict ;
Hebben gcsedgevonden en verstaan
De voorsehreven benoeming aan Ons welgevallig to verklaren,
en den beer Arnoldus, Edouardus Borret, in zijne betrekking
van Vicaris Apostoliek van Ravenstein en Nlegen , to erkennen,
gelijk gescbiedt bij doze ; zullende lrij aizoo in deze betrekking
voortaan de jaarwedde vats brie fionderd gulden genieten, welke
aan hem, onder clen titel vary Commissaris van den Apostolischen
Administrateur, in der tijd is toegelegd .

Nota .

Het grondrebied der linden van Ravenstein en Megen was
aanvankelijk, in bet kerkelijke, onderhoorig aan bet Bisdom
van Luik, maar werd, bij de kerkelijke organisatie van 1559
en bepaaldeiijk bij de Bulle van Paus Pius IV van den 11 Maart
.6O, van dat Bisdom afgescheiden, om deel nit to waken van
4
bet toes nieuw opgerigte Bisdom van 's Hertogenboseh . Daaronder is bet blijven behooren tot in bet laatst der KVII eeuw,
als wanner bet wederoin onder bet geestelijk regtsgebied van
den Bisschop van Luik is teruggekeerd . Bij de opheffng van dat
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Bisdom en de instelling van een nieuw diocees van dien naam,
ten gevolge van het Concordant van 4804 , is de geestrlijke jurisdietie over de landen van Ravenstein en Megen verbleven, aan
den toenmaligen laatsten Prins-Bisschop van Luik, die in 4847
tot Aartsbissehop van Mechelen werd benoemd. Hij is tot aan
aim n

overlijden (den 15 Januarij 4831) Apostolisch Administrateur

diet landen gebleven, maar heeft de uitoefening van dat beheer
aan eenen daartoe door hem benoemden Commissaris opgedragen .
De heer

e1' .

E . Borret, die den 26 Mei 1751 to Ravenstein

geboren en in 4803 Pastoor to Haren bij Megen geworden was,
werd sedert 1805 met de betrekking van Commissaris bekleed en
heeft die tot bet overlijden van den Apostolischen Administrateur
behouden . Pans Gregorius XVI benoemde hem op den 12 Junij
48,31, in afwachting van de uitvoering van lief Concordant, tot
Apostolischen Viearis van Ravenstein en Megen . Na zijn overlijden op den 26 April 4839, werd hij

ad

interim opgevolgd door

Henricus van der Yelden, die de betrekking van Apostolischen
Vicaris tijdelijk heeft bekleed, dock nice als zoodanig door den
Koning is erkend geworden . Die nice-erkenning stood in verband
met de stappen in lief laatst van 4838 to Rome gedaan, ten
erode lief Vicariaat van Ravenstein en Megen als zoodanig opgeheven en bij bet Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch gevoegd zoude warden : een maatregel, welke de strekking had,
om de uitvoering van het Concordant van 4827 voor to bereiden .
tiet was dan ook stechis om

voorloopig

in de behoefte aan eenen

geestelijken bestunrder to voorzien, dat de delega tie tier geestelUke magi door den beer Borret in 4838, voor bet geval van zijn
overlijden, op den beer win der

Velden

verstrekt, in naam

van den Paus, door den Kardinaal Prefect der Congregatie can
de Propagande fide, in de maand Mei 1839 bevestigd werd .
flit was echier van korten dour, want reeds bij de Pauselijke
brevee van den Junij 4840 werd het Vicariaat van Ravenstein
en Megen opgeheven en, even ats dat van Grave, met lief
Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenboseh vereenigd .
De beer 11 . wars der Yelden gag zich toed ontslagen ; dock ,
bij beschikking der voor,melde Congregatie van den 28 November
4840, werd hij als lnedehelper pan den Kerkvoogd van laatstgenoemd Vicariaat, met bet geestelijk beheer der districten van
Ravenstein, Megen en Grave belast, in welke hoedanigheid hij
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tot in 4842 heeft gefungeerd, en alstoen is opgevolgd door Monseigneur J. Zwijsen, Bisschop van Gerra en Coadjutor van den
Apostolisehen Administrateur van bet Vicariaat van's Hertogenlwsch . (Zie besluiten 8 Julij 4840, n° . 83 en 84 .)
9 September 1831,

nC)

l 11 .

Besluit, luidende als volgt
Op bet rapport van den Directeur Generaal voor de Zaken der
R . K . Eeredienst van den 6 September 11 no . 4 , daarbij, under
orerlegging van eene hiertoe betrekkelijke missive van den
Inter-Nuntiirs van den H . Stoel bij Ons Hof, Monseigneur
F . Capaccini, ter Onzer kennisse brengende, dat de voornoemde
Inter-INuntius naar Rome geroepen zijnde, en de Hollandsche
Missie niet zonder Superior kunnende laten, heeft benoemd den
beer Antonius Antonucci, zaakgelastigde ad interim van den
H . Stoel alhier, tot Vice-Superior der voormelde zending, hem
opdragende de geestelijke magi waarvan bij in die betrekking
v oorzien was ;
Gezien bet rapport van Onze Ministers van Buitenlandsche
Zaken en van Justitie van den
September 1831 1 1 0 .
;
Gelet op bet nader rapport van den Directeur Generaal voornoemd van heden n°. 3 ;
Hebben goedgevonden en verstaan
De voorschreven benoeming aan Ons welgevallig to verklaren
en den beer Antonius Antonucci, in zijne betrekking van ViceSuperior der Hollandsche Missie to erkennen , gelijk geschiedt
bij deze. (Zie besluit 27 Mei 1841 n° . 87 .)
Nota . De beer Franciscus Capaccini was door den Paus op den
10 M'i 4829 tot Vice-Superior der Hollandsche Zending benoemd
tot tijd en wijle er anders over den staat en bet geestelijk
bestuur flier Missie zoude beschikt worden .
Toen bij teruggeroepen werd, droeg, bij zijne geestelijke faculteiten over op den beer Antonius Antonucci, die ais Zaakgelastigde van den H . Studi bij bet Hof der Nederlanden ad interim
bleef resideren . Op den 47 December 4840 werd de laatstgenoemde verheven tot Bisschop van Monte Feltre in den kerkclijken
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Staat. Hij legde dien ten gevolge in Mei 1844 zijne betrekking
van Vice-Superior der Hollandsche Zending neder, werd vervolgens benoemd , eerst tot Bisschop van Ferentino, en op den
25 Jalij 4844 tot Aartsbisschop van Tarsi in partibua infidelium
en lot Pauselijken Nuntius bij bet Hof van Turin .
13 October 1831 , n° . 15 .
Circulaire van den Directeur Generaal voor de Zaken tier
R . K . Eeredienst aan de Provincials Gouverneurs, houdende
mededeeling van narigten omtrent de beginselen, welke behooren to worden in achtgenomen bij bet behandelen van destijds jaarlijks gedaan wor •dende verzoeken van R . K. dienstdoende geestelijken, de strekking hebbende, or n, bij germs van
landelijke bezoldiging, eene tegemoetkoniing nt gratiflcatie over
een afloopend dienstjaar, to verkrijgen .
Notu . Bij die Circulaire is, tot informatie, toegezonden eene
missive aan eenen der Provincials Gouverneurs gerigt, ter beantwoording der door hem gevraagde stellige narigten, omtrent de beginselen , welke door bet Gouvernement zijn aangenomen, ten opzigte van het verleenen van toelagen of grati6eatien
aan de R. K, geestelijken , die geene vaste Rijks jaarwedden
genoten, maar telken jars aanzoek deden om, wegens het gemis
van landelijke bezoldiging, eene tegemoetkoming of gratfficatie
to erlangen ; zoo hls bijzonder, in betrekking tot de dienstdoende
geestelijken in de Hollandsche Zending, ten gevolge der Koninklijke beschikking van den 24 December 4827, n° . 93, in
afwachting der finale regeling van de Kerkelijke Zaken, destijds
plaats vond .
De bedoelde missive bevat, behatve hare inleiding, de navolgende allezins gewigtige inlichtingen
uOfschoon er tot dus verre geene vaste regels omtrent de bezoldiging der R . K . geestelijken in het algemeen zijn daargesteld, zoo ontbreekt het echter daarom niet aan beginselen en
verordeningen , welker inachtneming , bij die zaak niet nit het
oog wag worden verloren , alS de grondslagen uitniakende van
de toekenning der jaarwedden, welke achtervolgens alt's Rijks
schatkist aan de daarom verzoekende onbezobligrle bedienaren
van de Godsdienst worden verleend .
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Aangezien de geestelijke staat dienen moet tot voartplant n

van Godsdienst en g©ede zeden , onafscheidbaar an maatschappelijk~e deeagden verbonden, zoo volgt daaruit, Iat bet voor beet`
Gouvernement can bet grootste belong is , dat zij, wier bedieGning bet is, om anderen tot die deugden ap to leiden , hunne
waardigheid kunnen handhaven , en , zoo veel mogelijk , nnafwankelijk blijven van hen , op welke tij moeten werken, ten
=einde died invloed to behouden zonder welke een stand , die nit
zijnen aard eerbiedwaardig is, gevaar loopt zich zelven to kwetsen,
wanoeer de middelen vati bestaan daaraan ondbreken, of nitkt
op eene waardige wijze aan to vullen zijn .
Het is eene waarheid, dat, ofschoon de maalschappeli jke
dnstellingen , en in bet bijeozder de regterlijke magi, de begane
irisdrijven stra1'en, de Godsdienst en 7edeleer ecb'ter alleen in
staat zijn bet kwaad voor to komen , zoodat, ook nit dit oogpunt beschouwd, bet altijd staatkundig blijft, do bedienaars
wan de Godsdienst, can van hunne leeken ooaf bankelijk bestaan
to verzeeeren .
Deze beginselen, hoe afdoende ook, zouden ecilter op 7ich
aelve geen grond tot bezoldiging der leeraars van de Godsdienst
uit 's Rijks schatkist opleveren, indien de toepassing daarvan
iaiet was bepaald ,

en

de verptigting tot bezoldiging der ver-

sehillende kerkleeraars, niet als een last drat de Staatsuitgaven
7behoorende, was gewettigd geworden .
Dc toekenning van een toereikend tr~ctement aan de leeraars
van iedere godsdienstige gezindheid ,

is eeo beginset , hetwelk,

bij ode Staatsregeliag waaronder wij levee, erkend en aangeno-

men is . Immers de Gronsiwet van 1815 kept aan alle ingezetenen
zonder onderscheid van Godsdienst, gelijke regten toe , verleent
aan alle bestaande gezindheden gelijke bescherming en verzekert
iniet alleen de tractementen, pensioenen en andere inkomsten
van welken aard ook ,

bij de invoering diet Grondwet, door

de ondersehendene god sdirnstige gezindheden of derzelver leeraars
genoten wrdende , maar bepaalt bovendien, dad aan de leeraars
welke, op dat tijdstip , nit 's lands kas geen , of een met toereikeud tractement genoten, een trade lent kan toegelegd of bet
bestaande vermeerderd worden .
Op dezen grond ,

afgescheiden van eenigen anderen titel,

bebben tie leeraars der versehillende gezindheden en mitsdien
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ook die der Roomsch Katholijken , aanspraak op bezoldiging nit
's Rijks kas verkregen , en de aangehaalde beginselen even bovendien aan de belijders van elke gezindheid , een grondwettig refit
om zoodanige bezoldiging voor hnnne leeraars to mogen vorceren ;

want het ligt in den aard der zaak en bet is zoowel

door den geest als door de letter der Grondwet , buiten eenige
bedenking, dat de maatschappelijke lasten en voordeelen door alle
ingezetenen, in gelijke mate, moeten gedragen en genoten worden,
De Roomsch Katholijke ingezetenen , aan alle belastinten
onderworpen zijnde , dragen derhab a ook het hunne bij , merle
tot vinding van de sommen , die jaarlijks voor de versclrillende
Eerdiensten bij de wet worden toegestaan ; zoodat bet distributive
refit eischt, dat ook aan derzelver kerkleeraars, even als aan
die van andere geziudheden, bezoldiging van's Rijkswege worde
toegekend ; - want hoe zoude bet met schijn van billijkheid
kunnen of mogen gevorderd worden, dat de Roomsch Katho-

lijken hunne eigen leeraren onderhielden en teveus, in de
publieke lasten, het hunne bijdroegen , om daaruit de bezoldiging aan anderen to voldoen, zondex zelfs van de, voor hnnne
Eeredienst, op de Staatsbegrooting gebragte fondsen, genot to
verkri jgen .

Het zal wel geen betoog behoeven, dat een dergelijke dubbele

last en in het oog loopende behandeling, even min billijk als
regtvaardig wezen zou ;

- en van daar dan ook, dat Zijne

Majesteit steeds, nit overtuiging van de verpligting, welke in
deze op het Gouvernement berust, genegen is, de aanvragen
van die Roomsch Katholijke geestelijken, welke een onderstand
behoeven en verlangen, gunstig op to nemen en aan lien , voor
het germs der bezoldiging, waarop zij met refit aanspraak mogen
waken , eene tegemoetkoming jaarlijks to verleenen .
Wanneer de zoo lang gewenschte kerkelijke organisatie vary
de Roomsch Katholijke Eeredienst tot stand was gebragt, dan
zoude, even als bij de andere gezindheden, ieder kcrkleeraar ecu
vast jaarlijksch traetement bekomen hebben ; dock zoo Lang dit
niet bet geval is, blijft bet, voor de belanghebbende geestelijken,
inzonderheid voor die, welke order de Hollandsche Missie behooren, zeer lastig en kostbaar gebruik , mu jaarlijks aanvragen
to moeten does, standhouden ; dewijl eerst bij de uitvoerinr
van de to 4827 geslotene conventie , eene finale regaling der be-
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rolling van de Roomsch Katholijke kerkleeraars, op eenen
vasten voet , voegzaam zal kunnen plants grijpen ; eene rede
waarom Zijne Majesteit vermeent, voor alsnog geene vo~rtdurende toelagen to moeten accorderen, dan aan diegenen, welke
daarop eenen bijzonderen regtstitel, op het cerste lid van lief
194e artikel der Grondwet (van 4815) gebaseerd , mogten does
gelden, zoo als het geval is met de tractementen, competentien,
uitkeeringen en dergelijke aan sommige geestelijke bedieningen
voor het jaar 1815 verbonden geweest.
Het grootste deel der Roomsch Katholijke geestelijkheid is niettegenstaade haar regt van aanspraak, alleen ten gevolge der
niet-uitvoering van het Concordant, buiten het genot der vaste
jaarwedden ,

welker bedrag op de Staatsbegrootingcn is uitge-

trokken en toegestaan : Edoch, ter wegnewing, zoo veel mogelijk,
van de hardigheid , welke nit deze van de Roomsch Katholijken

geheel onafbankelijke omstandigheid , voortvloeit , heeft Zijne
Majesteit goednevonden, in afwaehting van de bedoelde uitvoering, under den naam van grati&catie, iegemoetkoming of
understand, jaarlijks eenigermate in de behoefte deswege bestaande, to voorzien ; ten gevolge waarvan een deel flier belanghebbenden, wier toestand niet gedoogt zonder ondersteuning
to blijven, zich flu en dan aanmeldt, om toelage of eene tegemoetkoming voor bet Bemis daarvan , to verwerven, cen verzoek, flat nimmer zonder gewigtige redenen afgeslagen wordt,
wanneer de betrokken geestelijke, ulthoofde van zijne werkelijke dienst, op eene jaarwedde aanspraak mag maken .
1k twijfel er niet aan, of de htervoren gegeven inlichtingen
zullen U, H . E . G, in staat stelten bet regte oogpent to ken nen,
waaruit de bedoelde verzoeken moeten worden heschouwd ; ~-wordende er, onaangezien den tegenwoordigen ongunstigen
toestand tier schatkist, door Zijne Majesteit geene zwarigheid
~tmaakt, om aan die verzoeken g'evolg to geven, vermits zoolang
elke andere verpligte betaling door bet Rijk gekweten wordt,
het kwalijk met de billijkheid kan strooken, de sum in to houden
of to verrninderen , welke in plants van do vaste bezoldiging
of tractement aan sommige R . K, geestelijken wordt toegekend,
en die altij .l zoo Bering is , in vergelijking met de jaarwedden .
welke de leeraars van de andere gezindheden doorgaande van
de schatkist genieten .
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Bij

de beoordeeling van die verzoeken blijft altijd op den

voorgrond geplaatst, de,aanspraak , welke de verzoeken op een
landelijk lractement maken mag ,

milsraders de billijkheid ,

welke de verligting den lasten van de paronhianen vordert ;
terwijl vervolgens, ten regeling van lief bedran den telken jare
to verleenen onderstand of tegemoetkominn voor het gemis van
zoodanig traetement, in aanmerking komt , eensdeels de lroegrootheid den vaste toelage , welke de voorgaande titularis van
den laude genoten heeft en anderdeels de meerdere of mindere
behoeften , afgeieid nit de grootere of kleinere uitgestrektheid
(her gemeente , uit de middelen van bestaan, die de betrekking,
nit bekende inkomsten of vaste fondsen aan de pastorij verbonden,
oplevert , of nit andere plaatselijke ornstandigheden ,

welke in

deze van invloed kunnen zijn en gewoonlijk door de rekestranten
zelve in lion belang worden aangevoerd .
Voor lief overige is bet, bij een eerste verzoek niet ouversehillig, ten aanzien van lief openbaar gedrag pier rekestranten :
ingelicht to worden , vermits de wettelijke aanspraak op bezoldiging niet medebrengt, dat een geheel onwa~rdig voorwerp,
daarvan lief genot zoo moeten hebben . Dit punt is echter,
gelijk U .H .E .G, gemakkelijk zal beseffen van eenen ten uiterste
teederen aard ; zoodat daaromtrent alleen nit innige overtuiging
gegrond op bekende en bewezen daadzaken , kan en mag geoordeeld worden .
Het onderzoek naar bet ambtsgedrag van eenen geestelijke,
om bijzondere redenen van gewigt, noodig geacht wordende,
behoort altijd met omzigtigheid, gepaard met de aan zijnen stand
verschuldigde welvoegelijkheid , to geschieden en kan alleen dan
onvermijdelijk zijn, wanneer dat gedrag , door openbare bekendheid, als ongunstig of strafwaardig wordt aangeduid
want de ondervinding heeft geleerd , dat een jaartijks herhaald
onderzoek, door sommige plaatselijke auturiteiten , wet eens to
verre gedreven, of op eene min kiesche wijze to werk gesteld ,
eene, in bet belang van lief Gouvernement, schadelijke nitwerking kan opleveren, en gees wonder, daar bet vast staat ,
dat het wederkeerig vertrouwen, hetwelk alleen eensgezindheid
aankweekt ,

door dergelijke, dikwerf met personele inzigten

gedane onderzoekingen , moat verbroken worden, en bovendien
eene verwijdering of onverdraagzaamheid doet geboren worden
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ittsschen het burgerlij& en geestelijk ;;e~ag ; weeks incloed ,

to

arnen werkende, oneindig veel nut stichten Ian, dock, door
mderlingmislronwen verdeeld , op belTadecling van het alge~neen
welzijn ~iitloopt , althans zeker de belangen van de liegering ,
eerier srhaden dair bevorderen moet .
Er kan simmer kwestie wezen ,

om een onderzoek naar des

rekestrants theologische kennis en godsdienstige leerstellingen to
loen plaats grijpen, vermits de regintatigebeoordeeling daarvan
ij uitsluiting aan de geestelijke overhehi toekomt .
De beoordeelirtg van het zedelijk gedrag en de burgerlijke
denkwijze is eene zaak, die altijd moeijelijk valt, zelden one
partijdig geschiedt en dikwerf to regi als bvleedigend kan aangrmerkt warden, wanneer men to dezen, aanzien , niet met do
xateeste behoedzaamheid to werk gaat . Van char dan ook dat een
zoodanig individueel onderzoek, hetwe1k stellig wantrouwen
sticht , geenszins den repel moet uitmaken, vermits hetzelve niet
&unnende .verborgen biijven, aanleiding geeft tot vermoedens,
welke to ontwijken, voor het Gouvernenient in het geheel niet
onverschitiig is, to mcer nog char bet gedrag en de denkwijze
tick door lodes bekend rnakende, fret nie't moeijelijk valt de
oeden van de kwaden to onderscheiden , yonder daarom cen
inkwisitoriaal onderzoek naar ieder bijzonder persoon , noodza1 elijk to vorderen .
in de meeste gevatien is een telken jare herhaald onderzoek
nnnoodig, vermits de toe to kennen jaarwedde aan een' geestclijke geese personele punt is, welke hem om zijn gedrag of
denkwijze, to heart valt ; maar enkei wordt verleend tail aanmerking, dal hij het ambt of de bediening bekieedt , hetwelk
tot bet genot flier jaarwedde refit en aanspraak geeft, zoodat ,
indien er peen gegronde kiaglen tegen zoodanig geestelijke opkomen, onganstige be©ordeeiingen op houtere vermoedens rustende, of personete boedanigheden betreffende, hem van zijn
coed refit niet kannen ,doer verstoken blijvtn .
1k heh getracht U .H E .G . omtrent flit laatste punt tevens to
does Icennen do begiuselen, wetke mij, hij elk voorstel aan
Zaj'ne Majesteit, tot rigisnoer verstrekken , en die in de meeste

gevalien van toepassing zijn ; weshaive de inlichtingen daarotn, ngesalbg,znlkn
gent, zoo ik vertrouw, ook hij U .H .E .G. niet o
kunnen wezen .
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15 October 1831, no. 92 .

Besluit, verklarende dat bet de bedoeling van bet besluit van
den 2 September 1831 n 110 is geweest, om alleen in to trekken en buiten effect to stellen de bepalingen vervat in de besluiten van den 7 April 1814 n 10, 20 December 1814 n° . 33,
14 December 1816 n° . 3 en 13 Augustus 1817 left . P3 , voor
Zoo veel dezelve betreffen hot verpligte gebruik van de geoctroijeerde inlandsche k •u nst-cement, voor werken, welke door
provinciale, plaatselijke, dijks- en polder-besturen en dergelijke
administration, geheel en alleen uit eigene middelen bekostigd
worden ; en dat mitsdien de bestaande bepalingen op bet verpligte gebruik van de bedoelde metselspecie voor de werken,
welke geheel of gedeeltelijk nit 's Rijks kas bekostigd worden,
in hair geheel blijven, behoudens 's Konings refit van vrijstel1ing, wanneer, bij werken, die onder bet beheer van bijzondere besturen ten uitvoer worden gebragt, daartoe in zeer enkele gevallen, lermen mogten bestaan .
llTota . Volgens de missive van den Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 16 September 183, , n° . 1 .51 , is de intrekkin ;
der Koninklijke besluiten, waarbij bijzondere instellingen, waaronder ook Iferic en Ai,nbenw en , verpligt worden de zoog,e •
naamde Amsterdamsche kunst-cement, bij bet uitvoeren van
metselwerken to gebruiken, alleen geschied, ten, gevolg,e der in
.
bet algemeen aangenomeu beginselen ran hnish'~udin~ van Staat,
en geenszins ter oorzake van ernigen twijfel, omtrenl de deugdzaamheid der voormelde metselspeeie, welker vrijwitli ; gebruik
integendeel aanbevolen blijft en aangemoedigd wordt, ook bij
die werken, welke niet door's Rijks middelen geheel of ten deele
bekostigd worden en ten aanzien van weike de bep+aling, nopens
bet verpligte gebruik, is ingetrokken .
25 November 1831, N

90 .

Ilesluit, houdende bepalingen nopens bet tijdelijk gebruik der
Rijksgebouwen to 's Hertogenboscit, besternd tot vestiging van
den Bisschoppelijken zetel aldaar, en als zoodanig staande onder
de directie van hot Departement voor de zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst ; zullende de schade, welke aan die ge-
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bouwen, door de Ituisvesling der militairen bereids zijn, of no ;
znllen worden toegebragt, behoorlijk voor rekening (let slats
's Hertogenbosch , moeten bersteld en apes aangewend worden,
um die gebouwen to sparen, waartoe zij zoodra mogelijk, door
de troepen zullen worden ontruimd . (Zie besluit 20 Julij 1840,
110. 66 .)
11/ota. De her bedoelde gebouwen zijn, ingevolge's Konings mag .

tilting van dent 45 December 4827, left . Z 3s en bet h&sluit van
den 48 Met 1828 n° . 26 , uit de fondsen op de Staats-hegrooting
ten behoeve van de K . K . Eeredienst toegestaan, aanrekocht ,
ten einde to dienen tot vestiging van den Bisschoppelijken zetel
van 's Hertogenbosch .
Die gebouwen zijn gelegen ; to weten
4 o in de Peperstraat, tegenorer de Paradeplaats, in de nabijheid
der Sint-Janskerk ; een huffs, erve en twin met aanhooren,
gequoteerd E, n • . 458 en 459, en een huffs en erve gequoteerd
E n° . 262 ; en,
2• . in dezelfle straat op den hock van de Putstraat ; een huffs
en lain , voorts een koetshuis en eene stalling mitsga~ters eene
tusschen beide perceeten gelegene wooing , een en antler

re-

quoteerd E, n' . 156, 157, 202 -206 .
Zij zijn, ten gevolge van bet Koninklijk besluit van den
20 Julij 4840 n •. 66, wederom in orde gebragt en worden,

in afwachting dal er ten dienste van de K . K . Eeredienst ,
nader over beschikt worde, tijdelijk ten bate van 's ltijks
kas verhuurd,

29 December 1831, Staatsblad n' . 38 .
\ ret , houdende vaststelling der begrooting van Staats-uifgaven over 1832, waarbij your het zevende hoofdstuk (Departernent
voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst) is toegestaan
eene sum van f400,000,00 . (Zie besluit 25 Februarij 1832., n 27 .)
1lrota . Die som was in voege als votgt afgedeeld
I . Kosten can Set Departement

It . Kosten der eventueele nieuwe kerkelijke or anisatie

f 27,800.00
- Memorie .

Transporteeren

127,800 .00

BOA
Per Transport .

,

f 27,800.00 .

III . Tegentwoordige koslen va n hat kerkehjk bestuur
van de F{. K . Eeredienst in de beide Bisdornmen
A . Bisdom Amsterdam

B,

a

/5700 00' - 15,400 00
700 .00

's Herto~enbosch
r

IV . Kosten vats de leeraars van hat R . K, kerkge .
nootschap

f

1 . Competentien
2 . Traetementen en toelagen

.

21,630 .661 ;-327?305 66%

. - 305,675 .00

V. Kosten van het kerkgenootschap der Oud-BisschoppelUke KlerezU :
1 . Jaarwedden van de kerkvoogden

. f4,300 .00

2 . Kosten van de leeraars

. - 7,500 .005

VI . Yerschillende nit gaven

1 . Personele onderstanden .

.

.
.

.

- 11,800 .00

. f I,80'1 .00

.

2 . Onderstand-golden tot opbouw of

- 17,694 3

herstel van kerken en pastori jen
en kosten van verschillenden aard - 15,894 .33%
Totaal

Het bedrar van dat totaal is

f

.

. , f 400,000 00

8000 .00 minder dan bij de

wet van den 13 Junij 1831 (Staatsblad n° . I6) over 1831 was
toegestaan en
108,126 .52 beneden de sum , welke bij de

f

tienjarige begrooting, aanvang genomen hebbende net 1830 , was
berekend noodig to zullen zijn bij de eventueele regeling der
kerkelijke aangelegenhedea .
Bij de Memorie van beantwoording der bedenkingen in de
Afdeelingen der TReede Kamer van de Staten-Generaal op bet
zevende hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1832 gemaakt, werden
de navolgende inlichtingen en oplossingen gegeven :
ZEVEN DE IIOOFDSTUK .

Departement voor de Zaken van de I . K, Eeredienst .
Toen Zijne Majesteit, bij besluit van den 4 December 1829,
no . 114, goedvond ,

de behaudeling der taken ,

welke tot de

R. K . Eeredienst betrekking bebben , wederom van bet Departement van Binnenlandsche Zaken of to scheiden, waarmede
dezelve gedurende eenigen tijd waren vereenigd geweest, was
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(lit

niet blootelijk in het belang der zuidelijke geweslen ; ook

in Noord-Nederland is de behandeling deter taken gewigtig en
van eenen teederen aard , zoodat de uitsluitende zorgen van het
hoofd van een Departement daaraan we!- schijnen to mogen
worden besteed , immers in een ti jdsgewricht ,

dat nog veel

rlaaromtrent'te regelcn valt .
Indies er wezenlijk eene n~}emenswaardige bezuiniging nit de
zamenvoeging van het Departement voor de Zaken van de R . K .
Eeredienst met eene andere administratie konde voortvloeijen,
dan nog moot het zeer bedenketijk btijven ,

otn, onder zulke

otnstandigheden , alleen ter hesparing van eenige duizende guldens
wederom tot de vereenig,ing over to gaan .
Dat dit geldelijk voordeel inderdaad goring is, zal wel erkend
worden , wanneer men in bet oog houdt, dal hot geheel bedrag
der kosten van bet tegenwoordig Dtpartement , na de spaarzaamste berekening, slechts op f 27,800 geraamd , loch altijd
voor een good gedeelte op de begrooting zal moeten voorkomen,
vermits de werkzaamheden ,

bij een ander Departement over-

hragt wordende, de bezoldiging der daartoe vereischle ambtenaren
en geemploijeerden , zoowel als de hasten van bureau- en lokaalbehoeften, blijven bestaan ; zoodat er weinig meer dan een
derde van de thans benoodigde

f 27,800

door de suppressie van

hot Departement zoude uitgezuinigd warden ; een bedrag zeker
slot van dat geldelijk belang, om antlers dan na zorgvuldig
overleg , eene inrigting to verlaten , die voorzeker zijne nuttige
zijde heeft .
Men kan slot inzien , welk verschil er in bet wezen der zaak
gelegen is, wanneer de mooning door de tweede Afdceling geuit,
bijval vond , vermits bet alsdan maar alleen op eene verandering van den

naam

of

titel

van bet hoofd der administratie

zoude aankomen, wiens tractement als referendaris of staatsraad
loch

ook zoude moeten worden voldaan ,

met en benevens de

bezoldiging zijner ondergeschikte am btenaren , geemploijeerden
en bedienden , mitsgaders de kosten in art . 2 en 3 , afdeeling 1,
ran bet VII Hoofdstuk , uitgetrokken .
Eindelijk valt op de vraag van sommige lodes der vierde Afdeeling, aan to merken, dat onder de takken van algemeen
bestuur, welke mogen geacht worden meer onmiddelijk van
algerneen belang to zijn, die van de Eeredienst stellig een der-

genen is, die het minst aan een

provinciaal

beheer, zonder be-

paalde directie van hooger hand, zouden kunnen onderworpen
warden ;

vermits eene eenparige behandeling van zaken, nit

eene door de Grondwet aan alle gezindten toegekende gelijke be-

provinciaal maken
van deze aanbelebenhetd zoude kunnen verkregen warden ; terscherming voortvloeijende, uweijelijk door het

wijl bovendien het teedere van de zaak , in zoodanig geval,
gewis menigvuldige en gewigtige zwarigheden zoude kunnen
doen ontstaan, gelijk bij nadere overw'eging gereedelijk zal toegestemd warden .

De som , die op de eerste af1eeling van het zevende Hoofdstuk
der gewonc en huitengewone begrooting voor 1830 was uitgetrokken , bedroeg f 30,000, waarondcr echter niet berekend zijn
geweest de traetementen van den Directeur Generaal en den
Seeretaris-adviseur, noch
loeaal ; venous ,

auk de kosten wegens hour van een

tijdens de vervaardigin ;; flier begrootingen in

1829, de oprigtiug van een afzonderlijk Departement nag niet
besloten was .
Door doze alzoo niet in de ran+ing van 18 ;30 begrepenkosten,
thane berekend op

f

12,800, to voegen bij de f
voortz,
30,000 ,

verkrijgt men cone som van

f 42,800 ; zijnde hot bedrag waarop

de kosten van hot Departement, zonder afseheiding van Belgie,
zouden hebhen komen to staan .

Hieruit blijkt derhalve, flat de vermindering, door die afscheidin,g veroorzaakt, de aanzienlijke som van

f 15,000 oplevert

een bedrag, flat gewis in verhouding staat met de afaeming van
de werkzaansheden, de zuidelijke provincien betreflende , welke

1 erkzaamheden bovendien , in evenredigheid met die voor de

noordelijke gewesten , veel minder uitgebreid waren, aangezien
in bet zoiden ailes op eenen vasten voet geregeld was, en de
correspon+lentie slechts met vhf Kerkvoogden behoefde onderhouden to warden ; terwijl daar en tegen in Noord-Nederland
geenc kerkelijke organisatie heeft plaats gchad, en de correspondentie aldaar mi t elf Rootnsch Katholijkc Kcrkvoogden en
Aartspriesters en met do Bisschoppen van de oude Klerezij moot
gaaude 'gehouden wordcn .

JOB
De bedenking van de vierde Afdeeling, betref'ende de tweede
afdeeling, heeft men eenigzins duister gevonden . Men kan Loch
de redenering niet toegeven , dat de installing van Bisdommen in
Noord-Nederland , door de afscheiding van Belgie, als van zelve
voor vervallen zoude moeten worden gehouden, of dat door die
gebeurtenis alle vroegere bepalingen , omtrent bet R . K . Kerkgenootschap, voor hat geheele Loan vereenigde koningrijk daargesteld , thans, door den afval der zuidelijke gewesten, voor
de belijders van die godsdienst in de noordelijke zonden verloren zijn ; men meant integendeel , dat hat onbepaald aannemen
van zulk een beginsel lot gevolgen zoude kunnen leiden , welke
evenzeer door de billijkheid als door de staatkunde zouden
moeten gewraakt wor den .

tiet huffs hestemd voor den Bisschop van Amsterdam , waarvoor
de kosten van onderhoud zijn aangevraagd bij de derde afdeeling,
art . 1, is een landsgebouw, hetwelk tar voorziening in de behoefte aan een locaal voor de directie van de Nederlandsche
Handel-maatschappij, tijdel k aan die installing,

tegen amen

huurprijs van f220 in bet jaar, is in gehruik gegeven .
7 en gevolge van daze verhuring valt dat gebouw in de termen
van

vruchtgevend

domain waarvan, volgens de wet, de grond-

lasten moeten worden betaald ; terwiji hat onderhoud en de
reparation ook uitgaven vorderen .
De haurpenningen komen ten bate van den laude , zoodat de
geraamde

f 1400 daarentegen op de hegrooting in uitgaaf be-

hoort, en onder gees ander hoofdsluk kan gebragt worden ,
vermits hat gebouw, volgens de daaraan gegeven oorsproaketijke
bestemming , onder de administratie van hit Departement voor
de taken der R . K . Eeredienst ressorteert .

De gebou«en te's llertogenbosch, bedoeld bij art . 3, die your
den Bisschop van dien nog niet vervulden total zijn aangeschaft

en bestemd, zijn ., ten gevolge van den drang der ornstandigheden, ten dienste van bet garnizoen der vesting,

£ jdel?Jk in

bezit genomen .
lief gewoon onderhoatl , mitsgaders de reparation ,

behooren
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In alien geval to worden bekostigd, ails bet dat deze gebouwen

tot hiertoe derzelver bestemming nog niet kunnen verkrijgen .

De uitkeeringen, nitmakende hot onderwerp van artikel 4,
zijn altijd op de begrootingen van 9814 tot en met 1829 in verschillende onderdeelen gebrag,t geweest . Dezelse spruiten voort
nit de in den jare 9804 , door hot toenmalige departemcntaal
bestuur van Bataafsch~Braband, aan drie R . K . kerkvoogden in
dot gewest, toegelegde waste sonimen, nit bet overschot der
inkomsten van de geestelijke goederen ; zijnde deze inkomsten in
1806 met 's Rijks schatkist vereenigd geworden, onder de verpligting om de daarop geallecteerde betalingen to voidoen .
In 1830 en 9831 heeft men diezelfde uitgaven, voor zooverre
slezelve werkelijk genoten worden , nit den globalen post op de
Staatsbegrooting ran (lie jaren voor bet Bisdom's Hertogenbosek

uitgetrokkcn, gevonden ; zoodat, no deze post voor Memoric in

de tweede afdeeling is gebragt, men verpligt is geweest eon af-

zonderlijk artikel~ voor de alhier bedoelde waste uitgaven, tee
som van f 7000, to berekenen .
F

Dc competentien, uilgetrokken bij

deyierde

afdeeling, art . 4,

zijn waste uitgaven, die to voren steeds begrepen waren onder
de posten voor de toelagen van de Pastoors, op de vorige begrootingen uilgetrokken .
Men heeft hot echter regelmatiger beschouwd deze snort van
nitra~en afzonder lijk voor to dragon ,

vermits de aard daarvan

geheet verschillende is van dien der gewone tractementen en toelagen, daar zij hunnen oorsprong ontleenen uit de lasten ,
(lie op do goederen kleven, welke in der tijd aan hot Domein
zijn vervallen .
De hoegroot held van deze competentien is zeer versehillend ;
bet gruotste deel hestaat nit kleine sonimen wegens renten ,
cijnsen, uitgangen en dergelijke fundatien, wier stichting van
eene zeer nude dagteekening is . en welke in vroegere jaren ten
deele in natwa worden voldaan, dock sedert tang tot eene waste
geldswaarde zijn berekend geworden .
Reeds ten gevolge van hot Staatsbesluit, in dato 2 Augustus
4808 n° . 26, zijn (lie competentien gedeeltelijk ten taste van de
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Staatsbegrootingen gekomen ; en ten gevolge van het Koninklijk
besluit in dato 30 November 4818 left . N`, is het Departement
voor de zaken van de R . K . Eeredienst met de zorg voor de vol-

doening van alle

overige

uitkeeringen van gelijken aard, aan de

bedienaars van de Godsdienst of andere daarbij dienstdoende personen, belast geworden .

Wat betreft de vragen aangaande art . 2, merkt men aan,
dat, daar de Regering tot repel hecft aangenomen , om, in afwachting van de uitvoering van bet Concordant, geese vaste jaarwedden of toelagen aan de R . K . kerkleeraars to accorderen, er
maar een deei diet geestelijken in bet genot van vaste bezoldiging is, waaronder er zijn, die daarop, ten revolge der bepalingen
onder de voormalige Hollandsche besturen, of op grond der
Fransctie wetgeving op dat stuk, zooals in Zeeuwsch-Vtaanderen
en enkele andere streken des Rijks, een,

door de Grondwet ,

gewaarborgd refit verkregen hebben .
Aangezien de billijkheid vordert om den hierboven bedoelden
maatregel eenigzins to verzachten, zoo wordt, telkens na den
afloop van een rond jaar, op de bijzondere verzoeken van een
aantal geestelijken, bij speciale besluiten des Konings, eenige
tegemoetkoming voor het gemis der hezoldiging, waarop elk
kerkleeraar aanspraak heeft, aan de verzoekers toegekend, waarvan het gezamenlijk bedrag moeijelijk vooruit to bepalen is,
dewijl hetzelve geheel afhangt van de meerdere of mindere aanvragen , die voortdureud geschietien en van de hoegrootheid filer
tegemoetkoming, die gnat ieders omstan+ligheden gerereld wordt .
Ter bevordering van eene zoo na mogelijke gelijku+atig taming
voor de versehillende l+rovincien, heeft men, bij de berekening
der voorgedragen sour, tot grondslag aangenomen een gemiddeld
bedrag van slechts drie honderd gulden per dienstdoend R .
K . leeraar .
De kosten, bij art. 2 der vjfde af+leeling voorkomende, zijn

steeds, sedert het jaar 4845, nit de op de begrootingen gebragte

posters voor de toelagen van de R . K . geestelijken gevonden . Daar
het even we! meet regelmatig is, dat de bezoldiging van de
leeraars van bet Kerkgenootschap tier Oud-Bisschoppelijke Kle-

rezy, even als die van den Aartsbisschop en de Bisschoppen van

hetzelfde kerkgenootschap, in art . I voorkomende, in de tegenwoordige afdeeling begrepen weed, zoo heeft dit aanleiding gegeven , om, tee meerdere volledigheid ,

een nieuw artikel to

creeeren, gclijk reeds vroeger op de huishoudelijke begruoting,
bad plaats gehad .
De som van f7,500 is gevolglijk geene nieuwe uitgave, maar
wordt sedert lang, hetzij als vaste jaarlijksche toelage, of wet
als tegemoetkoming voor het gemis daarvan , betaald, en is,
op denzelfden voet als die voor de R . K geestelijken op drie
honderd golden per dienstdoend leeraar in elke provincie berekend geworden .
Men too zich vergissen, indien men meende, dat de zesde
afdeeling dezelfde snort van uitgaven bevat, die bij de buiten-

gewone begrooting van 9830, voor memorie in de vierde afdeeling is uitgetrokken .

Het is sheen tee meerdere verduidelijking van de raining,

dat men de verschillende nit gaven, die to voren uit het overschot derandere afdeelingen bestreden werden, thans afzonderlijk
heeft in het licht gesteld .
Art, 1 beva t in de eerste plaats een personelen onderstand ,
die ten behoeve van twee behoeftige krankzinnige priestess, to
zamen tee somme van

f 500, 's jaarlijks wordt hesteed,

-- voorts

een som van /800, welke tot onderhoud bestemd is van geweten Hollandsche kweekelingen van bet voormalige Collegium
Philosophicnm , die hunne studies in de Godgeleerdheid voortzetten ; -- en eindelijk een hedrag van /500, tot bet verleenen
van gratificatien aan nude behoeftige religieusen of gepensionneerde geestelijken, wier pensioen niet toereikend is om to
bestaan .
Onder art 2 is begrepen
Eene jaarlijksche sum van /600, die hij besluit van Koning

Lodew?jk, in dabo 9 van Grasmaand 9809 no. 95, als een vast
inkomen, tot onderhoud en repara tic der Sint Lodewijks-kerk
to Leiden is verzekerd .
Eene sum van /400, tot dekking van de jaarlijksche kosten
van onderhoud en herstel der R . K, kerk en pastorij op bet
eiland Scbokland, welke tee oorzake van (Len hoogst armoedigrn

XO9
toestand deter eilanders, volgens bestaande Koninklijke besluiten,
ten taste van de schatkist genomen zijn .
De toelagen, welke jaarlijks aan bet nog overgebleven lid en
den Secretaris van de Permanents Commissie uit den Raad van
State voor de taken van de R . K . Eeredienst, to zamen ad
f 8000, worden betaatd , behoudens de korting, welke ook
daarop, ten gevolge van bet Koninlijk besluit van den 40 Februarij 4834 , no . 64, plaats grijpt .
Eindelijk meet dergelijke in den loop van het dienstjaar voor
komende uitgaven, die niet gevoeglijk op cenige andere afdeeling van chit Hoofdstuk kunnen worden aangewezen, zoo als
onder anderen , de tegemoelkoming aan kerkelijke gemeenten ,
voor de door dezelve aan 's Rijks kas hetaalde regten van regisiratie en overhang bij den aankoop van gebouwen , waarvan
de grouch lot ophouw van kerken, en dus ten algemeenen nutte
moot worden aangewend ; van welke regten in zoodanig geval,

tee voorkoming van misbruik , geene vrijstelling wordt verleend, hoe zeer daarop evenwel aanspraak gemaakt wordt .
Men heeft het van belang beschouwd , deze specifieke opgave

der bestanddeelen van de zesde afdeeling to does , vermils de

som van f 47,694, 333 in geenen deck besiemd is, om onderstand aan kerkelijke gemeenten voor den eigenlijken aanbouw
van nieuwe kerken of pastorijen le verleenen .
Voor deze behoefte , hoewel zeer groot en menigvuldig zijnde,
heeft men, nit aanmerking van den calamiteusen tijd , geene
som op de begrooting van 4 832 voorgedragen, speciaal ook,
dewijl bet overschot op vroegere dienstjaren bet middel oplevert, om in dergelijke onderwerpen, die volstrekt gees uitstel
mogten gedoogen , door cent spaarzame toekenning van benoodigde subsidies, eeniger mate to voorzien .
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