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Zijne Ileiligheid Paus Pius IX heeft, bij breve van den 4
i laart 1853, bet Bisschoppelijk Kerkbestuur in het Koningrijk
der Nederlanden herstehi,
Bij die breve is in dat Koningrijk eene kerkelijke provincie
opgerigt .
Deze provincie is daarbij zamengesteld uit eon Aartsbisdom
en vier daaraan onderhoorige Bisdommen .
De namen tiler diocesen zijn ontleend aan de steden, waarin
de zetels zijn gevestigd .
De vijf diocesen worden derhalve genaamd en zijn, bij de
oprigting, gerangschikt als volgt ;
I, llet Aartsbisdom van Utrecht .
Ii. }~
Bisdom
a
Haarlem .
n
III . »
»
's Her togenhosch .
»
a
IV . »
Breda .
V, n
a
u
Roermond.
De omschrijving dezer diocesen is bij voormelde breve in alge .
meene trekken aangewezen ; dock nader meer naauwkeurig be~

paald bij een, op den 18 December 1853, door den Paus,
gnedgekeurd en op den 27 daaraanvolgende, door de H . Ver;adering tot voortplanting des Geloofs, to Rome uitgevaardigd
decreet, waarvan de inhoud hier volgt
« Bij Apostolische Brieven, beginnende met de woorden : t Ex
qua die» , gegeven onder den Visschersring , den 4 Maart des
'(jaars 1853, heeft Onze Allerheiligste Vader, in bet Koningrijk
s=der Nederlanden, de hierarchic van Ordinaris Bisschoppen ,
~, volgens de gewone Kerkregeis ingesteld en voor bet tegenwoordige eene Provincie opgerigt van vijf zetels ; namelijk : die
U der Aartsbisschoppelijke of Metropolitaan-Kerk van UTRECUT,
t Hn der Suifragaan-Kerken van I-IAARLEM, van 'S I ERTOGEN&OSCII , van BREDA en van ROERMOND, met aanwijzing in het
naigemeen aan elk derzelve van de plaatsen en grenzen waaruit
,, zij zamengesleld en binnen welke zij afgebakend zouden zijn .
Voorts heeft Hij aan voornoemde Bisschoppen de bevoegd~~ held gegeven, orn , in een to houden zamenkomst met den
fdaartoe gemagtigden Hoogwaardigen Apostolischen Internun'this, na gehouden overleg to beraadslagen en aan den Apostolischen Stoel voorstellen to doers, voor bet geval, dat er±,
=t ten aanzien der aanivijzing van betere, aan den aard en bet
helang der plaatsen voe gen~le grenzen, eeuige bijzondere bet paling werd vereischt .
De voornoemde Kerkvoogden hebben, to flier zake, op den
„ 17 October 1853, met den Apostolischen Internuntius, eene
bijeenkomst to Tilburg gehouden en eenstemmig gemeend ge« zamenlijk le moeten verzoeken, flat de volgende punters bepaaldelijk in overweging genomen en verklaard werden , en
U(tat het Zijne Heiligheid goedgunstig moge behagen die punters
;oed to keuren en vast to stellen ; to weten
C.
eVolgens de bovengemelde Apostolische Brieven worden de
i daarbij opgenoemde provincien, of alle statitu en derzelver
+aanhoorigheden, welke vroeger aan de regtsmagt der AartsU
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priesterschappen van Utrecht, Gelderland, Salland, Dremt.«,

»Groningen, Friesland en Tuiente onderworpen waren, toege-

wezen aan den Aartsblsschoppelijken of Metropolilaan-zelei
»van UTRECHT. Doch het schijnt noodig, dat san het gebied
»dezer Melropolilaan-Kerk worden onUrokken de paroclu».
uf statien :

H

1)

»

."lJ1:

uiden ,

JVeesp ,
»Nedertiorst den Berg.
»Botleqraoen en Zwammerdam,
» rvoerden •
»

»Oudeuxuer •
» !-f aastrecht • en
»Schoonhoven •
!) met hare onderhoorigheden , die vroeger deel maakten van het
~) Kerkelijk grondgebied van het Aartsprlesterschap Utrecht, en
»dat zij thans ouderworpeu worden aan de regtsmagt en het
»grondgebied van het diocees van HAARLEM.
«Insgelijks behoorl de huurtschap Erlieum , die tot dus verre
»vereenigd was met de stalie te Hulhuizet»; in het Aartspries»terschap Gelderland, uitgezonderd en toegevoegd te worden

»aan het diocees van's HERTOGENBOSCH, om vereenigd te

WOl'-

Helen met de parochie Eekerdom:

«Daar en tegen dient aan de Metropolitaan-Kerk van UTRECHT
»toegevoegd te 'Norden de parochie of sratie te Abeoude , die
»tot nu toe aan het Aartspriesterschap van Holland, Zeeland
»en West- Vriesland onderworpen "vas.
II.
«Aan het diocees van H AABLEM behooren echter gelaten te
» worden al de statien of parochien , die vroeger hehoorden tot
»het Aartspriesterschap Holland, Zeeland en West- Yriesland ,
»met uitzonderlng der stalien of parochien te Abcoude en lfieuu'
\) Vosmeer; waarvan de eerste aan het Aartsdiocees van UTRECHT,
')lOO als boven gezegd is, toegewezen en de andere hi] het
»diocees van BREDA gevoegd zou moeten worden, Bovendien
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blijven aan dezelfde Kerk van HAARLEM onderworpen de ache
»bovengenoemde statien met hare onderhoorigheden, die aan
»het Aartspriesterschap van Utrecht ondergeschikt warm, en
»daarbij worde insgelijks gevoegd de stall VUssinyen, die
»vroeger aan net Apostolisch Vicariaat (thans diocees) van
» BREDA was onderworpen .
III .

((Alzoo zullen tot den zetel van 'sH~ RToGENaosdH hehooren
a>al de parochien of station , welke tot dus verre deel maakten
D) van bet Apostolisch Vicariaat van dien naam, als ook de boven9vermelde, thans bij de parochie Kekerdorn to voegen buurtschap
~'Erlicurn, tot hiertoe onderhoorig aan de statie to Hulhuizen
-)in het Aartspriesterschap Gelderland.
IV
« insgelijks zullen aan de Kerk van BREDA verblijven al de
»parochien, die tot flu toe aan bet regtsgebied van bet voor»malig Vicariaat van Breda onderhoorig warm, met uitzonderaring evenwel van de, aan den zetel van HAAR LEM toegewezene
»parochie Vlissingen, en met bijvoeging der statie to Nieuw
» Vosmeer, zoo als hierboven in § II is voorgesteld .

V.
((Eindehjk blijft bet diocees earl ROERMOND omschreven bin>>neu dezelf'de plaatsen en grenzen, waar binnen het vroeger
f)was omschreven onder de benaming van Apostolisch Vicariaat
nvan Limburg.
« Daar voornoemde Bisschoppen, met gemeen overleg en goedo
»vinden, van oordeel zijn, dat op die wijze in het bijzonder
>)en nader geregeld zal wezen, wat in de Apostolische Brieven
uin het algemeen is bepaald nopeus bet grondgebied en de gren»zen der diocesen, en dat daarmede alle moeijelijkheden en
»bezwaren zullen wor den voorgekomen, welke zij Kerkvoogden
))antlers welligt in bet herderlijk bestuur hunner Kerken zouden
ukunnen ondervinden ; zoo hebben zij aan Zijne Heiligheid
anederig doers verzoeken, dat bet bovenstaande door hare Aposto>>lische rnagt moge bevestigd en goedgekeurd worden ; als ook

bovendien, door -Zijne Heiligheid, bewilligd worde, dot
~)de priesters en geloovigen, door de hiervoren omschrevene
M>dat

)overbrenging van de voornoemde status, in hunne onrler~~hoorigheid, zullen overgaan van bet gene diocees lot bet ana>dere en alzoo gebruik kunnen makes van en gebonden zijn
Daan de kerkelijke tucht van bet diocees, waartoe zij zullen
=)hehooren, in betrekkiug tot de .feestdagen, vastedagen en anidere taken van dies aard .
«Nadat hiervan, in de audientie van den 18 December des
~)loopenden jaars 1853, aan den Allerheiligsten Vader, Onzen
a=Heer Pius IX, door de Goddelijke Voorzienigheid, Paus, verd
))slag was gedaan door den ondergeteekenden Secretaris van de
~H . Vergadering tot voortplanting des Geloofs ;
e zoo HEEFT Zijne Heiligheid apes hehoorlijk en ernstig over; )wogen en nagegaan, bet gemeenschappelijk verzoek en (1e
=)wenschen der Bisschoppen ingewilligd en bun hierboven om»schreven gevoelen in apes en bepaaldelijk de voorgestelde en
=)in bijzonderheden omschrevene nilgestrektbeid en aanwijzing
))der grenzen van de afzonderlijke dioceses goedgekeurd en be=)krachtigd, niettegenstaande al hetgeen daarmede strijdig z«1E
>kunnen zijn, en eindelijk bepaald, dot deswege een decrees
==als biaaoegsel tot de Apostolisehe Brieven van den 4 l hart 185~~
~~door dezelfde H . Vergadering zou worden uitgevaardigd .
Gegeven in bet Paleis van voornoemde H . Vergadering tot
evoortplanting des Geloofs den 27 December 1853,))
(geteekend) J . Ph . Kardinaal Pransoni, Praefi.
(onderstond) A . Bernabo, Secretaris .

Bij versehillende heschikkingen van Zijne Heiligheid, gedagteekend in de maanden Mei en Junij 1853, zijn de kerken,
waarin de Bisschoppen hunne zetels hebben gevestigd, verheven
tot Hoofdkerken en wet tot den rang van
IETROPOL1TAAN-KERK :

die van de H, Catharina to Utrecht, een schoon, in gothi-
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schen stiji opgetrokken gebouw, hetwelk sedert 1528 weal ge~
sticht en aan de Kidders van Maltha toebehoorde, bij walker
suppressie hat aan den Staat overging . Na de Reformatie nerd
die kerk gebruikt door de Hervormden, die haar echter niet
r}oodig hadden en daarom sedert bet begin der thans loopende
E'.euw ontruimden . In 1816 ward zij wader bestemd tot de uitoeFening van de Roomsch Katholijke godsdienst, en wel ten
behoeve van de militairen van hat garnizoen . Eerst in 1840
ward die kerk, welke toes, bij gebrek aan onderhoud en vooral
ten gevolge van den storm van 29 November 1836, in amen
ontredderden staat verkeerde, bij Koninklijk besluit van den
24 October 1840, n° . 17, voor good afgestaan aan de Roomsch
Katholijken van Utrecht, die haar zoo veal doenlijk in Karen
ouden buster herstelden, waarna zij op den 22 Augustus 1842
ward ingewijd .
KATrrEDRALE KERKEN

die van den 11 . Joseph to flaarlerr4, welke in 1841 nieuw
ward opgebouwd tar vervanging van het oude en bouwvallige, in 1262 gestichte bedehuis op bet Bagijnho j aldaar .
Na de voltooijing van den bouw wend doze kerk op den
31 Mei 1843 ingewijd .
2die van den H . Joannes, Apostel, to 'sHertogenbosch, een
der grootste en schoonste kerken in ons Vaderland, walker
1

oorspronkelijke bouw van bet jaar 1280 dagteekent . Zij
ward in 1559 tot Kathedrale Kerk van bet toenmalig Bisdom
van 's Hertogenbosch verheven . In 1629 namen de Hervormden haar in gebruik, dock bij Keizerlijk decreet van den
15 Mei 1811, warden de Katholijken wederom in haar bezit
hersteld . In walk bezit zij, bij Koninklijk besluit van derv
11 December 1816 , ziju bevestigd, tegen betaiing eener
som van zestig duizend gulden aan 's Rijks kas . Sedert dien
tijd zijn en worden er aanzienlijke schatten besteed, om
dit heerlijk gedenkstuk der godsvrucht onzer voorvaderen
in zijnen ouden mister to herstellen .
die van den. 8. Antonius a Padua, to Breda, welke sedert
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1835 in de St . Jansstraat is gesticht, ter vervanging vain
lief oude, in 1650 opgerigte bedehuis in de Nieuwstraat .
Het is eene ruime en fraaije kerk met eenen schoonen torero .
die van den H . Christophorus, to Roermond, eene grootr
en schoone kerk, wier stichting door sommigen beweei'd
words reeds in de dertiende eeuw to hebben plaats gehad .
Zij werd in 1559 verheven tot Kathedrale Kerk van he
toenmalig Bisdom van Roermond .

Volgens eene oRicieele verklaring van Z .E . den Kardinaa
Secretaris van Staat van Zijne Heiligheid, gedagteekend den 11 Januarij 1854, heeft de Paus - willende vermijden
alles tvat voor het vervoig aanstoot of aanieiding zoude kunnen
geven tot verstoring der, tusschen den H . Stoei en de Nederlandsche Regering, zoo gelukkig herstelde goede verstandhouding - uitdrukkelijk bevestigd de mededeeling, welke de Apostolische Internuntius bij het Hof der Nederlanden op den 30 Julij
1853 heeft gedaan, betrekkelijk de eedsformulieren, die voor
de Nederlandsche Bisschoppen in lief servolg zullen golden, bij
lief afleggen van den kanonieken eed bij hot ontvangen der
Bisschoppelijke wijding,
Bij die bevestiging is tevens bepaald, das de inhoud van den,
reeds door de tegenwoordige Bisschoppen, afgelegden en naa ;
lret oude, in lief Roomsch Pontificaal vervatte formulier ingerigten eed, moot verstaan worden in den zin der gewijzigde
formuliererr, zoo als die door den Apostolischen Internuntius
op den 30 Julij 1853 aan den Minister van Buitenlandsche Zaken
zijn toegezonden, gelijk bereids was verklaard bij de ofhcieele
nota van Z . E, den Kardinaal Secretaris vary Staat, geda gtee .
kend 4 Augustus 1853 .

Antonelli,

De inwendige organisatie der Nederlandsche Bisdom :nen words
langzamerhand voorbereid .

Aan de oprigting van BISSCHOPPELIJKE KAPIT'TELS, welke eon
voornaam vereischte van de kanonieke instelling der Bisdommen
uitmaken, kan voor alsnog goon gevolg worden gegeven, vermits de daar toe noodige middelen ontbreken .
De indeeling der Bisdommen in DFKEN :ATEN heeft in iedere
diocees plaats gehad .
De kanonieke oprigting en omschrijving der PAROCHIErt, daar
waar deze niet bestaan, worden achtereenvoigende tot stand
gebragt . Naar gelang deze gewigtige aangelegenheid vordert,
worden de tijdens den abnormalen staat der Kerk bier to laude
daargestelde station opgeheven .
Tot opruiming van de, gedurende dien abnormalen staat,
ingeslopene ordeloosheid in bet beheer der kerkelijke goederen
en fondsen, is eon belangrijke slap gedaan, doordien de Aartsbisschop van Utrecht, zoo in die hoedanigheid als in zijne hetrekking van Apostolisehen Administrateur van bet Bisdom van
's Ilertogenbosch, op den 10 April 1854, voor die beide diocesen
cea Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen heeft
vastgesteld . Doze twee Reglementen zijn, bij Koninklijk besluit
van den 31 Mei 1854, n° . 64, voor zoo veel noodig goedgeA
keurd (1) en zullen in working komen bij de kanonieke oprigting van de parochien der beide opgenoemde diocesen .
(1) Het dispositief van dat besluit luidt als volgt :
Hebben goedgevonden en verstaan
Ilet Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in
bet Aartsbisdoni van Utrecht, en dal voor die in bet Bisdom
van 's Hertogenbosch, door den voornoemden Kerkvoogd in zijne
tweeledige bet rekking, op den 10 April 1854 onder n°. 250
vastgesteld, zoo als bet, door hem is aangeboden en hiernevens,
voor elk Diocees, in afschrift is gevoegd, voor zoo veel noodig
good he keuren, onverminderd de gehoudenheid diet Kerkbesturen, em zich, bij de vervulling der voor hen uit dal Kerkelijk Reglement voortvloeijende verpligtingen, tevens ook to
gedragen naar de wet ten en openbare verordeningen, waarbi,j
de hevoegdheid lot bet aangaan van burgerlijke handelingen,
met opzigt tot de zedelijke ligchamen in bet algemeen en tot
de godsdienstige gestichten, kerkelijke gemeenten en inrigtingen
in bet bijzonder, mogt zijn beperkt of aan zekere formaliteiten
onderworpen .

ale

Op den 19 Junij 1854 heeft de Bisschop van Haarlem, vow
Parochiale Kerkbesturen in zijn diocees, insgelijks een zoo-

danig Algemeen Reglement vastgesteld, hetwelk, door den
Koning, bij besluit van den 30 Julij 1854, n 58, op gelijke
wijze is goedkeurd,
Deze Reglementen bevatten allezins doelmatige bepalingen vow
een goed beheer en deugdelijk toezigt ter verzekering van de
stoffelijke belangen dee Parochien .
De inhoud flier Reglementen is geheel eensluidend, waarorr
bet bier voldoende zal zijn alleen to laten volgen bet

ALGENIEEN REGLEMENT
VOOR DE

PAROCHIALE KERKHESTUREI~
1N UET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT .
VOORAFGAANDE BEPALINGEN .

Artikel 1 .
Elke thans bestaande, of nader door den Aartsbisschop op
to rigten, of bij splitsing of vereeniging dear to stellen Parochie
is aan de bepalingen van flit Reglement onderworpen .
Art .
De zorg voor hare tijdelijke of stoifelijke belangen wordt in
iedere Parochie,, onder bet kerkelijk gezag van den Aartsbisschop, opgedragen aan een P'arochiaat Kerkbeatuur, hetwelk
dien ten gevolge belast is met bet aangaan van alle burgerlijke
hande~ingen, waartoe de Parochie in hare hoedanigheid vary
zedelijk ligchaam de bevoegdheid bezit .

Z,MeNSTELL1NG VAN IIET P,tROCtflALE KERKBESTULt~ .

Art . 3 .
llet Kerkbestuur bestaat
a . nit den tijdelijken Pastoor of zijnen hlaatsvervanger in
die hoedanigheid ; en
b . nit een, door den Aartsbisschop, naar gelang van de meerdere of mindere belangrijkheid der Parochie, vastgesteld
getal leden, die den naam van Xerkmaesters dragen .
Art . 4 .
De Pastoor of zijn plaatsvervanger is voortdurend en van
regtswege Voorzitter van het K .erkbestuur .
Jlij leidt de werkzaamheden van dat bestuur handhaaft, de
orde in de vergadering van hetzelve en zorgt voor het naauwkeurig naleven van dit Reglement, en de daartoe betrekkelijke
voorschriften en bevelen van den Aartsbisschop .
Bij ziekte of afwezigheid kan de Pastoor zich doers vervangen
door zijnen Kapellaan, of daar, waar deze niet aanwezig is,
door eenen daartoe door hem benoemden Kerkmeester .
Bij het overlijden of bet ontslag van den Pastoor, tot aau
de optreding van zijnen opvolger, gaat de betrekking van Voorzitter over op den Deservitor of den oudsten Kapellaan, terwijl, in geval deze onthreken, die hetrekking voorloopig wordt
waargenomen door den oudsten Kerkmeester .
Onder het voorzitterschap van eenen Kerkmeester kan gees
hesluit worden genomen dan in dringende gevallen en behoudens de nadere goedkeuring van den Aartsbisschop .
Art . 5 .
De Kerkmeesters rnaken geen afzonderlijk collegie uit, maar
handelen en besluiten steeds ass een eenig bestuur met den
Pastoor of zijnen plaatsbekleeder, ten zij de Pastoor overleden
of ontslagen en nog geen antler Geestelijke met de waarneming
tier pastorele hediening belast is, in welk geval Kerkmeesters
gevoegd zijn to handelen en to besluiten, behoudens nadere
goedkeuring van den Aartsbisschop .
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Art . 6 .
De Kerkmeesters worden benoemd nit de achtingwaardigste
en bekwaamste meerderjarige mansleden der Parochie .
Deze benoerning geschiedt door den Aartsbisschop, uoor de
eerste maal regtstreeks, en vervolgens, bij iedere aftreding of
ontstane vacature, nit eene door bet Kerkbestuur aan den Aartsbisschop in to zenden voordragt van twee kandidaten, welke
worden verkozen overeenkomstig een daarvoor binnen de eerste
zes maanden, door bet nieuw ingestelde Kerkbestuur, onder
nadere goedkeuring van den Aartsbisschop, vast to stellen Buis3toudelijk Reglement.
Art . 7 .
Nabestaanden in den bloede of door aanhuwelijking, tot den
graad van Oom en Nee f ingesloten, molten niet gelijktijdig le~
den zijn van bet Kerkbestuur .
Opkomende verzwagering zal echter de dadelijke aftreding
van den Kerkmeester, door wien de verzwagering wordt aan~
gebragt, niet ten gevolge hebben , maar zijne herbenoeming
beletten .
Door hat overlijden der vrouw, walker huwelijk tie zwagerschap heeft veroorzaakt, houdt bet beletsel, hieruit ontstaan, op .
Art . 8 .
Tot Kerkmeesters zijn niet benoernbaar
a . loontrekkende bedienden van de kerk of van den Pastoor ;
b . gewone leveranciers van de kerk ;
c, aannemers van eenig belangrijk werk, waarvan de kosten
nit de kerkekas of uoor rekening der Parochie betaatd
worden ; en
d . zij, die wegens overjarige schuldvorderingen, debiteuren
van de kerkekas zijn .
Kerkmeesters in een van daze gevallen gerakende, zijn verpligt hun ontslag nit die betrekking to yr agen , waarop de
Aartsbisschop, naar gelang van de omstandigheden, beschikt .
Art . 9 .
Van bet kerkmeesterschap zijn uitgesloten, zijc

a, die de vet vulling van hunnen paaschpligt verzuimen, of
een openbaar ergerlijk levensgedrag leiden ;
b, die niet in het voile genot hunner burgerlijke regten zijn ; en
c. die in hunne maatschappelijke betrekking kennelijke blijken
van kwade trouw of van onhekwaambeid opleveren .
Art . 10,
De Kerkmeesters blijven niet langer den vier jaren leden van
bet Kerkbestuur .
Zij treden beurtelings af, volgens de bepaling, welke daarm
voor door den Aartsbisschop gernaakt wordt bij bet vaststellen
van bet getal der Kerkmeesters op den voet van art . 3, § b .
De aftreding geschiedt op den tweeden Zondaq na Paschen .
De aftredende Kerkmeesters zijn dadelijk weder verkiesbaar .
Na hunne wederbenoeming, treden zij op als jongste leden
van bet Kerkbestuur .
De optreding der Kerkmeesters heeft pleats op den tweeden
Zondaq na Paschen .
Art . Ii .
Binnen de eerste tien dagen der vaste van bet jeer, waarin
een gedeelte der Kerkmeesters zal moeten aftreden, geschiedt
de vet kiezing der kandidaten, welke op den voet vary art . 6,
door bet Kerkbestuur aan den Aartsbisschop worden voorge •
dragen, ter vervulling der vacaturen, welke, door die aFtreding, in bet Kerkbestuur zullen ontstaan .
Art . 12 .
De vervulling van de door' ster fgeval, verandering van woon .
plaats, ontslag of anderzins openvallende betrekking van Kerk •
meester, geschiedt op den voet van bet vorige artikel, en wet
binnen eene maand, volgende op die, waarin de vacature is
ontstaan .
Ieder, in dat geval, benoemde Kerkmeester blijft zoo lang
lid van bet Kerkbestuur, als hij, wiens pleats vervuld moet
worden, zoude geweest zijn .
Art . 13 .
Wanneer de verkiezing der kandidaten, ter vervulling der° in
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de beide vorige artikelen bedoelde vacaturen, net hinneri den
bepaalden tijd plaats heeft, en ook, wanneer de benoemde
Kerkmeesters zich hunne verkiezing niet laten welgevallen, en
de belanghebbenden in dit geval niet in tijds voor eerie nieuwe
verkiezing van kandidaten zorg dragen, zal de Pastoor daarvan
dadelijk kennis geven aan den Aartsbisschop, die alsdan zal
bevelen, dat alsnog binnen veertien dagen tot de verkiezing
worde overgegaan .
Indies dat bevel gees afdoend gevolg heeft, zal de Aartsbisschop, zonder larger naar de voordragt van kandidaten to
wachten, voor ditmaal regtstreeks de benoeming doer en alzoo
zorgen, dat het Kerkbestuur naar behooren voltallig blijve .
Art . 14 .
Voor dat een Kerkmeester als lid van het Kerkbestuur zitting
neemt, wordt bet van glen Aartsbisschop ontvangen hesluit zijner
benoeming, door de zorg van den Pastoor, openlijk afgekondigd in de kerk .
Art . 15 .
Een Kerkmeester kan, op zijn verzoek, eervol wor den ontslagen door den Aartsbisschop, nadat het Kerkbestuur op dat
verzoek is gehoord .
De Aartshisschop kan, om gewigtige, ter zijner beoordeeling
staande redenen, een Kerkmeester nit die betrekking verwijderen, of ook het bestaande Kerkbestuur geheel ontbinden,
nadat, in beide gevallen , een volledig onderzoek der feiten
heeft plaats gehad en de beklaagden in hun belang zijn gehoord .
Ilet besluit van den Aartsbisschop, waarbij het eervol ontslag, de verwijdering of de ontbinding wordt bepaald, reJelt
(evens de vervulling van de daardoor ontstane vacaturen en de
verdere gevolgen in verband met de omstandigheden .
WERKZAAMHEDEN EN BEVOEGDHEID VAN IIET
PAROCIIIALE KFRKBESTUUR .

Art . 16
Het Kerkbestuur vergadert ten minste vier males 's jaars, ten
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elude de aan hetzelve opgedragen belangen in overweging to
nemen en to regelen .
Elke vergadering wordt gehouden in een daartoe geschikt
vertrek der kerk of pastorij .
De voor de gewone vergaderingen bestemde dagen worden be~
paald bij een door het Kerkbestuur vast to stellen Reglement van orde .
In dringende omstandigheden kan bet Kerkbestuur buitengewoon vergaderen, waartoe de leden door den Voorzitter of
zijnen plaatsbekleeder worden opgeroepen .
Van bet verhandelde in elke vergadering worden behoorlijke
aanteekeningen gehouden en de daartoe betrekkelijke stukken
zorgvuldig bewaard .
Art . 17 .
Het Kerkbestuur benoemt uit zijn midden een Secretaris en
een Penni-ngmeester . Het regelt hunne werkzaamheden en verpligtingen, en maakt de noodige bepalingen tot verzekering
van bet daarop vereischte toezigt, tot waarborg der verantwoordelijkheid van de gezamenlijke leden van bet Kerkbestuur .
In Parochi~n van duizend Communicanten en daar heneden,
kan de betrekking van Secretaris aan den Voorzitter of aan den
Penningmeester worden opgedragen .
De betrekking van Penningmeester kan, als fret Kerkbestuur
sulks in buitengewone omstandigheden geraden ach1, vereenigd
worden met de betrekking van Voorzitter . Tot die vereeniging
wordt echter altijd de voorafgaande goedkeuring van den Aartsbisschop vereischt .
Het dagelijksch bestuur wordt opgedragen aan den Voorzitter
en den Penningmeester,, terwijl bet Kerkbestuur bepaalt
a . hoedanig de overigen zijnen leden daarin of in andere
werkzaamheden sullen medewerken of behulpzaam zijn : err
b . aan welke regels van beheer en toezigt de handelingen
van bet dagelijksch bestuur sullen onderworpen zijn .
Art . 18.
In de vergaderingen van bet Kerkbestuur raadplegen de leden
under de leiding van den Voorzitter .

De besluiten worden genomen met volstrekte meederheid van
stemmen der in de vergadering tegenwoordig zijnee leden .
Bij bet staken der stemmen heslist de stem van den Voorzitter .
Er kan goon finaal besluit genomen worden hij afwezigheid
van den Pastoor of zijnen plaatsvervanger, noch wanneer de
helft van bet bepaalde getal Kerkmeesters niet in de vergadering
tegenwoordig is .
Do besluiten van bet Kerkbestuur kunnen, voor zoo verre zij
met de kerkelijke wetten of bet algemeen belang der Parochie
strijden, door den Aartshisschop buiten working gesteld worden .
In bet geval, voorzien bij artikel 5, heeft bet besluit, zonder
medewerking van den Pastoor of zijnen plaatsbekleeder genomen,
bet vereischt.e gevolg, wanneer bet door den Aartshisschop
wordt goedgekeurd .
De van bet Kerkbestuur uitgaande stukken worden door glen
Voorzitter en door den Secretaris onderteekend .
Wanneer die beide hetrekkingen in edn persoon vereenigd
zijn, geschiedt de merle-onderteekening door eon antler lid van
bet Kerkbestuur .
A r . 19 .
Hot Kerkbestuur hehartigt met ijver en trouw tie aan hetzelve
opgedragen belangen . Het zorgt aanhoudend voor en oefent een
rigtig toezigt uit op
a . de parochiaie kerk , pastorij, kosterij , bijkerk, kapel,
begraafplaats en alle andere, voor rekening en ten be~
hoeve der Parochie daargestelde inrigtingen of gestichten,
welke tot haar kerkwezen behooren ;
b . de, aan die gebouwen, inrigtingen of gestichten verbonden
goederen en fondsen, daaronder begrepen de inkomsten
en uitgaven , de toevallige baton en lasten, mistgaders
alle andere regten en verpligtingen ;
c . bet good en deugdzaam onderhoud, de behoorlijke instand~
hounding en de verzekerde bewaring van alle parochiaie
onroerende en roerende bezittingen, inzonderheid ook van
de kerkelijke archieven, bewijzen van eigendom en andere
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fuels en papieren van waarde, mitsgadera van de schilderijen, kunst- of gedenkstukken en verdere belangrijke
voor werpen .
Het regelt voorts : de stoffelijke behoeften en de middelen ,
om daarin to voorzien ; de voorwaarden van verhuring of verpachting der vaste goederen en overige rentgevende of vruchtdragende bezittingen, daaronder hegrepen de zitplaatsen in de
kerk, bijkerk en kapel, alsook de uitgifte van graven op de
parochiale begraafplaats ; en eindelijk apes, wat verder in zijnen
werkkring vet cischt wordt of dienstig is ter veezekering van een
deugdelijk beheer en de deswege verschuldigde verantwoording .
Art . 20 .
Zonder schriftelijke magtiging van den Aartsbisschop, is bet
Kerkhestuur niet bevoegd tot het aangaan van burgerlijke bandelingen, welke de palen van gewoon beheer to buiten gaan .
Onder zulke handelingen behooren
a . bet aannemen of verwerpen van erfstellingen, legalen,
schenkingen of fondatien ;
b. bet aankoopen van onroerende goederen ;
c, bet verkoopen, verruilen, verpanden, met erfdienstbaar .
heden of anderzins bezwaren en het voor langer dan drie
achtereenvolgende jaren verhuren van vaste goederen of
onroerende zaken ;
d . het verkoopen, verruilen, verpanden of op welke wijze
ook aan zijne bestemming vervreemden van voorwerpen
van kunst, geschiedkundige gedenkstukken of andere,
eenige aanmerkelijke waarde hebbende roerende zaken ;
e. het doen van geldleeningen, het aangaan van transaction
of andere bezwarende overeenkomsten ;
f. bet oprigten, afbreken of van gedaante veranderen van
kerkelijke gebouwen, en het doen van buitengewone herstellingen ;
cg . bet aanleggen van begraafplaatsen ;
ii . bet instellen en opheffen van parochiale of tot het kerkwezen behoorende inrigtingen ;
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bet doers van hoofdelijke omslagen en het invoeren en afT
staan van kollecten ; en
.
3 bet voeren van processes, als aanlegger of verweerder .
Art . 21 .
Aan den Pastoor is in het bijzonder opgedragen ;
i.

a . de regelirg der kerkelijke diensten, plegtigheden en al
hetgeen verder tot zijne geesteli3ke bediening behoort ;
b, de zorg voor de handhaving der goede orde in de kerk,
op de parochiale begraafplaats en onder de godsdienstoefeningen ;

c, de wijze, waarop de stoelen, bankers en ofFerkisten moeten
geplaatst worden, mitsgaders, hoe de kollecten, afkondigingen en andere verrigtingen in de kerk kunnen geschieden ;
d . het al of niet toelaten van voorwerpen, welke ten gebruike, tee vereering of tot versiering in de kerk en
sacristij mogten bestemd worden ;
e . de inrigting van bet altaar, de communiebank, den predikstoel, bet orgel, het zangerskoor en hetgeen verder tot
uitoefening of bediening van de godsdienst behoort ;
f. de behandeling, bet gebruik, de bewaring of verzorging
tier gewijde eaten, gewaden, boeken en alle overige voor
de uitoefening en bediening van de godsdienst noodige
kerk • en altaargeraden, daarcnder begrepen de behoeften
aan brood, wijn, wierook, waslicht en verdere vereischte
voorwerpen van verbruik ; en
g . bet houden, inrigten en bewares der doop-, trouw-,
sterf- en andere boeken en bescheiden, tot bet eigenlijk
gezegd pastoraal archief behoorende .
Ten aanzien van deze en alle overige, de pastorale bediening
betreffende zaken, gedraagt de Pastoor zich uitsluitend naar de
bevelen van den Aartsbisschop of volgens de bestaande kerkelijke voorschriften .
Wanneer, wegens de aanschaf Ing en bet onderhoud der kerken altaarbenoodigdheden, uitgaven ten taste van de kerkekas
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vereischt worden, zal bet Kerkhestuur daarvoor in de eerste
plaits moeten zorgen .
In geval van verschil over de noodzakelijkheid deter hehoeften, beslist de Aarlsbisschop .
Art . '2 .
De leden van bet zangkoor, de organist, de koster, de koorknapen, de klokkenluider, de opzigter of grafmaker der parochiale begraafplaats en de verdere hedienden der kerk zijn, bij
de uitoefening van hunne kerkelijke dienst, aan den Pastoor
alleerr on(Iergeschikt .
Zij worden door den Pastoor aangesteld en ontslagen . Ilunne
helooning wortt, op de voordragt van den Pastoor, door bet
Kerkhestuur geregeld .

Ad .

23 .

De Aarlsbisschop regelt de vaste kerkelijke inkomsten van
den Pastoor en van de vender in de Parochie aangestelde clienstdoende geestelijken .
Voor zoo ver die inkomsten, bij wijze van wedde of toelage,
uit de kerkekas moeten gevonden of aangevuld worden, worth
(lie wedde of loelage door den Aarlsbisschop bepaald, nadat,
het Kerkhestuur daarop is geboord .
Art . 24 .
De Aarlsbisschop regelt de aan den Pastoor toekomende jury

slolae, oblatien of honoraria .
Hij bepaalt de kerkregtcn , welke de kerkekas zal genieten ,
wegens bet gebruik der kerkelijke ornamenten , bet waslicht en
de overige voorwerpen bij bet vieren van lijkdiensten, uitvaarten, jaargetijden, doop-, buwelijks-, begrafenis- err andere
kerkelijke plegtigbeden .
De aan den Pastoor en aan de in de Parochie dienstdoende
geestelijken ten deel vallende casualia vereischen geene regeling
en blijven geheel huiten den werkkrin g van let Kerkhestuur .
In ;evil er gebrek aan evenredigheid bestial tusschen de
paten en listen der fondatien of stiebtingen, of ook wanneer
in andere upzigten voorziening vereischt wortt omtrent bet
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kwijten van geestelijke diensten en please voorwaarden, zal de
Aartsbisschop dienaangaande de noodige beschikking semen .
Indies door de stichters of weldoeners geese bepaalde hestemming aan de vruchten der gefondeerde goederen of vermaakte kapitalen is gegeven , of wanneer daaromlrent onzekerheid heerscht, zal de Aartsbisschop beslissen, welk deel tier
vruchten aan den Pastoor, aan de kerkekas of aan andere daartoe
geregtigden moet toevailen .
AiL 25
Het Kerkbestuur zorgt, tat op eene veilige plaats in de kerk ,
sacristij of pastorij voorhanden zij eene brandkast of eene voor
verzekerde bewaring geschikte kilt, voorzien van twee of drie
verschillend werkende sloten .
Daarin worden hewaard al de tot bet beheer van bet Kerkbestuur behoorende fondsen , efecten , stichtingsbrieven , hewijzen van eigendom, kerkrckeningen en and~re meest belangrijke titels en bescheiden .
De hoofdsleutel deter kast of kist blijft in handers van den
Pastoor of zijnen plaatsvervanger ; de tweede sleutel en de derde,
zoo die er is , berusten elk bij een' daartoe bepaaidetijk door
bet Kerkbestuur aan to wijzen Kerkmeester .
n

Het Kerkbestuur neemt alle gepaste maatregelen tegen ontvreemding, verduistering, verwaarloozing of beschadigiiig door
brand of anderzins, van de onder zijn beheer staande taken .
Gelijke verpligtingen ber ust in bet hijzonder op den Pastoor
of zijnen plaatsvervanger , ten aanzien van de bcpaaldelijk onder
zijne verzorging en bewaring gestelde voorwerpen .
Deze verpligting gaat over op den oudsten Kerkmeester, ingeval de Pastoor, door ziekte of anderzins , halters staat geraakt,
de bedoelde voorwerpen to verzorgen en to bewares, gees gees
telijk plaatsbekleeder heeft, als ook, wanneer bij zijn overiijden
of ontslag, er gees aster met de waarneming der pastorele
functit;n helaste priester in de Parochie aanwezig is . .

. ../ .
Art
Het Kerkbestuur zorgt, dat er steeds twee volledig opgemaakte
en bijgehouden inventarissen voorhanden zijn, als
a. een van al de onder de verzorging en bewaring van den
Pastoor gestelde voorwerpen ; en
b, een van alle onder bet beheer van bet Kerkbestuur staande
onroerende en van waarde zijnde roerende zaken .
Deze beide inventarissen zullen eene ordelijke beschrijving bevatten van den aard en de hoedanigheid der voorwerpen en hezittingen .
Daarop zullen afzonderiijk omschreven worden de acten of
titels en bewijzen van eigendom van vaste goederen err alle
andere vrucht- of r entgevende bezittingen, met vet melding van
de hoegrootheid der kapitalen, renters en inkomsten, of de
hoedanigheid der reglen en vet pligtingen .
De oorspronkelijke inventarissen zullen door de leden van bet
Kerkbestuur onderteekend, nergens antlers bewaard mogen worden , dan in de bij bet vorige artikel bedoelde kast of kist .
Afschriften daarvan, door bet Kerkbestuur voor echt verklaard,
zullen worden toegezonden aan den Aartshisschop .
De Pastoor zal steeds een dubbel onder zich hebben van den
hierboven onder lilt, a vermelden inventaris .
Art, 'S .
Jaariijks, ter gelegenheid van het doer der rekening, zal er
eene vergelijkende herziening der inventarissen plaats hebben,
ten erode daarop de bijvoegingen, afschai ngen en veranderingen
aan to teekenen .
Bij het overlijden of de verplaatsing van den Pastoor, bet
optreden van zijn opvolger, dig kerkvisitatie, en wanneer bet
vender noodig is, zullen de inventarissen vergelij kend onderzocht, het bewijs daarvan op dezelve geplaatst en onderteekend
wor den .
In geval er goederen ontbreken of in andere opzigten onregelanatigheden ontdekt worden, zal bet Kerkbestuur daarop onverwijld orde stellen, naar gelang de omstandigheden vereischen .
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Van de veranderde of vernieuwde inventarlssen worden at
sehriften, door het Kerkbestuur voor eeht verklaard, toege
zonden aan den Aartsbisschop .
Art, 29 .
De Secretaris zal in enn behoorlijk ingerigt register , ondir
volgnommers en naar orde van dagteekening, hetzij geheel of
voor zoo veel noodig, bij woordelijk uittreksel, naauwkeurig
overschrijven ;
a, de stichtingsacte van de Parochie, van hare kerkelijke ge~
bouwen en overige inrigtin ;en of gestichten ;
b . de fondatie-brieven wegens jaarlijksche diensten en andere
voortdurende kerkelijke instellingen van de Parochie ; en
c, de eigendoms-acten en fuels van regten, welke eene belangrijke of bestendige waarde voor de Parochie opleveren .
Elk afschrift of uittreksel zal geteekend en mett bet oorspronkelijk stuk overeenkomstig; verklaard worden door deco
Pastoor en den Penningmeester .
IIET GELDELIJKE BEREEB Eii1 DE REKENPLIGTIGHEID
V

IIET PAROCRIALE KERKBESTUUR .

Art, 30 .
Jaariijks voor den In Augustus , maakt het Kerkbestuur nenc
volledige begrooting op van de inkomsten en uitgaven , welke
geacht kunnen worden, gedurende de dien3t van bet volgende
jaar (van 1 Januarij tot 31 December) to zullen komen ten
bate en taste van de parochiale kerkekas .
Op die begrooting worden de gewone en buitengewone middelen en behoeften berekend over en vol jaar en ordelijk in
a fdeelingen en artihels gerangschikt en omschreven . Als laatste
post van uitgaaf wordt steeds eene sum voor onvoorziene uitgaven op de begrooting gehragt .
De uitgaven worden geraamd in evenredigheid met ale heschikbare inkomsten , opdat bet kwijten der noodzakelijke behoeften verzekerd zi j , zonder de Parochie boven haar vermogen
to bezwaren of een to kort in de kerkekas to dnen ontstaan .
Het Kerkbestuur zal zich steeds, en inzonderheid hij bet op-

makers der hegrooting, bevlijtigcn om de parochiale geldmid-delen met wijze spaarzaamheid zoodanig to regelen, dat in
gewone omstandigheden, de gelegenheid niet ontbreke tot bet
beleggen of vruchtbaar makers van kapitaat, tee vermeerdering
van de jaarlijksche eigene inkomsten der kerkekas en tot dekking
barer toekomstige buiteugewone behoeften .
Art . 31 .
De hegrooting wordt in duplo opgemaakt, door al de leden
van het Kerkbestuur onderteekend en , voor den 15n Augustus
van bet jaar bet dienstjaar voorafgaande, aan de goedkeuring
van den Aartsbisschop onderworpen .
Na gedane goedkeuring keen een exemplaar dice hegrooting
aan bet Kerkbestuur terug . Zij strekt vervolgens tot grondslag
van zijn geldelijk beheer over bet betrokken dienstjaar , en dus
ook van de invorderingen en betalingen to dice zake, door den
Penningmeester to doers .
Art . 32 .
De Penningmeester is belast met en zal naauwkeurige aanteekeningen houden van alle invorderingen en betalingen, wegens
de aan of ten taste van de kerkekas verschuldigde inkomsten
en uitgaven .
Die aanteekeningen worden , naar de volgorde der hegrooting,
zoodanig ingerigt, dat daaruit duidelijk blijke, vat en hoeveel
voor ieder artikel der begrootinq, moet ingevorderd en kan betaald worden ; welk bedrag daarop ontvangen en uilgegeven is ;
en hoeveel deswege nog to ontvangen en to betalen overblijft .
Ait . 33 .
Wanneer et uitgaven to doers noodig zijn, voor welke geen
artikel op de begrootinq wordt aangetroffen, kunnen zij door
fret Kerkbestuur op de som, bij de begrootinq voor onvoorxienc
uitgaven toegestaan, worden aangewezen .
De Penningmeester zal geene betalingen molten doers boven
het daartoe op de begrootinq bestemde bedrag, tenzij hij, tot
de voldoening daarvan in bet bijzonder is gemagtigd hij een
besluit van het Kerkbestuur .

lndien de op die wijze to dome uitgave meer heloopt den dc ;
som, welke op een of meer andere artikelen der begrooting overQ
schiet of kan worden bespaard, moet lief besluit tot verhooging
van het ctjf'er der begrooting, vooraf door bet Kerkbestuur aan
de bekrachtiging van den Aartsbisschop onderworpen worden .
Ingeval zoodanige verhooging niet uit de gewone inhomsten
ken worden goedgemaakt, moet bet Kerkbestuur daartoe buitengewone middelen beramen, en deze to gelijkertijd aan de goedkeuring van den Aartsbisschop onderwerpen .
At t . 3'~ .
Onverminderd de verpligting van bet Kerkbestuur, om, zoo
dikwijs bet zuiks geraden acht, image to nemen van de kas,
de boeken en de rekenbare bewijsstukken van den Penningmeester, is deze gehouden in de gewone vergadering opening
to geven van zijn geldelijk beheer, onder overlegging van de
in artikel 32 hedoelde aanteekeningen, ten elude bet Kerkbestuur den stand der ontvangsten en uitgaven onderzoeke en , is
bet noodig, maatregelen nerve ter voorziening in hetgeen de
parochiale helangen mogten vorderen .
Art, 35 .
Bij de, door of van wege den Aartsbisschop, to dome kerkvisitatien, zal bet geheel beheer van de tijdelijke of stofFelijke
belangen der Parochie moeten worden blootgelegd, met opening,
ter image en verihcatie, van de kas, rekenin gen, boekhouding,
inventarissen en alle andere schriftaren, acten, titels, hewijzen
van eigendom en regten , aan de zorg , behandehng en bewaring van bet Kerkbestuur, den Pastoor en den Penning
meester toehetrouwd .
Art . 36 .
De Penningmeesier duet jaarlijks in de maand 5laart eene
volledige rekening en verantwoording aan bet Kerkbestuur,,
wegens de gedane ontvangsten en uitgaven , betreffende bet
geheel geldelijk beheer over bet, op den laatsten December dear
to voren geeindigd dienstjaar .
De inkomsten en uitgaven worden claarbij , even als bij de
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hegrooting,

in

a fdeelingen

en artikelen g ordelijk omschreven,

met vermelding van alles wat werkelijk is ontvangen en uitgegeven , als ook van datgene, vat wegens het dienstjaar, bij
het opmaken der rekening, nog in to vorderen of nog to betalen
is over gebleven .
Het Kerkbestuur onderzoekt de rekening en daarbij over gelegde bewijsstukken met de meeste naauwkeurigheid, en zorgt
dat alle daarop vallende bedenkingen behoorlijk beantwoord
en iedere misstellin g , cijferfout of ander gebrek , naar eisch
verbeterd worden .
Wanneer de Penningmeester in gebreke blijft met bet indienen
zijner rekening en verantwoording op den bepaalden tijd of in
het wegruimen der daarop gevallen bedenkingen, en het aanzuiveren van het ten zijnen laste vasrgestelde saldo, of met de
overgifte der in zijne handers gebleven gelden, boeken, acten
en bewijsstukken aan zijn' opvolger, zal het Kerkbestuur hem,
na voorafgaande herinuering en met bepaling van eenen termijn
van edne ma~nd , tot de vervulling zijner verpligting noodzaken
door alle middelen regtens .
Art . 37 .
In de maand April zal de op Lien voet van het vorige artikel,
gedane en in orde gebragte rekening en verantwoording van
den Penningmeester door het Kerkhestuur worden opgenomen
en gesloten , met bepaling van bet saldo, de nog invorderbaar
gebleven inkomsten en de nog to betalen uitgaven, waarvan in
de volgende rekening verantwoording zal moeten geschieden .
Van deze opneming en sluicing wordt aan den Penningmeester
bewijs uitgereikt ter zijner outlasting, en van dat oogenblik
gaat zijne verantwoordelijkheid wegens bet geldelijk beheer
geheel over op bet Kerkbestuur, hetwelk zich daarvan ten aanzien van den Aartsbisschop zal kwijten op den voet, bij bet
volgende artikel to bepalen,
Art. 38 .
Het Kerl,hestuur duet jaarlijks, voor

den eersten Junij, ver-
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antwoording wegens zijn beheer over bet laatst afgeloopen
dienstjaar aan den Aartsbisschop .
Nadat die verantwoording door of van wage den Aartsbisschop is onderzocht en in orde bevonden, zal er den exemplaar
der rekening zorgvuldig bewaard worden in hat archief van bet
Kerkbestuur, en een in bet arebief van hat Aartsbisdom, beiden
voorzien van een bewijs van goedkeuring.
Ingeval er bij den Aartsbisschop bedenkingen tegen de goedkeuring bestaan, worden zij aan bet Kerkbestuur medegedeeld,
en binnen den daartoe gestelden termijn naar behooren opgelost .

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Art . 39 .
Met den dag van bet in werking treden van dit Algemeen
.eglement, houden op van kracht to zijn de vroeger ingevoerde
kerk-reglementen en wijze van beheer, betreifende de parochiale
of plaatselijke kerkgoederen err fondsen .
Met dien dag warden de tot zoolang bestaande Kerkbesturen
of Commission opgeheven en ontbonden, beboudens hunne verpligting tot overgifte en verantwoording van bun beheer en de
daartoe behoorende gebouwen, goederen, golden, archieven,
bewijzen van eigendom of van raglan, aan de meow ingestelde
Kerkbesturen, weike op denzelfden dag in functie treden, en
wier aerate zorg moat worden toegewijd aan de overname van
alles, wat tot hunnen werkkring behoort .
De overgifte en overname geschiedt op behoorlijk omschreven
en van wederzijds gewaarmerkte en onderteekende inventarissen,
ten einde ieders verantwoordelijkheid naar eisch gedekt worde .
Art . 40 .
Daar, waar twee of moor Parochien eene kerkelijke begraafplaats of andere parochiale inrigtingen of gestichten in gemeen~
schap bezitten, zullen de Kerkbesturen diet Parochien, onver
2
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wijid na hunne optreding, orde stellen op de overname en besturing flier gemeenschappelijke bezittingen .
Zij zullen daartoe een of meer Commissarissen benoemen,
die in bet bijzonder helast zullen zijn met bet beheer, bet toezigt en de verantwoordelijkheid van de bier bedoelde parochiale
instellingen, op den voet of naar de beginselen van flit Algemeen
Reglement en volgens zoodanige huishoudelijke verordeningen,
als de gezameniijke Kerkhesturen, ter beboorlijke verzekering
van de gemeenschappelijke helangen der hetrokken Parochien,
vender zullen noodig oordeelen, behoudens de nadere goedkeuring van din Aartsbisschop en onverminderd de verpligting tot
het doen van rekenin g en verantwoording wegens bet aan de
Commissarissen op to dra gen beheer .
Art . 41 .
De hijkerken of kapellen, welker onderhoud en verdere lasten,
huiten bezwaar der parochiale kerkekas bestreden, en welke
tot hiertoe afzonderlijk zijn heheerd geworden, zullen haar eigen

bestuur, a fgcyonderd van hat parochiale Kerkbestuur,

kunnen
hehouden, wanneer de Aartsbisschop daartoe zijne toestemTning geeft .
In flit geval zal het bestuur van zoodanige bijkerk of kapel
kunnen worden ingerigt volgens bet tegenwoordig Reglement,
welk bestuur alsdan gehouden zal zijn, de voorschriften daarvan, even als het Parochiale Kerkbestuur in alien deele na to
levee .
Art . 42 .
De Aartsbisschop behoudt zich voor
a . nader vast to stellen de regelende voorschriften, welke ten
beboorlijke uitvoering of verzekering der bepalingen van
flit AIgemeen Reglement, zullen blijken noodig to wezen ;
h . uitspraak to doen in gesehillen of twijfel omtrent den zin
van tie in flit Reglement opgenomen bepalingen ;
~, aan to vullen of to wijzigen zoodanige artikelen van flit

B.eglement, als bij ondervinding mogten blijken, ter betere
verzekering der parochiale belangen, verandering to behoeven ; en
d, de uitoefening van zijn Bisschoppelijk gezag over de hanA
delingen der parochiale Kerkbesturen le delegeren .
Art . 43 .
Bij lief openstaan van den Aartsbisschoppelijken zetel, gaat,
bet kerkelijke gezag van den Aartsbisschop en dus ook zijne in
alit Reglement omschreven magi en bevoegdheid regtens over
op den tijdelijken Beheerder van het Aartshisdom .
Gegeven to Tilburg, den tienden April achttien honderd vies°
n vijftig .
De Aartsbisschop van Utrecht,
Apostolisch Administrateur van 's Bosch,
(geteekend) i J.

INDEELING

VAN HET

ZwlJSEI~

KERKELIJK GEBIED

DER

DIOCESE1 .

1 . Ret Aartshisdom van UTRECIT bevat :
a, de geheele provincien : Utrecht, Friesland, Overijssel
Groningen en Drenthe ;
b. in de provincie Gelderland : dat gedeelte, hetwelk zich
aan deu regteroever der rivier de Waal uitstrekt ;
c. , in de provincie Zuidholland : de kerkelijke gemeenten Eve riingen, Gorinchem, Leerdnm en Vianen ; en

d, in de provincie Noordholland : de kerkelijke gemeenten
Ankeveen, Blaricum, Bussum, flilversum , Kortenhoef,
Laren, Naarden, en Uithoorn .
II . Het Bisdom van HAARLEM bevat
a, de provincie Zuidholland, met uitzondering van de hierboven onder left, c vermelde vier kerkelijke gemeenten ;
b. pie provincie Noordholland, met uitzondering van de hierboven onder left, d vermelde acht kerkelijke gemeenten ;
e. in de provincie Zeeland, dat gedeelte, hetwelk zich aan
den regteroever der r'ivier de Wester-Schelde uitstrekt.
ill . Het Bisdom van 's HERTOGENBOSCH bevat
a, in de provincie Noordbrabant, dat gedeelte, hetwelk laatstelijk deel heeft uitgemaakt van bet toenmalig Apostolisch
Vicariaat van 's Hertogenbosch ; en
b . in de provincie Gelderland, dat gedeelte, hetwelk insgelijks tot bet zoo even gemeld Vicariaat heeft behoord .
IV . Het Bisdom van BREDA hevat
a, in de provincie Noordbrabant, dat gedeelte, hetwelk laatstelijk deel heeft uitgemaakt van bet toenmalig Apostolisch
Vicariaat van Breda ; en
b . in de provincie Zeeland, dat gedeelte, hetwelk zich aan
den linkeroever der Wester-Schelde uitstrekt en insgelijks
laatstelijk tot bet zoo even gemelde Vicariaat heeft behoord .
V . Het Bisdom van R0ERMOND bevat bet Hertogdom Limburg,
hetwelk laatstelijk bet toenmalig Apostolisch Vicariaat van
Limburg heeft uitgemaakt.

DEKENATEN .

Het grondgebied van ieder diocees is afgedeeld in Dekenaten,
welke de Parochien bevatten, waaruit de diocesen zijn of zullen
worden zamdngesteld .

29
Aa nvankelijk is bet getal der Dekenaten bepaald
in het Aartsbisdorn Utrecht
op 15
>~ Bisdom
Haarlem
16
}'s Hertogenbosch
~~
13
>
Breda
6
Roermond
r}
11
a>

~>

>t

Totaal .

61

PAROCIIIEN .

De nieuwe ornschrijving der parochien is nog niet geheel tot
stand gebragt .
De Farochien en de nog voorloopig in stand gehoudene Statien
en Rectoraten, welkeF eene openbaar erkende KERKELIJKE GEMEENTE
vormen, daaronder dus niet begrepen de bijzondere Communiteiten, welke in gestichten en religieuse instellingen zijn daargesteld, bedroegen,
getal

op den eersten Jul ij 1854 het volgende

in het Aartsbisdom Utrecht
>> >~ Bisdom
Haarlem .
's Hertogenbosch .
~~
Breda
}}
Roermond .

236
198
222
77
178

>a

Totaal

.

. 911

De Dekenaats- en Provincies-gewijze indeeling van die
was op dat tijdstip als volgt

KELIJKE GEMEENTEN

KEx-

30
Aartsbisdom van UTRECHT,

Provincien.

CC
C
C)
M
C1

Dekenaten .

C)

rr
C)

CC

c
CC

c
CC

A

C

C)

G+
C
C

C3
CS
dd
0

z

N

C
C?

C)

w
0

0

0

C)
A

0

v

C?

N

Utrecht

.

19

))

))

u

))

))

Almelo

.

))

1)

15

))

))

))

))

))

Amersfoort

9

))

C)

))

4

))

3

Arnhem .

1

))

))

))

n

15

16

Culemborg

4

))

»

))

))

9

17

Deventer .

n

))

13

))

))

3

16

Doesburg.

1)

))

)1

))

))

15

))

))

15

Groenlo .

a3

C)

15

))

;)

15

Groningen
en
Asses .

))

15

1

u

»

»

13

3

))

))

))

16

Heerenveen

n

12

3

))

1

))

u

))

16

Leeuwarden .

»

17

»

))

))

))

))

))

17

Naarden .

9

))

))

))

))

C)

5

14

Oldenzaal

))

))

»

)i

))

))

15

Zutphen .

))

))

))

14

))

))

14

Zwolle

))

))

13

))

2

>)

))

))

15

42

29

59

13

75

4

Totalen

4

I

236

3B.i1
Provincien .

y

v

9

Dekenaten .

-

Q
C

N

y

w

N

E

~?

9

~~

~~

18

»

18

»

10

»

10

10

))

10

»

11

411

~'

20

»

20

»

11

»

11

»

12

»

12

12

3>

»

12

12

»

~s

12

.

8

»

H

8

.

7

1

»

8

13

~s

»

13

Delft

13

H

»

13

Rotterdam

21

»

»

21

10

10

10

198

Haarlem

.

.

Amsterdam
Purmerende .

.

loom
Wervershoef .
Alkmaar
Beverwijk .

.

.

.
.

.

Ouderkerk .
Alphen
Leyden
Soeterwoude .

.

Noordwijk .

.

.

's Gravenhage .

Iiddelburg

.

Totalen.

.

.

.

.

.

.

86

102

Bisdoln

van

'S

HERTOGE1IBOSCH .

Provincien .

Dekenaten .

c

5

5

Boxtel .

18

18

Cuyk .

21

21

Druten

u

's Hertogenbosch

Eindhoven

18

Geertruidenberg

17

Helmond .

.

.

.

21

Heusden en Zalt •R ommel

8

17

17

17

f

21

»

15

7
1

19

))

19

»

1 `l

19

Oss .

15

3>

15

Ravenstein en Megen .

19

Valkenswaard .

18

Hilvarenbeek .
Nijmegen

I

.

Totalen .

.

.

179

19
>)

43

18

222

Bisdom van BREDA.

Provincien.

~

ctS

C

~

.::d

-...l

c

CJ

Q
~

es

Dekenaten.

..c

ctS

;..,

:§

..0Q

0
0

~

;..,

c.C':i

es

~
~

QJ

Z
~
---------------- !

Brieda.

14

l~

Bergen-op-Zoom .

16

1(;

Elten .

13

13

Ginneken

12

HUlst.

Aardenhurg.

Totalen.

. . .

!

55

»

12

14-

14

8

8

22

77

--

34

$isdom van ROERMOND,

Totaal
per Dekenaat .
Dekenaten .
Alle in
bet hertogdom
Limburg,

Roermond .

`'7

Gulpen .

19

Kerkrade

14

Maastricht .

5

Maastricht (Wijk)

to

Meerssen

17

Schinnen

14

Sittard .

18

Verrlo

.

12

Venray .

27

$ Weert .

15

Totaal

178
Y

PROVINCIES-GEWIJZE RECAPITULATIE

PER

OPENSARE KERKELIJKE GEMEENTEN .

•~

DiocPsen .

o
Provincien .

-r

p .

O

C,

L

O

O

Q

>>

179

55

a

234

75

s)

43

))

)

Zuidholland .

4

86

e))

~)

' 118
i
j 90

Noordholiand

8

102

=)

3~

p

110

Zeeland .

~~

10

)~

22

»

32

42

p

a

>>

a

42

29

p

~~

p

,>

29

»

»

»

59

P

P

,~

13

»

))

»

6

Noordbrabant .
Gelderland .

.

Utrecht .

.

Friesland

.

i
I

59

))

13

»

6

p

.

»

»

»

n

178

178

Totalen .

236

198

222

77

178

911

Overijssel
Groningen .
Drenthe .
Limbur8 .

.

!

an cue hiervoren vet melde 911 kerkelijke gemeenten zijn er
23, welker kerken de hoedanigheid van Kapel (Rectoraat) bezitten . Deze RECTORATEN worden gevonden in bet
Bisdom van s HERTOGEPNBOSCH
Dekenaat Helmond
Cuyk .
»
Ravenstein en Megen

.
.

.

2
1
1
4

Bisdom van ROERMOND
Dekenaat Roermond
e
Gulpen
s~
Maastricht
:~
i\7aastriclit (Wijk
Schinnen .
>>
Sittard . .
Venlo,
r~
Venray
WeerL

.

3
4
I
I
1
2
I
4
2
19

De overige 888 kerkelijke gemeenten hebhen ieder eene pat ochie •k erk . Sommigen hezitten hovendien eene of meet bij-kerken
of kapellen tot parochiaal gebruik .

De EfJZONDERE COMMUNITE1TEN, welke gevormd zijn in ge ••
stichten of instehingen hebhen ieder eene kapel, waarin door
afzonderlijke geestelijken dienst wordt gedaan, Saminigen Bier

i.r

w

JI

kapellen zijn openbaar ; de overigen dienen alleen voor de leden
diet gestichten of instellingen , en zijn niet voor het publiek
toegankelijk . (Zie, omtrent deze Communiteiten, de vorige Jaargangen van dit Handboekje en bepaaldelijk het Eerste Hoo fdstuk
van den Zesden Jaargang . )

SEM[NARiEN .

De Bissehoppelijke Seminaries zijn 5 in getal . Zij bevinden
zich geplaatst in het
Aartsbisdom
UTRECHT
to Cutemborg .
HAARLEM
Bisdom
Warmond .
»
's HERTOGENBOSCH
Haaren .
~j
BREDA
!) Hoeven .
!~
ROERMOND
» Roermond.
l-let eerstgenoemde Seminarie is slechts eerie afdeeling van
het grout Seminarie, hetwelk voor het Aarts-diocees nog moet
worden opger igt . Daartoe is de hofstede Sparrendaal under de
!~

!~

gemeente Uriebergen in de provincie Utrecht aangekocht , welker
inrigting als
rnoet worden tot stand gebragt .
De 4 laatstgenoemde Seminaries zijn in twee afdeelingen
gesphtst . Eerie diet afdeelingen is gevestigd , als volgt
die van het Seminarie Warmond to Voorhout .
»
Haaren
J7ichelsGestel .
~~
Uoeven
Oudenbosch .
Roermond
Roldue .
flog

a%

>>

~~

~~

3)

St .

38

GEESTELIJKHEID .

i-let personeel der , Geestelijkheid, in openbare dienst geplaatst,
verdeelt zich diocees-gevvijs als volgt

'

Diocesen,

Hoedanigheid .

y

C6

L

U
U

r

L
w

1
18

1
I
»
1
15

»
1
u
))
1
18

3
2
))
5
80

13
Dekens (3)
.
15
16
Pastoors en Desservitors (4) 221 182 205
u
))
4
Rectors in openbare kapehen
Vicarissen en Kapellaans .
120 116 190

6
71
»
60

11
148
19
160

61
827
23
646

333 431

155

358

1648

Aartsbisschop
.
Bisschoppen (1) .
Wij-Bisschoppen (Coadjutor)
Vicarissen-Generaal (2) ,
Secretarissen ,
Professoren en Preceptoren .
d

Totalen

1
»
1
))
1
12

371

))
1
))

))
))

D)
))

1
17

»

(1) De zetel van het Diocees van 's Hertogenbosch is voor
alsnog vacant, De Aartsbisschop bekleedt de betrekking van
Apostolischen Administrateur van dat openstaande Bisdom .
(2) Er is tot nog toe slechts een Vicaris-Generaal benoemd,
namelijk in het Bisdom van Breda . Deze is tevens Wij-Bisschop
(Coadjutor) en daarom hier niet aizonderlijk vermeld .
(3) De Dekens zijn tevens Pastoor op hunrre standplaats .
(4) De Pastoors, die tevens de hoedanigheid van Deken be~
kleeden, zijn hier niet medegeteld .

39
Ilet getal der, bij bijzondere Communiteiten en inrigtingen tan
weldadigheid of van onderwijs, dienstdoende geestelijken, is niet
naauwkeurig bekend .
De geestelijken, welke het emeritaat verkregen hebben en als
zoodanig, wegens hoogen ouderdom en Iigchaams gebreken,
pensioen genieten, beliepen op 1 Juli j 1854 een petal van 86,
hetwelk zich diocees-gewijs verdeelt als volgt
Aartsbisdom van Utrecht
26
Bisdom
Haarlem
19
~~
's Hertogenbosch . .
21
»
» Breda
2
Roermond
18
~>

Totaal

86

Gedurende het jaar 1853 zijn er 34 Geestelijken tot de Neder~
landsche Bisdommen behoorende, overleden .
Van dat 34ta1 waxen er 28 bij hun afsterven in bediening
geplaatst . De overige 6 bevonden zich, ter zake van hoogen
ouderdom, ziekte of anderzins, huiten bediening .
Naar de betrekking, welke de overledenen hadden bekleed
verdeelt zich bet petal flier overledenen als volgt :
25 Pastaors .
9 Kapellaans .
Van die geestelijken behoorden tot
het Aartsbisdom van Utrecht . . . . 4
» Bisdom
van Haarlem . . . . 5
>r
~~
's Hertogenbosch
8
Breda
5
Roermond . . . 12
9

»

~,

Totaal 34
Gedurende het laatste tiental jaren aan 1854 vooraf gegaan,
bedroeg het petal der overledene geestelijken van de toen~

40
malige Kerk-distrikten, welke (hans de Nederlandsehe Bisdorn~
men uitmaken , als volgt
In 1853 .

.

34

» 1852

57

t1851

36

1850

32

» 1849

29

,a

1848.

48

1847 .

.

)) 1846,

.

~ 1845,

.

1844 .

28
38

.

39
34

lyliddelbaar petal 37,5

i)OTATIEN HIT

'SRIJKSK%S

TEN BEHOEVE
VAN DE GEESTELIJK E N DER NEDERLANDSCHE
BISDOMMEN OP DE STARTS-BEGROOTING
VOOR 1855 VOORGEDRAGEN .
KERKELIJK BESTUUR .
f 2,500

Jaarwedde van den Aartsbissctiop
Idern van 4 Bissehoppen a f 2500
n

~)

10,000

1 Vicaris •G eneraal
5 5ecretarissen a f

400

-=

-

800

-

2,000

5,322

Bureau- en administratie-kosten
Totaal .

.

.

. f 20,622

41
SEMINARIEN .

Jaarwedden van Professoren
i a f800=
4 ' ..600
11 » - 400 --

f 800
-2 , 400
- 4,400
f 7600

Beurzen
5 heele y- 200 =
8 halve
100 =
a

-

11000
- 800
- 1800

Totaal .

.

f 9400

PAROCIIIALE GEESTELIJKEN .

Competentien, jaarwedden, toelagen, enz. werkelijk aan
de betrekking verbonden .
868 Pastoors, Desservanten en Rectors, to zamen f 357,293 .11
548 Vicarissen en Kapellaans to zamen . . . - 84,421 .22
1416
.33
(44l,714
Toegestaan, dock nog niet aan de betrekking verbonden, to zamen . . . . . . . . . . . 5,350.00
Totaal.

. f 447,064,33$

AALMOEZENIERS-DIENST .

In de gevangenissen .
5 geestelijken a f 400 1
»
» R 267
1
-150
9
-100-1
))
40 .r
~>

~>

17

i

»

»

f 2000
-

267

-

150
900
40

Totaal f 3357

42

Voor de lIilitairen .
Er wordt jaarlijks eene to gemoetkoming verstrekt in de kosten
en behoeften van de Roomsch Katholijke militaire Eeredienst .
Deze tegemoetkoming regelt zich naar het gemiddeld getal
der R . K . militairen, hetwelk gedurende het jaar, h-aarover
zij loopt, verbli jf heeft gehouden in het kerkelijk ressort van
den Priester, die met hunne geestelijke verzorging is belast .
Zij wordt berekend
a, op lien gulde-n voor het eerste tiental ;
b, op een golden voor elk daarop volgend tweetal tot en met
honderd ; en
c . op een golden voor elk drietal boven de honderd ; zoo
rrogtans dat een gemiddeld getal van minder dan lien man,
voor een vol tiental wordt gerekend, en dat de to gemoetkoming
in een jaar de som van vijf honderd golden niet mag to boven
gaan .
Deze berekening is niet van toepassing op de militairen in
een kampement vereenigd, nog op het krijgsvolk, dal in tijd
van oorlog, of in andere buitengewone omstandigheden, to
velde trekt . Voor deze beide gevallen worden to zijner tijd de
noodige verordeningen beraamd en vastgesteld .

KERKELIJKE BED1ENDEN .

Competentien van 8 titularissen .

. f 403 .85

.
Totaal .

.

. f 403 .85

PENSIOENEN

van gesupprimeerde Kloosterlingen
18 Religieusen to zamen

.

.

.

. f 4,145

Transporteren ,

1

4,145

43
Per Transport .

.

. , f 4,145

van emeriti Geestelijken

8 van f 106 ---f170

.

•

.

f 1,225

11

» -206 -- - 293

15

» - 300-- - 398

18

>- 407-- - 492

-

12

» -505 --- - 593

-

6,453

-

12,600

21

- 600.

.

-

2,863

. 5,240

a

1 )' -800

•

.

.

.

.

.

8,095

-

800
f 37,276

86
Totaal .

.

.

. f 41,421

TIJDELIJKE ONDERSTAND .
Voolverschillende, door ziekte en hoogen onderdom, buiten

f

2,250

Voor hoogbejaarde gesupprimeerde Kloosterlingen . -

350

dienst zijnde Geestelijken

Totaal .

.

. , f 2,600

RIJKS •ONDERSTANDS-GELDEN

ten behoeve vary kerken en pastorijen .

Vaste jaarlijksche som aan eene kerk

.

.

Voor subsidies tot opbouw of herbouw .

Totaal .

.

.
.

.

. f

600

.

. - 15,600

.

. - 16,200

44

SUBSIDIEN

ten behoeve van kerken en pastorijen op de Provincials
begrootingen voor 1855 voorgedragen .

f

Voor de Bisschoppelijke woning to Roermond
}~

.
kerken en pastorijen in de provincien Zuid-

350

holland, Noordholland, Utrecht, Groningen en Limburg

- 13,500
Totaal .

.

.

. f 13,850

BISDOMS-GEWIJZE VERDEELING

DER

D OTATIEN U IT 'SRIJKS K AS
ten behoeve van de geestelijken der Nederlandsche diocesen,
op de Staats-begrooting voor 1855 voorgedragen .

Aartsbisdom van

UTRECIIT .

1 Aartsbisschop

f

2,500 .00

-

400 .00
1,416 .00

» Vicaris-Generaal
1 Secretaris
Bureau en ad ministratie-kosten
a}

-

Professoren van bet Seminarie
Beurzen . . .

222 Pastoors

86,791 .47
12,151 .00

91 Kapellaans
Voor jaarwedden van Pastoors en Kapellaans
Transporteren .

.

f 103,258 .47

45
Per transport,
toegestaan, dock nog niet aan de betrekking
verbonden
6 Geestelijken dienstdoende in de gevangenissen

Totaal der vaste dotatien .

(103,258 .47
-

.

(104,848 .47

Pensioenen van 26 emeriti geestelijken
.
Tijdelijke onderstand van buiten dienst zijnde
Geestelijken

Totaal •

750 .00
840,00

.

11,571 .00
750 .00

(117,169 .47

B2sdom van HAARLEM .

l Bisschop
Vicaris-Generaal .
I Secretaris . . . .
Bureau en administratie-kosten
» Professoren van het Seminarie
Beurzen

f 2,500.00

-

400 .0
1,188 .00
))

.

f)

- 67,425 .00
170 Pastoors
50 Kapellaans
- 6,200 .00
Voor jaarwedden van Pastoors en Kapellaans
toegestaan, dock nog niet aan de betrekking verbonden
9 geestelijken dienstdoende in de gevangenissen
Jaarlijksche som aan eene kerk
.

4,600 .0
2,150 .00
600 00

.

f 85,063 00

Pensioenen van 19 emeriti geestelijken . . . .
Tijdelijke understand van buiten dienst zijnde Geestelijken 2

9,044 .00

Totaal der vaste dotatien.

Totaal

.

.

.

850 .00
f 94,957 .00

6
Bisdom van 's HERTOGENBOSCH .
I Bisschop
a, Vicaris-Generaal
1 Secretaris

7
o

221
187
S

f 2,500 .00

.

Bureau- en administratiekosten .
Professoren van bet Seminarie .
Beurzen
Pastoors en Rectors ,
.
Kapellaans
Kerkelijke bedienden .

.

-

2,800 .00

f 119,785 .4P

Pensioenen van 21 emeriti Geestelijken .
Tijdelijke onderstand van buiten dienst zijnde
geestelijken
Totaal
Bisdom van

400 .00
1,302 .00

- 90,168 .39h
- 21,944 .17
403 .85
267.00

1 Geestelijke dienstdoende in de gevangenissen
Totaal der vaste dotatien

-

8,025 .00

-

100 .00

.

f 127,910 .41

BREDA .

1 Bisschop
1 Vicaris-Generaal
Secretaris
Bureau- en administratiekosten . . .
4 Professoren van het Seminarie
Beurzen
77 Pastoors . .
.
--60 Kapellaans
Totaal der vaste dotatien
Pensioenen van 2 emeriti Geestelijken .
Totaal

-

f 2,500 .00
800.00
400 .00
462 .00
- 1,600 .00
0

- 38,246 .61
- 6,526 .05

.

f 50,534 .66

.

.

.

862 .00

f 51,396 .66

47
B2sdom van

ROERMOND,

1 Bisschop
» Vicaris-Generaal . . *
1 Secretarh
Bureau- en administratiekosten
1 Directeur van bet Seminarie
»
4 Professoren » >>
13
178
160
1

f

2,500 .00

-

400 .00
954.00
800.00
2,400.00
1,800.00
74,661,64
37,600 .00
100,00

~:

-

Beurzen . .
. . • .
Pastours, Desservanten en Rectors . . . .
Vicarissen
Geesteiijke dienstdoende in de gevangenissen .
Totaal der vaste dolatien

.

.

-

f 121,215 .64

.

Pensioenen van 18 resupprimeerde Kloosterlingen - 4,145 .00
7,774 .00
Pensioenen van 18 emeriti Geestelijken . . . . Tijdelijke onderstand van hoogbejaarde gesupprimeerde Kloosterlingen
350.00
ldem van buiten dienst zijnde Geestelijken .
250.00
Totaal

.

.

•

f 133,734,64

f
. -

117,169 .47
94,957 .00
127,910,41
51,396 .66
133,734 .64

RECAPITULATIE .

Aartsbisdom van Utrecht
Bisdom van Haarlem
,a
's Hertogenbosch .
>> Breda
»
Roermond

.

.

.

•

•

f 525,168 .18 5
Beschikbaar ten behoeve van verschillende
behoe ften deter diocesen
"I'ijdelijke understand voor geestelijken en religieusen
Transporteren .

300.00

. f 525,468 .18

48
Per transport.
Rijks onderstands-gelden ten behoeve van~kerken
en pastorijen
Totaal, uit 's Rijks kas

f 525,468 i85
-

15,600 .00

f 541,068 .18

Uit de Pravinciale fondsen :
Voor de Bisschoppelijke woning to Roermond .
~~ subsidien aan kerken en pastorijen . .
Totaal generaal

-

350 .00
13,500 .00

f 554,918 .18

TWEEDE HOOFDSTIJK.

STATISTIENE,

FINANCIELE,

GESCflIEDKUBDICEI

EN

ANDERE BIJZONDERIIEDEN,

BETREFFENDE

KLRKELIJKE ZAKE1L
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STAAT der BE\OLKING van het Koningrijk tier NEDERLANDEN op

Januarij 1853 .

Zielental.
feitelijke bevolking .
(Wettig getal inwoners .)
Aanmerlcingen .

Provincen .
Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht .

geslaclit .

398,409

201,568

202,119

189,36i

380,361

493,058

190,336

276,764

302,139

578,903

280,381

304,342

238,634

263,275

500,909

241,497

264,809

Zeeland

78,366

82,449

460,785

80,282

83,036

Utrecht

73,981

77,575

45,556

75,679

78,267

125,644

128,791

254,435

126,514

429,4111

Er hestaan cenige kleiiie 'erschillen tusscheii ile cijters der
383,394
(( totalen op 4 Jai2uai/ 1852,
welke in dew staal zijo opgenornen , en die o 1)17 . 1 2 en 13
584,693
van den vorigeui .Jargng van
56,006
dit flandboei/e wordtn aarge
trofler) , vaarvan de oorzaak ge163,318 l legen is in (e reCtihCatieE}, welke
in hel zielenlal van enkele pro153,946
vincien, bij nader 000erz),k zijn
noodzkelijk gewordo
255,915

110,654

109,736

220,390

113,997

140,776

224,773

95,301

98,135

493,436

96,412

99,452

495 .204

41,816

40376

82,252

44,597

42,138

86735

401,753

401,580

203,333

106,436

103,839

210,275

Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht .

geslacht .

Noordbrabant

497,415

200,694

Gelderland

190,997

Zuidholland
iNoordholland

To Iaal .

Totaal .

.

Friesland
Overijssel
Groningen

.

Drenthe -

403,687

Naar ile GODSDIF15sT1E GEZlDcerieelt zich le fit volking
op 4 Januarij 18 53 in
HElD

1J'ettel,ke . Feitelf;lce .
Limburg

.

Katholijket 4,490,672 1213,346
4
ToLalen

Januarij

853

1,531,385

4,593,084

3,124,469

1,559,821

1,60F,485

3 .1 68,006

Onkatholijk 1 .368,432 1,$94,4(8

1852

1,504 .467

1,574,704

3,073,17

4,531,476

9 .587,984

3,119,460

IsraOliten

29,948

24,380

28,645

20,201

48,846

;
4

Vermeerderd .

,

59 .293

. . 59,3( ;,

60,192

, ECHTSCHEIDINGE~'J GEBOORTEN , STERFGEVALLEN

STAAT der HUWELIJKEN

en VEHHUIZI~GE~

,

in bet Koningrijk der NEDERLANDEN, gedurende het jaar 1851.

I
II
Provincien.

- - - - - - - - - - - - - ,-

I!

I,
Leven- I
loose

Levend.

~

Noordbrabaut .

I 2726
I
I

Zuidholland

I

,

Noordhollaud .
.~.

Zeeland

.

t 1249

6t 4

::~

4400

5391

5824

25

3423

54~9

5638

254

1i

4523

62t3

6413

:~~

234

17

4388

4830

4424

324

23

3808

5784

5663

26431 103

i 09

1527

2295

1862

4243

4278

4170

68890

88099

84506

67619

64020

65751

24079

18755

350

39

5289

288

284

8555

335

:::: I

3

6222;

312

_._1

I
I

~.02

i

217

Ii

26

1

_

, in 1851

26768

76

20

107369

5667

5240

473

~

27386

67

23

1053381' 5581

5223

546

~

»

1850

10025

1i985

398

»

8344

47959

6647

1396

8221

14184

5

Limburg.

7952

14077

14,19

660

1

20973

959

1

I

--------1--- _ _
f

Verschil

~

{ Minder .•

203t

9

Meerder .•

618

3

86

17

4271
73

I

!

i5619

18360

Drenthe .

I
I

I

I

t04

7

7

I

I

:

10538

33

1730

I

1gekomen. tro kk en.

I

~ 1.a nmerkingen,

Ver-:

7022

4839

2

~

1::

1:::

Overijssel

Totalen

354! 35

:::;:

2170

Bij

1

8

Friesland

Groningen .

looze.

26

1383

I

Igevallen.1

5553

Ull'rcht .

Sterf-

I

I

3007

Verhuizingen.

'1'

!

onder de

ide.

___________

I

Gelderland

-

I

:I:

I

-

Onechte ,
b~g repen

I
II
ILeven 'I! Leven-

I ::
-------------~

I
I

Geboorten.

_

De eerste aanmerking op den vorigen staat
geplaatsl, is alhier ook van toepassing , ten
aanzien van de « totalen ill 1850,» welke
in dezen staat zij n opgenomen en die op
blz. 26 en 27 van den Zevenden Jaargang
van dit Handboekje worden aangetroffen.

Naar gelang van de bevolking, werden de
meeste HIJWELlJKEN eesloten in 1\"oordhotland, Ziadnotiand en Utrecht, de minste
in Limburg, LV oordbrabant en Drenthe.
De ECHTSCHEIDINGEN bereikten in 18E,1 het
hoogste cijfer sedert 1840.

Het grootste aanlal ONECHT GEUmmNEN,
vergeleken met de gehorenen in het algemeen , leverden Zllidholland, lVoordholland en Utrecht, hel kleinste aantal : Friesland> lYoordbrabanl en Uverijsset.
De provincien Zeeland, Zuidholland en
Noordhouand , welke de gunstigste reden
van het getal GEBORENEloi tot de bevolkiug
opleverden , verkeerden , len aanzieu der
STERFTE, in den ongunstigsten toestand,
De OVERMAArr del' geborenen Loven de overledenen was het grootst in Friesland, Groningen en Zeeland, het kleinst in .IVoordbrabant) Limburg en Utrecht.
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STAAT vaii tiet petal der LANDVEIIHU!ZEBS

over ZEE vertrokke

[ bet Koni(1grijk der

,jn den jare

Hoofden van huisgezinnen
of
op zich zelve staande personen .

0

L+ U
.0
0

Noordbrabaiit .

I

Gelderlanil . . .

41

Zuidholland . .

46

No ordholland .

13

Zeeland

93

. . .

Friesland . . . ,

0
.0
$
Q
'0
0
0

.

4

1338

I
I

1

270

Verbetering van stand en

9

426

13

101

12

47 1748

2

323

bestaan is bij verve de mees-

2

9

59

5

39

15

4

5

3

43

»1528

))

104

4

58

I

5

9

4

"

17

))

2

4)

))

6

4

))

)4

64

7 26

42

31

13

))

12

)>

?)

,
4)!

))

38

1)

29

90

178

ten de heweegrede tot hun

4)

24

60

127

vertrek .

45 111

2

262

2 5

4)

13

27

72

238

107

4

6

))

I

10

I

647

87

46

28 I

38 100 I
2

4 07

181 j

Onder de vertrokkenen tell
I men :
I Predikant .
4 Priesters (Zendelingen) .

164

5 9

))

6

0
0
0

125

2

8

0

36

))

))

.

0
0

32

4

76

Groningen .

0

0
.0

64

1)

55

.0
C

0

4.'
0

12

))

))

0 ~

0

.r
0
0

Aanmerki nen .

0

0

I

£4
J

108

Overijssel . . . . 7

Totalen

personen .

0

0
0

Utrecht . . . . 2

L

Medeenomen
Kiasse .

0

Q

Limbnrg

853 .

0

Provincien .

Drenthe .

NEDERLANDEN

246

10

19

5

4)

16

1 1256 735

8

4646

I

2 God g eteerden .
I Onderwijzer .
I I Personen hebben als oorzaak van hun vertrek opgegeven (cgodsdienstige begrIppen .))

GPGAVE

van

het

gemiddeld petal der ROOMSCH

KAfiHOL1JKE MILITAIREN

schappen) ,

(ondero ffCcieren en man-

welke gedurende het jaar 1855 in

de verschillende garnizoens-plaatsen des Rijks,
als

dienstdoende

Provincie

zijn aanwezig geweest,

NOORDBRABANT .

Bergen op Zoom
Breda
Crevecoeur (Fort) (1) .
Geertruidenberg
Grave . . .
. .
's Hertogenbosch . .
Heusden . .
Tilhurg .
. . .
Willemstad ,
Woudrichem

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.
.
.

185
427
10
19
152
491
21
153
23
14
1495

Provincie
Arnhem
Doesburg .
Harderwijk

.

GELDERLAND .

184
14
136

.
..

.
Transporteren .

(1) Kerkelijk onderhoorig aan Ernpel .

334

1495

57
Per transport,
Loevensteiu (Fort) (1) .
Nijmegen ,
Zutphen . .

Provincie

.

334 1495
13
316
24
~--- 687

ZUIDHOLLAND .

Brielle .
Delft
.
Dordrecht . .
Gorinchem
Gouda
's Gravenhage
.
Hellevoetsluis
Leyden .
Rotterdam
. .
Wierickerschans (fort) (2)
\Voerden

.

41
232
38

.

138

.

44

.
. ,
.

682
52
251
56
8
90

.
.

.

--- 163`?
Provincie
Alkmaar .
Amsterdam
1-Iaarlem' .
Helder . .
Medemblik
Naarden

.
.

.
.
.

.
.

.

NOORDHOLLAND .

.
.

.
.

.

.
.

.

.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.

.
.
.
.

65
214
195
102
126
20

a

791
Transporteren .

.

.

(1) Kerkelijk onderhoorig aan Woudrichem .
(2) Idem Bodegraven .

.

4605

Per transport .
Provincie
.
Breskens . (l)
Ellewoutsdijk . (2) .
Middelburg .
Neuzen .
Philippine
Rammpkens (Fort) (3)
Sluis
.
Veere .
Vlissingen .

4605

ZEELAND .

112
9
37
106
14
6
21
24
344

. ,
.
.

.

673
Provincie UTRECHT .
Amerstoart
Utrecht .

197
304
- -

501

Provincie FRIESLAND.
Harlingen
Leeuwar den

18
247

.

265
Provincie OVERIJSSEL .
Deventer
Kampen
Zwolle

227
141
57
425
Transporteren .

(1) Kerkelijk onderhoori aan Groede .
(2) Idem Kwadendamme .
{3) Idem Vlissingen .

.

.

.6469

Per transport
Provincie
Delfzijl
Groningen

.

.

6469

GRONINGEN .

.

.

•

20
168
188

Provincie

DRENTHE .

Asses

15
32

Koevorden

47

Hertog'dom

Maastricht
Roermond .
Venlo

LIMBURG .

.

X084
54
134
1272

Totaal

7976

Dit totaal bestaat alleen uit ondero ff cieren en manschappen
der landmagt .
De off cieren zijn daaronder this niet merle€ ;eteld . Het getal
der bij de landmagt dienstdoende Roomsch Xathotijke off cieren
bedraagt ruim 300.
1-let geheel getal van de krijgs- en zeelieden, hetwelk hier to
Lande in werkelijke dienst is, wisselt naar de omstandigheden
gedurig af .
Volgens de opgaven van 1 Januarij 1852 bevonden zich toes,
under de feitelijke bevolking der provincien, de navolgende ge~
tallen werkelijk dienstdoende

60

in i oordbrabant,
a Gelderland .
Zuidholland
» Noordholland,
» Zeeland,
» Utrecht .
» Friesland .
» Overijssel .
» Groningen •
» Drenthe,
» Limburg

Krijgslieden .

Zeelieden,

4021

18

1777

b~

.

Totalen .

.

.

.

4443
2208
1683
714
600
1038
595
218
2606

`?68
535
654
»

19903

1509

u

1
»
»

De sterkte der zeemagt was op dat tijdstip, zoo binnenn als
huitenlands, in het geheel 5136 man .
Als de landmagt voltallig is, darn bedraagt het leger in vredestijd to zamen tussehen de 40 a 50 duizend man ; terwiji de in
oorlogstijd daarbij to voegen eerste ban tier schutterijen nog
ruirn 80 duizend man kan opleveren .

EEREDIENSTEIV .
START van het middelbaar bedrag der BEZOLDIGINGEN, voor
de leeraren van de versehillende godsdienstige gezind-~
heden , op de Staatsbegrooting van 1854 uitg~trokken ,
berekend naar hot getal bezoldigde Kerkleeraren volgens
die begrootitig en het zielental dier gezindheden, volgens
de laatste tienjarige volkstelling .

P -~

;~
Gezindheden .

c

9

y~
,~

Hervormde .
Evang .-Luthersche
Herstelde Luth .
Doopsgezinde . .
Remonstrantsche .

x

b'° P
~,

Middelbaar
bedrag

'N
~.

yv~
v v ~,

y
"

,

`~ y

cy ,,
y
L ro
ro
v --

per
bezolper
digden ziel .
leeraar .

. 1434 9,677,585 4 245,291 .455 868 .35 f ;0 .74
.
58
53,660
40,590 .00 699 .830 .75 5
4,200 .00 600.00'0 .47 5
7
8 .877
.
30
16,600 .00 553 33 0,43
38,575
.
25
4,909
22,400 00 896 .00 4 .56 5

Totaal der Protest . . 4554 1,783,6061,329,009 .45 5 855 .24 0 .74 5
Roomsch Katholijke , 1388 4,166,256 449,437 .67 302 .19 0 .36
Oud-Bissch . Klerezy .
18
5,668
0,400 .00 355 .555 1 .13

Totaal d . Christelijke 2960 2,955,530 1,754,839 .12 5 592 .85
Israelitische . . .
9,825 .00 , 655 .00
15
58,626

Totaal Generaat

.

0 .59 5
0 .17

.92 5 1 593 .96 5 0 .58 5
. 2975 3 > 0141561 764,664
>

AANMERKINGEN .
De gezindheden, wier Kerkleeraren niet uit's Rijks kas bezoldigd
worden , telden op 4 Januarij 1850, volgens de tienjarige volkstelling , het volgende zielental
Anglikaansch-Episcopalen . . .
39
647 Grieken . . . .
Hernhutters
295 Armenianen . . .
4
Kwakers
. 9429
4 Onbekenden .
Christelijk afgescheidenen
. 40,308
Makende to zamen 42,723 zielen , welke gevoegd bij het in dezen
staat vervatte zielental van 3,044,156, bet totaal oplevert der bevolking op 1 . Januarij 1850, bedragende 3,056,879 zielen .

EERE DIELVSTEN .
STAAT der, bij de Staats-begrooting van het Koningrijk der NEDERLANDEN, voor den fare 1854, toegestane UITGAVEY, toll
behoeve van de EEREDIENST der onders heidene godsdienstige gezindheden

Jaarwedden
Kos ten

0.'.

0

0

0

•
•

Kosien

•

0
.

,7

van het

Gezi ndheden .

V

'0

der
van het

.

l

Kerkelijke
plaatselijk

Kerk-

Godgeleerd

bestuur .

onder wijs .

pensloenen .
dienstdoende

0

•

Hervormden .

.

.

.

Evang . Lutherschen
Herstelde Idem

.

boopsgezinden .

. ,

Remonstranten

.

.

45,900 .00

1)

29,077 .40

.

4,500 .00

6,500 .00

.

1,600.00

200 .00

V
'0

1,245,211 .45
40,590 .00 ~

.

500 .00

45,34182
30000

1,000 .00

Guld .

52,500 .00

37, 577 .40

.'

V

•

9

Gold

9

9

52,890 .00

9

9

6,000 .00
4 6,600 .00

9
9

9

24,700.00

188,900 .00

3,50000

p

494,198i8

488,900 00

3,500 00

1)

4,640,6$3 .$53 1

9

1,798 .48

4)1,330 .799 .63 5 1 45,641 .82

Guld .

4,396,295 .67$

22,400 .00
2)

geziudheid .

GuId .

Gold .
10,765 .00

4,200 00

4,80000

•

Gold .

16,600 .00

Protestanten

Transpirteren

Guld .

p er

0

0

Guld .

Totaal

V

0

Kerkleeraren .

Guld .

•

'0 k.

3)

41,765 .00

Deze SOlO is het bedrag der ewone bezoldiging uit 's Lands kas van tier, Uoogleerareo in de Gode1etrde facuflelt aari de One hone scholen des Rijks .
2) Deze som bevat : het tracternent van den Predikant hij de Protes[antsche emeerite Ic Sm/ma ad f 1200 , en eene toelage van / 598,48 aan den PrediI

kant der Protestantsche gemeente to Turin , verstrekt wordende als hijdrae tot vinding van zijn trakternent , waartoe door den Koning van Pruissen eerie
gelijke nijdrage wordt geleverd .
3) Deze sorn is , voor het grootste dee! , bestemd tot kwijting der pen sioenen van de Hervormde Predikanten en van hunne weduwen . Het ace
strekt voor de pensloenen van aridere Protestantsche Kerkleeraren en bunne weduwen .
4) Elieronder is begrepen f 485,000 voor kinder . , school- en academIegelden ten behoeve van de Hervormde, Luthersche, Doopsgezinde en Remonstrantsch
Kerkleeraren .

6-4

65

SERE DIEIVSTLti .
i-,,0

o0w

„
•

Jaarwedden
Kosten

Kosten

van het

van het

Kerk-

Godgeleerd

bestuur .

onderwiJ's .

y
c,

der
Gezindheden .

C ,~ C

• A

yC V4

day „a
• o~ o
• vv v

plaatseliJ'k

0

v

Totaal

E . :'
~ °°
r

Kerkeli ke
pensioenen

{
i

per
ezindheid .

dienstdoende
.

0

Kerkleeraren .

.~0c
oca

c

0

x
Gold .

Gold .

Gold .
Gobi .

Per transport

Roomsch Katholijken
Oud-Bisschopp . Klerezy .
Israelieten

.

I

37,577 .90

49,8+6 .00 i

9,000 .00

52,500
.00

4 499,937 .67

4,300 .00

6,400.00

4,025A0 2) 15,500
.00

Gold .
' 15,641 .82
'~ 24,945.51

I

14,765 .00

Gold .
3,5JU .(I0

95,600 .00

44,088 .00

3,357 .00

u
3,500 .00

9,825 .00

i

Guld .
188,900 .00

Guld .
1,640,683 85~

536,244 .18 ~

»

10,700 .00

»

33,350 00

400 .00

5,400,00

5,000 .00

Versehzll, gezzndheden

Totalen

Gold .

80,644 .00

62,077 .40

I

1,766,962,306

40,687 .33

30,865 .00

233,988 .00

Trakte-

J
Bureauen lokaalbehoeften,

Reisen verbliJ'fkosten .

menten .

7,257.00 5,000
.00 i 2,225,973 .04

Bur erli'ke WachtI
pensioenen I golden .
-

,

i
Kosten der Departementen ' Protestantsche en Israelitische Eerediensten
voor de Zaken der

Roomsch KatholiJ'ke Eeredienst

29,350 .00 ! 3,850 .00
2,200 .00 ~ 2,800 .00

150 .00
„

~'
j

33,350 00

2080 .00 1662 50

I

r

2642 .5€
I

Protestantsche en Israelitische Eerediensten

3,500 .00

Roomsch KatholiJ'ke Eeredienst .

3,000 .00

Voor onvoorziene uitgaven besehikbaar .

Totaal Generaal .

.

2,292,570 .54

1 Hieronder zi'n
J begrepen de vaste J'aarliJ'ksche competentien, welke genoten pordcn door 65 Pas toors ad f19,491 .89 5 -- door 19 Kaiellaans a4 f a, 804.22
--- en door 9 andere kerkeliJ'ke
„ bedienden ad f 449 .39 5 . - Voorts f2600 voor zJ deltlken ondezstand aan huiten bediening ~,ziJ'n to kerkeliJ'ke Personen , •eindeli'k
f 600 voor bet J 'aarliJksch mkomen eener kerk .
J
" der Israeliton .
2 ~ Deza som bestaat : uitf 5950 voor bet godgeleerd onderwJr s en f 9550 'oar hot ods~izenstzg
n~
oudez w~Js
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EEREDIENSTEN .
STAAT van de PROVINCIALS UITGAVEN, ten behoeve van de
verschillende Eerediensten, toegestaan op de hegrootingen
der Nederlandsehe provincien voor het Saar 18M .

Subsidies ten behoeve
' van kerken en pastorijen .
Provincien .
Onkatholijke
gezindheden .

Roomsch
Katholijken .

Totaal
per
provincie .

1
Noordbrahant
Gelderland
Z.uidholland .
Noordholland
Zeeland
Utrecht
Fries~and .
Overijssel .
Groni~~gen
Drenthe .
Limburg

f
43,500 .00
6,000 .00
»
2,000 .00
U

3,500 .00
3,500 .00
300 .00

Totalen voor 1854 .
)~

~)

4853 .

Meerder .

.

4,500 .00
3,000 .00
»
2,000 .00

I

))

j

500 00

)»
18,000 .00
9,000 .00
n

4,000 .00
))
u

2,850 .00

4,000 .00
3,500.00
3,150 .00

28,800 .00

42,850 .00

44,650 .00

23,800 .00

44,350 .00

35,4 50 .00

5,000 .00

4,500 .00

6,500 .00

»

)>

Verschil
Minder' .

AAN MERKING.
Ilet verschil ontstaat door dat, op de begrooting van Zuidlzolland
meerder das in bet vorige jaar, is toegestaan, voor de Onkatholijken
f 4500 en voor de Katholijken f 500 ; -- op de begrooting van

Utrecht, ten behoeve van de Katholijken,

f 4000

bij hervatting nit

de vorige begrooting is overgebragt ; _. en ditmaal op de begrooting
van Drenthe voor de Onkatholijken f 3500 is uitgetrokken .
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EEREDIENSTEN
START van de, tell behoeve der
het Kontngrljk der

VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN

gedane STARTS-JITover het dienstjaar 1850, aanvang nemende met
1 Januarij 1850 en eindigende up deu 31 December 1851 .
In

NEDERLANDEN,

GAVEN

Beschikt~aar
volgens de
begrooting,
(6° en 7e
Floofdstuk .)

Hoofd-onderwerpen .

Verevend

Af-

en

of bij-

betaald .

geschreven .

1° . ROOMSCH KATHOLIJKE EEREDIENST .

f 46,92L00

Het Departement . . .

45,749 .59

f-

,204 .44

Het Roomsch Katholijk
Kerkgenootschap . . .

459,125 .485

Het Kerkgenootschap der
Oud-Hissch . Klerezy ,

10,700 .00

l o,575 .00 of -

425 .00

Pensioenen

47,402 .00

47,000 .76 5 af-

401 .235

Totalen .

533,848 .185

452,692 .435

- 6,432 .75

525,987 .79 af- 7,860 .39

2° . ONKATHOLIJKE EEREDIENSTEN .

Het Departement

'

26,250 .00

I

24,493 00 af- 4,757 .00
I

De Protestantsche Kerkgenootschappen . . . . 4,388,543 .465 1,382,560 .555 if- 5,982 .61
'Het Israelitische Kerkgenootschap . . . .
Pensioenen
Totalen .

28,550 .00

26,744 .14 af- 1,805 .86

495,619 .00

490,444 .35 af- 5,174 65

1,638,962 .165 4,624,242 .045 af-44,720 .12
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EEREDIENSTEN .

STAAT van de, ten behoeve der VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN

in het Konlngrijk der

NEDERLANDEN,

gedane

STAATS-UIT-

over het dienstjaar 1851, aanvang nemende met
I Januarij 1851 en eindigende oh den 31 December '185 .
GAVEN

Beschikbaar
volgens de
begrooting,
1 6° en 7e
iloofdstuk .j

Hool'd-onderwerpen,

Verevend

Af-

en

of bij-

betaald .

geschreven .

4° . ROOMSCH KATHOLIJKE EEREDIENST .

Het Departement .

. .

94,000 .00 ,

Het Roomsch Katholijk
Kerkgenootsehap . . .

469,303 .485'

Het Kerkgenootschap der
Oud-Bissch . Klerezy

90 ;700 .00

90,700 .00

Pensioenen

49,420 .00

47,607 .59

af- 9,842 .49

536,023,985

530,846.74

af- 5,206.44

Totalen . . .

93,783 .545 af-

846 .455

458,725 c85 af- 2,577 .50
i

2° . ONKATHOLIJKE EEEiEDIENSTEN .

Het Departement

. .

25,500 .00

23,856,755 af- 4,643 .245

De Protestantsche Kerkgenootschappen . . . . 4,393,0,39 .3654,387,672 .84

af- 5,366 .525

Het Israelitische Kerkgenootschap . . . .
Pensioenen

28,550.00

28,433 .94

af-

116 .09

490,900 .00

989,943 .56

af-

986.44

Totalen . . . 4,627,989 .365 4,629,877 .065 af- 8,412 .30

EER.EDIENSTEN
IN DE

KOLONIEN EN BEZITTENGEN
VAN HET KONINGRLTK DER NEDERLANDEN
IN ANDERE

rERELDDEELEN,

over het jaar 1S51 .

In den zevenden Jaargang van dit Handboekje, hladz . 42--59,
zijn verschillende wetenswaardigheden, met hetrekking tot de
Eerediensten in de Nederlandsehe Kolonien en Bezittii~gen, opgenomen, welke men in den achtsten Jaargang, nog met eenige
hijzonderheden vindt aangevuld .
Met terugzigt op die mededeelingen, volgen aihier wederonn
eenige dit onderwerp betreifende taken .
NEDERL ANDSCIIE BEZITTINGEN IN ASIE .

Bevolking .
Flet cijfer der bevolking van Nederlandsch Indie, wordt hegroot op ruim 17 millioenen ;
Op de eilanden Java en JPIadura, waaromtrent opgaveu zijn
gedaan, welke eene betrekkelijke waarde hebben, was de bevolking op ultimo December 1851 zamengesteld als volgt :
Europeanen en daarmede gelijkgestelde

17,223

Chinezen

125,250

Andere vreemde Oosterlingen
Islanders

26,883
9,514,382
3,608

Lijfeigenen
Totaal .

.

.

9,687,346

0
Ten aanzien van de buiten bezittingen zijn geene zekere opgaven to verkrijgen . Men zie daaromtrent den Staat medegedeeld op bladz . 32 en 33 van den Zevenden Jaargang van dit
Handboekje .
Protesiantsche Eeredienst,

De slotsom van een in de maand Maart 1851 door lief KerkT
bestuur ingediend algemeen verslag aangaande den godsdienstigen en zedelijken toestand der versehillende gemeenten in Indie,
over lief jaar 1848, is, dat hoezeer zich bier en daar gunstige
teekenen van levee en geest opdoen, de toestand der Protestantsche Kerk to wenschen overlaat, en nog veel tot verhetering
en opwekking to doers overhlijft.
Bij art . 6 van bet Koninklijk hesluit van 3 Augustus 1849
n°. 64, werd hepaald, dat hij aldien de Evangeiisch-Luthersche
gemeente to Batavia, met de Hervormde gemeente aldaar words
vereenigd, er under de predikanten to flier plaatse steeds een zijn
zal, genomen nit bet Evangelisch-Luthersche Kerkgenootschap .
In verhand hiermede werd, hij hesluit van 2 Augustus 1850
n° . 1, hepaald, flat, bij aldien binnen den tijd van een jaar de
bedoelde vereeniging niet tot stand kwam, de benoeming van
een vierden predikant to Batavia daarvan niet larger of hankelijk zal worden gelaten .
Naar aanleiding van deze bepaling, verzocht de Kerkeraad den
Luthersche gemeente to Batavia inlichtingen nopens den voet
waarop de bedoelde vereeniging, naar bet gevoelen der Regering, zoo moeten plaats hebben .
Aan flit collegie werd daarop to kennen gegeven :
flat de toetreding van de Evangelisch-Luthersche gemeente to
Batavia tot bet Protestantsche Kerkgenootschap, nit den aard
der zaak, nit vrije beweging behoorde to geschieden ;
flat de Regering zich uitdienhoofde van bet geven den ver
zochte inlichtingen vermeende to moeten onthouden, dock flat
zij den wensch koesterde, flat de bezwaren, welke zich tot dus
verre tegen deze toetreding verzet hadden, door minnelijke
sehikking uit den weg zouden worden geruimd .

Uit deze opmerking nam de Kerkeraad op nieuw aanleiding,
om op deze zaak terug to komen, en to verklaren, dat hot met
zijne zienswijze en naar hij vertrouwde ook met die der gonreente strookte, om de vereeniging nit vrije beweging tot stand
to brengen en dat hot evenmin aan de gemeente als aan den Kerkeraad kon worden geweten, dat de zaak dusverre haar beslag
nog niet had verkregen ; loch dat men zich voorstelde, om
als nu ernstige pogingen in bet work to stellen, om eindelijk
tot eene gewenschte vereeniging to komen .
Na doze verklaring vermeende de Regering, dat daartoe zou
bijdragen cone tijdelijke schorsing van de hierboven aangehaalde
hepating nopens do benoeming van cenen vierden Predikant
voor Batavia .
Onderscheidene Engelsche en Amerikaansche ingezetenen van
Batavia , hadden cone geldolijke tegemoetkoming verzocht tot
gedeeltelijke bestrijding van de uitgaven voor hezoldiging van
cenen Predikant en van verdere kerkelijke uitgaven, ten behoove
van de openbare godsdienstoefening eener gemeente van de
gevestigde A ngiikaansche Kerk .
Ten gevolge daarvan word aan de adressanten to kennen
gegeven :
dat or geene bedenkingen tegen bestaan, om telken jar e, op
aanvrage der helanghebbenden, cone ondersteuning to verleenen
als tegemoetkoming in de kosten der openbare godsdienstoefening van de Engelsche gemeente to Batavia ; en om hot bedrag
daarvan telkens to regelen naar dat der door de gemeente zelve
bijeengebragte golden, hehoudens fret bij de Engelsche wetsbepahngen voor hot inkomen van cenen Predikant, gevestigd
op cone plaats buiten Europa, vastr estelde maximum van 800
pond sterling 's jaars ;
dat hot Nederlandsche Gouvernemont dien ten geVolge genegen
is , om over den jare 1851 , eene ojndersteuning to verleenen,
nadat, ten genoege der Regering, zal zijn aangetoond hot bedrag door de gemeente zelve voor dat joar bijeengebragt .
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Tot dusverre was men bij het verleenen van bijdragen tilt
's Rijks schatkist voor kerkelijke inrigtingen niet naar een vast
beginsel to werk gegaan .
Herhaalde aanzoeken van verschillende kanten om geldelijke
ondersteuning deden in den loop van het jaar 1851 raadzaam
achten, een bepaald heginsel to volgen .
i itsdien wend in 1851 de volgende regel aaagenomen, namelijk dat op die plaatsen, waar van Gouvernementswege hlijvend
Christelijke Geestelijken bescheiden zijn en bezoldigd worden,
bij ongenoegzaamheid der middelen van de gemeente om, hij
een ordelijk beheer der geldmiddelen, in de kosten van de
openbare Christelijke Eeredienst op eene betamelijke wijze to
voorzien, van Gouvernementswege daar toe , voor zooveet de
omstandigheden dit gedoogen , zal worden bijgedragen .
In October 1851 werd op voorstel van het Kerkbestuur bepaald, dat de verschillende gemeenten in de residentie Soerabaija
door de Predikanten tweemaal 's jaars zullen worden hezocht,
met dien vers!ande , da! de regeling voor de gemeente Grissee
vastgesteld en volgens welke een Predikant van Soerahaija die
gemeente eenmaal 's maands bezocht, zal blijven slandhouden,
en de gemeente to Modjokerto, behalve op de doorreis naar
Kedirie, tweemaal 's jaars, nog tweemaal 's jaars afzonderlijk
zal worden bezocht. Met het oog op de belangrijkheid der gemeente to Modjokerto, werd bet noodig geacht haar minstens
viermaal 's jaars door eenen leeraar to doen hezoeken .
Gelijktijdig werden de onderscheiden Kerkeraden op en buiten
Java gemagtigd, nm de kerkelijke reizen door de predikanten
jaarlijks to laten doen, met inachtneming van de deswege bestaande voorschriften . Vroeger en ook in den aanvang van het
jaar 1851, waren voor het doen van dusdanige reizen, speciale
beschikkingen noodig van de Regering, welke eclrter door eerie
algemeene magtiging konden vervallen .
Bij verdere wijziging der, bij besluit van den 3 Augustus
1849 n ° . 64, gedane regeling, werd bepaald, dat to Soeraba1ja

IJ
zullen zijn gevestigd twee predikanten, ieder op eene jaarwedde
van f 6000, in stele van eenen predikant op 16000 en eenen
cap f 4800, zoo als in 1850 was vastgesteld .
In de laatste jaren wares twee zendetingen belast met de
uitoefening van het leeraarsambt to Terna to en Menado . Zi,j
werden daarvoor nit 's Landskas gedefroijeerd,

Roomsch Katholijke Eeredienst .

Ten gevolge van herhaalde aanzoeken van den Baron van
Wijkerslooth van Schalkwijk, Bisschop van Curium en Bezorger
der Indisehe Zendingen, om vermeerdering van Roomsch Katholijke Geestelijken voor de liens( in ladle, wend bet Indiscb
Bestuur uitgenoodigd zijn gevoelen merle to deelen, tern aanzien
der behoefte aan meer Roomsch Katholijke Geestelijken, dock
om vooraf een onderzoek in to stellen, ten opzigte van het
aantal tot lit Kerkgenootscbap behoorende bewoners, hetzij
burgers of militairen , op de buitenbezittingen . Dat onderzoek
duurde bij bet einde van 1851 nog voort .
Intusschen was de Bisschop van Curium in zoo verge op zijne
aanvrage teruggekomen, dat hij verzocht, dat aan twee Roomsch
Katholijke Geestelijken, die als hulppriesters naar Java wenschten
to vertrekken, mogt worden verleend het radicaal, ten einde
in Indie werkzaam to kunnen zijn, en dat aan hen, bij even
tuele vermeerdering, van het getal bezvldigde Roomsch Katholijke
Geestelijken in Oost4ndie, of ingeval van plaatsing bij voorkomende vacatures, zouden worden toegekend de geldelijke
voordeelen daaraan bij de bestaande bepalingen verbonden .
Hierdoor werden de bezwaren vermeden aanvankelijk bestaande
tegen de uitbreiding van het bezoldigd personeel, en de daarop
gebaseerde voordragt tot uitzending van bezoldigde Geestelijken .
Dit gewijzigd verzoek van den Bisschop, Bezorger tier Tndische Zendingen, werd das oak bij een Koninklijk besluit ingewilligd .
Naar aanleiding eener, in November 1851, gedane `rant
4
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werd aan den Bissehop, Coadjutor van den Apostolischen VicariC
van Batavia, to kennen gegeven, dal er bij het Gouvernement
Been hezwaar tegen zou bestaan, dal de geestelijke, die destijds, met goedkeuring van het Gouvernement, eene kerkelijke
hezoekreis zou ondernemen naar de Westkust van Borneo, aldaar
een onderzoek deed naar de mogelijkheid ow derwlaarts cen of
meer Roomsch Katholijke geestelijken as zendelingen to rigten,
en, zoo rnogelijk, aldaar het noodige daartoe voorbereidde,
mils de bedoelde zendelingen zich onderwierpen aan de bepalingen voor de Protestantsche Nederlandsche en vreemde zendelingen , vastgesteld bij Staatsblad van 1834, n° . 3, en van
1837,
39 .
Na iekomene toestemming der Regering, werden, in den loop
van 1851, door de R . K, Geestelijken, kerkelijke bezoekreizen
ondernomden in
eerste, tweede en derde agdeeling op Java,
naar de westeryat'deeling van Borneo, naar Celebes en de Molukken, en naar Banka en Riouw .
Vroeger was bet een der R . K . geestelijken gelukt, ow, bij
gelegenheid van eene kerkelijke hezoekreis op het eiland Banka,
eenige Chinezen tot de Kathoiijke godsdienst to bekeeren . Men
telde in bet laatst van 1849 op Banka 58 Chinezen, die tot het
110.

die

Christendom warm over~,egaan .
De Resident van Banka heegt daaromlrent het volgende herigt
o Onder de Chinezen op Banka bevindlt zich een honderdial,
die bet R . K, geloof hebhen omhelsd . Mij is niet gebleken
van botsiogeu, ywelke vroeger «lei tens he«eerd zijn, plaais to
hebben gevonden , ontstaande uit versehil van godsdienst tus» schen deze en de overige Chinezen op dit eiland, n
n

s~

De gebouwen, uitmakende de pastorij en kosterswoning, gelegen aan de beide zijden van bet R . K, kerkgebouw to Weltevreden, verkeerden reeds lang in zoodanig houwvalligen toestand,
dat zij noodwendig voorziening vereischten ; de geestelijken
warm reeds verpligt geweest tot hunne huisvesting eene particuliere woning to huren .
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De geldmiddelen der gemeente waren ontoereikend, om de
kosten to bestrijden voor de daarstelling van een nieuw gebouw
voor den Bisschop en de vertimmering van de gebouwen tot
eerie pastorij en kosterswoning ; waarom bet Gouvernement
daarvoor eene tegemoetkoming verleende van ruim zestien duizend golden .
1-let getal der dienstdoende geestelijken bedraagt tot dusverre
1
2
1
4

Bisschop.
Pastoors .
Onder-Pastoor .
Kapellaans

Er zijn slechts vier Station gevestigd, als
1 Ic Batavia
op Java .
1 » Samaran ;
1 r~ Soerabaija
1 ~~ Padang
>> Sumatra .

Mahornedaansche Eeredienst .
De verslagen der hoofden van gewestelijk bestuur op Java,
komen in bet aigemeen hierop neder, dat de Nlahomedaansche
schad,?ii (priestess) zich ook in 1851 onderscheidden door emn
stil, rustic; en ordelijk gedrag .
Gedurende dat jaar vertrokken van Java en Madura, ter
bedevaart naar Mekka, 104 personen, terwi l er in bet gebeel
145 van lass terugkeerden .

N EDE1~L ANDSCHE 3EZI 'TINGEN IN AFRIKA .

Uit die bezittingen ter kuste van Guinea, zijn geene herigten
in bet rekking tot de Eeredienst over 1851 ontvangen .
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NE ERLANDSCHE BEZITTINGEN IN AMERIKA .

KOLON(E SURINAME .

$evolkinq.
De bevolking in 1851 verdeelde zich ais volgt :
Vrijen .
De stall Paramaribo c, a 10,174
De forten Zeelandia en Nieuw Amsterdam
en de verschillende posten . . .
1,035
De divisie
Boven Suriname en Thorarica .
118
Para . . .. .
196
Beneden-Commewijne
Beneden-Cottica
117
l atappica
86
Boven •Commewijne
65
Boven-Cottica en Perica .
. . .
84
Saramacca
76
Etablissement van Europesche kolonisatie
aan de Saramacca
98
District Nickerie
214
»
Coronie
34
Etablissement Batavia aan de Coppename .
19
12,382
Totaal .

.

Niet vrijeii .
5,669
104
4,631
3,506
3,261
6,027
2,915
2,729
4,044
2,019
}~
1,783
2,029
440
39,157
51,539

waarvan behooren
tot het mannelijk geslacht
f)
z~ vrouwelijk

6,031
6,351

18,609
0,548

De geboorten bedroegen in 1851 onder
de vrije bevolking

384

met vrije bevolking

a~

1,250
1,634

De ster fgevallen bedroegen onder

de vrije bevolking ,
a

niet vrije bevolking

q

:

742

.

. ,

.

.

1,544
-

2,286

Er zijn 215 slaves weggeloopen, dock 156 teruggekeerd .
331 slaves zijn vrij gegeven,
Protestantsche Eeredienst .
De Hervormde gemeente telt ruim 3600 zielen, waarvan on
geveer 1800 ledematen .
Gedurende bet jaar 1851 zijn bij dezelve 77 tot ledematen
aangenomen en 207 kinderen benevens 6 bejaarden gedoopt .
Bij 's Konings hesluit van den 27 Mei 1851 n° . 10 is goed
keuring verleend op het verrigte, door eene vergadering der
meerderjarige ledematen der Hervormde gemeente to Paramaribo,
ter voorziening in rare geldelijke ongelegenheden en ter regeling van de kerkelijke administratie ; terwijl tevens is hekrachtigd het door die vergadering behandeld en aangenomen Provisioneel Reglement op het beheer der kerkelijke fondsen en der
lcosten van de Eeredienst bij de Hervormde Christelijke gemeente
to Paramaribo.
In plaats van een met toekenning van pensioen afgetreden
predikant, werden er bij de Hervormde gemeente to Suriname ,
twee predikanten benoemd.
Ten behoeve van noodzakelijke herstellingen aan het kerkgebouw der Hervormde gemeente in het Neder •d istrict Nickerie
is, als bijdrage daartoe uit de koloniale kas, bij 's Konings
hesluit van den 8 Maart 1851, n 49, beschikbaar gesteld eerie
som van f 2000 .
t1ij de Evangelisch Luthersche gemeente, omtrent 2000 zielen
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tellende, zijn 88 kindererr en een volwassen persoon gedoopt ,
terwijl bij dezelve 26 ledematen zijn aangenomen .

De llioravische broecler-gemeente telde in 1851
to Paramaribo
4,845
in de onderscheidene divisien en districten
13,986

to zamen .

.

.

.

18,81

zielen .

De voorstanders dezer gemeente hetbben reeds in bet laatst
van 1850 het plan gevormd om eene centrale school tot vor ruing van onderwijzers voor de plantagien op to rigten, vetlulls bet niet genoeg is aan de oudere in bet hei~lendoni opgegroeide negers het Christendom to verkondigen, maar vooral
noodig woort geacht, de aankomende jeugd reeds vroeg to
onderrigten, met Gods woord bekend to maken en Christelijk
op to leiden .
Daartoe wil men op aile plantagien scholen daarstelien ,
waarop, door daartoe geschikt gemaakte slavenjongens, aan de
kin ;leren onderwijs gepeven woort in het lezen, zingers eu de
bi,jbelsche geschiedenis . Die slavers jongens, wit men op de centraal
school gedurende twee jaren bekwaam maken in de Godsdienst,
in bet leeren van Gods woord, in de bijbelsche geschiedenis en
in het zingers, waarbij nog een weinig rekenen nit het hoofd
zou gevoegd worden . Vervolgens tivil men die jongens, welke
zelve, onder behoorlijk opzigt , den burs noodigen kost zouden
moeten bouwen, naar de plantagien van waar zij afkomstig
zijn , terugzenden , ten elude aisdan onderwijs to geven aan
de slavers kindererr der plantagien waartoe ieder van hen behoort .
[let Gouvernement heeft in 1851 op zich genomen deze onderneming, zoo veel zuiks van de Regering afhangt, to ondersteunen en ook twee jonge slavers van de Gouvernements
plantagie voor die school toegezegd .

Roomsch Kathoijke Eei'e~ ieost .

De Roomsch Katholi,jke gemeenten in de Kolonie telde
vrije en 5671 niet-vrije personen .
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Omtrent hot getal gedoopten als anderzins zijn geene bijzonderheden medegedeeld .
Er zijn vier station gevestigd ; als ;
1 to Paramaribo in de St . Petrus en Paulus-kerk ;
I op hot Etablissement Batavia, in de rivier Coppename, bestemd
ter verpleging van Boassie-besmettelingen, St . Rochus-kerk ;
1 in bet Opperdistrict Nickerie (zeekust), St . Mar ia-kerk ;
1 in hot Nederdistrict Nickerie, de St . Franciscus-Xaveriuskerk ;
terwijl er bovendien godsdienstoefening gehouden
wordt op hot fort Nieuw-Amsterdam en op 10 plantaLien,
Het personeel der dienstdoende geestelijken hestond in 1851 nit :
1 Bisschop-Apostolischen Visitator .
4 Pastoors .
1 t(apellaan .
De verschrikkelijke plaag der melaatschheid sehijnt niet tc
verminderen , dock hot zamenstellen van eon volledig en juist
rapport aangaande doze ziekte is tot hiertoe niet mogelijk geweest,
waartoe vooral bijdraagt, dat men erniet in geslaagd is tot de
kennis van hot juiste getal der lijders aan die ziekte to geraken .
Dit is dan ook eene der oorzaken, waarom tot nu toe de aangevvende pogingen tot veering of althans tot stuiting van den
loop dezer ongelukkige ziekte ;, nog met Been gewenschten nitslag zijn bekroond geworden .
Er word echter in den laatsten tijd met verdubbelde waakzaamheid toegezien om de besmettelingen op hot spoor t ie
komen, ten erode tot hunne moor strikte atzondering en opzencling naar bet etablissement Batavia to geraken .
Het petal der lijders op dat etablissement was op bet erode
'an 1851
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Manners
16
Vrouwen 1
Manners 196
Vrouwen 233

vrije bevolking
slavelr bevolking

Te zamen

.

.

. 446 personen,

wier geestelijke verzorging aan den aldaar gevestigden pastom
is toevertrouwd .

Israelitische Eerediense .
De beide Israelitische gemeenten, namelijk de Nederlandsch~
Portugesche en de Nederlandsche, tellers ieder bij de 700 leden ;
bij de eerste had eerie vermiadering van 3 personen plaats .

Kolonie

CIJRAcAO

en

ONDERII00RIGUEDEN>

Bevolking.
De bevolking bedroeg op 31 December 1851 ;

cep Curacao .
Bonaire
» Aruba
St . Eustatius
Saba
a St . Martin

.

'otaal .

Vrijen .
I J,378
1,536
2,455
763
1,040

Slaveu
5,542
718
567
1,107

1,235

1,626

18,407

10,219

.

.

659

28,626

81
;ij verdeelde zicb in

~p Curacao . .
) Bonaire . .
Aruba . . .
» St. Eustatius .
» Saba . . .

Re sck
Katholijken .

Protestauten .

(arse •
lieten.

Onbekenden .

.
.
,

14,122
2,138
2,606

855
1

»
»

.
.

334
27
125

1,943
115
415
1,634

2
»

!)
»
12
1,626

St . Martin vrijen
slaven .
Totalen .

1,672
1,095

3

N

. 19,352

is

6,874

862 1,638
28,726 .

In 1851 zijn op de zes voornoemde eilanden
vrijen
678
409 , 1081
slaven
vrijen
397
588
Gestorven
191
slaven
Het getal tier vrij-gegeven slaven beliep
op Curacao, Bonaire en Aruba . . .
o St. Martin (Nederlandsch gedeelle)
~r St . Eustatius .
Geboren

.

.

Te zamen

.

95
18
14
. 127

Protestantsche Eeredipnst .

Bij tie vereenigde Protestantsche gemeente to Curacao, is het
personeel tier kerkleeraars met den buitengewonen predikant
verminderd ; zoodat er twee predikanten zijn overgebleven, die
elk nit de koloniale kas genieten een tractement van f 3000 en
eene indemniteit voor huishuur van f 360 .
De jongste dier predikanten bezoekt van tijd tot tijd tie eilanden Bonaire en Aruba, om to prediken enz .
De kerk- en armenkas dier gemeente heeft over 1851 uitgegeven [5107 .91 en ontvangen 1 4066 .25°, terwijl bet nadeelig

,tot van f 104 i .65' is afgeschreven op het kapitaal der kerk
hetwelk op 31 December 1851 grout was (53,72l06
.
Behalve eene Gouvernements bijdrage vain f 21i327 5 your het
/ gyp der armen gelden, is aan deze gemeen .t, uit eerie toevalhge bate van 11580 , welke aan de drie kerkgenootschappen
was toegewezen, verstrekt f 540 .
Haas weezenfonds heeft ontvangen : rut eigen middelen f 119(1(1
en als subsidie van het Gouvernement
-1500,00

Dc' uitgaven hebben bedragen

.

Te zarnen .
. .

.

Batig saldo .

f 1619,00
_ i 343, 9
f

2T5,5 i

Te Philipsburg op 5t . Martin is in 1851 eene geschikte kerk
your de Methodisten voltooid, op een door bet Gouvernement

daartoe afgestaan stuk gronds .
De kosten van den bouw Zijn gevonden uit vrijwillige bij~
dragen en door eene geldleening .
Rootnsch Ka(holijke Eeredienst .

Het Apostolisch Vicariaat van Curacao heeft in 1851 geene
verandering ondergaan . Het door de koloniale kas bezoldigd
personeel der geestelijken (3 Pastoors en 2 Kapellaans) is hetzelfde gebleven . Het onbezoldigde personeel bestond, op 31 December 1851, uit 16 Priestess . Het petal tier Zusters van Liefde
was in dat jaar met 2 vermeerderd en alzoo tot 22 personen
geklommen .
Het kapitaal der kerkekas (daaronder begrepen de rentgevende
bezittingen, gebouwen en het batig saldo van f861,01)
~bedroeg [11 ,84 5 .58' .
De Roomsch Katholijke Maatschappij van Weldadigheid had
ontvangen f 1,002 .51 en uitgegeven [1,147 .83 . Het nadeelig
slot van f 145 .32 was afgeschreven op haar kapitaal, hetwelk
ap 31 December 1851 bedroeg f 1,5(11 .96e
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Behalve eene Gouvernements bijdrage van f 157 .96 5 voor
3 ;, o gedeelte der armen gelden, had deze Maatschappij uit de
hierboven bij de Protestantsche Eeredienst vermelde toevallige
bate genoten f 324 ; terwijl uit die zeltde bate aan den Bisschop
was verstrekt f 500 tot uitbreiding van het Christendom onder
de slaven .
Israelitische Eeredienst .
De Israelitische gemeente had geen rabbijn, maar slechts eeir
voorlezer .
Hare inkomsten hebben bedragen f 7,898 .17, waarvan was
uitgegeven f 7,883,11 5 ; terwijl haar kapitaal op 31 December
1851 bedroeg f 48,765 .64 .
Behalve eene Gouvernements bijdrage van f 105 .31 voor
~~IO der armen gelden, heeft deze gemeente genoten uit de bier
boven vermelde toevallige bate eene sore van f 216 .

STAAT
PER

IIOOGE-, 911IIHEBARELEV LAGERS 800681,
IN HE T
KONINGRIJK DER NEDERLANDLN,
over 1852 1853 .

Op 's Rijks hoogescholen bedroeg het op den 31 December 1852
ingeschreven getal studenten : 1438 .
Dit getal verdeelde zich als volgt

Leiden .

N

Faculteiten .

C~6
`y

C)

CC

C)

studerende .

Godgeleerdheid .
.
Regtsgeleerdheid .
.
Geneeskunde . .
Wis- en Natuurkunde .
Besp . Wijsb, en Letteren
Te zamen .

115

Utrecht .
CCC
CC
CC

r
C)
w
CC

studerende.

Groningen,
C CC
CC

L.
C)

CC

C)

studerende .

14
23

38 207
49 191
32 57
16
9
13

15 91
53 106
32 66
6
12
7

438

132 480

107 281

• 204
• 82

570

587

C)
))
»
»

n
))
281

filet getal der promotion is geweest in 18
to Leiden
. 52
Utrecht .
. . 48 , 135
s~

Groningen .
. 35
Op hot Athenaeum to Amsterdam hebben, gedurende bet jaat
18 ;x, gestudeerd ongeveer 300 studenten , waarvan in dat
studiejaar 9 tot doctoren zijn bevorderd .

In hot schooljaar 1 3 telde men :
39 Latijnsche scholen .
11 voorloopig erkende gymnasien .
17 definitief
u

a.

Te zamen 67 inrigtingen .
Zij telden op 15 Januarij 1853 :
247 onderwijzers .
1749 leerlingen .

Op de Koninklijke Akademie to Delft war en gedurende den
voorgaandea cursus ingeschreven 160 kweekelingen, waarvan
32 vertrokken, Bij de overgebleven 128 werden er 38 meow
ingesehreven, zoodat gedurende den cursus van 1852--1853 do
lessen bijgewoond werden door 166 kweekelingen,

In 1852 bedroeg hot getal lagere scholen
2457 openbare .
214 bijzondere, eerste klasse .
655 bijzondere, tweede klasse .
Te zamen 3326, die provincies-gewijs verdeeld ware~-~
als volgt :

s1

Noordbrabant
Gelderland
Zuidholland .
Noordholland
Zeeland
Utrecht
Friesland . .
Overijssel
Groningen
Drenthe . .
Limburg

.
.
.
.

.

.

.

Openbare Bijzondere .
scholen, P kl . 2e k1 .
297
26
91.E
Jr
5M1'
.
335
151
260
58
286
41
184
139
1
15
81
23
54
348
13
209
I1
18
31
203
15
3
.
137
2
162
12
45
2457

655

214

De scholen van bijzonderen aard en strekking, bestonden, vool
zoo verre de opgaven reiken, uit :
601
149
112
48
138

bewaar-, kleine kinder- of maitressen-scholenherhaling-scholen .
Zondag-scholen .
werk-scholen .
yolks-zangscholen .

Iet getal leerlingen beliep op alle lagere scholen
5

den 15 Januarij

222,897 jongens

397,663

174,766 meisjes
» 15 Juhj

4

175,699 jongens

325,329

149,630 meisjes
Hieronder zijn begrepen de leerlingen, welke de avond- en
lag-scholen tevens, en die welke enkel de avond-scholen bezoekens
Het getal der eerste bedroeg :

87
den 15 Januarij

c

15 Julij

14,801 jongens
6,510 mers3es

21,361

8,349 jongens
3,419 meisjes

11,768

Oat der laatste
den 15 Januarij

18,503 jongens
8,593 meisjes

27,096

15 Julij

6,402 jongens
4,660 meisjes

11,062

De Openbare scholen werden hezocht
op

1a

184,028 jongens
137,049 meisjes

5 Januarij door

137,798 jongens
11,942 meisjes

15 Julij

321,077

250,740
7

De bijzondere scholen der eerste klasse telden :
17,521 jongens

den 15 Januarij

35,240

17,725 meisjes
{

,~

15 Julij

17,230 jongens
34,933

17,703 meisjes

De bijzondere scholen der (secede klasse telden :
den 15 Januarij

21,348 jongens
19,992 meisjes

15 Julij

20,671 jongens
18,985 meisjes

t

41,340

39,659

8
et onderwijzend personeel bedroeg
Openbare
scholen .
2397
1606
.
547

Hoofdonderwijzers .
Ondermeesters
.
Kweekelingen . .

4550

610

1068

61
4

24
45

197

125

69

440

Onderwijzeressen
Secondanten

Totaal.

Bijzondere
kl .
2e ki
193
461
278
489
118
139

le

Mannelijk personeel 6228
»
Vrouwelijk
634

.

6862
Manners 546
Vrouwen 83

Huisonderwijzers .

629
4

Y

7491

flet getal der, hetzij voor het eerst, hetzij ter verkrijging vary
eenen hoogeren rang, ge~xamineerden bedroeg 1243, waarvan
270 werden afgewezen, zoodat er in 1852 een getal van 973
acten van` algemeene toelatrng door de protirncrale Commissren
van onderwijs werden afgegeven . Deze acten verdeelden zich
als volgt

ScliO01Ofl

lfwijzers .

.

1

i

rang

2

~>

:3

n

228

4

u

274

Transpor tH e'r

.

140

64 :

89
Per transport

.

.

. 643
151
4
13
149
13

Totaal

.

.

. 373

voor vreemde tales .
11
de wiskunde
lluisonderwijzers
Schoolhouderessen
Huisonderwijzeressen

Van de drie hoogescholen wend die to Utrecht geacht in betrekkelijk uitmuntenden bloei to zijn .
Ofschoon de l atijnsche scholen niet alien aan haar doel beantwoordden, mag men loch aannemen, dal zij en de daaruit
voorlgekomen gymnasien over bet algemeen gunstig werkten .
Er waren bij herhaling klagten ingebragt over den nadeeligen
invloed, dies de onbelemmerde toegang tot de akademische
lessen op de voorbereidende instellingen bleef uitoefenen . Sommige jonge lieden hadden weder de school verlaten toes zij tot
de hoogste klassen genaderd waren, anderen nog vroeger,
schoon volgens getuigenis hunner onderwijzers ten eenenmale
buiten staat de akademische lessen met vrucht to kunnen volgen .
Te vergeefs poogden leeraars en curatoren dit meer en meer
toenemend kwaad tegen to gaan . Zoo wet deze steeds luider
wordende klagten als die der hoogleeraren aan de akademien,
wier onderwijs voor zoo slecht voorbereide hoorders zonder nut
was, gaven der Regering aanleiding tot het semen, bij besluit
van den 4 Augustus 1853 (Staatsblad n 31), van eenen tijdelijken maatregel, strekkende om meerdere waarborgen to bekomen, dal gees andere, danehehoorlijk voorbereide jonge lieden
tot bet verkrijgen van akademische grades zouden worden toegelaten .
De toestand van lief lager onderwijs, hoezeer over bet algemeen niet ongunstig, lief echter op menige plaats veel to wenschen over . In lief algemeen blijven nuttige verbeteringen achter -

90
wege in afwachlin ; eener wettelijke regeling van het onderwijs .
De weinige medewerking, ja tegenwerking van sommige ge
meente-besturen en ale karige bezoldiging, die het meerendeel
der schoolonderwijzers genlet, bares talrijke moeijelijkheden,
Dit treft bepaaldelijk de openbare scholen, waaromtrent oh
geese aanzienlijke verbeteringen van het onderwijs valt to roemen .
Over bet algemeen luiden de berigten omtrent de bijzondere
scholen tier eerste klasse gunstig . Daar zij meest alle ruim vow
zien zijn van materiele hulpmiddelen en de onderwijzers in den
repel een behoorlijk inkomen hebben, zijn de voornaamste
bezwaren, waarover bij de openbare scholen wordt geklaagd,
bij haar niet aanwezig. De meeste van die scholen verdienen
eervolle melding . Het onderwijs op deze inrigtingen wordt vrij
goed en in meet das een opzigt uitmuntend geacht .
Ook omtrent de bijzondere scholen tier tweede klasse zijn de
berigten over het algemeen gunstig . Gewonelijk is de staat van
net onderwijs in overeenstemming met den geldelijken toestand
van den onderwijzer . Heeft deze een behoorlijk inkomen, zoodat
hij voor een goed schoollocaal, van de vereischte hulpmiddelen
voorzien, en voor bekwame hulponderwijzers kan zorgen, das
is in den repel het onderwijs allezins goed, sours uitmuntend .
Waar daarentegen de onderwijzer to naauwernood kan rondkomen, helgeen meet bepaald het geval is in sommige groote
gemeenten, ten gevolge van het aanzienlijk aantal van zoodanige
inrigtingen, valt op den staat van het onderwijs niet to roemen .

ARIIWEZEN
IN

CIE!

KONINGRIJK PER NEDERLANDEN

over bet jaar 2$522

Na de uitvoerige opgaven, welke bij den vorigen Jaargang
van dit Handboekje, wegens den staat van hot Armwezen over

1850, zijn gedaan , zal hot voldoende zijn alhier sleclrts eenige
algemeene uitkomstcn van dien staat over 1852 to vermelden .

EEIISTE IIOOFDSOORT .
nstellan,rjen, strckkende ten behoove of tot verzorginy
der armen .

llet getal flier instellingen bedroeg in 1852 to zrmen 73'2'9 .
Daarvan hebben 853 zich onttrokken aan hot geven van inlichtingen .
Door de
overigen zijn bedeeld 6!1,679 personen ; to
weten
6'x76

.

hij `'936 besturen voor huiszittende armen .
•
396,015
>>
43 genootschappen tot ondersteuning van schawele armen
8,980
commission of vereenigingen, welke gedurende den winter uitdeelingen does van
Onhekend .
levensmiddelen en brandsloffen
1 f 5

92
39 genootschappen lot ondersteuning van behoeftige
kraamvrouwen
3,351
rn 493 godshuizen
20,8`9
)>
59 gast- of ziekenhuizen
. 16,845
bij . 163 armenscholen, uitsluitend bestemd voor behoef
figs kinderen
59,390
~> 2246 scholen, waarin, gemeenschappelijk met audere,
kinderen van behoeftigen worden onderwezen . 81,968
36 bijzondere week-scholen, door genootschappen of
particulieren bekostigd
3,443
102 Zondag-scholen, door genootschappen of particulieren bekostigd
8,689
132 kleine kinder- of bewaar-scholen
19,509
42 werk-scholen
2,985
j
2 gestichten voor doofslommen .
. . .
23
83
2 geslichten voor blinden
38 instellingen ter werk verscha(3ing aan behoeftigen, in daartoe ingerigle werkplaalsen . .
5,425
27 instellingen ter werk verschai ng aan behoeFtigen op andere wijze dan in daartoe ingerigte
werkplaatsen
4 .092

bij

a~

de kolonien der Maalschappij van Weldadigheid .

.

9,822

Het totaal staat tot de bevolking (op 31 December 1852 belragende 3,168,006 zielen) als 202IO O tot 1000 .
In 1851 was de reden als 203io o tot 1000 .

De uilgaven van al de voornoewde instellingen hebben bedragen . .
f 12, 723,086 .91 5
Waarvan most worden afgetrokken : vat
daaronder stellig meer dan eenmaal voorkomt
~n helg;een is uitgegeven voor niet behoeftigen 283,359 .12 5
Zoorlat werkelijk is uitgegeven

.

.

Transporteren

.

.

f 12,439, 727 .79
112,439,727 .79

95
Per transport .
Daarvan is niet aan behoeftigen zelve verstrekt
En alzoo meer registreeks voor ondersteusing van behoeftigen besteed .
In 1851 bedroeg deze ondersteuning .

f 12,439,727 .Th
4,804,981 .37
7,634,746 .41 5

f

f 7,155,781 .85

De gezamenlijke ontvangsten van al de instellingen be~
droegen
f 13,627,166 .08
Hiervan moet even als bij de uitgaven
288,075.39
worden afgetrokken
7oodat voor behoeftigen in het geheel is
ontvangen

f 13,339,090 .69

Deze ontvangsten zijn voortgesproten uit

a . eigen middelen of regten, als
1° . inkomsten van bezittingen en regten .
° . aaossingen en to gelde gemaakt
3°, opbrengst van het werk . .
4 winst op verkocbte voorwerpen .
.
5°, stortingen der kolonisten en de opbrengsten in de kolonien der Maatschappij
van Weldadigheid
to zamen
b, bijdragen en giften van de openbare en
bijzondere liefdadigheid

I 3,623,723.52
460, 919 .05
321,413.76 5
1,479 .29 5

-

2,325,455 .12 5

f 6,732,990 .75 5

1° . subsidies van de gemeenten
f 2,687,963 .91 5
2° . idem van de pr ovincien
en van den Staat . . 57,974.13
Transporteren

.

f 2,745,938 .045

f 6,732,990 .75s

91

Per transport
f 2,745,938 94 5
, collecten en giften . .
,708, 883 .'.8
4° . inschrijvingen en bijdragen van particulieren .
`?31,328 .98
5~. bestedingsgelden
en
vergoedingen .
484,068 .28

f 6,732,9997i

f

5,170, 218 78 '

bijdragen door sommige nisteilingen van
11,558 .57 8
armbesturen ontvangen .
,
,
124,105,98 8
d . opgenomen gelden
6,550,78 ;
e . kost- en onderwijsgelden
237,625 .51
'. terug ontvangen kosten van verpleging
q . stortingen der kolonisten vnor de fondsen
23,849 96
hij hun ontslag verevend
h . voordeelige sloten van rekening over
vroegere jaren
940,059,53
i. verschillende ontvangsten
137,431 .5!4
f 13,384,391 .43
Waarvan moot worden afgetrokken hetBeen meer dan eenmaal in ontvang is gehragt
Blijft to zamen als boven

.

.

.

-

45,300 .74

( 13,339,090 .69

Die ontvangsten beloopen f 223,847 92 meer dan in 1851 .
Het valt hierhij, als gunstig to bewerken , dat de inkomsten
van bezittingen en regten f 87,450 .27 5 meer bedroegen dan in
1851 ; dat de opgenomen gekten f 35,050 .90 minder heliepen ;
en dat de voordeelige sloten van ieke . .ing een hnoger cijfer van
f 92,999 .00 5 aanwijzen ; terwijl de nadeelige sloten heneden die
van 1851 bleven .
Daarentegen bedroegen de subsidies der gemeenten f 45,670 .61
meer dan in 1851 ; welke vermeerdering hoofdzakeli~k de gasten ziekenhuizen betreft ; terwijl die voor de hesturen der huiszittende armen heneden het bedrag in 1851 bleven .

9$
De collectors, giflen, inschrijvingen en hijdragen van parti
culieren, hrag ;ten to zamen in 1852 f 31388 .700 minder op dais
in 1851 .

In 1852 zijn er 164 magtigingen , zoo door den Koning als
door Gedeputeerde Staten , verleend aan verschillende besturen
van instellingen van weldadigheid, tot hot aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen .
De waarde daarvan bedroeg
Voor diakonien of kerkelijke armbesturen

.

(128,580 .00
19,287 .5()

~~

hurgerlijke of algemeene armbesturen .

!~

weeshuizen

»
»

10,761 .37
oude manners-, vrouwen- en kinderhuizen
850
,
2
0
.
0
andere godshuizen
18,000 .00
armenscholen
de 1%laatschappij van Weldadigheid .
1,500 .00

- 105,210 .00

to zamen
In 185! bedroeg dat onderwerp . .

r lWEEDE
1 rell ugcri , welke hot

.

.

(396 .188 .87
332,069 .09

HOOFDSi ORT .

voorkomen

van armoede let=, aoel hebbert,

Het getal dezer instellingen bedroeg
a . 31 die bestuurd worden door administration van liefdadigheld ;
b . 68 die zijn verpacht, of ten gevolge van vergunning, door
particulieren voor eigen rekening worden gehouden .

96
Het petal der panders, die door deze bankers zijn
beleend
gelost
verkocht

bedraagt

2,510,663
2,380,064
96,082

In 1852 zijn
3,991
65,413
13,727

panders meer

beleend
gelost
verkocht

dan in 1851 ; een versehil hetwelk op ruim twee en een half
millioen beleende panders onbeduidend kan worden geacht .
Dc g ezamenlijke uitgaven hebben hedragen f 6,921 .686 .71 5 ,
waaronder : voor geschotene gelden op panders f 6,586,915 .54 en
voor uitkeering aan houders van pandbriefjes voor bet overschot
der opbrengst van de verkochte panders f 46,806 .651 .
De gezamenlijke ontvangsten beliepen f 7,086,639 .83 1 , waaronder : voor gelosle panders f 6,408,071 .29 1 , voor interessen van
beleening f 351,672 .99 en voor opbrengst der verkochte panders

f .4P,
285,806
De uitkomsten der bankers, die bestuurd worden door administration van liefdadigheid, hebben over 1852 opgeleverd
aan winst f 33,002 .87
>verlies - 2,890 .84 1 .

ZIEKEN- en BEGRAFENIS-BUSSEN .

Van de 379 in 1852 aanwezige instellingen van dien aard,
hebben 325 opgave gedaan .
Bij deze laatsten bedroeg hot petal der deelnemers 253,214 en
dat der personen aan welke onderstand is verleend 19,100.

9(
De uitgaven hebben bedragen
Adwinistratie-kosten .
Ziekengelden . . .
Begral~enisgelden

.

,

f

.

Geneesmiddelen
. .
Genees- en heelkundigen .
Belegging van gelden .
Nadeelige sloten van rekening
Verschillende uitgaven .
.

115,607 .44r
66,704 .50 5
315,410 .05
133,084.21
128,074 .56'
94,176 .47
2,133 .83 5
12,706 .51$

Totaal

.

f 867,897,59$

De o-ntvangsten beliepen
Eigene inkomsten .
Gewone contribution
Buitengewone idem .
lnleggelden . . .
Boete : :
AFgelost en to gelde gemaakt
Voordeelige sloten van rekening
Verschillende ontvangsten
Totaai

I

46,380,06 5
823,116, 56
17,977 .51
4,385 .54
1,808 .92`'
13,059 .53
108,012 .33 5
1,555,90

f 1,016,296 .37 5

In 1851 bedroegen :
de uitgaven
de ontvangsten

f 693,767 .19
791,394,21 5

Als bewijs van vooruitgang in 1852 kan beschouwd worden,
dat tegen f 13,059 .535 wegens to gelden gemaakte kapilalen ,
niet minder dan f 94,176 .47 is belegd ; zoodat de bezittingen
zeer zijn toegenomen .

5
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SPA FRB 1NKEN .
Er

aren 87 spaarbanken in 1852.
Van deze is opgave gedaan door 76 .
De uitkomsten deter nuttige instellingen zijn over 1852 gunstiger dan over 1851 .
llet getal deelnemers bedroeg 36,678 ; dat is 3871 meer dan
in 1851 .
Er is f 48,777 .69 5 meer ingelegd dan in 1851 en het bedrag
der ingelegde gelden gaat dat van het aan de deelnemers terugbetaalde met f 582,123 .28 to boven . In verband daarmede is dan
ook f 431,536 .42 5 meet kapitaal belegd dan to gelde gemaakt,
terwijl het zuiver bedrag der reserve-fondsen in 1852 f 92,539 .86 3
meet beliep dan in 1851 .
De uitgazen bedroegen in 1852 :
Administratie-kosten
,
10,455 .51 5
Teruggegeven met interessen - 1,150,691 •37 5
- 1,123,668 .24 3
Bele gging van gelden .
Nadeelige sloten van rekening .
1,112 .56
f 2,285,927 .693

Totaai
Dry ontvangsten

beliepen in dat jaar

Eigene inkomsten
Inlagen - . .
. .
AFgelost en to gelde gemaakt .
Voordeelige sloten van rekening .
V erschillende ontvangsten
Totaal

f

.
.

107,214 .43$
1,732,81 465
- 69`' 131 99
90,405 .74
3,017 .92 3
f 2,625,584 .57 5
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SPAARKA.SSEN .

Sedert 1849, toen voor deze instellingen de eerste maal opgave is gedaan, is het getal der deelnemers van 2655 tot 5041
en bet hedrag der ingelegde gelden van 118,064 .81 tot f 47,203 .92
g eklommen .
In 1852 lelde men 48 spaarkassen van welke 3 nalatig gehieven zijn in bet doen van opgave .
[let getal deelnemers in de 45 overige bedroeg 5041 .
De uitgaven beliepen
Administratie-kosten . .
.
f 1,544,43
Teruggevraagde inlagen in geld , daaronder begrepen de interest en premie
- 24,957,70'
Uitkeering in natura .
24,289 .94
- 10,148 .12
Beiegging van gelden .
Verschillende uitgaven .
688 .78
Tolaal

.

. f61,628.97 =

De ontvangsten bedroeg;en

I

Eigene inkomsten
Inlagen .
Bijdragen van particulieren . .
Aigelost en to gelde r emaakt
Voordeelige slolen van rekenirig
Versehillende ontvangsten

335 .46
- 47,203,92
5,332 .65$
8,847 .80
- 2,990 .96
335 .58
Totaal

.

.

.

(65,04638
~~

In 1851 bedroegen :
de uitgaven
de ontvangsten

.

f 47,213 .89
- 49,744,50
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STAAT Vd0 de sEVOCxiNC der GEVANGEnISSEN 10 lei Koningi'1jIC dEP NEDERLANDEN , gedurende het jaar 1851 .

BiJ ' afwisseling aanwezi S
eweest .

Staat .

Ouderdom .

c

Gevangenissen .
c
w
y
C

G

c
y

cy

Aanmerkin9en .

3

O

ce

C5

C5
.r
C

w

N

y
c
0

1087

1350

C

Strafgevangenissen

1958

1264

130

3352

2265

Huizen van Verzekerin

3720

2346

16'1 ~ 6233

4079

2154

2289

Huizen van Arrest .

2440

2336

90

4866

2945

1921

1908

8118

5946

387

14451

9289

5162

5547

7517

5767

331

13615

8811

4804

5433

601

»s

56

836

478

358

114

a

Totalen over 1851 .

n het Jjaar 1850 .

eerder in 1851 .

.

Het getal der 'S evangenen , 8edurende hetJ'aar 1851 ,
biJ ' afwisseling in 161 HUIZEN VAN BEWARING aan2002 wezig; eweest, bedroeg voor iedere snort als volt :
Aan ehouden bur erli'ke ersonen . 2540
Gearresteerde militatren
211
Nalatiha miliciens
190
3944
0l tleslotenen weti ~ ens wangedra1i .
40
Veroordeelden door de kantonre ters . 1242
GegiJ'zelden om schulden
18
Ge3'iJ'zPlden we8'ens boeten
414
2958
Veroordeelden voor niet lanSer dan eene maand 226
Doortrekkende evan enen
5670
TiJ'deliJ'k oPSenomene krankzinnid'en . .
37
Gevanhenen , bestemd om naar de kolonien
der MaatschaPhiJ ' van Weldadigheld to wori
den overdebragt
388
8904
Elders veroordeelden , die hunne 8evangenisstr of in het
huffs van bewaring hebben
order aan I
8182
Totaal
.10977
In 1850 bedroeg b e t getal
9463
Dus meerder in 1851 . . . 1514
t
Het 8etal der kleine kinderen, tiJ'deliJ'k biJ ' hunne
72
2 tI moeders oPgenomen , belieP in 1851 0 , .
88
En in 1850
73

,E GRONDWETTI@E BETREKKING
tusschen den

START

en de

ERK

in hel Koningrijk der

Nederlanden ; toegelicht uit bet deswege verhandelde
bij sommige Kerkgen©otschappen , almede
tusschen de Regering en de Staten-Generaal, in de jaren 1853 en 1854 .
Vervolg van bladz . 191 van den Achtsten Jaargang van
11t Uandboek,je .)

Bij bet opmaken tier Staats-begrooting voor 1854 besliste de
Regering dat de beide Departementen voor de Zaken der EEREDrEISTEN zouden in stand hlijven , era dat dien ten gevolge de
tractementen voor de Ministers van die Departemen ten, wederom
op de Hoofdstukken VI en VII diet Staats-begrooting tot bet
`roeger bepaalde hedrag; vary f 8000 voor elk zouden werden
uitgetrokken .
Deze beslissing gaf bij de Tweede Kamer der Staten Generaal
aanleiding tot uiteenloopende beschouwingen, welke in voege
als volgt werden opgenornen in de voorloopige verslagen, door
de Commissie van rapporteurs op den 14 October 1853 uitgebragt
VIde HOOFDSTUK .
Van de eene zijde wend er sterk oh aangedrongen , dat men
er niet toe zou overgaan om eenen afzonderlijken Minter aan
to stellen . Drie hoofdargumenten werden door deze leden bier
aangevoerd : bet constitutionele beginsel der afscheiding van
Kerk en Staat ; bet ontbreken van de noodzakelijkheid van eenen
afzonderlijkeu Minister ; de bezuiniging (lie bet gevolg zal zijn
van de afschal ng van bet Departement . De Grondwet, zeide
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men, als beginsel aannemende dat alle Staatsgezag onbevoe ;(l
zal zijn zich in to laten met den innerlijken toestand der verschillende kerkgenootschappen in het Rijk , zoo kwamen daardoor van zelf de Departementen vau Eeredienst to vervallen .
Want wat er ook zijn moge van de behoefte, welke vroeger
mogt hestaan hehben , om wegens de naauwe vereeniging tusschen Kerk en Staat, Ministers voor zoodanige Departementen to
doers deel nemen aan bet algemeen bewind, de thans grorjdwettelijk gewaarhorgde vrijheid der kerkgenootschappen om zich
vrij naar de eisschen hunner Kerk inwendig to organiseren en
hunne Godsdienst nit to oefenen, voor zooverre daardoor de openbare rust en orde niet worden gekrenkt, eene vrijheid (lie onlangs
op nieuw weal erkend , maakt aan (lie hehoet;te een elude . En
voor zoover er natun lijkerwijs punters van aanraking tusschen
de Kerk en den St.aat overgebleven zijn, het zijn alien zoodanige die tot (le bevoegdheid behooren van de andere Departementen van algemeen bestuur . Van lien aard zijn b ijv . d e bescherming en levens bet h(waken der verschillende kerkgenootschappen, de geldelijke uitkeeringen aan dezen uit de Staatsmiddelen gewaarborgd . En als een voorbeeld ten bewijze dat
dit het ware hegrip der zaak schijnt to zijn, meende men
order anderen to kunnen aanvoeren de moeijehjkheid omtrent
de reserves tee gelegenheid van het vaststellen van bet reglement
voor het Hervormde kerkgenoolschap gernaakt ; (lie, zoo men beweerde, niet in alien deele hinnen den kring der bemoeijenissen
van de Regering vielen, terwijl ook de houding der Ministers
van Eeredienst, ten opzigte van het wets-ontwerp op bet toezigt
over de kerkgenootschappen , en hetgeen toes daarover gezegd
weed, voor de juistheid van dit heweren schijnen to pleiten .
Bestond volgens bet grondwettig heginsel de behoefte aan
Ministers van Eeredienst niet, de hovers reeds aangevoerde
gronclen schijnen onk het bewijs to leveren , dat de noodzakelijkheid daarvoor niet bestaat. En dan spreekt, widen deze
leden, van zeif, dat er geene redenen zijn, om 's Lands tritgaven to vermeerderen met de aanzienlijke somrmen, welke jaar-
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lijks voor die Departementen op de Staats-begrooting worden uifgetrokken, terwijl het niet aanstellen flier afzonder'lijke Ministers en bet terugbrengen van het getal ambtenaren, die voor de
geldelijke administratie gehruikt worden, tot zoo velen als daartoe
juist noodig zijn, eene aanzienlijke bezuiniging zoude opleveren .
Tegen deze beschouwing meenden anderen, die het gevoelen
der Regering omtrent de noodzakelijkheid van het aanstellen van
afzonderlijke Ministers van Eeredienst zijn toegedaan en de helangen der versehillende kerkgenootschappen, ook die, welke bet
gevolg kunnen zijn van de scheiding van Kerk en Staat in den
Ministerraad wenschen vertegenwoordigd to hebben, flat ook
gewigtige hewijsgronden ten voordeele van eene tegenovergestelde meening kunnen worden, en daarom door de Regering hidden behooren to zijn aangevoerd . Evenwel wenschten
enkele leden tot de Regering bepaald de vraag gerigt to hebben
of, naar hair inzien, de kerkgenootschappen enkel als particuliere genootschappen in den Staat zijn to beschouwen, darn
wet als genootschappen met wie de Staat ook omtrent onderwerpen van wetgeving, die met de godsdienst in verhand staan 9
in over'leg behoort to treden, brengende zij tot zoodanige onderwerpen bet onderwijs en bet armwezen .
Zlch plaatsende in den tegenwoordigen toestand van zaken
flu er werkeiijk een afzonderlijk Minister voor de Roomsch
Katholijke Eeredienst is, deed zich, ondergeschikt aan de boven
hehandelde vraag, , eene andere vraag; voor ; namelijk : of het
in die omstandigheid niet wenschelijk is, eenen Minister voor de
Hervormde Eeredienst e nz . t o benoemen ? Ook omtrent deze vraag
heerschte in de AFdeelingen verschil van gevoelen . Zij die voor de
af'scha ng van de heide Departernenten gestemd waxen, waarvan
enkelen no reeds to kunnen g aver, flat zij aan heide hooPdstukken hunne goedkeurende stem zouden onthouden, meenden, op
de vroeger door hen ontwikkelde gronden, op deze vraag in bet
afgetrokkene een ontkennend antwoord to moeten geven . Hidden
de jongste gebetrrtenissen in bet oog; der Regering de aanstelling
van eenen af'zonderlijken Minister voor de Roomsch Katholijke
a

Eeredienst noodig gemaaakt, ten erode de belangen van dit kerk~
genootschap in den Ministerraad to behartigen, dit hragt daar om nog niet de noodzakelijkheid van zoodanigen Minister voor
de andere Eerediensten to weeg .
Tegen dit gevoelen stond dat van andere leden over, die
meenden, dat de indruk van het niet aanstellen van eenen atzonderlijken Minister voor de Hervormde Eeredienst enz ., nu
de belangen van het Roomsch Katholijk kerkgenootschap door
zoodanig eenen Staatsambtenaar worden voorgestaan, waarschijnlijk niet gunstig zoude zijn, daar bij de Regering beider belangen
evenzeer behoor den to worden ter harte genomen . Enkele leden
beweerden bijv ., dat indien zulks het geval ware geweest, cie
bekende reserves mogelijk niet in flier voege zouden zijn gemaakt. Ook met opzigt tot de kosten, geloofde man in dezen
stand van zaken to kunnen beweren, flat, bij behoud der atzonderlijke but eaux, de bezuiniging gering zoude wezen en niet
opwegen tegen de bezwaren aan eene nietvervulling vet bonden . Anderen wezen ook nog op de omstandigheid, flat thans
het Departement der Hervormde Eeredienst in handers van denzelfden persoon is, die de vicarij-goederen opeischt .
Ook omtrent de herhaaldelijk besprokene reserves, welke volgens sommigen, met de thans aangenomene bepalingen niet wel
over een zijn to brengen, werd van de Regering eenige inlichting verlangd .
Evenzoo werd de wensch to kennen gegeven om to molten
vernemen vat de meening der Regering is met betrekking tot
de collatie-regten .
In verband met de reeds aan het slot der wederzijdsche beschouwingen over de noodzakelijkheid der Departementen vary
Eeredienst, opgenomen vraag, wenschten enkele leden meer bepaald
het gevoelen van de Regering to molten kennen over de verhouding
van de Kerk tot het hooger onderwijs, en den invloed, welken zij
kan geacht worden op de keuze der hoogleeraren in de Godsdienstige wetenschappen to moeten uitoefenen . Hoewel men zich hier
bepaalde tot bet vragen van inlichting, waren sommigen van
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oordeel, dal hier (evens als hun gevoelen moest worden vermehi,
dal de Kerk hoegenaamd Seen invloed op die keuze behoort
uit to oefenen, omdat, behalve de oneindige moeijelijkheden,
waarin then alsdan gedurig , hij het ontstaan van versehillende
rigtingen en begrippen, zoude komen to vervallen, het hier een
zuiver beginsel van onderwijs geldt, en het om de wetenschap
en hare verkondiging to doers is, welke daarom afgescheiden
van alien vreemden invloed moet bewaard worden .
Ook de meerdere of mindere wenschelijkheid of doelmatigheid
om asu de leeraren der Afgescheidene kerkgenootschappen uit
js Lands middelen bezoldigingen toe to kennen , was in de Memorie van Toelichting met volkomen stilzwijgen voorbijgegaan .
Enkele leden hadden hierover evenwel gaarne tie zienswijze der
Regering vernomen .
Vilde NOOFDSTUK .
Naar aanleiding van artikel 1 van dit hooftistuk tier begroo_
hug is in al de afdeelingen bet vraagstuk ter sprake gekomen
err' bet goed en nuttig ware, dal aan bet hoofd van elk ties
beide Departementen van Eeredienst een afzonderlijk \liuister
wierd gesteld . Er heerschte daarover verschii vary gevoelen .
,plan de eene zijde beweerde men , dal bet in verbaord met net
he ;insel tier afscheiding van Kerk en Staat niet verkieslijk was,
fiat et afzonderlijke Ministers van Eeredienst bleven best aaii
ook omdat daaruit ligt meerdere bemoeijenis van den Staat met
bloot-kerkelijke taken kon voortspruiten, dan wenscheiijk moest
worden geacht . Daartegen voerde men aan, dal wat er ook
van de geheele afscbeiding van Kerk en Staat zijn mogt , loch
noon zon kunnen beweerd worden, dal de Staat owtrent de
kerkgenootschapppen geheei onverschillig; moest bli,jven ; dal
alti,jd zekere band zon blijven bestaan , en dal , dit aan„erromen, het nuttigT moest worden geacht, dal bij stri,jd van
helangen, bet hoofd van bet betrokken Departement van Eere
dienst als bemiddelend kan optreden, 117en voegde er nog bij ,
list, zoo de afzonder'lijke Departementen van Eeredienst ble~t~r~
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bestaan , de bezuiniging, die nit het niet vervmlen van de he
trekking van Minister voortvloeide , van luttel helang was s
terwijl het opdragen der waarneming; van een Departement van
Eeredienst aan een antler Minister aanleiding gaf tot moeijelijkheid en strijd en 's Konings keuze van hoofden der Departementen van algemeen bestuur to zeer belemmerde . Er waxen
leden, naar wier gevoelen bet hestaan vary een afzonderlijk
Minister van Roomsch Katholijke Eeredienst in het afgetrokkene
misschien minder noodzakeli,jk , maar order de tegenwoordige
omstandigheden zeker wenscbelijk was , en die dan ook zich,
voor het vervolg, niet door hunne thans geuite zienswijze gebonden wilder geacht bebben . Eindelijk waxen er , die met
opzigt tot dit punt nader met de denkwijze tier Regering bekend
wenschlen to worden gemaakt .
De boverrstaande hedenkingen werden door de Regering beantwoord bij hare Memorie van den 31 October 1853, beireffende bet VI Hoofdstuk, luidende ;
Hoe ruim de toelrassing van het be ginsel tier afscheiding van Kerk
en Staat oak moge gewenscht worden, simmer web kan daarhij
nit bet cog worden verloren , dat bet zesde Hoofdstuk tier
Grond wet
eene algeheele afscheiding voorscbrijft, maar in
tegendeel regten en verpligtingen heeft vast gesteld , welke eene
duurzame betrekkin ig tusschen bet Staatsgezag en de Kerkgenootsehappen medebrengen .
Ongezocht ontstaan er tallooze gelegenheden , waarin die betrekking moet werken, en alzoo Kerk en Sraat wederkeerig
met elkander in aanraking komen over aangelegenheden , wet
vats meerder of minder ge wigt, maar waarbij loch ahijd beider
belangen hetrokken zijn .
Zonder dal bet Staatsgezag op bet innerlijk terrein tier Kerkgenoolschappen treetlt, of het uitsluitend aan de Kerk loekomend
,jus in sacra met haar deep, zijn er echter, blijkens de dagelijkscbe ondervinding, veie omstandigheden en belangen, welke
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waakzaam toezigt vereischen , of van staatsw•ege eene
dadelijke medewerking , in heider voordeel, noodzakelijk waken ,
of eene gemeenschappelijke regeling vorderen, ien einde niet
alleen de openbare orde en rust to verzekeren, maar ook verkeerdheden en gevolgen to voorkomen, welke op hot Staatsgebied, zoowel als op hot gebied der Kerk stoornis kunnen
veroorzaken .
De wijze waarop lie betrekking wordt onderhouden, is voor
de maatschappij hoogst belangrijk, en de gevolgen zijn onbem
rekenbaar, wanneer daarbij die goede verstandhoudingonthreekt,
welke voor Kerk en Staat even heilzaam werkt .
De teederheid der helangen, welke de voorwerpen dezer
grondwettige hetrekking uitmaken, eischt niet alleen eene
onpartijdige en omzigtige behandellng, maar ook eenen eigenaardigen werkkring, ten einde de waarhorgen niet verzwakken,
die hot onderling vertrouwen does gehoren worden, zonder
hetwelk geene goede verstandhouding hestendigd wordt .
Om dat doe! to bereiken , is van staatswege steeds behoefte
gevoeld aan twee afzonderlijke Direction voor de zaken dcr
verschillende Eerediensten . De vereeniging van beide word hedenkelijk geacht in hot belang van de rust in den Staat en der
zoo wenschelijke verdraagzaamheid tusschen de helijders der
onderscheidene godsdienstige gezindheden, wier naijver en mistrouwen misschien door oodanige vereeniging zouden worden
opgewekL
In de laatste jaren is hot bestuur van ieder der beide Departementen voor de Zaken der Eerediensten, voorloopzg opgedragen
aan hot hoots van een ander Departement van algemeen bestuur,
ander voorhehoud om nader to beslissen, of de twee genoemde
Departementen als afzonderlijke administratit;n gehee! zouden
kunnen worden opgeheven .
Te gen de ophefng zijn van verschillende kanten zwarigheden
ontmoet, en eene ruim driejarige ondervinding heeft de doe!matigheid van bet voorloopig bestuur niet bevestigd . I17eermalen
loch zijn daaruit ongelegenheden gehoren, zoowel in betrekking
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tot de tijdelijke opdragt van dat best uur, als met opzigt tot dear
rigtigen loop en de tijdige afdoening van teedere en gewigtige
taken, welker grondige behandeling eene meer onverdeelde
toewijding vordert, dan een waarnemend Minister, wiens eigen
Departement zijne geheele inspanning eischt, daaraan kan be~
steden ; vooral dewijl de vertrouwelijke bekendheid, zoo met
den aard en de inrigting der verschillende kerkgenootschappen ,
als met bet daaraan verbonden invloed hebbend personeel,
waaraan zoo veel gelegen ligt, moeijelijk antlers dan door gezette studie en eigen ondervinding kan worden verkreg en .
In den laatsten tijd is de behoefte aan de instandhouding der
hedoelde Departementen bij de Regering zoo weinig twijfelachti y
geworden , dat zij , vain de noodzakelijkheid daarvan overtuigd
bet vroeger voorbehouden vraagpunt, bevestigend heeft beslist,
en de Koning, krachtcns artikel 73 tier Grondwet, tot tie benoeming van een hoofd voor een der twee Departementen is
overgegaan .
Wat betreft tie vraag van enkele leden, of de Regering de
Kerkgenootschappen enkel als particuliere genootschappen heschouwt, zal bet uit het vorenstaande genoegzaam blijken, dat
de Regering, lettende op den aard, bet wezen en bet veel
omvattende der Kerkgenootschappen, en your oogen houdende
het zesde Hoofdstuk der Grondwet, geheel en afzonderlijk
handelende van de Godsdienst, de Kerkgenootschappen geenzrns
met bloot particuliere genootschappen gelijk acht .
De zoogenaamde reserves zijn eigenlijk niets meer dan hepalingen van den tin, waarin de, op bet verzoek der Algemeene
Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk, door den Koning
verleende bekrachtiging van het, door die Synode in 1851 vastgesteld, Algemeen Reglement moet worden opgevat, en die bepalingen strekken geenszins om de zelfstandigheid der Kerk of
den kring van hare bevoegdheid to beperken . Men zou in dwaling
vervallen, wanneer men in de reserves eene bedoeling van de
Regering wilde zien om heerschappij over de Kerk to voeren,
Die bedoeling bestaat niet, en de reserves hebben dan ook
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eigenlijk alleen de strekking, dal nit de goedkeuring van het
Reglement niet kan worden afgeleid , dat hetgeen daarin omtrent
regten van anderen is verordend, ook van Staatswege zoude zijn
goedgekeurd .
In zooverre het collatieregt de voorwaarde is geweest, waarop
in vroegere eeuwen vele gemeenten ale stichting van kerken ,
pastorijen en tondsen voor de openbare eeredienst hebben ontvangen , is dat re gt gegrond in bet eigendomsregt .
De regelen omtrent de nitoefeniug van dat regt, gelijk zij
tegenwoordig kr acht bebben err gevolgd vorden, zijn in zoo
milder geest, dat men in de Kerk rich daarover niet hezwaard
kan gevoclen .
De vraag van enkele leden naar de verhouding der Kerk tot
bet hooger ondcrwijs, in verband tot de henoeming der' hoogleeraren in de tbeologie, betreft een punt, waarover men de
discussie meer doelmatig zoude acbten bO de behandeling der
voor to dragen we op bet onderwijs.
In het belang der leeraren bij de gemeenten die zich hij at
scheiding vormen, is bet voorzeker wenschelijk Lands -traktementen , to ontvangen , loch vvat men den een verle?nt , kan den
antler, in gelijke omstandigbeden , bezwaarlijk worden geweigerd , en het is vooraf niet to ramen tot welke hoo gte het geldelijk bezwaar van nieuwe leeraars-traktementen ten hehoeve
van afgescheidene gemeenten klimmen kan , char men hierbij
niet alleen to letter heeR op bet gftal der zoodanige ge ,
meenten die reeds bestaan en zijn toegelaten , maar ook op de
mogelijke vergrooting van dat getal in de toekonist, waartne
fret litzigtt op fret erlangen van Lands-traktement voor de ieeraars
;velligt bevorderlijk zou zijn . Volgens de laatste tienjarige yolkstelling bedroeg bet getal der Christeli,jk Agscheidenen op den
1 Januarij 1550 42,6 9 . Er vvaren loran 171 erkende Cbrisielijk
Afgescbeidene gemeenten,
Het getal Ilervormden belfep op hetzeigde tijilstip 1,677,541
ten wier hehoeve voor Ieeraar.s-traktementen op de Staats-be;rooting voor 1850 was nitgetrokken f L,063,797a62s . Bijaldien

in dezelfde evenredigheid leeraars-traktementen ten behoeve
der Christelijk Afgescheidene gemeenten wierden verleend, zou
daarvoor gevorderd worden f 27,026, welke sum, voor al de
gemeenten cioot elkander genomen, zou bedragen f 158 per
gemeente, dus to weinig om in onvermogende gemeenten, hoedanige er vele worden gevonden , den leeraar een toereikend
bestaan to verzekeren .
Behalve de Christelijk AFgescheidenen, welke tot erkendegemeenten hehooren , zijn er nog andere, welke de toelating niet
verzocht en dus ook niet verkreg en hebben, mitsgaders zoodanige, die zich van ale Afgescheidenen hebben afgescheiden . Ook
onder de Is : aeliten vormen zich afgescheidene gemeenten . Een
bijkomend bezwaar is nog gelegen in de omstandigheid , dat
er onder de van ouds bestaande gemeenten , vooral Doopsgezinde, vele gevonden worden, die weinig of in fret geheel
green Lands-traktement voor hare leeraars genieten . Over het
algemeen wordt de belaling der Lands-traktementen aan de Hervormde leeraars beschouwd als het gevolg der in vroeger
tijd plants gehad hebbende uaasting van kerkelijke goederen .
Als echter zonder equivalent en Moot uit guest Lands-traktement
werd verleend voor leeraars bij nieuwe gemeenten , welke zich
bi,j agscheiding vormen , zoo bet moeijelijk zijn, om aan de `an
nods bestaande gemeenten , waar daaraan hehoelte bestaat
hetzelfde to weigeren . Het geldelijk bezwaar is dus niet goring; to aehten , en vereischt wel een zeer rijp beraad .

i ij de heraadslaglng over hot VI Hoofds(uk der Slaatshegrooting voor 1854 werd, door eenige leden , in de Tweede
Namer teruggekornen rip de in bet hierboven staand verslag en
de Iemorie van hearitwoording behtandelde onderwer pen .
De iIinister van Financier, voorloopiq belast met hot bestuur
van hot Departement voor de Zaken der Nervormde Eereclienst ;
zeide daarorntrent, onder anderen

cc Men heeht hoofdzakelijk rich heroepen op de aFscheiding tusschen Kerk en Staat, om daarop bet betoog to gronden, dal
bet bestaan van afzonderlijke Departemenlen voor de Zaken van
de verschillende Eerediensten niet zoude noodzakelijt
zijn=

Reeds in de Memorie van beantwoording heeft de Regering gemeend to mogen aanmerken, dal, hoe ruim ook de toepassing
mogt worden genomen van bet begin~el der aFscheiding van
Kerk en Staat, loch de betrekkingen talloos zijn waarin de
medewerking en de bemoeijing van de zijde der Regerin c;
onmisbaar is to achten .

Men is to dien aanzien getreden in een uitvoerig betoog en
ik geloof, dat ik mij daaraan over bet algemeen zal kunnen en
zoo ik

hoop zal mogen gedragen . Men been aan getoond , dal

de wijze, waarop die betrekkingen worden onderhouden, voor
de rnaatschappij in der load van hoop gewigt is en dal de gevol gen onberekenbaar zouden zijn, wanneer somwijlen die goede
verstandhouding mogt biijken to onbreken , welke voor den
Staat, zoowel als voor de Kerk zulk eene heilzame working
heeft . De teederheid der belangen , waarover hot staatsgezag in
dozen hot oog heeft to houden, eischt een eigenaardigen werkkring, en nadat men hot onvermijdelijk heeft geacht om voor
de Roomsch Katholijke Eeredienst eon' afzondeiIijken Minister
in 's Konings raad to roepen , schijnt hot ook noodzakelijk de
helangen van de andere kerkgenootschappen evenzeer aan de
zorg en de leiding van een afzonderlijken Minister op to dragon .
De ongelegenheid van de tijdelijke opdragt van dit Departement aan bet Hoofd van een ardor rninisterie is meermalen gevoeld en ook in doze Vergadering opgemerkt geworden, en ik
vertrouw, dat men bet wel zal inzien, dat een Minister van Financier,
hoe hij zich ook aangetrokken voelt door de hooge aangelegenheid
van hetgeen valt in de attributer van dit Departement, loch in
zijn eigen werkkring al to zeer met arbeid overladen is, orn
zich hieraan zoo geheel to kunnen wijden, als hij ze1F zoude
verlangen en gevoelt, dal van hem gewacht kan worden .
Het staatsbelang eischt, geloof ik, dat men betoone prijs to

stellen op godsdienst, deugd en goede zeden, en hoezeer men
er naar streven moge, om zich to houden buiten hemoeijenis
met zuiver kerkelijke aangelegenheden, toch kan men het niet
voorbijzien, dat bet van hoop gewigt is kerken en fondsen in
stand to houden voor de openbare Eeredienst, en dat de Staat,
al ware bet enkel tot bevordering der zedelijkheid van de
ingezetenen, zich geroepen moet achten om, ingeval van nood
en zoover de middelen bet toelaten, geldelijke bijdragen to verschafhen tot in standhouding van hetgeen to refit bij de Natie
zoo hoop wordt gewaardeerd . Maar is dat zoo, dan is bet ook
in bet belang van den Staat raadzaam, zorg to dragon, dat
door orde, trouw en spaarzaamheid in bet beheer der daarvoor
beslaande fondsen, de noodzakelijkheid tot hot verleenen van
subsidies worde voorgekomen of verminderd . Zoo vole en zulke
hooge belangen behooren tot hot Departement van Hervormde
Eeredienst, en in verband met hetgeen daar over in de Memorie
van beantwoording reeds gezegd is, geloof ik, dat dit alles
afdoende pleit voor bet behoud van een afzonderlijk Departement, under de leiding van een afzonderiijk hoofd .
Men heeft, in hetgeen is voorgedragen door sommige sprekers,
beweerd, dat de arbeid, welke eigenaardig behoort tot dit Departement, to beperkt in omvang is, om cone geregelde werkzaamheid le kunnen verschaifen . 1k geloof, dat ik to dies aanzien kan volstaan met de opmerking, dat, alleen voor zooveel
aanbelangt de Hervormde gezindheid, in dit land bestaan ruim
1300 gemeenten, 1300 kerkeraden, 1300 collegian van kerkvoogden en ruim 1500 predikanten ; die alien, bij behoeften,
in geval van verongelijking of van welke andere moeijelijkheid
ook, gewoon zijn zich to wenden tot bet Departement, hetwelk
boven de behandeling van al die onderwerpen nog belast is met
de zorg, om door overreding en zedelijken invloed, geschillen,
waar die ontstaan, bij to leggen, verongelijking to hetgren of
zoo veel mogelijk to voorkomen . ik zal ten aanzien van hetgeen
hieromtrent gezegd is, in de Memorie van beantwoording in
geese herbalingen behooves to treden . De werkkring van dit
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Departement is inderdaad dean zeermoeijelrjken en teederen aard .
De Staat heeft toezigt to houden , ingevolge de Grondwet . De
Staat heeft een ovcrwegend belang , zoowel bij tie instaudhuuding van de openbare eeredienst, als bij een ordelijk beheer der
kerkegoederen, en omdat, zoo dikwijls er behoefte ontstaat tot
het oprigten vary nieuwe gemeenten, tot de herstelling van
kerktn en pastorijen, bet aankomt op bijdragen, zoo schijnt
bet niet over bet hoofd to moeten worden gezien, dat bezwaren
vary geldeiijken aard, tot groote ongelegenheden zouden kunren aanleiding geven, en dat bet derhalve ook in dit opzigt
zees werscheli,jk is, dat bet Departement voor de Zaken der
Hervormde en andere Eerediensten in stand gehouden worde
glen heeft bij de tegenwoordige beraadslagingen ook gesproken
over bet collatieregt, over tie handonening en over de bevestir,ing . 1k zal ten aanzien van net couatieregt mij kunnen be ,
roepen op hetgeen to dien aanzien reeds in de Memorie van
beantwoording is opgenomen . tlet collatieregt is in den regel
ontstaan nit de stichting van kerkgebouwen, uit bet hijeen~
brengen van fondsen tot hezoldiging der leeraren enz ., en bet
schijnt this, over het algemeen genomen, als een refit to moeten
worden aangermerkt, buiten de Kerh en gegrond in bet eigendomsregt, tot wijziging waarvan, naar het mij voorkomt, niets
door het Departement van Hervorrnde Eeredienst kan worden
besllst . Wat aangaat de hevestiging of approbatie, waarover
gesproken is, en waarover velen zich meermalen bezwaard hebhen getoond ; ik hob de eer to dozen opzigte merle to deelen,
dat de Regering gelooft, fiat de approbatie zou kunnen verdallen, es~ dat zij n iet ongeneg,en zal worden hevonden, om,
ten aanzien van dit onderwerp, de Kerkgenootschappen to gemoet

to komen ; maar de approbatie, welke in verband staat met de
betaling; van de traktementen der' onderscheidene leeraren, schijnt
niet wel to kunnen wegvallen, zonder dat er eenige andere
maatregel genornen worde, om voor to komen dat men niet
somwijlen ten onregte of verkeerdelijk hetale . De handopeningen
staan daarrnede regtstreeks in verband, en over een en antler

zijn raadplegingen aanhangig, welke, zoo ik mij niet bedrieg,
in den boezem zelven van bet Kerkgenootschap nog niet tot
eene eindbeslissing zijn gekomen .
Wat bet onderwerp der reserves hetreft, hetwelk ook meerrnalen is besproken geworden , ik meen dat daaromtrent een
voldoend antwoord door de aegering is gegeven . Ik meen dat
men kwalijk zeggen kan, dat die reserves de strekking zouden
hebben, om zich to mengen in den eigen kring der kerkgenootschappen . De bedoeling den reserves, bet is reeds meermalen
opgemerkt, is niets antlers dan om den zin aan to toonen ,
waarin de Regering gemeend heeft de goedkeuring, welke van
bast verlangd wend , to kunnen geven . Er zijn bepalingen
waarop de reserves betrekking hebben, die, naar bet is voorgekomen, regten betreffen van anderen, regten waaromtrent
bet twijfelachtig was, of door bet kerkgenootschap kan worden
heschikt, en waarvoor althans door de Regerin g geene beslissing kon worden genomen . In hoeverre de reserves zullen kunnen vervallen , hangt voornamelijk at' van hetgeen nader orntrent de gereserveerde punten in lle Synodale vergaderin g; zelve
zal worden beraamd . In de vergadering van dit jaar is daarover sprake geweest en mij is bet toegeschenen, dat het bezwaar omtrent die reserves in die vergadering allengs schi,jnt
geacht to worden veel minder to zijn, dan men aanvankelijk
meende . Er zijn, zoo ik mij niet bedriegr', voorstellen gedaan,
(lie, wanneer ze tot afdoening kunnen worden geleld , ook cut
geschil van zelf nit den weg zullen ruimen . ~,
Onder de sprekers, welke bet behoud van afzonderlijke I\li •
nisters van Eeredienst voorstonden , was en een (de beer de
Kempenaar), (lie, onder andere daarvoor pleitende redenen,
oak aanvoerde, dat hij in die Ministers niet zag verdedigers der
kerkgenootschappen, mast e commissarissen-politiek , die aaa
»gesteld zijn om de kerkgenootschappen to bescherrnen , mast
»ook ze
beteugelen
Dit betoog vond echter bij de voor- err
tegenstanders evenveel bezwaar . Daartegen werd van vetto
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schillende kanten geprotesteerd , en daarbij werden redenen in
bet midden gebragt, welke de zaak in een geheel antler gezigtspunt plaatsten . Zoo zeide, order anderen, de beer van Nispen
van Zeoenaar : elk heb gehoord, Mijne Heeren, zoo als ik ges~zegd heb, das wij moesten hebben Ministers van Eeredienst,
gals commissarissen-politiek, als commissarissen belast om de
))kerkgenootschappen to beteugelen, Mijne Heeren, ik geloof das
»er eene andere wijze is, waarop men die Ministers kan heeschouwen . Er is, naar onze grondwettige instellingen, aan de
))zijne van den Staat, ook eene geheel andere, er is eene dubbele
))verpligting . De Staat moet in zijn eigenbelang de Kerkgenoot))schappen beschermen, en dit is de schoonste zijner pligten ;
))hij moet [evens waken das zij niet treden buiten de grenzen
))die de wetten van den Staat daarstellen . Mijne Heeren, dit
))laatste is eeo gevaarlijk, een teeder punt . Immers vie maakt
) • de wetten ? Het is de Staat en er is, meen ik, reeds door
evroegere sprekers op gewezen, das die Staat daarbij wel eens
))vergeet, das ook hij niet is almagtig, das er hoogere wetten
»zijn, die ook hem binder, die regten geven, en die aan hem
~)verpligtingen opleggen . Wanneer flu die Staat dan moet he))schermen, Wanneer hij ook moet waken das de grenzen niet
))worden overschreden, dan is zeker bet eerste, zijne schoonste,
))zijne gewigtigste roeping, waarmede ook bet belang van den
))Staat zoo zeer zaamgeweven en ineengesmolten is . Het is eene
))zekere waarheid, Mijne Heeren , das de kerkgenootschappen
))zijn voor deo Staat de allergewigtigste bondgenoot ; bet is eene
))zekere waarheid , das door hen alleen bet voor den Staat
))mogelijk words om goede en ruslige burgers to vormen en to
))behouden ; das bet dus voor den Staat van bet grootste belang
))is, om met die kerkgenootschappen to zijn op een goeden voet,
))op een voet van wederkeerig dienstbetoon, van wederkeerige
))echange de bops procedes . En nu meen ik das de vraag, die
))bet bier geld[, vooral moet beantwoord worden met bet oog
))op de gesteldheid van bet Vaderland en das joist bij die ge))steldheid van bet hoogste belang is, das er personen in den

»Ministerraad gezeten zijn, wier tijd toelaat our zich meet bij
»zonder bekend to maken met hetgeen bet belang der kerkgee
))noolschappen kan bevorderen, met de punten waar, bij to
»maken wetten weliigt, de belangen tier kerkgenootschapperi
»kunnen zijn betrokken en sours op eene grievende wijze zouden
»kunnen worden gekneld ; dat het van belang is, dat zij op die
»wijze in den Ministerraad de helangen der kerkgenootschappen
),kunnen doen gelden, aan den Ministerraad kunnen voorstellen
»wat noodig is our to zorgen, dat bij to maken wetten men
»toch voorzigtig zij, dat geene punten daarin worden opge»nomen, die knellend en bezwarend voor de kerkgenootschappen
»zouden kunnen zijn en tot botsingen zouden kunnen leiden .
))Maar ook indien ik van het denkbeeld uitga, dat werkelijk
))die kerkgenootschappen sours vroeger elders en ook hier ten
»onregte over de grenzen zijn geschreden, die ook aan haar
»zijn aangewezen, wanneer ik zelfs aanneem dat ook bij hen
))eene strekking kan hestaan our die grenzen nu en dan to over))schrijden , want - waarom zou ik dat ontkennen ; ook het
»heiligste, wanneer het in handen des mensehen komt, verliest
))in reinheid, omdat de mensch zijne driften in apes medebrengt
))en mengt, zoodat ook bet heiligste daardoor minder heilig
»wordt, - maar ook dan, Mijne Heeren, geloof ik dat het
)uoodig is, dat er manner zijn, afzonderlijk daarmede belast,
»our door zachte tore gtwijzingen , door zachte toespraken, bot))singen to voorkomen , die later voor het hell van den Staat
»ze1f uitstekend gevaarlijk zouden kunnen worden .
ccWanneer ik dus, Mijne Heeren, mijne stem zal geven aan
))de sour voor de afzonderlijke Ministers van Eeredienst, dan is
»het op de heschouwingen die ik de vrijheid heb willen nemen
))in het kort to ontwikkelen, dan is hot omdat ik de innige
))overtuiging heb, dat vooral in den toestand waarin het Vader)land verkeert, de roeping tiler Ministers hoogst gewigtig kan
»zijn, ja, dat er thans noodzakelijkheid kan bestaan, dat zij die
))roeping in den Ministerraad vervullen .

Later ram de Minister van Financier , voorloopig belast met
bet bectuur der tlervormde Herk, op nieuw bet woord en wide
(t Mine Heeren, in den loop dezer discussie heeft eene ruime
plaats ingenomen ale retie gehouden door den afgevaardigde nit
Gelderlanl (den heer de Kempenaar) . Een woord waarvan (lie
geachte afgevaardigde zich bediend heeft , heeft aanleiding gegeven tot velerlei weerspraak . 1k meen tat bet geachte lid, tat
zich van tat woord hediend heeft, daaraan eene nadere uitleg~
grog heeft gegeven, welke klaar bewijst wat eigenlijk door hem
bedoeld worth . 1k meen tat daaruit gebleken is, tat hij instemt
met een artier lid, atgevaardigd nit Gelderland, den heer van
Nispen, die oordeeit tat de Staat moet beschermen en to gelijk
wraakzaam zijn tegen aanmatigingen . 1k heb aan tat debat ,
geloof ik, Mijne Eleeren , Been dccl to semen . 1k heb evenwel
hooren beweren, door ecn afgevaardigde rrit Maastricht (derv beer
van
intershoven)
tat ik bepaaldelijk adhaesie ion hebben
gegeven aan de uitdrukking zoo als die eerst was gebezigd, en
ik meen no to moeten verklaren , tat ik mij rich herinner in
mijne retie yen coke! woord to hebben gesproken , tat van tat
denkbeeld kon getuigen . 1k g;eloof veeleer tat 1k, in he!geen
ik mij veroorloofd heb to zeggen, ten aanzien van de groote
belangrijkheid om niet to verwaarloozen de zaken, welke met
godsdienst in verband staan , en om bepaaldeliik als een' staatszorg zich to later gelegen zijn aan (le openhare Eeredienst, de
getoigenis heb gegeven, dal 'de Regering het wensehelijk aeht,
tat er opzettelijk manner in bet Kabinet worden geroepen
welke de belangen der kerkgenootschappen kunnen voorstaan in
alle onderwerpen, welke daarmede in aanraking komen . 1k
meen tat bet daarvoor gehouden moet worden, tat bet to beschouwen is als to behooren tot de task der Regering om zich
met de hehoeften en inzigten der kerkgenootschappen bekend to
houden, en om daarop acht to geven bij alle onderwerpen van
bestuur en wetgeving, waarbij bet belang van godsdienst en
zedelijkheid in bet algemeen, of tat der kerkgenootschappen in
bet bijzonder is betrokken . Het is hoofdzakelijk op die over-

weging, dat de Regering ger eend heeft, dat er noodzakelijk-'
held bestaat voor het plaatsen van afzonderlijke hoofden aan de
heide Departementen voor de Zaken van de Eerediensten, en
zij zullen in deze hetrekkingen eerr zeer ruimen en hoogst helangrijkern werkkring vinden .
11'1et hetgeen ik nu de eer had to zeggen, geloof ik volkomen
to hebben heantwoord aan de vragen, mij door den afgevaardigde uit Nijmegen, den beer van Lynden gedaanaa
Nadat he~ eerste artikel van bet VId~ Hoofdstuk der Staats~
hegrooting voor 1854 met 45 tegen 16 stemmen was aange~
nomen, werden de overige artikelen achtervolgens zonder
hoofdelijke stemming goedgekeurd en eindelijk werd bet geheele Hoofdstuk met 50 tegen 12 stemmen aangenomen .
In de zitting der Tweede Kamer van den 6 December 1853
kwam bet VHde Hoofdsluk (Departement voor de Zaken der
Roomsch d(atholijke Eeredienst) der Staatshegrooting voor 1854
in beraadslaging .
De Minister van dat Departement opende die beraadslag,ing
met de volgende rede ;
c(Hoewel ik mij overluigd houde, dat bet punt van hesehouwing
omtrent de nuttigheid of onnuttigheid van twee Ministerien voor
de Zaken van Eeredienst hij deze Vergadering reeds is uitge ••
maakt, wit ik loch met een enkel woord daaromtrent ook mijne
meening to kennen given . De'Regering is van de nuttigheid
flier ;ifconderlijke Ministerien overluigd ; de afscha ing daarvan
herust, naar mijn inzien , enkel op bet stelsel van de geheele
afscheiding van Kerk en Staat . Dat stelsel van geheele afscheiding
van Kerk en Staat is cep zich zelf, ik erken bet, een verdedighaar stelsel , maar is bet mijne old . Ik meen to weten flat bet
geldt in Noord-Amerika . Naar fiat stelsel worden de kerkgenootschappen, de Eerediensten heschouwd, behandeld, geregeld
als gewone zedelijke ligchamen, als vennootschappen, naar de
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regels van bet Wetboek van Koophandel . 1k voor mij, meen
in de Eerediensten instellingen to mogen zien van meer bijzonderen, meer verheven aard . Wat ook gisteren de aFgevaardigde uit Middelburg, de beer van Eck, moge gezegd hebben,
simmer is bet mij ontvallen, om de Eerediensten to verlagen
tot de rij van gewone vennootschappen . 1k beschouw bet verband tusschen Kerk en Staat nuttig en noodzakelijk voor beiden,
mits dat verband gees inbreuk make op de regten en vrijheden
Tier kerkgenootschappen, noch op de regten en prerogatives
van den Staat . Maar wat van dit system (der afscheiding) in
ahstracto ook moge zijn , bet is niet meer geldig na de aanrleming van de Grondwet van 1848 . Die Grondwet heeft hare
keus gedaan . Die Grondwet heeft bet verband tusschen Kerk en
Staat noodzakelijk geacht . Weinige woorden zijn noodig om
dat to bewijzen, om dat, als bet ware, handtastelijk to makes .
Art . 163 der Grondwet legt op den Staat de verpligting tot bescherming der kerkgenootschappen ; art . 168 legs hem de verpligting op tot bezoldiging en tot ondersteuning der kerkelijke
gemeenten, en nu wit ik gevraagd hebben hoe kan men hen
heschermen, hen ondersteunen en hen bezoldigen, die men niet
kept! Het is dus een felt, dat de Staat de Kerk beschermt, en
daardoor moet reeds van zelf bet gevaariijke stelsel l'autel sur
le trove vervallen . De Staat beschermt de Kerk, maar tie Kerk,
op hare beurt, schraagt den Staat . De Kerk ondersteunt den
Staat door de verspreiding en vestiging vary beginselen, van
godsdienst en zedelijkheid, van ondergeschiktheid, van eerbied
voor bet gezag, en in de vestiging dier beginselen vindt de
Staat eene ruime vergoeding your de geldelijke bijdragen, voor
de opofferingen en voor de bescherming, welke de Staat aan
de Kerk verleent .
Maar ik herhaal bet, in dier toestand is de geheele afscheiding
van Kerk en Staat een ondenkbaar lets, een ideaal . Dat verband
vloeit voort nit den aard en de nnodzakelijkheid der betrekkingen, welke tusschen beiden bestaan . Men heeft niet genoeg
begrepen den aard van een Minister van Eeredienst, antlers zou
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men daarover, naar ik geloof, een ander oordeel gevetd hebben .
De noodzakelijkheid van een zoodanig Minister vloeit niet zoo
zeer voort nit de veelvuldi~heid der' werkzaamheden, maar die
vloeit voort nit de teederheid der aangelegenheid . Het is noodzakelijk dat een Minister van Eeredienst zich bekend stelle met
de eigenaardigheid der strekking, met de eigenaardigheid der
belangen en met de eigenaardigheid der behoeften van de kerkgenoolschappen . Wanneer hij zich daarmede vereenzelvigt, dan
kan hij in het belang van Kerk en Staat, tot vestiging van het
verband tusschen beide en tot duurzaammaking van de goede
verstandhouding nuttig en noodzakelijk zijn . Maar daartoe is
het noodig dat de Minister daaraan zijne zorg afzonderlijk wijde
en daartoe is deze zorg volstrekt ontoereikend , wanneer men
de zaak als een bijwerk beschouwt . Ik heb gisteren, door een
vertegenwoordiger nit Breda (den heer Storm) hooren zeggen,
dat bet 1Vlinisterie van Eeredienst is eene sinecure . De beste
stuurlieden, Mijne Heeren, staan aan wal, dit is de reget ;
maar ik, die sedert zes maanden in het scheepje ben, desk er
geheel antlers over. Ik moet daarentegen verklaren, dat ik mijne
moeijelijke task bij het Departement van Eeredienst zoo weinig
als eene sinecure beschouw , dat ik de zes maanden, die ik
daaraan besteed heb, moet tellen onder de moeijelijkste, de
zorgetijkste, de kommervolste en de onaangenaamste van mijn
publiek !even . En flu laat ik bet aan een ander over, die er
zich niet in gemengd heeft, om ex professo to zeggen : bet is
eene sinecure . Ik wil gelooven dat het eene sinecure is, wanneer men die tack, zoo als ik straks zeide, als bijwerk beschouwt ; wanneer men zich vergenoegt met de stukken to
teekenen zonder ze zelf to lezen . Dan, ja dan geloof ik, dat eer,
half nut tijd daags aan die task besteed, voldoende is . Maar
wanneer men in den aard der zaken wil dringen, wanneer
men de hoofdleiding wil op zich nemen en daaraan de impulsie
geven, wanneer men aan de zaken eene rigting wit geven,
dan geloof ik dat daarmede zeer zorgelijke en drukkende bemoeijingen vergezeld gaan . Ik geloof nog dat, indien mijne
6
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voorgangers, die maar nominate voorgangers aan het Departemeet zijn geweest (en ik doe hun daaromtrent geen verwijt),
de zaken niet als bijwerk hadden beschouwd, indien zij zich
in verband hadden gesteld met al de inrigtingen, zich Jaarmede
hadden vereenzelvigd, wie weet of men dan wet de gevolgen
zou hebhen to betreuren gehad, did wij nu nog met leede oogen
moeten aanschouwen P Ik geloof juist in een omgekeerden zin,
dal het daaraan , dal ik ml) sedert eenige maanden uitsluitend
met die aangelegenheden heb hezig gehouden, toe to schrijven
is , dal ik ml) in verband heb kunnen stellen met de Kerkvoogden, dal ik hunne rigting, hunne wenschen, hunne hedoelingen heb kunnen begrijpen, daar naar heb kunnen handelen, die in wezenlijk verband met de helangen van den Staat
heb kunnen brengen, dal ik daardoor thans gekomen hen tot
een resultaal waarover ik mij ma ; verheugen, dal is, dal er
op dit oogenblik een volmaakt verband hestaat tusschen de
Kerkvoogden en de Regering, en dal verband is tot stand gehragt, Mijne Heeren, met inachtneming van de waardigheid
der Regering;, met inachtneming van den eerbied lien men aan
de wets en verschuidig ;d is . Maar dal resultaal zou niet verkregen
zijn, zoo ik de zaak als bijwerk had heschouwd . Integendeel,
dan zou men als resultaal missehien dies toestand van hetreurenswaardige overspanning gezien hebhen, waarop gisteren gewezen is en die in somrnige vreemde gewesten hestaat . y~
Op eene vraag van een der leden , hoe bet gesteld was met
rte Bisschophen, of met andere woorden of de wet in werkiug,
door hen en ten burner aanzien nageleefd is? zeide dezelfde
Minister
Hierop moet ik antwoorden, dal de Bisschoppen de wet
niet, even ais de spreker, hebhen beschouwd als eene wet, die
onbeduidend gesteld is, mar dal zij die wet, ofschoon ze beschouwende als eene harde wet, hebhen nageleefd, ten regel
lex quamquam aura, tamer servanda . Zij molten eene wet zelf
als hard beschouwen, die anderen onbeduidend achten, zij
hebhen to meet verdiensten wanneer zij zich naar die wet

schikken ; zij brengen daardoor een offer aan den vrede in bet
algemeen belang en dat offer hebben zij gehragt . Zij hebben
zich geschikt naar de wet, zij hebben de wet nageleefd en
daarom bet) ik steaks gezegd, dat de spanning verminderd was
met eerbiediging der wet . Bij besluit van 3 November 1853,
zijn de vestigingsplaatsen der Bisschoppen door den Koning,
overeenkomstig de bepaling van bet tweede lid van artikel 5
der wet, goedgekeurd . Dat tweede lid luidi ; e Voor zooveel
ndeze goedkeuring bij de afkondiging dezer wet nog niet is ver»leend, wordt, na met hen gehouden overleg, door Ons, den
» Raad van Stage gehoord, over de geschiklheid der aangewezen
))vestigingsplaats uitspraak gedaan . » Die uitspraak is door den
Koning, na den Raad van State gehoord to hebben, bij besluit
van den 3 November 1853, n 61, geschied .n
Daarop trail de Minister in eene hreedvoerige toelichting van
bet vraagpunt, betrefende (le vo rafgaande mededeeling, aan de
vorige Regering, van de organisatie der R . K . Kerk tiler to laude .
Hij speak daarbij, op grond van verschillen~ie feiten en omstandigheden, zijne overtuiging nit, dat die mededeeling was gedaan
en wel tijdig .
Dc hedenkingen , welke de leden der Kamer, (lie leden van
bet vori ge Ministerie waxen geweest , daartegen inhragten ,
lieten bet felt der voorwetenschap van dat Ministerie , omtrent
de, to Rome , beslotene herstelling der Bisschoppelijke Hierarchic in Nederland, in zijn geheel ; althans de vroegere bewering
bleef niet boudbaar , (tat bet Gouvernement die herstelling onverwacht of ((met den slag » had vernomen en zich huiten de
mogelijkheid had bevonden , indien bet zulks noodig had geacht,
zijne besehouwingen to dice zake, in tijds to Rome to doen
golden .
Eindelijk weed nog op de vraag van den beer van Reede van
Oudtshoorn, door den Minister, gezegd .

((1k voldoe gaarne aan bet verlangen van den geachten spreker , en zal dus aanvullen en verduidelijken hetgeen aan mijn
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antwoord op de vraag van een antler afgevaardigde, voor dien
spreker nog ontbreekt . Hij wit weten of voldaan is aan art . 5
en verlangt bekend gemaakt to worden met de namen der
vestigingsplaatsen .
rk moet in de eerste plaals verktaren, dat aan de bepaling
van art . 5 letterlijk is voldaan , en tat de goedkeuring der vestigingsplaatsen bij het Koninklijk besluit volkomen overeenkomstig met de bepaling der wet is geschied ; en dat in de tweede
plaats de verschillende vestigingsplaatsen , bij bet besluit als
geschikt verklaard, zijn de navolgende
voor bet Aartsbisdom Utrecht, de gemeente flaaren, bij
's Bosch ;
voor het Bisdom }laarlem, de gemeente Sassenheim ;
voor het Bisdom 's Hertogenbosch , de gemeente Haaren ;
voor het Bisdom Breda, de gemeente I'oeven bij Breda ;
en voor het Bisdom Roermond, de stall Roermond zelve .
lk meen hiermede aan het verlangen van den geachten afgevaardigde to hebben voldaan . »
INadat die afgevaardigde den Minister zijn' dank voor de
gedane mededeeling had betuigd, wend bet zevende Hoofdstuk
der Staalsbegrooting voor 1854, in zijn geheel met 53 tegen 16
stemmen aangenomen ; terwijl even to voren het eerste artikel
van dat Hoofdsouk (tractement van den Minister) met 49 tegen
15 stemmen was goedgekeurd .

Bij de Eerste Hamer werd op de beide Hoofdstukken der
Staats-begrooting van 1854, weinig aangemerkt .
Het verslag deswege luidt als volgt
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Vlde HOOFDSTUK .
Departement voor de Zaken der Heruormde Eeredienst enz .
Slechts enkele laden hebben zich niet vereenigd met de redenen, welke de Regering hebben bewogen, om op deze begroo
ting eene som nit to trekken voor het tractement van een aFzonderlijken Minister aan hat hoofd van dit Departement . Zij meenden dat deze administratie zeer wel als bijzondere afdeeling,
aan eenig antler Departement van aigemeen bestuur toegevoegd
had kunnen worden, hetgeen zij oordeelden dat aan een, hung

inziens, wenschelijke afscheiding van Kerk en Staat, meer bevorderlijk zau geweest zijn . Zeer vale andere laden warm van
een tegenovergesteld gevoelen . Met bet oog op art . 73 der
Grondwet, achtten zij den Koniug alleen bevoe gd om ten dezen to
beslissen . Dat er altijd punters van aanraking tusschen den Staat
en de kerkgenootschappen overbhjven, is meermalen en nog
onlangs genoegzaam gebleken . De artt. 165 en 168 der Grondwet schijnen tot rigtige uitvoering der daarin voorkomende
bepalingen, het bestaan van afzonderlijke Departementen van
Eeredienst, met Ministers aan het hoofd daarvan, to veronderstellen . Zij meanders daarom in de voordragt to kunnen berusten, terwijl de ovetige laden verklaarden zich omtrent dit
punt liefst niet nit to laden .
Enkele laden hebben ook den wensch geuit, dat de bekende
reserves, ten aanzien van de door den Koniug verleende bekrachtiging van hat door de Synode der Heruormde Kerk in 1851
vastgestelde Algemeen Reglement, opgeheven, en dat de collatieregten niet langer van Staatswege uitgeoefend zouden worden .

VIIde HOOFDSTUK .
Het onderzoek van dit Hoofdstuk heth game aanleiding tot
aanmerkingen gegeven , dan tot die algemeene, welke reeds
bij hat vorige hoofdstuk zijn behandeld .
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Daarop is bij de Nlemorie van antwoord bet volgende gezegd ;
Het zou der Regering aangenaam zijn geweest, indien ook
de enkele leden, welke zich met de redenen voor bet uittrekken
van een post voor bet tractement van een afzonderlijken 1\iinisler niet hebben kunnen vereenig,en, daaraan burner bijvai
hadden kunnen schenken ; dock ofschoon zij zich, na ailes vat
over dit vraagpunt in verschillenden zin is to berde gebragt,
wet niet met onverdeelde instemrnrng heeft kunnen vleijen
zoo strekt bet haar loch tot voldoening dat zeer vele andere
leden in hare voordragt kunnen heruslen .
Wat de bedoelde zoo genaamde reserves betreFt, wier ophefCang door enkele leden wordt gewenscht , meent de Regering;
bier to kunnen volstaan met de opmerking, dat, als de be
krachtiging der Regering wordt verzocht op een reglement,
't weak merle bepalingen bevat, welke zouden kunnen worden
heschouwd als regels voor de Regering, ook wat geldelijke verstrekkingen betreFt , bet verleenen van zoodanige bekrachtiging,
zonder eenige bepaling van den zin waarin zij moet worden
verslaan, tot bedenkelijke gevolgen zoo kunnen leiden, en welligt, in plaats van een niet gewenschten Staats-invloed op kerhelijke aangelegenheden to keeren, aanleiding zoo geven tot
een evenmin wenschelijken kerkelijken invloed op de aangelegenheden van den Staat . Ten aanzien van den wensch derzelfde
leden, dat de collatie-regten niet larger van Staatswege zouden
uitgeoefend worden , mope tot inlichting; strekken , dal eigenlijk
gezegd van Staatswege zondanige regten niet worden uilgeoefend,
maar dat in een aantal Hervormde gemeenten bet collatie-refit
toekomt aan Zijue lilajesteit , wiens refit ten deze voorzeker
evenmin betwistbaar is, als dat vary particuliere collatoren .
De heraadsla ginger over de heide Hoofdstukken, op den 22
December 1853, bij de Eerste Kamer gehouden, waxen van
korten duur . Stechts een spreker beweerde de onnoodzakelijkheid van bet hehoud der Departementen voor de Eerediensten .
Daarop antwoordde de Minister van Financier, voorloopig belast

net bet bestuur voor de Zaken der Hervormde Eeredienst en

volgende

~fret

De Regering heeft zich niet gevleid, dat hare inzigten, ten
aanzien vary bet onderwerp ; dat flu in beraadslaging is gehragt,
cc

overal en door een iegelijk zouden gedeeld worden, noch dat
zich daartegen geene bestrijding zou voordoen, De Regering
heeft zich evenwel verheugd, dat bet vooruitzigt is gegeven
dat, evenzeer als zij den bijval van de andere Kamer daarop heeft
moeen erlangen, haar ook bier de meerderheid zoude ondersteunen .
Wat men ook beweren moge nopens de afscheiding, van Kerk
en Staat , is bet toch voor ieder hlijkbaar , dat die afscheiding
nooit zoo volkomen wezen kan , dat er niet vale en gewigtige
punten van aanraking blijven bestaan, welke de grootste zorgvuldigheid van de zijde der Regering vorderen . Het doe, waarom
men gemeend heeft een afzonderlijk hoofd aan dat Departement
to moeten plaatsen , moat ten deele gezocht worden in de zucht,
om ten aanzien van die punten overeenstemming en zamenwerking to waarborgen, maar bet is hoofdzakelijk geweest, om zich
in den raad des Konings to verzekeren van een Staats-ambtenaar,
wiens roeping meer bij uitsluiting zou wezen de aandacht to
vestigen op al die aangelegenheden van beheer en wetgeving,
welke met de groote belangen van zedelijkheid en godsdienst
in verband staan .
Dat doel zal, hoop ik, bij daze Vergadering regtvaardiging
vinden, en daarom heeft men gemeend tot bet uittrekken van
de som to moeten besluiten , welke in de bedoelde afdeeling
van dit hoofdstuk wordt gevonden .
Behalve dat doe! bestond er evenwel nog eene andere aanleidiug, waarom men oordeelde, dat er een afzonderlijk'Departement voor • de Zaken van de Hervormde Eeredienst behoorde in stand to worden gehouden, want, zoo er bovenal
aan gelegen is, dat atom in den laude godsdienst en openbare
eeredienst kunnen worden uitgeoefend, zoo moat men niet over
bet hoofd zien, dat daarvoor aanmerkelijke bijdragen worden

gevorderd en dat die bijdragen over bet grootste gedeelte tilt
's Lans kas worden verstrekt . Er was dus tevens belang bij,om
to waken, dat bet goed beheer en de spaarzaamheid, welke
bij alle uitgaven van den Staat als zoo wenschelijk moeten
worden aangemerkt, ook bier blijvend worden betracht .
1k viei mij dan ook, dat wanneer men deze besehouwing,
welke ik de eer heb aan u voor to dragen, zal willen in bet
oog houden, de Vergadering daarnp hare goedkeuring zal kuunen uitspreken, zoo als ik hoop, dat do geachie afgevaardigde~
die zoo even bet wooed heeft gevoerd, zijne stem bij die van
de meerder held zal kunnen voegen .u
Hiermede werd de beraadslaging gesloten en bet
stuk met algemeene stemmen aangenomen .

zesde iioofd-

Bij de beraadsla ging over bet zevende iioo/dsluk werd, door
een enkel lid, aanmerking gemaakt over bet van Staatswege
bezoldigen der Bisschoppen . Niet de hoegrootheid flier bezoldiging, welke flat lid eer to laag dan, to hoop achtte, maar de
vrees flat er meerdere Bisschoppen zouden komen en bet bezoldigen van deze een to grout bezwaar zoude opleveren, fiat'
hero aanieiding tot bet vet langen, flat de Minister zoude verklaren, flat bet niet een refit , maar eene welwillendheid was,
op grond waarvan de op de hegrooting uitgetrokken jaarwedden der Bisschoppen werden verstrekt .
De Minister vror de Zaken der Roomsch Eatholijke Eeredienst gaf daarnp ten antwoord
((De rede van den laatsten spreker heeft hoofdzakelijk gestrekt
om in twijfel to trekken de nuttigheid en wettigheid der bezoldiging van de Bisschoppen . Hij heeft gevraagd : is bet voorzigtig van de Re geeing die Bisschoppen to hetalen : zal zij later
niet verpligt zijn hoogere uitgaven to doers? 1k zal hierop in
de eerste plants antwoorden, flat bier gemn sprake kan zijn van
verhooging van uitgaven . Want bet artikel is letterlijk op betzelfde cijfer gebleven, waarop bet verleden jaar was ; de kosten

van het kerkelijk hestuur hebben gees cent verhooging ondergaan . Er heeft dus ten deze niets antlers plaats gegrepen dan
eerie geldetijke repartitie van dezelfde som . Is het nr~ voorzigtig
die Bisschoppen to hezoldi gen? Ik zeg, dat het niet alleen
voorzigtig is, maar dat het nuttig, doelmatig en overeenkomstig
de Grondwet is . De Grondwet immers legs aan den Staat de
verpligting op tot bescherming en bezoldiging . Bij die Grondwet is aan de kerkgenootschappen niet alleen bescherming verzekerd, maar aan hen is ook verzekerd de betaling en het genot
van hetgeen zij bezaten hij de invoering der Grondwet . Men
kan dus hier niet spreken van voorzigtigheid en verhooging ,
want men is gebleven binnen de palm van hetgeen de Staat
aan dit kerkgenootschap verschuldigd was . Ik zou zelfs durven
heweren , dat men gebleven is heneden hetgeen men aan dit
kerkelijk hestuur verschuldigd was . En, ten betooge, dat men
gees wilder greep gedaan heeft in 's Lands penningen om tie
Bisschoppen to bezoldigen, zal ik in de eerste plaats aanmerken , zonder hieruit een gevolg to wiilen trekken, dat voor
anderen kwetsend zou zijn, dat elk Bisschop een lraktement
heeft van f 2500, eerie bezoldiging, die zeker niet to hoog is,
wanneer men weet, dat een dertigtal Predikanten in Amsterdam hetzelfde tractement genieten Maar vat meer is . Er was
voor het kerkelijk hestuur in 1 29 op de begrooting van 1830
meer toegekend . Die toekenning is hij de vet bekrachiigd geworden . En nu is de tegenwoordige kerkelijke inrigting verre
gebleven heneden hetgeen van den Staat toes gevorderd wend .
Om to doers zien, dat men bier niet onvoorzigtig gehandeld heeft .
zal ik eenige punter aanstippen .
Volgens de verbindtenis, voortgevloeid uit bet concordant van
1827, was de Slant aan bet kerkelijk hestuur, -- want bier is
toch alleen queshe van bet kerkelijk hestuur van bet Roomsch
Katholijk Kerkgenootschap - voor zoo veel bet tegenwoordig
grondgehied des Rijks betreft, eerie som verschuldigd van
f 71,000, welke ook hij de wet van den 24 December 1829
(Staatsblad n° . 75) op de tienjarige begrooting, aangevangen
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met 1$30, is toegestaan . Onder die som was begrepen aan
tractementen voor de Bisschoppen hier to lande eene som van
f 30,600 en het bedrag van de tractemerrten van den tegenwoordigen Aartsbisschop en vier Bisschoppen is nu niet meet
dan f 12,500 . Men kan dus niet zeggen, dat wanneer men van
f 30,600 afdaalt tot f 12,500 bier dan een wilde greep is gedaan
in 's Lands financier . Men kan dus niet zeggen , dal men hier
onvoorzigtig heeft gehandeld en dat men to hooge uitgaven
heeft gedaan . Ik geloof met dit weinige, daar het hier toch
maar eene questie van geld is, genoeg le hebben gezegd ow
den spreker to bevredigen .»
De, door den Minister, bedoelde spreker erkende dat de sow
van f 2500 voor iederen Bisschop uitgetrokken, eer to laag dan
to hoog konde worden geacht en geloofde dat men dat naderhand
zou inzien en dan een voorstel tot verhooging zou does . Maar
zijn bezwaar was dan ook niet tegen het uitgetrokken cijfer
gerigt . Hij zeide : ((Men is riu hegonnen met de benoemde Bis~fschoppen to bezoldigen , maar wie vet zekert mij, dat er niet,
~;in plaats van vijf,, lien Bisschoppen zullen komen, niet alleen,
»maar dat men ook niet bij andere Kerkgenootschappen zal gaan
?~organiseren en reorganiseren, ten ge~olge waarvan er geestenlijken met hoogeren rang zullen komen dan die er tot nog toe
»waren 4 Dan zai men ook verpligt zijn die meerdere Bisschoppen en aan die hoogere geestelijken meerdere en hoogere be»zoldigingen to geven , op het voorbeeld van wat bij het
»Roomsch Katholijk Kerkgenootschap is geschied, en no als he)'ginsel schijnt aangenomen . De Minister zegt, dat de Grondwet
)'de Kerkgenootschappen beschermt . Het is volkomen waar ;
»maar het komt mij voor dat de verpligting ow to heschermen
stock jets antlers beteekent dan de verpligting om to betalen ;
'want is dat synoniem, beschermen en bezoldigen, dan zou 1k
»moeten erkennen dat de Minister gelijk had en ook de Bisschoppen moesten worden bezoldigd . Maar dan ga ik verder . Ik kan
'mij daarin bedriegen, en vraag, behoorden de domine's der

131
nAfgescheiden gemeenten ook rriet door den Staat betaald to wor;den? Dit is, zoover ik weet, het geval niet, maar ik verbeeld
,)mij loch, dal dit Kerkgenootschap ook bescherming geniet, ten
»gevolge van de Grondwet, en deze geestelijken zouden dare
(look, als de redenering van Zijne Excellentie opgaat, door den
uStaat betaald moeten worden . Wanneer dus de heer Minister mij
))de verzekering gelieft to geven , dal door het brengen van
~~den bedoelden post op de begrooting niet uitgemaakt is, dal
side Staat verpligt is, om ten gevolge eener organisatie, de benzoldiging van Bisschoppen of andere geestelijken to voldoen,
)dan zal ik geen de minste reden vinden , om nrijne stem aan
>dit Hoofdstuk to weigeren,
De Minister gal daarop ten antwoord
«Het verschit dal tusschen den laatsten spreker en mij bestond,
wordt hoe larger hoe geringer ; de oplossing zal dus hoe larger
hoe gemakkelijker worden . De spreker nreent dal flu er 5 Bisschoppen zijn, er ook wet 10 kunnen komen, dal er ook nog
wet manners van hoogeren rang zouden kunnen aangesteld worden en dal dus de bezoldigingen steeds zouden kunnen toenemen .
Over de toekomst kan niemand spreker, die kan niemand waarborgen ; maar wit men mijne meening weten , dan geloof ik
dal trot getal der Bisschoppen hier wet tot zijn hoogste maxiarum gekomen is, zelfs tot hooger dan gewenscht is . 1k gelooF
dal men zelts daar, van waar de Bisschoppen hunne benoeming
ontvangen, wet overluigd is, dal het getal thans zeker compieet is, zoodat voor de verweerdering van dal getal en het
geven van hoogeren rang , flu er een Aartsbisschop en Bisschoppen zijn , voor de toekomst niets to duchten valt .
Maar, heeft de spreker gezegd, hor .dt dan de bescherming,
waarop de Minister zich volgens de Grondwet beroept, de
verpligting tot bezoldiging in Y Neen , Mijne Heeren, maar
naast de grondwettige verpligting tot bescherming, staat geschreven de grondwettige verpligting tot betaling en ik zal den
spreker enkel verwijzen naar den tekst tier Grondwet .
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In art . 164 vied ik ;ewag gemaakt van de bescherming die
de Staat aan alle Kerkgenootschappen verschuldigd is, maar in
art . 168 vindt ik eene andere verpligting aan den Staat opgelegd en wel degelijk de verpligting tot betaling . Ik leis daar
a De tractementen, pensioenen en andere inkomsten van welken
r~aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezinri»heden of derzelver leer aars genoten wordende, hhjven aan
»dezelve gezindheden verzekerd .
Er waxen toes ja geese Bisschoppen, maar er waxen gelden,
van Slaatswege toegekend voor het kerkelijk bestuur (l) , en
wanneer nu die Bisschoppen nit die gelden , zonder verhooging
van het cijfer, bezoldigd worden , dan heeft er niets antlers
plaats gegrepen dan eene repartitie van gelden in den gelijksoortigen admireistrativen kring .a
Nadat de beraadslaging was gesloten werd het zevende Hoofd ,
stuk aangenomen met 31 tegen eene stem .

In 1854 werd de grondwettige betrekking tusschen den Staat
en de Kerk, in zeer verschillenden zin, ter sprake gebragt bij
de behandeling der wet, die ter uitvoering van art . 195 der
(1) Tijdens de invoering der Grondwet vary 1815 (24 Augustus)
hedroegen de vroeger toegekende tractementen van de toenmalige R . K . kerkbe5tuurders in de verschillende Kerkressorten der
Noordelijke provincien , eene sole van
f 11,100
Het tractement van den Kerkvoo gd van bet Bisdom
van Luik, waaron~ler het tegenwoordig Hertogdom
Limhurg rtestijds hehoorde , be~Iroeg ((1,150, woarvan
voor rlat Hertogdo ;ar (minslens een derde van vuurnoernd Bisdom uitm~kende) went berekend .
.
- 3,700
Zoodat, door de Grondwet van 1815, wegens deze
t.racteurenten, aan het Kerkgenootschap is verzekerd . f 14,800
terwijl de tractementen der vijf Bisschoppen, voor elk op de
begrooting van 1854 uitgetrokken, tot de vroeger door de
Apostolische Vicarissen genoten som van f 2500, to zamen niet
meet bedragen dan /12,500 .

Grondwet tot regeling van bet ARMBESTUUR, moest werden
vastgesteld .
Na de in 1848 gedane herziening der Grondwet werden sari
de Tweede [(airier der Staten-Generaal in vier zittingen voordragten van wet to dier zake aangeboden . Het eerste ontwerp,
ingediend in den loop van bet zittingsjaar 1850-1851, bleef
geheel huiten behandeling en weal onveranderd, na de opening
der nieuwe zitting, op den I QctGber 1851 op nieuw ter overweging ingezonden . Daarover is kort voor de sluicing dier zitting
op den
September 1852 een Voorloopig Verslai; vastgesteld en
sari de Regerrng medegedeead . In de volgende zitting, op den
15 Februarij 1853, hoed de iiegering eerie nieuwe, eenigzins
gewijzigde voordragt aan , dock daarmede kwarn men niet
veider dan tot bet vaststelten van een Voorloopig Versiag, gedagteekend 13 April 1853 ; doordien de verdere behandeling
van dat ontwerp, ten gevolge von de ontbinding der toenmalige
Tweede [lamer der Staten-Generaal, is gestuit geworden . Eindelijk weed op den 3 December 1853 een nieuw wets-ontwerp
aangeboden , hetwelk in den jare 1854 lot stand kwam, op
den 29 Junij van dat jaar (Staatsblad no . 85) vastgesteld en den
12 Augustus daaraanvolgende afgekondigd is, om met den
eersten September 1854 in werking to komen .
Bij de drie eerste onlwerpen was een beginsel ten grondslag
gelegd, hetwelk afweek van de denkheelden, welke de Regering
sedert November 1849, in belrekking tot de verhouding der
Kerk tot den Staat, verkondrgd had . Toen wilde zij de handers
tussehen Kerk en Staat losmaken ; maar, in tegenspraak met dat
beginsel, achtte men bet destijds noodig, dat bet 4rrnwezen
van de Kerk, sleviger dan to voren, met den Staat wend verbonden . Vele bezwaren werden daartegen ingebragt en van
de zijde der 1-lervormde Kerk , eischte men volledige vrijheid
voor de kerkelijke armbesturen en volkoinene onafhankelijkheid
voor de Kerk, ten behoeve van hare iakonie .
Deze eischen staken zonderling ar bij die, welke de a Aprilbeweginga van 1853, tegen de vrijheid en de antonomie der

Roomsch Katholijke Kerk deed geboren worden . Men vorderde
toen nieuwe banden voor de Kerk en het gevolg daarvan was de
bekende wet tot regeling van het toezigt op de onderscheidene
Kerkgenootschappen van den 10 September 1853 (Staatsblad n° .

102) . In strijd met het daarhij aangenomen stelsel, wilden de
vuorstanders tiler wet geenerlei hetrekking tusscheu het Kerkelijk Armbestuur en den Staat . Zij grondden de daarvoor • aangevoerde redenen op de beginselen, waarmede de tegenstanders
diet wet, de beperking den vrijl ;eid van het Kerkbestuur hadden
bestreden .
Under zulke elkander uitsluitende eischen, schaarrle de Rege
ring zich aan de zijde diergenen, welke de vroeger voorgedragen wets-ontwerpen tot regeling van het Armbestuur, hadden
afgekeurd , omdat daarbij Staats-toezigt op de Kerkelijke Armhesturen was bevolen .
Bij bet wets-ontwerp van 3 December 1853 wend als beginsel
gesteld, ((dat de geest der Grondwet medebrengt, dat de Kerk
)zich zoo vrij bewege, als met de regten en verpligtingen van
~)het Staatsgezag bestaanbaar is, ~)
((Tot de onderwerpen , )~ zoo sprak de Regering in hare
Memorie van Toelichting, « welke behooren tot het gebied der
))Kerk, moet, zonder twijfel, worden~gehragt het verzamelen err
))uitdeelen der giften, die uit beginsel van godsdienstige liefdaQ)digheid worden bijeengehragt, en het regelen der wijze waarop,
))door instellingen tot de Kerk behoorende en aan haar bestuur
))verbonden en on(lergeschikt, die giften aan de armen, waar)) voor zij bestemd zijn , worden uitgereikt.
« Nu moge men verschillend denken, over de meerdere of
mmindere doelmatigheid van de wijze, waarop de Kerk dit ge»wigtig gedeelte hater roeping vervult , men moge zich zelfs
))overtuigd houden, dat daarin verbeteringen noodig zijn, dit
))apes kan de zaak niet van aard veranderen, noch den Staat de
n bevoegdheid geven , de tack der Kerk over to nemen, of haar
))te noodzaken hare inzigten aan de zijne ten offer to brengen,
'yen dat wel to minder, daar niet de Staat, maar alleen de

aKerk invloed kan uitoefenen op het bijeenbrengen der middelen
atot kerkelijke armenverzorging, die geheel vrijwillig zijn, en
))tot het bijdragen van welke de wetgever niemand kan vernpligten .
Daarom is de Regerirrg van oordeel, dat zij de aan haar
;)opgedragen zorg voor het Armbestucrr niet beter kan vervullen,
edan door zoodanige wettel+jke hepalingen voor to stellen als
'~het meest kunnen hijdragen orn de (won der kerkelijke armh)verzorging op de mildste wijze to doen vloeijen, opdat het
»petal armen, die hulp huiten de Kerk zoeken , tot het geuringst mogelijke worde heperkt .
u Lettende op de denkbeelden die de Nederlandsche Natie ,
))met betrekking tot dit onderwerp, beheerschen , is de Rege~~ring van oordeel, dat men map verwachten , dat de bijdragen
» ruimer zullen zijn wanneer de Kerk in de beschikking daar))over vrij is, dan wanneer zij daariu door den wetgever aan
ebanden wordt gelegd .a
Van deze beschouwingen uitgaande , meende de Regerirrg,
dat de wet , met opzigt tot de kerkelijke instellingen van weldadigheid, geene andere verhindende hepalingen behoorde to
bevatten dan die, welke noodig zijn , orn haar in staat to stellen
kennis to verkrijgen van bet bestaan en de werk~ng flier instellingen, zonder welke zij niet kan voldoen aan hare vepligting
om die aanhoudende zorg aan bet Arwhestuur, flat tot haar
gebied hehoort, to wijden, welke de Grondwet voorschrijft,
De weinige verpligtingen, welke de wet aan de kerkelijke
Armhesturen oplegt, vonden hij de Tweede Kamer even als bij
de Diaconien, veel tegenstand . Men zap in de kennisgeving der
inrigtiug van het hestuur, mitsgaders van enkele andere aan
het Burgerli,jk gezag to doene mededeelingen, verkorting van
het refit der gezindheden en der kerkelijke Armbesturen ; terwijl
anderen daarentegen die bloote kennisgeving gansch ontoereikend achtten en meenden flat, door bet loslaten van alle toezigt
van Staalswege , bet algemeen belang opgeotferd wend aan een
zoogenaamd refit der gezindheden en flat daarmede to kortkoming

ins de zorg voor de algemeene veiligheid en voor die van den
Stall, plaats steep .
Bij het antwoord der Regering weed, order anderen , opgemerkt : «dat, naar haar oordeel, de kerkelijke instellingen vary
»weldadigheid wegens hares oorsprong en den aard van hares
»werkkring, op cen van den Staat onafhaukelijk hestuur hater
bezitting en middeler. en op €ere vrije regeliug barer in»rigting en huishouding aaaspraak mogen maker, en dat dit
»refit in bet wetsontwerp iii zijn geheelen omvang is t, ;egekend ;
s)maar dat list to vet zoude gaan to beweren, gelijk de strek»king van bet in de ee, ate alinea dezer paragraaph ontwikkeld
»gevoelen schijnt to zijn, dat de wet in den striktsten zin des

9woords, geenerhande hepalingen ten hares aanzien zou kunnen
>hevatten . Die instellingen Loch zijn zedelijke , in den Staat gevesatigde Iigchamen, bevoegd en optredende tot bet uitoefenen van
R)hurgerlijke regten, en wier werking invloed heeft, zoowel op bet
~)welzijn van den Staat, als op de zorg, welke de Regering
»krachtens de voorschriglen der Grondwet most uitoefenen ten
»opzigte van bet Armbestuur, voor zoo veel tot haar gebied
;)behoort . Daarom mag, en behoort de wet bepalingen in to
»houden, die, zonder bet vsije beheer diet instellingen of de
»beschikking over hare middelen to belemmeren, aan de Re))gering de gelegenheid seven om kennis to erlangen van haar
abestaan, haar doel en hare werking . Dit kan niet worden
»betwist, tenzij men bewere, dat deze insteliingen hover de
»wet verheven zijn, hetgeen evenmin ten hares opzigte als ten
uaanzien van bijzondere personen bet geval kan zijn .»
Ten aanzien der gevorderde kennisgeving van de inrigting en
bet bestuur der kerkelijke insteliingen van weldadigheid, beantwoordde de Regering de daar omtrent gemaakte bedenkingen
in voege als volgt
((De Regering kan volstrekt niet toestemmen, dat dit artikel
zou afwijken van bet systeem in de Memorie van Toelichting
ontwikkeld . Zij kan zich naauwelijks voorstellen, op welken
wezenlijken grond dit heweren rust, Het artikel is geheel in
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overeenstemming met den geest en zelfs, wat den aard der gevraagde mededeelingen betreft, met de letter der wet van den
10 September 1853 (Staatsblad n° . 102) . Indien nu de wetgever
heeft beslist, dot de daarbij gevorderde mededeelingen van de
zijde der Ker'kgenootschappen, als zoodanig, strookt met de
vrijheid en zelfstandigheid der Kerk, hoe is bet don mogelijk,
dot eene gelijke vordering ten aanzien van instellingen, die of
met de Kerk vereenzelvigd zijn, of met haar in bet naauwste
verband staan, daarmede zou strijden ?
De denkbeelden omtrent die ver eenzelving of dot vet band zijn
men verlieze die net uit bet oog, geenszins dezelfde bij alle
Kerkgenootschappen . Is bet bier t ;evraagde reeds hegrepen in de
mededeeling krachtens de aangehaalde wet gedaan, eerie bloote
verwijzing daarnaar zai voldoende zijn , om aan bet voorschrift
der bepaling to voldoen . Is die niet bet geval, et ware, Indien
de mededeeling niet wierd gevorderd voor de instellingen van
weldadigheid, gebrek aan overeenstemming in de wetten onderling .
De Regering kan don ook niet toegeven, dot die artikel den
Stoat eerie soon van voogdijschap over de daarbij bedoelde instellingen zou geven, een refit dot de Stoat geenszins over de Kerk
en instellingen van haar uitgaande, zoo toekomen . Wierden de
merle to deelen bepalingen onderworpen aan bet onderzoek of
aan de goedkeuring der Regering ; wierd bet oprigten en bestaan der instellingen afhankelijk gemaakt van die goedkeuring,
of moest hare inrigtin g naar de wenschen en inzigten van bet
Staatsgezag worden gewijzigd, - men zoo met renigen grond
over inbreuk op de hevoet dheid tot eigen regeling kunnen klagen .
1 u echter de verpligting zich bepaalt tot eerie enkele mededeeling, en de bedoeling den wet ondubbelzinnig hlijkt uit de
strenge afscheidrng daarbij gemaakt tusschen de verpligting,
welke aan de kerkelijke en hijzondere instellingen, en die welke
aan de anderen worden opgelegd, komt de kiagt ongegrond voor .
Het belong van en de orde in den Stoat brengen merle, dot
deze kennis drage van bet aanwezen, de inrigting en bet be

stuur van zedelijke ligchamen in zijn boezem bestaande, wier
werking een onmiskenbaren ins-loed uitoefent op die der burgerlijke instellingen van weldadigheid, en die tot bet uitoefenen
van burgerlijke regten de medewerking van den Staat behoeven .
De Regering vreest niet eene onregeimatige werking der bepaling . Zij kan zich niet voorstellen, dat bet bestuur van eenige
bijzondere instelling zich ongehoorzaam zal betoonen aan
eene zoo eenvoudige en in niets belemmerende bepaiing der wet .
Weigert eene instelling aan bet burgerlijk bestuur kennis to
geven van haar hestaan , bet meest natuurlijke gevoig daarvan
is , dat zij, zoolang zij aan hare verpligting niet voldoet, verstoken zij van de bevoegdheid om burgerlijke handelingen to
verrigten .
De woorden «bepalingen betreifende de inrigting van bet
hestuur}~ zijn overgenomen uit de wet van 10 September 1853 .
Er is gevne enkele reden om to vermoeden , dat zij bier meer
dan daar aanleiding tot twijfel of tot to ver gedreven vorderingen
zouden geven . In bet algemeen kan er onder worden begrepen
bet doel der instelling, de wijze waarop men bet wenscht to
bereiken en die waarop de instelling wordt hestuurd . Houdt de
stichtingsbr ief, waar deze bestaal, niets meer in dan dit, hij
kan ter voldoening aan de bepaling worden over gelegd . Bevat
hij meer, men zal met de mededeeling van bet flu gevraagde
kunnen volstaan .
Wijziging van inrigting en bestuur , zonder wijziging der
bepalingen daartoe betrekkelijk, schijnt niet denkhaar . Heeft zij
dus plaats, zij wordt van zelve begrepen in de mededeeling der
wijziging van de bepalingen . Voorts worden alleen zoodanige
wijzigingen hedoeld, die eene voortdurende werking en dus eene
verandering der bestaande regelen ten doel hebhen, en geenzins
enkele voor bijzondere gevallen en onder buitengewone omstandigheden plaats hebbende en voorbijgaande afwijkingen .»
Bij de beraadslagingen in de Tweede Lamer werden de vrijheid en onafhankelijkheid der kerkelijke instellingen van welda-
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digheid, breedvoerig besproken en door de meerderheid, evenzeer
als door de Regering, voorgestaan ; waartegen schist door de
minderheid werd volgehouden , dat die onafha~=kelijkherd troth
met de bepalingen der Grondwet , noch met bet Staatsbelang
was overeen to hrengen .
Gelijk verschil van gevoelen deed zich ook bij de Eerste
Kamer kennen .
Onderscheidene harm leden stelden veel prijs op de zelfstandigheid der kerkelijke armbesturen en tneenden dat de regten
der diakonien niet genoeg ge~erbiedigd warm gebleven . Tegenover die beschouwing stond die van verscheidene andere leden,
welke eene wetteli,jke regeling der armverzorging, ook in hetrekking tot kerkelijke en bijzondere instellingen van liefdadigheid, allezins geoorloofd, ja pligtmatig keurden . Volgens hen ,
leed bet Been twijfel, of art . 195 der Grondwet maakte geen
onderscheid tusschen kerkelijk, bijzonder en burgerlijh armbestuur, hetwelk een onderwerp van de aanhoudende zorg der
Regering is en door de wet geregeld wordt, zoodat bet oppertoezigt van den Staat over al die instellingen als vereischte
eener weigeordende maatschappij mogt worden aangernerkt .
Het antwoord der Regering gaf to kennen, dat zij niet minder prijs stelt op de zelfstandigheid der kerkelijke armbesturen,
en meent dat die dan ook volkomen is geeerbiedigd bij bet
wets-ontwerp, hetwelk, gelijk zij betoogde, geene daarmede
strijdende werking van bet Staatsgezag medehrengt . a Zoodanige
werking vloeit, (zoo vervolgde bet antwoord) toch in geenen
deele voort uit de voorschriften der bier aangehaalde artt . 7, 10
en 11 . Het geldt daarbij volstrekt geene inmenging in bet behest
der kerkelijke en bijzondere instellingen - de crijheid van dat
behest wordt door geen enkele bepaling der wet beperkt -- maar
bloot bet does van eenige opgaven bevolen . -- Die bij art 7
gevorderd, zijn onmisbaar om den Staat hekend to maken met
bet aanwezen der daar genoemde instellingen, zoowel opdat bij
haar de bescherming kunne verleenen waarop zij aanspraak
hebben, als opdat bet burgerlijk bestuur in de gelegenheid words
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gesteld, zijne task behoorlijk to vervullen en de inlichtingen to
ontvangen , welke onmisbaar zi,~u om met kennis van zaken to
kunnen heoorJeelen, in hoeverre ondersteuning van het burgerlijk bestuur onvermijdelijk is to achten . De opgaven bij art .
10 bedoeld zijn, door de uittirukkelijk daarin vervatte omschrijving, beperkt tot hetgeen met opzigt tot de duizende b~staande
kerkelijke en bijzondere instellingen moet geweten worden om
den toestand van het armwezen in Nederland met eenige zekerheid to kunnen heoordeelen . Dat de kennis hiervan door het
welbegrepen belting van den Staat words gevorderd, schijnt,
na al hetgeen reeds vroeger met opzigt tot dit punt is in bet
midden gebragt, geen nader betoog to behoeven, evenmin als
het bloot doen van bepaaldelijk aangewezen opgaven (waarvan
al was bezitlingen en inkomsten betreft
uitgesloten) niet ter
beoordeeling noch bij wijze van verantwoording, maar uitsluitend
ter kennisneming, geerrszins kan worden gezegd, zoodanige ver-

pligting in zich to sluiten als met een zelfstandig beheer zou
strijden, daar bet beheer onaangeroerd blijft . Schrijft de wet de
mededeeling voor, dan moot de naleving van het voorschrift
door eerie poenale bepaling verzekerd zijn, daar bet antlers aan
het middel zou onthreken, ow your de gehoorzaamheid aan de
wet to waken . Men zie daarbij ook niet over bet hoofd, das
bet, was art . 7 aangaat, in de magi der betrokken besturen
staat, ow de werking der daarbij gestelde straf elk oogenblik
e doen ophouden .o
De Regering gaf, onder anderen, nog to kennen, ((das de
goede ordening der maatschappij, door de erkende zelfstandigheid der kerkelijke en bijzondere instellingen van liefdadigheid,
niet zal li jden , maar veeleer zal worden bevor derd door bet
milder vloeijen van de hron der weldadigheid , hetgeen verwacht mar worden van de eerbiedigin r; van hetgeen waarop
een zoo grout deel der Natie heeft getoond derv hoogsten prijs
to stellen, toen bet meende, das daarvan bij vroegere wetsontwerpen to zeer was afgeweken . Daardoor zal het pubiiek
belting veel meer worden bevorderd dan door bet leggen van

wettelijke banden, welke, naar bet oordeel der Regering, niet
zouden strooken met den geest der Grondwet, die medebrengt
dat de Kerk zich zoo vrij bewege als met de regten en verpligtingen van het Staatsgezag hestaanbaar is,
Bij de beraadslaging, op den 26 Junij 1854, erkende de
Minister van Binnenlandsche Zaken , a dat, door art . 195 der
Grondwet, de vraag, in hoe verre ook de kerkelijke armbesturen een onderwerp van wettelijke regeling molten uitmaken
niet is opgelost . Ware dit de bedoeling geweest, de zaak zou
bij de behandeling der Grondwet meer uitvoerig en hepaald
zijn onderzocht . Men zou dan niet hebhen volstaan met in de
Memorie van Toelichting; alleen to zeggen , dat de regeling van
het Armbestuur een onderwerp was, dat voorziening behoefde,
en dat die waarheid wet niet zou worden in twijfel getrokken .
Ik geloof idus niet, a dat men door de letter der Grondwet gehonden is om het Armbestuur in ruimeren of meer beperkten
zin to regelen .
Wijders hemerkte de Minister, dat bij bet aannemen van het
heginsel van vrije liefdadigheid en vrij bestuur en beheer van
kerkelijke instellingen, eene regeling van Staats-toezigt in de
wet moeijelijk hare plants kon vinden . Indien het noodige toezigt op de goederen en bezittingen van kerkelijke instellingen
niet is geregeld, dan zat bet de task van de kerkelijke gemeenten zijn, om daarvoor to waken . Wanneer het bij eene
~>

instelling aan een persoon moest worden overgelaten naar eigen
goedvinden het beheer to voeren ; wanneer aan hen alleen de
bevoegdheid wend toegekend ode bezittingen to vervreemdent,
dan zou ik gaarne erkennen dat de zaak regeling behoefde ;
maar de diakoni~n zullen zich moeten gedragen overeenkomstig
de bepalingen en reglementen , die haar bestuur omschrijven .
Hetgeen vroeger van den Staat uitging, zal thans van de Kerk
en de gemeente behooren uit to gaan, en waar het niet is geschied, zal in deze aangelegenheid door behoorlijke voorschri$ten moeten worden voorzien .

!4?
Nadat de heraadslaging in de zitting der Eerste Earner van
den 26 Junij 1854E gesloten was , werd bet wets-ontwerp tot
regeling van tret Armbestuur door die Kamer met 26 tegen 5
stemmen aangenomen .
Het kerkelijk armbestuur is alzoo van het Staats toezigt ontheven en ten gevolge daarvan zijn de bestuurders der ver~chillende Kerkgenootschappen van Slaatswege uitgenoodigd, om
als nu op dit belangrijk onderwerp orde to stellen, ten einde
de under bun gebied staande instellingen van liefdadigheid zoodanig worden georganiseerd, dat zij in haren werkkring kunnen heantwoorden aan bet ver•t rouwen van den wetgever, die
op de zorg der Kerk heeft gerekend, door haar armbestuur
van het Staats-toezigt vrij to stellen en aan haar de hedeeling
der armen over to laten .

NB . Aet bier behandelde onderwerp zal in een volgenden Jaargang van dit Nandboekje, worden voortgezet .
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AANMERk1NGEN .

Nog is op de Staats begrootiug voor 1854 loegestaan eeue
som van 12,000 franken voor : cconderstand aan gemeenten voor
den bouw van KERKEN en scnooLLOCALEN, milsgaders voor de
inrigting en het am,eubiement van gebouwen voor' de openhare
dienst en voor andere werken ten nutte der gemeenten .»
Voor het dienstjaar 1853 was, ten behoeve van de Eerediensten, loegestaan 967 .725 Fr . 86 Cs, welke som was verdeeld
gelijk voor 1852 is aangewezen bij den staat, voorkomende op
bladz . 226 van den Zevendera Jaargang van dit Handboekje .
De door bet Gouvernement hekrachtigde giften, bij acten van
schenking of bij uiterste wilbeschikkingeu aan kerkfabrieken vermaakt, hebhen bedragen
in 1852 voor 56 kerken en kapellen, to zamen 16,920 fr .
n
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1

Athenaeum, Progymnasie, Middelbaae
en Nijverheids-scholen
Landbouwkundige school
Onders~and aan onvermogende kweeke
lingen
Uitkeering wegens eon beneficie . .
Jurys van onderzoek
Beurzen voor Universiteits-onderwijs
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Hooger en Middelbaar Onderwijs .
2
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81,000 .00
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Lager Onderwijs .
Commissie van onderwijs . Normaalschool . Vereenigingen van onderwijzers . Onvoorziene uitgaven .
26,800
Subsidies of tiactementen
50,000
Onderstand aan hooghejaarde
onder wijzers enz
1,000
Schoone Kunsten .
Aanmoedigingen
Subsidie aan de K . G . H . Maatschappij der oudheden . .
Subsidie aan de Maatschappij der
natuurkundige wetenschappen
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1,500
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AANMERKINGEN .

Voor de dienst van 1853 was toegestaan
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87,233 Franken .
Lager onderwijs
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»
Schoone kunsten
9,750
Onvoorziene uitgaven
947
>~
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KERKELIJKE

AANGELEGENIIEDEN
\' AN HET

KONINGRIJK ZWEDENN .

De Katholijke godsdienst in de negende eeuw, op de prediking van den H. Anscharius in Zweden aangenomen, had aldaar
ongeveer zeven eeuwen bestaan, toes zij uit dat rijk werd verbannen, door Gustaaf Erichson, een edelman nit den huize
Wasa, die, ten jare 1521, in den, door hem, aan het hoofd
zijner landslieden ondernomen opstand, zegevierde en zich, twee
jaren later, in plaats van Christiaan II, tot Koning van Zweden
deed uitroepen onder den naam van Gustaaf I.
Dc, bij dien opstand, gevoerde strijd had bet land uitgeput
en den adel, zoowel als het yolk, zedelijk en stoflelijk verarmd .
De geestelijkheid bezat echter nog invloed en vermogen, twee
taken, welke aan Gustaaf to veer toelachten, naarmate naijver
en vrijheidszucht van den adel en bet yolk zijne Koninklijke
magi naauwer beperkten, en de behoefte aan ruimere krooninkomsten toenam .
In deze omstandigheden kwam het, door andere vorsten der
zestiende eeuw, gebezigde middel, om zich ten koste van de
hezittingen der Kerk to verrrjken, aan Gustaaf bijzonder goed
to stale . Daartoe moest evenwel de godsdienst hervornad worden ; eene task, welke de zedeloosheid van die tijden minder
moeijelijk maakte . Het Zweedsche yolk, hoezeer ongeletterd en
derhalve buiten staat tot bet doorgronden van godgeleerde geschilpunten, was echter aan bet practische gedeelte zijner voorvaderlijke godsdienst gehecht, en stelde bet onveranderlijk be7
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hood der uitwendige eeredienst op prijs . Dit wilt Gustaaf, maar
daarin zag hij geene zwarigheid, want zijn staatkundige aanhang was talrijk, de adel benijdde, niet minder das hij, den
invloed en het vermogen der geestelijkheid, en voor het overige
was het hem onverschillig wat zijne onderdanen van de bestaande godsdienst hehielden, als zijne oogmerken slechts bereikt
werden . Eerst verwijderde hij diegenen der Bisschoppen en
geestelijken, van wier deugd en trouw zijne plannen geene
medewerking konden verwachten . Vervolgens riep trij priestess
uit Duitschiand, die, op Lathers voorbeeld, bereid warm de
grijze Kerkleer, tegen eene nieuwe to verwisselen . Aan deze
mannen bezorgde Gustaaf hooge geestelijke betrekkingen in de
Zweedsche bisdommen ; waartegen zij hem in zijne plannen be-.
hulpzaam wares .
De verhef ng deter vreemdelingen baarde twist en tweedragt
onder de lagere geestelijken . De kloosterlingen, wier uilspattingen aanmoediging vonden, eischten en verkregeu vrijheid tot
het verzaken hunner geloften en de afwijking van de leer en
tucht der Kerk wend den aanhangers der zegevierende partij,
als groote verdiensten toegerekend .
Deze wanorde bragt zulke groote onrust in de Kerk, (,at de
welgezinde bevolking daarover luide klagten aanhief. De ontevredenheid nam zoodanig toe, dat Gustaaf het geraden vond,
zijne voornemens eenigzins to hemantelen . Nog in 1526 vergunde hij de plegtige viering van het, door den Paus, afgekondigde algemeen jubih, en een jaar later toonde hij zich zelf
gegriefd door de, ook hij de Stenden weerklank vindende klagten
des yolks . Hij ontkende de tegen hem ingehragte bezwaren en
verklaarde, Len blijke van zijne onschuld en belangloosheid,
vast besloten to bebben afstand van den croon to does, Deze
rol speelde hij, met behulp zijner aanhangers, zoo goed, dat
velen aan zijne Katholijke regtzinnigheid geloofden en de Stenden
zich genoodzaakt zagen, den Koning to verzoeken het gebeurde
to vergeten en de teugels van het bestuur to behouden.
Na herhaalde weigering bewilligde Gustaaf eindelijk in dat
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verzoek, mils dal hit opperbestuur der Kerk, met de inkomsten
der hisdommen, kerken en kloosters aan de kroon werden opgedragen, waartegen de Koninklijke schatkist in de bezoldiging
tier geestelijkheid zou voorzien . Er w aren zulke dreigende maalregelen beraamd, dal de Stenden geene keuze meir hadden en
niet durfden weigeren ; terwijl ter hetere verkrijging der toeslemming van den adel nog hedongen werd, dal de edelen hit
regt zouden hehben tot terugname der door hunne voorouders
aan de Kerk geschonkene, verkochte en verpande vaste goederen .
Op die wijze kwam in 1527 eene wet tot stand, welke de
Kerk van hare onafhankelijkheid en tevens van hare eigendommen beruofde, ten behoeve van den Koning, wiens gezag daardoor zoodanig vermeerderde, dal bet hem gemakkelijk vied zich
in 1529 ads Opperhoofd van Kerk en Staat, door een Aartsbisschop van zijn maaksel, to doers kroonen en, nog in hetzelfde
jaar, de goedkeuring van zijne hervormingsplannen, bij eene
door hem zamengeslelde Synode, to verwerven .
Uit hit verbandelde op die Synode is in Zweden eene Staalsinstelling geboren, waaraan de naam van : e EVANGELISCH-LUTHERD SCnE
KEal~ » weed gegeven, dock die overigens eene van
andere Pr'otestantsche kerken veil verschillende inrigting heeft
gekregen . Trouwens hit was, your hit aanvankelijk gelukken
dezer inslellirig, van belang, dal bet yolk in den waan werd
gebragt, dal zijne godsdienst onveranderd hleef,, en daarom
zorgde Gustaaf, de uitwendige eeredienst en andere eigenaardigheden van de Katholijke godsdienst to behouden, ten erode
de onwetende menigte minder to verontrusten in hunne gemoedelijke over luiging .
Toen de nieuwe leerstellingen, welke 's Konings Bisschoppen
en Priestess in last hadden le verkondigen, aan bet yolk bekend
werden, zou Gustaafs hervorming grout gevaar geloopen hehben,
ads de verwerping dies leerstellingen of de terugkeer tot hit
voorvaderlijk geloof, niet bidet was geworden door vervolgingen, beboeting, gevangenis en vooral door verbanning uit hit
Rijk. Nadat de gewetensvrijheid was vernietigd , bleef de uit-
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oefening van eene andere dap de bij de wet voorgeschrevene
Eeredienst, ruim twee eeuwen volstrekt verboden ; terwijl de
Staatskerk zich staande hield door dwangmiddelen in eene reeks
van strafwetten vervat .
Onder de Regering van Gustaaf 1, die in 1560 overleed, en
eok onder zijne opvolgers tot in de Isatste hefft der achttiende
eeuw , warm de Katholijken inzonderheid bet voorwerp der
hardste vervolging . De Felste onderdrukking heeft hen echter
niet geheel uit Zweden kunnen verdrijven, want in de hoofdstad
van dat Rijk, is onafgebroken eene Katholijke gemeente hlijven
hestaan , niettegenstaande bet haar tot in 1784 niet vergund
is geweest, een' eigen priester, veel minder eene kerk to hebhen .
Het heeft haar echter daarom niet aan geestelljke bediening,
nosh aan gelegenheid tot bet vervullen barer kerkelijke verpligtingen, ontbroken, vermits de kapellen der Fransche,
Spaansche en Oostenrijksche gezantschappen voor haar open
stonden en de daarin dienstdoende priestess zich met de geestelijke verzorging van die verlatene kudde, gaarne helastteden .
De Hervormden verkregen in de eerste heft der achttiende
eeuw verlof zich in Zweden to vestiges, dock de daarmede
verbonden voorwaarden, ter verkorting van Staats-burgerschaps ,
regten en andere vrijheden , wares voor hen zoo helemmerend,
dat weinigen van dat verlof gebruik maakten .
Koning Gustaaf III, die in bet jaar 1771 den troop bekiom,
gevoelde levendig hoeveel de stoffelijke welvaart van zijn rijk
door de aldaar heerschende onverdraagzaamheid had geleden .
Het stelsel van uitsluiting, dat levensbeginsl voor de Staatskerk,
had op handel en nijyerheid den nadeeligsten iuvloed uitgeoefend
en veel toegebragt tot stuiting der materiele ontwikkeling,
tvaarvoor Zweden anders zoo zees vatbaar is .
De schroomelijk verachterde toestand van zijn Rijk wenschte
voornoemde Vorst, door meerdere vrijgevigheid to verbeteren,
maar de wankelhare grondslag van de Staatskerk, deed de
Stenden beducht zijn voor bet verwezenlijken van dies wensch .
Zij besloten wel tot bet toestaan van gewetensvrijheid, maar
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hun daartoe hetrekkelijk besluit van den 26 Januarij 1779, bevatte zoovele beperkingen, dat de Koning bet noodig vond ,
verschillende wijzigingen en aanvullingen daarin to brengen, ten
einde de bewilligde vrijheid eenigermate to verruimen en tevens
bet gebruik to regelen .
Bit geschiedde bij open brief van den 24 Januarij 1781, welke,
onder den naam van tolerantie-edict, in de latijnsche taai opgesteld en uitgevaardigd is, waarvan de bepalingen, hij de
constitutie van den 7 Junij 1809 meerendeels bevestigd en uitgebreid, [bans hog in bet Koningrijk Zweden van kracht zijn .
De uit bet oorspronkelijke vertaalde inhoud van dat in vele
opzigten met kwaardig stuk, Iuidt als volgt

u KONINKLIJKE VERKLARING, WAARBIJ DE VRIJE
+GODSDIENSTOEFENING, OP VOORSTEL DER RIJKS STEN+~ DEN, VOLGENS

, VII VAN HET BESLUIT DER STENDEN

+VAN DEN 26 JANUARIJ 1779 IN HET KONINGRIJK
ZWEDEN VERLEEND , DIET EENIGE BIJVOEGINGEN EN
BEPALINGEN, BREEDER UITGELEGD EN BEHOORLIJK
BEVESTIGD IS .
u Gegeren

in bet Paleis to Stoknolm

den 24 Januarij 1781 .n

'(WIJ GUSTAAF, bij de Gratie Gods, Koning der ZWE))DEN, GOTHEN en WENDEN, enz ., enz ., enz .
}~ Doen to weten, dat Wij van bet eerste oogenblik, dat Wij
den troop van Onzen Vader beklommen, steeds bezorgd zijn
geweest, zoowel voor bet behoud van de eigenaardigheid onzer
godsdienst, als voor bet verspreiden van bet licht des Evangelies,
door zoodanige maatregelen als onder de goddelijke genade en
zegen, zoo wet de ware veneering van de opperste Godheid, als
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bet weizijn Onzer onderdanen in deze landen konden bevorderen .
Wij hehben de aan ieder vergunde vrije uitoefening van Gods ..
dienst , als den zekersten weg tot bet bereiken van dat doe!
beschouwd . Niet weinig kracht en gezag had ook bij Ons de
eertijds aan de vreemdelingen vergunde vrijheid van to worsen
onder dat yolk, hetwelk van den Hoogsten wetgever, zonder
tussehenkomst van eenige magi , zijne wetten en instellingen
verkregen heeft ; waarbij zich voegde de sedert lang erkende en
hetreurde schaarschheid van ingezetenen van Ons Rijk, welke
den hloei en de uithreiding van (ten handel en van de middelen
tot levensonderhoud verhinderde . Wij gevoelden den hoogen
drang eener voorziening, ten einde zoo wet het getal ingezetenen,
als de ruimte van geldelijke middelen, dagelijks to does toenemen . Wij zagen flat deze voordeelen sedert lang ten fleet gevallen wares aan vete welgeordende Rijken, in welke aan de
gemoederen , ter eere der menschheid, vrijheid van gelooFsbelijdenis was vergund, terwiji Wij zelve onder ooze nijvere
en getrouwe onderdanen van alien staat en stand, de nakomelio ;en tellers van antlers-gezinden , die hors vaderland moetende verlaten om het geloof, hetwelk zij beleden, hier ontvangen
werden en deels bet land met geese geringe schatten verrijkten,
deels aan kunsten en abriekmatige instellingen, die het algemeene weizijn bevorderen, door hunne ervaring en bekwaamheid, groote uitbreiding gegeven hebben .
En ofschoon Wij niet twijfelen of gees Onzer Voorgangers,
roemrijker gedachtenis, de koningen van bet Zweedsch-Gothische
Rijk, heett verzuimd deze aangelegenheid ter harte to semen,
achtte Koning Gustaaf t, to midden zijner ontzettende ondernemingen, geheel bezig met het ten wortel toe uitroeijen van
bijgeloof en afgoderij , ter bevestiging en behoud van de Evan .
gelisch Luthersche godsdienst, welke hij in het Rijk had ingevoerd , het minder gepast, de uitoefening van andere godsdiensten
aan het yolk to vergunnen, hetwelk in de diepste duisternis der
onwetendheid gehuld, de hemelsche waarheden misschien meer
nit gehoorzaamheid voor den Koning, das uit gemoedelijke
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overtuiging onlangs had omhelsd, en hetwelk nit blinde zucht
voor de oude gebruiken en piegtigheden, en nog geene genoegzaam geoefende leeraars hezittende, gereedelijk tot de oude
dwalingen zou hebben kunnen terugkeeren . Aan den grooten
Koning Gustaaf Adolg, die in den oorlog, welken hij, in naam
der Godsdienst , ondernomen had, het leven lief, ontviel de gelegenheid om alle ondernemingen , welke Hij zich had voorgenomen , ten uitvoer to brengen .
Wij echler heleven den tijd, waarin Wij tot het regelen dezer
aangelegenheid kunnen overgaan , zoowel wegens den diepen
vrede, welke naar buiten en de gelukkige overeensternming,
tine tusschen de vroeger verdeelde ingezetenen heerscht, als
wegens de in de gemoederen Ouzer onderdanen, to midden .
eener, door het licht der wetenschappen bestraalde eeuw, diepen
gevestigde overtuiging der godsdienst en het voile vertrouwen,
hetwelk de ijver, de kennis en het doorzigt tier Zweedsch-Gothische geestelijkheid Ons inboezemen . Er was derhalve niets dal
aan Ons voornemen in deze in den weg behoefde to staan, dock
even als Wij altijd gewoon zijn to doen, wilden Wij ook her
acht slaan op het gevoelen en het oordeel Onzer onderdanen .
Wij wenschten niets Never, dan dal hunne zienswijze met de
Ooze mogt overeenstemmen, en daarom was Ons de mededeeling
der wenschten door de Rijks-Stenden in hunne laatste bijeenkomsten to dien aanzien geuit, des to aangenamer . Ook hebben
Wij dadelijk verklaard, dal Wij hun eerbiedig geuit gevoelen,
omschreven in de bepalingen en voorwaarden, welke daarbij
waxen overgelegd, met de door Ons gemaakte bijvoegingen,
haddeu goedgekeurd, en Wij hebben hemerkt, dal Onze genadige toestemming in het besluit tier Stenden is opgenomen .
Dien onverminderd hebben Wij echler nog goedgevonden later
eenige bepalingen to dezer zake to waken en to bevestigen .
Bij deze Ooze opene brieven en besluiten , geven Wij alzoo
aan alien, die het, zoo binnen als buiten Ons Rijk, aangaat,
openlijk to kennen, dal Wij binnen de grenzen van Ons Rijk
en van al zijne gewesten , bij het genot van vrije en onge-

sloorde godsdienst-uitoefening, algeheele gewetensvrijheid hob
bon toegekend . Wij verzekeren tevens aan alle helijders eerier
vreernde godsdienst, die hunne woonplaats in dit Rijk reeds
gevestigd hebben of nog zullen vestigen , niet alleen de vrije
uitoefening hunner godsdienst , op den poet en de bepalingen ,
die op dat stuk worden gemaakt , rnaar verklaren ook dat zij
onder Onze Koninklijke bescherming en heschulting, voor hun
leven en hunne bezittingen dezelfde veiligheid zullen genieten ,
welke aan Onze onderdanen, volgens de wetten van hot ZweedschGothisch Koningrijk, toekomt en vergund wordt .
Te dezer zake hebben de Rijks-Stenden Ons nederig does
voorstellen
I . Dat de belijders eerier andere gezindheid, die naar dit Rijk
verhuizen om er hunne zetelplaats to vestigen, onder goon voorwendsel of op wat manier, tot hot bekleeden van eenige hoogere
of lagere Rijks-bediening worden toegelaten .
II. Dat hun geene vrijheid worde verleend, om ergens in bet
Rijk, scholen of andere inrigtingen van opvoeding voor de
jeugd, ter verspreiding hunner leer, to opener .
III . Dat zij evenmin , ten zelfden einde binnen of buiten de
grenzen des Rijks, zendelingen molten vestigen of afvaardigen .
IV . Dat geene ktoosters opgerigt of eenige leden van monnikenorden van welke godsdienst of sekte ook, geduld of toegelaten worden .
V . Dat aan de Joden riot veroorloofd worde op eenige
andere plaatsen des Rijks synagogen op to rigten dan to Stokholm
of in twee, hoogstens drie andere der grootste sleden des Rijks,
opdat zij daar, door de beter ingerigte policie, aan eon to
naauwer toezigt der overheid zouden onderworpen zijn .
VI . Dat de openbare procession en plegtigheden , welke hij
andere godsdiensten plaats hebben , worden verboden , opdat er
geene gelegenheid geboren worde om hot in Onze geloofsleer
minder good onderwezen yolk, lot dwaling en ergernis to verleiden .
VII . Dal naauwkeurig worden nageleefd de in Iloofdstuk I
§ III onzer sbafwetgeving gemaakte bepalingen, ten aanzien van

hen, die van Ooze ware Evangelische Godsdienst afvallende ,
eene andere zullen hebben omhelsd .
VIII . Dat aan gees aanhanger eerier vreemde godsdienst bet
slemregt in vergaderingen worde toegekend .
Ofschoon Wij aan deze maatregelen van voorzorg reeds seders
lang Ooze goedkeuring hadden gehecht, hebben wij bet niettemin noodig geacht, die hij deze nader to bevestigen en daarbij
to voegen, wat wij alstoen nopens de vrijheid van drukpers
hebben verklaard, namelijk das deze in geenen deele mag worden
uitgestrekt tot het uilgeven van geschriften ter verdediging der
leerstukken van andere godsdienslen of ter hestrijding der waarheden, welke de grondslagen Onzer Evangelische Godsdienst en
tier daarop gevestigde rust der minder onderwezenen uitmaken .
Deze zelfde redenen hebben ons hewogen bovendien to bepalen
1 . Hi,j, die Onze geloofsformulieren , de openhare eerediensl ,
kerkelijke bepalingen, plegtigheden en gcestelijkheid zal hebben
gelasterd, zal met eene boete van 10 tot 50 zilverdaalders, naar
gelang van de grootheid der misdaad, gestraft worden .
II . Hij, die gepoogd zal hebben zijne godsdienst-gevoelens
aan anderen in to prenten of zijne leerstukken to verhreiden ,
zal eene boete van 100 zilverdaalders en hij herhaling, bet dubbel
dies sore betalen .
III . De huisvader of overste, die zijneu onderhoorige, welke
Ons geloof helijdt, gedwongen beefs de huisselijke of openhare
eerediensl of oefening van eenige andere godsdienst aan to hooren
of daaraan deel to nemen, worde gestraft met eene hoete vary
200 zilverdaalders , met vrijlating aan den onderhoorige dadelijk
zijne dienst to verlaten en vergoeding wegens de daaruit voor
hem voortvloeijende schade van zijneu beer to vorderen . Indien
iemand getracht mogt hebben een antler to verleiden om Onze
godsdienst to verlaten en tot eene andere over to gaan, zoo
worde hij insgelijks met eene boete van 200 zilverdaalders
gestraft en ingeval hij door die straf niet mogt zijn gebeterd ,
zal hem alle bevoegdheid om in Ons Rijk to verblijven, worden
nnt,zegd~

Wij hebben ten andere, nu en voor het vervolg, aan de belijders van andere godsdiensten welwillend vergund
I . Oat zij , zoo als boven vermeld is , alle regten en voorregten, die gewoonlijk aan Zweedsche ingezetenen vergund
worden, zullen genieten, met uitzondering van bet bekleeden
van Rijks-bedieningen, van bet stemregt, welke regten echter
niet zullen geweigerd worden aan hunne kinderen , Indies zij
tot de Luthersche Kerk zijn overgegaan .
II . Oat hun veroorloofd is eigene kerken to bouwen, mils
zij naauwkeurig in acht nemen, hetgeen in ons edict over de
openbare gebouwen, van den 31 Julij 1776, is voorgeschreven,
namelijk, dat de plannen en begrootingen van kosten, na door
Onzen opper bouwmeester to zijn onderzocht, aan Onze hooge
goedkeuring en bevestiging moeten onderworpen warden, zonder
welke gees opbouw of zelfs herstel van eenig openbaar gebouw
mag geschieden .
III . Dat zij hunne kerken van klokken en van begraafplaatsen zullen kunnen voorzien .
IV . Dat de Kerk, leeraars en uitleggers van hare godsdienst zal kunnen heroepen en aanstellen tot de H . bedieningen .
V . Dat de kinderen, ingeval bride ouders van dezelfde godsdienst zijn, door hunne hedienaren met de gebruikelijke plegtigheden gedoopt en in die plegligheden opgevoed kunnen worden .
V1 . Dat dit evenzeer van de huwelijken geldt, wanneer gees
van beide partijen de Luthersche godsdienst belijdt, mils alien
het voorschrift der Zweedsche wet, waarhij de drievoudige
afkondiging van den preekstoel wordt voorgeschreven, in acht
nemen .
VII . Oat elke godsdienst zijne gebruiken hij bet inhales der
kraamvrouwen en bet begraven der lijken kan volgen .
Wat eindelijk de bovenvermelde, door de Rijks-Stenden voorgestelde en door Ons genadiglijk goedgekeurde, voorzorgen betreft, zoo hebben Wij, ter vermijding van alle verschil en
twijfel voor bet vervolg, de volgende uitleggingen noodig
geacht
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1. Ofschoon aan de belijders eener vreernde godsdienst verboden zij, openbare scholen er,~ andere opvoedings-gestichten
voor de jeugd to opener, zal bun echter geenszins belet worden
hunne kinderen door de gewone kerkbedienaren of andere hijzondere personen to doer onderwijzen .
II . Ofschoon bet verbod, wa€+rbij bet aanstellen en afvaardigen, zoo binnen als buiten de grenzen van bet Rijk , van
zendelingen belet moot worden , evenzeer als dat, hetw1elk de
verspreiding van vreemde godsdiensten en den kwaden toeleg
urn Ooze onderdanen tot dezelve over to hales betreft, strengelijk
moot worden in acht genornen, zal aan de kerkbedienaren
met worden belet, om de leden burner kerk to hezoeken,
welke in die streken van bet Rijk wonen, waar zij geese kerken of tempels kunnen bezoeken en hun die diensten to bewijzen,
welke de gehruiken zijner godsdienst aan elk opleggen ten aanzien van bet onderrigt der kinderen, de hediening der Sacramenten, de huwelijken, bet inhaler der kraamvrouw •e n en bet
begraven tier Iijken .
III . [let verboden zijn van alle openbare omgangen en plegtigbeden moet slechts verstaan worden van openbare plaatsen,
markten en straten, rnaar niet uitgestrekt of toegepast worden
tot inwijding van kerken , klokken, begraafplaatsen of andere
gebruiken, die binnen de besloten deuren tier kerkelijke lokalen
kunnen worden verrigt .
IV . Ten aanzien van bet sternregt in vergaderingen, is bet
aan de Rijks-Stenden ontgaan, dat hetzelve, ingevolge Ooze
Koninkli,jke Brieven van den 27 Augustus 1751, sedert lang toekornt aan de Hervormden en dat bet hun alzoo, voor bet vervolg, niet kan worden ontnornen ; daar intusschen bet onderwerpelijk voorstel tier Stenden alle andere godsdiensthelijders
uitsluit, vermeenen Wij echter, dat bun als leden van den Staat,
niet als leden van de Kerk, bet refit niet kan worden ontzegd
afgevaardigden naar de vergaderingen to zenden, op grond,
dat de vrijheid, welke de tegenwoordige regeringsvorrn voorstaat, aan elk dezer Stenden, welk bet refit om afgevaardigden
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to zenden, bezitten, dit refit zonder eenige beperking toekent
Overigens vermanen Wij ooze onderdanen zeer erustig, das
zij den belijders eener andere godsdienst den vrijen toegang tot
Ooze kerken niet beletten, op straffe van 10 zilverdaalders tegen
de overtreders .
Hij, die, terwijl zij godsdienstoefening houden, beleedigingen
of smaadheden zal hebben gedaan, zal eene boete van 25 zilverdaalders betalen . De schuldige aan sehennis der openbare
rust, welke zij, in bet naar en uit de kerk gaan en gedurende
de goddelijke dienst, moeten genieten, zal gestraft worden zoo
a1s in Hoofdstuk 18, titei LL . CC, over misdaden is bepaald .
Die hurine afzonderlijke instellingen of kerkelijke gebruiken zal
hebben gehoond, zal met eene boete van 10 tot 50 zilverdaalders, naar gelang van den aard en de omstandigheden der
misdaad, worden gestraft, welke boete bij herhaling van overoreding, verdubheld zal worden . Dezelfde bepaling gelds ten
aanzien van hem, die in gezelschappen de geschilpunten eener
vreemde godsdienst bet eerst hespreekt .
Daar Wij bij deze gelegenheid, de verschillende, seders de
Hervorming in deze landen uitgegevene Koninklijke heloften,
hesluiten, brieven, beschikkingen, overeenkomsien en Stendenhesluiten, de Godsdienst betreffende, aan Ons hebben doen voorleggen en eenige daarvan bevonden hebben strijdig to zijn met
de vrije godsdienstoefeninu , zoo verklaren Wij bij deze, das
alie bepalingen, welke met Ons tegenwoordig, op bet eerbiedig
verlangen der Rijks-Stenden gegrond besluit niet zijn overeen to
brengen, voor bet vervolg geen de minste kracht of gezag
zulten hebben .
Gaarne erkennen Wij, das er hoogst moeijelijk voorzien kan
warden in alle voorkomende gevallen, waartoe deze Ooze beschikking misschien aanleiding zal geven, en dat bet volstrekt
ondoenlijk is, om elk derzelve door een afzonderlijk voorschrift to regelen, dock aangezien Wij genoegzaam hebben
verklaard, das Wij Ons in de bovenvermelde gevallen genadigiijk hebben voorgesteld, das aan de aanhangers van vreemde

godsdiensten alle vrijheid worde verleend, welke zonder nadeei
van Onze ware Godsdienst, of zonder wijziging der Zweedsche
wetten, of ook buiten nadeel van iernand Onzer onderdanen,
eenigzins kan worden toegekend, en vermits Wij in eenige dew°
gevallen hierna vetmeld, volgens dat beginsel beslissen, vertrouwen Wij, dat in de overige, door toepassing daarvan , genoegzaam zal zijn voorzien .
Onder deze hebben Wij in de cerste plaats Onze aandacht
gevestigd op de huwelijken, die door personen van verschillende
geloofsbelijdenis mogten worden aangegaan .De verpligting, welke
de kerkelijke wet, Hoofdstuk XV § VIII, aan de bedienaars der
Kerk oplegt, om dergelijke huwelijken ijverig to ontraden,
blijft ook voor het vervolg evenzeer op hen rusten , ofschoon
de ondervinding veelal het vruchtelooze van die afrading heeft
getoond, dock wij achten bet niettemin eene vraag van bong
belang, in welke godsdienst de uit die huwelijken voortgesproten kinderen worden op gevoed .
Ten aanzien der Her vormJen, is reeds voor tang, bij Koninklijke Brieven van den 21 Ai gustus 1765, bepaald : dat
wanneer de man de Luthersche, loch de vrouw de Hervormde
Godsdienst belijdt, de kinderen noodzakelijk in de Luthersche
Godsdienst moelen worden opgevoed ; dal wanneer de man de
Hervormde en de vrouw de Luther sche Godsdienst belijdt, partijen voor bet huwelijk ten overstaan van bet consistorie moeten
overeenkomen , welke Godsdienst de kinderen zullen volgen en
dat bij verzuim daarvan, aan dear vader zal vrijstaan de kinderen in zijne Godsdienst op to voeden . Deze vrijheid willen
Wij in geenen deele beperken, en hepalen alleen, dat zoodanige
overeenkomst in plaats van voor liet consist one, voortaan
voor den Opper-Gouverneur to Slokholm, en in de provinci~n
voor de Gouverneurs worden aangegaan .
Daar wij echter gemeend hebben , dat zonder bezwaar niet
wet lets antlers kan worden bepaald ten aanzien den huwelijken,
aangegaan met belijders van de Grieksche, Roomsch Katholijke
en van andcre Godsdiensten, die geese vroegere, ten hunnen
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voordeele gemaakte bepalingen kunnen aanvoeren, zoo zal ten
kunnen aanzien gelden wat hiervoren nopens de Her vormden is
vastgesteld .
Zoodanige geregelde, voor bet huwelijk gemaakte overeenkomsten, ingeschreven in de openbare registers van bet Opperministerie van Stokholm en van de Gouverneurs der provinci~n,
heschouwen wij als de krachtdadigste middelen ter voorkoming
van geschillen over (lit onderwerp, waarom Wij aan de kerkleeraars voorschrijven, dat zij, alvorens de formulieren der of
to kondigen huwelijken uit hunne handen to geven, door raad
en daad, het aangaan van die overeenkomsten aaudringen en
bevorderen .
De onechte kinder en, die op openbare kosten worden opgevoed, zullen, zonder acht to geven op de Godsdienst der moeder,
in de Evangelieseh •Luthersche Godsdienst worden grootgebragt .
Wij achten bet van minder belang, door wien bij dergelijke
huwelijken, de inzegening geschiedt ; opdat echter alle geschillen
vermeden worden, bepalen Wij, dat zij, op dezelfde wijze als
tot dusverre gehruikelijk is, moet geschiedvn, namelijk, dat
de inzegening geschiedde met de, in de kerk van ieder der beide
partijen gehruikelijke, plegtigheden, dock bij eene en dezelfde
gelegenheid .
De belijders van andere godsdiensten , die in zoo klein petal
zich in de provincien nederzetten, dat zij niet in staat zijn eene
eene eigene kerk to hebben en leeraars to onderhouden, zullen
zich en hunne huisgenooten, met vermelding van geboorteplaatsen, ouderdom en staat, opgeven aan den Gouverneur, in
wiens provincie zij zich wenschen to vestigen .
De Luthersche geesteiijkheid map zonder zware straf te heloopen, aan zoodanige personen hare bediening niet opdringen,
maar zal bun volledige yr ijheid laten, om uit andere ptaatsen,
kerkbedienaars to roepen, om die kerkdiensten to verrigten,
welke in hunne gezinnen verlangd worden . Bij huwelijken
echter, zal de Luthersche geestelijkheid, na overhandiging van
de oorspronkelijke bewijzen der afkondiging van den preekstoel,

wanneer dit door de belijders van andere godsdiensten vrijwillig
verlangd wordt, de inzegening even als de begraving der lijken
kunncn verrigten , dock zonder eenige verandering in het
kerkelijk Zweedsch formulier, ten zij van woorden, welke de
omstandigheden in elk geval zullen vereisehen . Op dezelfde
wijze kan zij, op het verlangen der ouders, de kinderen
doopen . Antlers kunnen zij zelve hunne kinderen doopen en bij
gelegenheid de bevestiging burner priestess vragen, zoo als
hunne Godsdienst medcbrengt .
Ten einde de bevolkicgs-tafels de vereischle bewijskracht en
naauwkeurigheid behouden, zullen de Burgemeesters der steden en de Ontvangers der Kroon ten platters lande, elk binnen zijn grondgebied, alle huwelijken, geboorten en sterfgevallen der belijders van andere godsdiensten naauwkeurig
aanteekenen , hetzij de Sacramenten door eigene of door Luthersehe leeraars bij die gelegenheid zijn toegediend, ten ware
zij eene eigene kerk hebben en uit dien hoofde, afzonderlijke
registers houden . Zij zullen echter hunne eigene aanteekeningen,
op bet einde des jaars, aan de gewestelijke Gouverneurs mededeelen, die deze aan de kerkelijke consistorien zullen overmaken
err voor de overschrijving op de registers van deze zullen zorgen .
Ingeval bij ernstige ziekte, de belijders eener andere Godsdienst zouden wenschen bezocht to worden door de bedienaars der Lulhersche kerk, zal dit niet geweigerd worden . In
die gevallen zal echter de genade der verzoening en regtvaardiging, op Evangelische wijze, aan den zieke worden voorgedragen, zonder zijn gemoed en geweten door godsdienstige
verschillen en twister to bemoeijelijken .
Op de begraafplaatsen en andere tot dat doel ingerigte gronden,
zal aan alle Christenen in bet vervolg, even als tot dus verse,
eene plaats worden ingeruimd en zullen zij van de klokken,
na betaling van ale gewone kosten aan de kerken, bij hunne
begrafenissen, om bet even of zij door eigene of Luthersche
bedienaars begeleid worden , gebruik kunnen makers .
De kerkelijke regtszaken zullen voortaan ten alien tijde be-

handeld worden voor Onze hooge Rijks-geregtshovenL lngeval
echter de omstandigheden medebrengen , dat de belijders van
andere +Godsdiensten voor de consistorien moeten verschijnen,
zullen zij refit hebben een lid van bet openbaar Ministerie to
roepen, opdat in zijne legenwoordigheid, hunne zaak behandeld
worde .
Wij willen bet bevel, waarbij aan Onze Luthersche onderdanen verboden word(, de godsdienstoefeningen van andersgezinden bij to worsen, niet intrekken , daar niemand uit nieuwsgierigheid om eene vreemde eeredienst to zien, zijne eigene
mag veronachizamen ; bij die dit gedaan zal hebben, worde uit
dies hoofde gestraft met eene boete van 14 Zilverdaalders, naar
gelang van omstandigheden . Ook zullen de andersgezinden bij
hunne eeredienst geese anderen toelaten das die hetzelfde geloof en dezelfde belijdenis voigen .
Geese der in dit Besluit gemaakte bepalingen is op de Joden
van eenige toepassing . Wij zullen trachten voor hen een handels-.decree( uit to vaardigen, waarbij (evens de grenzen der
hun verleende godsdienst-vrijheid zullen omschreven worden .
Gelasten Onzen Upper-Gouverneur van Stokholm en de gewestelijke Gouverneurs, met behulp dergenen, wie zulks aangaat , aan de uitvoering van dit Ons genadig decree( ijverig de
hand to houden, alle mishruiken voorzigtiglijk to weren en,
zoo die mogten hes(aan, deze tijdig aan Ons kenbaar to makes,
voorts met de regters en verdere beambten to zorgen, dat aan
ieder der andersgezinden onverwijid de voordeelen worden toegekend, welke hun wettig toekomen en spoedig de twisters en
geschillen, tusschen deze onderling of met Onze Luthersche
onderdanen bestaande, naar de wetten en besluiten, to beslechten
Ook vertrouwen Wij genadiglijk, dat de verschillende Bisschoppen en Consistorien, ingevolge de aan Ons en Ons Rijk
verschuldigde gehechtheid en de wakkerheid, welke hun geweten hen inboezemt, op de hun ondergeschikte bedienaren
zullen toezien, opdat aan de eene zijne, de hun opgedragen
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zielzorg niet veronachtzaamd words en zij zich, aan de andere
zijne, niet mengen in zaken, welke hunne bediening niet
aangaan .
Eindelijk wenschen Wij van harts, dal de Almagtige, volgens
Zijne oneindige goedheid, over deze Onze beschikkingen Zijne
genade en Zijnen zegen zal geven, opdat zij geheel aan Onze
bedoeling heantwoorden, de algemeene welvaart bevorderen ,
alle verkeerdheid en afgunst vernietigen, ale ware en opregte
zucht voor zijne goddelijke eer opwekken en die deugden doen
opkiemen, welke van ware godsvrucht in de, bet geheele
menschelijke geslacht omvattende liefde, onafscheidelijk zijn .
Ter meerdere bevestiging hebben Wij deze met Onze Koninklijke handteekening onderschreven en daaraan bet Rijkszegel
doen hangers .
Gegeven in One Paleis to Stokholm, den
24 Januarij van het jaar 1781 .
(get.)

GUSTAAF .

(get.)

ULRICH SCHEFFER .

L . S,

Op den voet van bet vorenstaand edict vergunde Gustaaf 111
aan de Roomsch Katholijke ingezetenen van Zweden, eigene
Priestess to hebben en to Stokholm sen locaal tot het houden
van godsdienstoefeningen to bezitten . In 1784 werd de Zweed
sche Zending gevestigd en aan haar hoofd sen Apostolisch
Vicaris gesteld, die geestelijke regtsmagt over bet geheele Rijk
verkreeg en re ;,elmalig is opgevolgd .
De tegenwoordige Apostolische Vicaris, Mgr . Jacob, Laurens,
Studach , werd in 1833 benoemd en heeft zich, met de hem
toegevoegde hulppriesters, bijzonder verdienstelijk gemaakt in
bet verzorgen der geestelijke belangen zijner onderhoorigen .
Door zijne ijverige bemoeijenis is to Stokholm eene nieuwe kerk
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gebouwd, welke hoezeer eenvoudig, echier fraaiheid met doelmatigheid paart .
Deze Kerkvoogd heeft de waardigheid van Bissehop in partibus infideliurn verkregen, dock voert den titel daarvan niet
sin wordt door het Gouvernement slechts als 9postolisch Vicaris
t;ekend, in welke hoedanigheid hij, even als zijne voorgangers,
de Koninklijke toelating benoodigd heeft gehad .
Volgens de Zweedsche wetten bestaan et- intusschen geese
beletselen (egen het aanstellen van Kathnlijke Bisschoppen in
dat Rijk, maar het Gouvernement kan het optreden van zoodanii;e Bisschoppen verhinderen, aangezien de acre van toelating
moet gevraagd en verkregen zijn, alvorens een Kerkvoogd zijne
bediening mag uitoefenen .
Die wetten verhieden ei enmin de afkondig,ing van Pauselijke
bullen in de kerk, noch rorderen daartoe eenig voorafgaand
verlof . 1-let drukken en uitgeven van deze stukken zou ook niet
regtens kunnen belet worden, daar de wet op de drukpers thans
voile vrijheid geeft .
Overigens heerscht in Zweden een geest van onverdraagzaamheid, welke zich bijzonder tegen de Katholijken op eene even
onbillijke als onregtmatige wijze gelden doet, ondanks de constitutie van 1809 aan elken Zweed vrijheid van Godsdienst geeft .
§ 16 diet- constitutie bepaalt
a De Koning moet het regt en de waarheid schragen en vet-adedigen, de onbilli,jkheid en de onregtvaardigheid stuiten ;
?aan niemand het levee, de eer, of de persoonlijke vrijheid
))does verliezen, noch toestaan, dat anderen hem dit aanodoen, ten zij hij wettig orertuigd en veroordeeld zij ; niemand
»berooven, noch laten berooven van zijnen eigendom, hetzij
.vast of roerend , ten zij ingeval van geregtelijk onderzoek of
nvonnis, volgens de orde voorgeschreven door de Zweedsche
»wet en de besluiten die et- kracht van wet hebben ; de huis~selijke rust van niemand , wie hij ook zij, verstoren of la(en
a)verstoren, niemand van eene plaats naar eene andere verbarr?)nen ; niemands geweten geweld aandoen noch laten aandoen,
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»nlaar IEDEREEw
>% GODSDIENST,

beschermen IN DE VRIJE UITOEFENING ZIJNER

ten zij hij daardoor de rust van den Staat ver-

nstoren of eene openbare ergernis geven mogt.

De zin en bedoeling van de voorschrevene hepaling nopens
de Godsdienst, war en bij de heraadslaging over dat artikel der
constitutie, iehoorlijk in het licht gesteld en door de meerderheid der Stenden uittirukkelijk goedgestemd, ten erode voile
vrijheid van Godsdienst to verzekeren . De mihderheid welke deze
vrijheid niet was toegedaan , zocht intusschen de kracht der
bewoordingen to vermindc ; en , door to verlangen, dat die he
paling niet ten nadeele van de Luthersche Staatskerk zou molten
worden toegepast . Maar op het deswege gedaan verzoek aan
hot Comite voor de Grondwet (Constitutions Utshold), bekleed
met de ma fit om de Grondwet to verklaren, antwoordde betzelve : « dat aangezien beperkende wetten in zaken van Godsdienst gees antler uitwerksel hebben gehad, dan het bevordeten
van huichelarij of schijnheiligheid , dit niet meet moest plaats
hehhen .
Later werd voornoemd Comite geroepen de vraag to beantwoorden : of de Koning, die volgens de constitutie, de
Luthersche Godsdienst moet belijden, ook zijne kinderen in dezelfde Godsdienst moest opvoeden 2 De daarop genomen beslissing,
was in de volgende bewoordingen vervat : e aangezien het refit
»van troonsopvolging aan de belijdenis der Luthersche leer is
~~verbonden, malt men niet veronderstellen, dat de Koning de
~~prinsen van dat voorregt, waarop zij alien min of meet refit
'hebben, zou willen berooven, door hen in eene Godsdienst
met opzigt
»tot de prinsessen, die in Zweden Been het minste refit tot
~)troonsbeklimming hebben, heeft de Koning, EVEN U .S IEDE,R
r)op to voeden die hen daarvan uitsluit ; -- dock ,

')ZIJNER ONDERD .INEN,

;op to voeden .

lief refit om ze in elke andere Godsdienst

f)

4fschoon de zin en bedoeling der Grondwet, door deze wettige verklaringen , to minder twijfel toelieten , heeft toch de,
sedert eenige jaren, op nieuw aangewakkerde onverdraagzaam-

held, op de wetgevers en regters zoo veel invloed uitl:eoefend ,
dat zij de bepaling der Constitutie menigwerf hebhen rniskend,
wanneer de toepassing daarvan op andeesgezinden en bepaaldelijk
op de Roomsch Katholijken moest plaats grijpen . Men ontzag
zich niet to beweren, dat de grondwettige verpligting des
Konings, om iedereen to beschermen in de vrije uitoefe'ning zijner
Godsdienst, uitsluitend den Lutherschen to stale kwam, omdat
de woorden : « zijner godsdienst, a slechts e de godsdienst des
Konings a zouden beteekenen .
Nog in 1851 erkende de Procureur Generaal van het Koninklijk
Geregtshof van Stokholm, dat, ofschoon de Constitutie van
1809, aan iederen Zweed volkomen vrijheid van Godsdienst
beloofde, hij echter de veroordeeling tot ballingschap bleef vorderen tegen hen, die van deze vrijheid gebruik maakten door
eene andere dan de Staats •Godsdienst to omhelzen, en zulks op
grond van de uitspraak der regtbanken, welke de Constitutie
herhaalde malen in eenen tegenovergestelden zin hadden verklaard .
Alleen hij die tot de Staatskerk behoort mag een but gerlijk
ambt bekleeden . Militaire bedieningen, mits niet die van Minister
van Dorlog of bevelhebber eener vesting, kunnen ook aan leden
van andere kerkgenootschappen opgedragen worden .

Dc Zweedsche Staatskerk bevat
1 Aartsbisdom, en
11 Bisdommen .
Deze diocesen zijn verdeeld in Dekenaten (Contrats), welke
ieder nit een hepaald getal Pastorijen zijn zamengesteld .
Elke Pastorij omvat eene of meet Parochien.
ledere Parochie bezit in den regel eene kerk . Sommige Parochien hebhen bovendien eene kapel .
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De

hoofdstad Stokholm heeft een eigen kerkelijk bestuur of

Consistorie, waar van de Aartsbisschop voorzitter is, dock
het ondervoorzitterschap wordt gewonelijk waargenomen door
den Pastoor-Primaries flier stall .
De Koning is bet Hoofd der Kerk, welke, order zijn beleid
en toezigt, door de Bisschoppen wordt bestuurd .
De Aartsbisschop vary Upsa1a is Prirnaat van Zweden . Hij
heeft het regt tot het kr oonen van den Koning, het voorzitter
in de Kerkvergaderingen en het uitoefenen van toezigt op de
Bisschoppen, over welker diocesen hij echtergeene regtsmagt
heeft, vermits ieder Bisschop zijn Bisdom zelfstandig bestuurt,
behoudens het Oppergeza ; des Konings .
Er zijn ook Wij-Bisschoppen, die de dioceesaan-Bisschoppen
tot medehelpers verstrekken .
De namen en indeeling der tot de Staatskerk in Zweden behoorende Bisdommen, vindt men in de bier onderstaande label,
naar den staat van. 1851, aangewezen
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Bisdommen .

c
C

.)

C

~a

o
1

C)

A

a

Upsala

25

166

244

3

Linka ping

22

147

210

6

Skara

14

113

353

7

Streugnaes .

15

102

158

12

Westeraes

15

91

103

17

Wexiae .

12

90

185

)

Lund .

`'4

223

428 ,

3

Gotheborg .

10

101

252

8

45

58

.

11

40

129

))

Hernoesand .

11

63

142

13

3

43

92

170

1224

2354

Calmar .
Carlstad .

W isby .
Totalen

10

71

Op den laatsten December 1850 bedroeg; de bevolking van
Zweden 3,482,541 zielen .
Op dat tijdstip telde de hoofdstad Stokholm 93,070 zielen .
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AANMER~ING.

1)e algenaeene aanmerkingen, op bladzijde 116 van den Eersten
Jaargang van dit ffandboekje voorkomende, zijn ook ten deele
op dit Hoofdstuk van toepassiug, weshalve daarnaar wordt ver-

TIJDREKENKTJNDIGE

OPGAYE

der wetten, beslniten en verordeninrgen, door Iaet Neder~
Iandsche &aats-bestuur uitgevaardigd in betrekkinq
tot de zaken ?tan de EEREDIENST, het OPENBAAR
ONDEIIWIJS en het ARMWEZEN 2n het algemeen,

en inzonderheid van die, welke het IWOMSCH
KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP betrefen.

lvegevde Reeks .
1848 1850,

25 Januarij 1848, n

104 .

Missive van den Minister van Binnenlandscbe Zaken, houdende
dat Zijne Majesteit, na den Raad van State to hebben gehoord,
heeft verklaard, dat onder de uitdrukking : ugewone begravenisregten, a voorkomende in artikel 23 van bet Reglement op de
begraaiplaatsen en het begraven van lijken in de provincie
Holland, goedgekeurd bij Koninkiijk besluit van den 4 Augustus
1832, n 29, moeten worden verstaan de regten van de klasse,
waarin ieder lijk, volgens den stand des overledenen, behoort,
en dat het aan de bioedverwanten der overledenen moet warden
avergelaten om aan to geven tot welke klasse het lijk behoort .
27 Januarij 1848, n°. 51,
Besluit, waarbij, met®intrekking van de, bij Koninklijk besluit
van den 20 November 1833, n°. 85, vaslgestelde Reglementen
op bet beleid der Regering voor Curacao, St . Martin (Nederlandscli gedeelte) , St . Eustatius en Saba, wordt vastgesteld
een Reglement op bet beleid der Regering in de kolonie Curacao
en onderhoorigheden ; houdende onder anderen :
8
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Artikel 14, Aan de zorg van den Gouverneur zijn opgedrageu
de Eeredienst, het openbaar onderwijs, de lie/dadige
instetlingen, de handhaving van orde en goede
zeden, de bescherming van handel en scheepvaart,
de uitbreiding van landbouw en nijverheid en
alles wat tot bevordering van den hloei en de
welvaart der under hem gestelde Kolonien kan
strekken .
49 . Niemand mag zich op Curacao en onderhoorigheden vestiges, zonder eene schriftelijke verguna

ning van het hoofd des plaatselijken bestuurs .
50 . De Gouverneur kan, daartoe termen zijnde, het
verzoek tot vestiging of tijdelijk verblijf weigeren .
30 Januarij 1848, n

96 .

Besluit, houdende dat de Roomsch Katholijke Pastoor op het
eiland Bonaire, vies, bij besluit van den 12 October 1843, a° .
90, voorloopig voor den tijd van drie jaren eene bezoldiging
van f 800 's jaars was verleend, voortdurend wordt gehandhaafd
in het genot van die bezoldiging uit de geldmiddelen van Curacao
en onderhoorigheden .
.ZVota . Bij het besluit van den 12 October 4843, n° . 90, was de

bezoldiging van den Roomsch Katholijken Pastoor op het eiland
Aruba, destijd 1 500 bedragende, met drie honderd gulden
verhoogd en alzoo vastgesteld op f 800 .
Het gedane aanzoek om aan de Roomsch Katholijke Pastoors,
sedert 4841 op de eilanden St . Eustatius en St . Martin geplaatst, een tractement ten laste van de koloniale kas to verstrekken, werd, bij het besluit van den 12 October 4843, n °. 90,
bepaaldelijk afgewezen ; dock, bij besluit van den 28 Augustus
1854, n°. 46, is aan beide Pastoors ieder eene jaarwedde van
/600 toegelegd.
Op het eiland Saba is sedert Pinksteren 4854 een Pastoor
geplaatst, die echter geese bezoldiging uit de koloniale kas
$eniet,
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Bij besluit van den 22 September 4832, n°. 79, werd het
tractement, voor drie der R. K, geestelijken op Curacao, bepaald, als volgt
voor een Pastoor op /2000, en
n twee Kapellaans ieder f 4200 .
De dertien overige op dat eiland dienstdoende R . K, geestelijken zijn slat in hat genot van tractement nit de koloniale
kas, niettegenstaande de Katholijken aldaar seven achtsten van
de bevolking uitmaken .
10 Maart 1848, n°. 101 .
Besluit, houdende dat Gedeputeerde Staten van hat Hertogdom
Limburg zullen worden herinnerd aan de, krachtens bet Koninklijk besluit van den 26 April 1843, n° . 43, gedane aanbeveling, om to waken of !e does toezien, dat de beslaand~
reglementaire bepalingen, nopens bet kerkfabriek-beheer, in al
de parochien van Limburg naauwkeurig worden nageleefd en
alzoo ook, voor bet vervolg, meerdere regelmatigheid in bet
beheer der kerkfabrieken verzekerd w orde . (Zie Resolutie 31
Maart 1848, Provinciaa~ Glad n 57 .)
11 Maart 1848, n° . 172 .
Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Kolonien van den 8
Maart 1848 left . A, n° . 1 ;
Gezien de Koninklijke besluiten van den 5 October 1848 n° .
205, 11 December 1835 n° . 88 en 6 Junij 1837 n° . 39 ;
Gezien Ons besluit van den 9 Maart 1843 n° . 57 ;
Hebben besloten en besluiten
Bij interpretalie van artikel 1 van het Koninklijk besluit van
den 6 Junij 1837 n° . 39, to verklaren :
a, dat hetzelve geese verandering to weeg brengt in hat bepaaide bij artikel 12 van dat van den 5 October 1828
n°.205, en dat mitsdien, bij hat pensioneren van Christen-leeraren in Nederlandsch India, de diensttijd moat gerekend

worden to zijn ingegaan met den dag van bet vertrek
uit Nederland .
b, dat in dies diensttijd echter niet zullen zijn begrepen de
verloven buiten Nederlandsch Indie, voor langer dan zes
maanden .
Ooze Minister van Kolonien is belast met de uitvoering dezes,
waarvan afschritten zullen worden gezonden aan Ooze Ministers
voor de Zaken der Hervormde en Koomsch Katholijke Eereviiensten tot informatie .
1Yota . Voor zooveel de Protestantsche Ieeraars in Nederlandsch

Indie betreft, zijn de bepalingen nopens hun pensioen gewijzigd
bij artt . 42-47 van het besluit van den 3 Augustus 4849, n°. 64 .
17 Maart 1848 n°. 8I .
Besluit, luidende :
Gezien de mededeeling der Tweede Kamer der Staten-Gene
r aal, houdende verscheidene wenschen ter uitbreiding van Grondwets-herziening ;
Overwegende, dat het Ooze begeerte is, met bet oog op deze
mededeeling van een der takken van de wetgevende magi, eene
gewijzigde Groudwet to doers ontwerpen en voordragen, en
tevens Hoolden van Departementen van algemeen Bestuur to
benoemen, gehecht aan ale beginselen bij die Grondwet to bepalen ;
Overwegende, dat, zoo van de eene zijde Ooze hedoeling is
zonder verwijl, alle maatregelen van vooruitgang en verbetering
to nemen, van de andere zijde Onze pligt is to zorgen, dat geene
laakbare overhaasting tot, eene tegenovergestelde uitkomst leide ;
Hebben besloten en besluiten
lo . Eene commissie in to stellen, om, met overweging van
de wenschen der Tweede Kamer van de Staten-Generaal,
aan Ons een volledig ontwerp van Grondwets-herziening voor to dragon en om tevens derzelver denkbeelden
omtrent de zamenstelling van een Ministerie merle to
deelen ;
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~o . Tot leden van gemelde commissie to benoemen de heeren

Mr . Dirk Donkey Curtius ;
Mr . J . M . de Kempenaar ;
Mr . L . C . Luzac ;
Mr. L. D, Storm, en
Mr . J . R . Thorbecke .
Er zullen afschriften dozes gezonden worden aan de beide
Kamers van de Staten Generaal , aan de Departementen van
algemeen Bestuur, aan den Raad van Slate, alsmede aan de
benoemden, tot informatie en narigt .
1Vota . Bij besluit van den 24 Maart 9848 word de aan de voorz .
commissie opgedragene last tot bet mededeelen harer denkbeelden
omtrent de zamenstelling van eon Ministerie ingetrokken . (Zie
Besluiten 25 1laart 9848, n° . 9 en 10 .)
Op den 11 April 9848 bond die commissie hot verslag van
harm arbeid den Koning aan met eon ontwerp van gewijzigde
Grond wet . (Zie hot beknopt verslag vats hot, in den jare 1848,
verhandelde bij de Staten-Generaal over de herziening der
Grondwet van hot Koningrijk der Nederlanden, voor zooveel
betreft de Godsdienst, bet Qnderw~s en bet Armwezen,
mitsgaders eenige daarmede in verband staande onderwerpen .
Bladz . 89 189 van den Derden Jaargang van dit Handboekje .)

25 Maart 1848, n

9.

Besluit, waarbij, onder anderen, op zijn verzoek eervol ontslag
wor dt verleend aan den beer Mr . J . B, van Son, als Minister voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, en zulks orrder
dankzegging voor de vole en gtwigtige diensten aan den Koning
en aan bet Rijk bewezen . (Zie Besluit 25 Maart 1848 n° . l0 .)
25 Maart 1848, n° . 10 .
Besluit, waarbij, in afwachting dat er eon definitief Ministerie

zal kunnen worden gevormd , under anderen, wordt benoemd
en aangesteld tot Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, de Staatsraad Mr . L . A . Lightenvelt. (Zie Besluiten 21 en 24 November 1848 n ° . 56 en 64.)
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25 Maart 1848, n° . 127 .
Besluit, luidende : beschikkende op fret adres der besturende
Leden van de Vereeniging der Zusters van LieFde gevestigd to
Tilburg, verzoekende dat het door haar overgelegd Reglement
door Ons worde goedgekeurd en het bestaan der Vereeniging
erken d ;
Gezien de rapporten van Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst van den 30 December, 10 en 24 Februarij 11,, n° . 32,
9
14 en z7~~
Gelet op de nadere rapporten van Onze Ministers van Justitie
en van Binnenlandsche Zaken van den 25 Maart 1848 n°.107 en 37
Hebben goedgevonden en verstaan
1° . het bij rekest overgelegd reglement goed to keuren, met
dien vesstande, dat bet in de torpassing niet in strijd gebragt worde met de hestaande wettelijke bepalingen en
openbare verordeningen in het algemeen en met die op het
onderwijs en schoolwezen in het bijzonder .
.
2° Overereenkomstig voornoemd Reglement de Vereeniging
der Zusters van LieFde gevestigd to Tilburg openbaar to
erkennen, onder bepaling, dat voornoemde Vereeniging
gehouden zal zijn aan Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst, welke daarvan mededeeling
zal doen aan bet Departement van Binnenlandsche Zaken,
ter kennisse to brengen alle de hestaande of later op to
rigten hulp-vereenigingen met vermelding of deze hulpvereenigingen al dan niet in over eenstemming met bet bij
deze goedgekeurde Reglement zijn ingerigl, - zullende in
het eerste geval zoodanige kennisgeving voldoende zijn,
om de hulp-vereenigingen als onderdeelen der hij deze
openbaar erkende hoofd-vereeniging le Tilburg in die
openbare erkenning in alle opzigten to doen deelen .

Onze Ministers voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst, van Binnenlandsche Zaken en van Justitie
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zijn, elk voor zoo veel zijn Departement betreft, met de
uitvoering dezes belast .

REGLE ZENT
VOOR

DE VEREENIGING DER ZUSTERS VAN LIEFDE IN
NEDERLAND, GEVESTIGD TE TILBURG .

Naam en doet der Vereeniging .
Art . 1
De Vereeniging draagt den naam van Vereeniging der Zusters
van Lie fde .
Art . 2 .
Het doel en de strekking dezer Vereeniging is het verplegen
van zieken en gebrekkigen, bet onderwijzen van kinderen en in
het algemeen hulp to verleenen aan alien, zonder aanzien van
Godsdienst of stand in de maatschappij, welke aan eene liefdadige hand behoefte hebben en hare diensten tot dat einde inroepen, en zuiks onder opvolging en naleving van de deswege
bestaande of later in to voeren wettelijke verordeningen .
Onr dat doel to bevorderen is de Vereeniging zoo veel mogelijk
werkzaam tot het daarstellen van hulp-vereenigingen, tot het zich
in betrekking stellen met andere weldadige inrigtingen en personen, zoo to Tilburg als elders, opdat met vereende krachten
het goede, dat zij beoogen to gereeder en volkomener worde
daargesteld.
Middelen .
Art . 3 .
De Vereeniging is daargesteld en wordt voortdur end onderhouden door liefdadige en milddadige bijdragen, welke aan de
Vereeniging worden gesehonken : met in achtneming van de
voorschriften tier wet omtrent giften bij uitersten wil en onder
de levenden .

17 6
Z1J die daartoe bet vermogen bezitten, zullen in redelijkheid
bijdragen tot de kosten barer huisvesting, voeding en kleeding .
Aan haar die onbemiddeld zijn, worth van wege bet bestuur
bet noodige voor kost, in wooing en kleeding bezorgd .
Leden .

Art. 4 .
De Vereeniging hestaat uit weduwen of ongehuwde vrouwen
van alien rang of stand, die, door een zuiver godsdienstig en
liefdadig gevoel geleid , in de Vereeniging werkzaam wenschen
to wezen, en na eene behoorlijke beproeving geschikt bevonden
zijnde, tot tat einde in dezelve zijn opgenomen .
Art . 5 .
De roeping der leden is geheel vrijwillig . leder lid kan ten
alien tijde de Vereeniging verlaten en bet blijft der Vereeniging
voorbehoud :n aan helzelve zijn ontslag to geven, wanneer zij
vermeent daartoe wettige redenen to hebben .
Art . 6,
De op to nemen leden zullen vooraf met den inhoud van tit
Reglement worden bekend gemaakt en ten hewijze hunner deelneming hetzelve ouderteekenen, of hij eeoe afzonderlijke verklaring moeten doeu hlijken , tat zij met den inhoud van tit
Reglement volkomen bekend zijn en zich verbinden, om aan
deszelfs inhoud stiptelijk to voldoen .
Art . 7 .
Elk lid der Vereeniging zal den eigendom van zijne goederen
en inkomsten behouden en overeenkomstig de bepalingen der
wet daarover beschikken .
Art . 8 .
Zij, die in de Vereeniging zijn opgenomen, zullen , voor zoo
veel de middelen zulks toelaten, bij ziekte of ouderdom in dezelve
verpleegd of verzorgd worden .
Art . 9 .
Diegenen, welke de Vereeniging zullen vet laten, of uit dezelve
ontslagen worden, verliezen daardoor alle aanspraak en refit op

de eigendommen der Vereeniging, alleen hare kleederen en
lijfsbehoeften en wat haar persoonlijk toebehoort zullen aan haar
gelaten worden .
Art, 10.
Al de roerende goederen, thans in de Vereeniging aanwezig
en alle meerdere, zoo roerende als onroerende goederen, welke
in het vervolg , onder welken titel of bij welke gelegenheid
hoegenaamd ook, door de Vereenigin g; zullen worden verkregen,
zullen zijn en blijven derzelver zuiver eigen~lom, onder uitdrukkelijke bepaling, dat simmer eenig lid of leden daarover afzon~
derlijk geheel of gedeeltelijk op eenigerlei wijze zullen kunnen
of molten beschikken .
Art . 11 .
Ingeval van overlijden van sen of meer leden van de Vereeniging zullen derzelver erfgenamen of regtverkrijgenden geese
aanspraak hebben of kunnen makes op de goederen, roerende
of onroerende , noch op de winsten of iets hoegenaamd , wat
deze Vereeniging betreft, als zijnde en biijvende dit alles de
uivere en uitsluitende eigendom der Vereeniging .
De erfgenamen of regtverkrijgenden zullen daarentegen in
niets verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor vat betreft de
verliezen of de schulden, welke ten lasts van de Vereeniging
mogten bestaan .
Art . 12 .
De leden en alle ai~dere, die in de Vereeniging, waar en hoe
das ook verkzaam zijn, zijn aan derzelver wettig bestuur
ondergeschikt .
Art . 13 .
Men draagt in de Vereeniging eene zindelijke, zedige en
gelijkvormige kleeding .
Bestuur .

Art . 14 .
Het bestuur der Vereeniging hestaat uit vijf leden, als s uit
eene Presidents of Overste en vier Adsistenten, welke uit en door
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de Vereeniging , t vereenkomstig dien aangaande door dezelve
vast to stellen huishoudelijke bepalingen voor den tijd van zes
jaren worden gekozen . Zij regelen onderling de verschillende
werkzaamheden en alle handelingen en besluiten van het bestuur
geschieden bij meerderheid van stemmen van l hetzelve .
Art . 15 .
Aan dat bestuur wordt, overeenkomstig dienaangaande door
de Vereeniging vast to stellen huishoudelijke bepalingen, opgedragen bet geldelijk en dagelijksch beheer der Vereeniging, het
opuemen en ontslaan van de leden uit dezelve en in het algemeen
alles wat het beheer der Vereeniging betreft .
Alle acten en verbindlenissen in naam der Vereeniging (de
bloot huishoudelijke hiervan alleen uitgezonderd) worden door
de Overste onderteekend .
Art . 16 .
Jaarlijks voor de maand April zal de rekening van ontvangsten en uitgaven der gelden, behoorlijk door het bestuur worden
opgemaakt en gesloten .
Art . 17 .
11et bestuur dezer inrigting doet de werkzaamheden ter liefde
Gods, alzoo om niet .
Art . 18 .
Het bestuur onderwerpt zich zoowel aan den inhoud der
wetten en verordeningen op dit stuk bestaande, als aan de stipte
nale~ing van dit Reglement .
Het Bestuur der Vereeniging der Zusters
van Liefde to Tilburg .

(getaekenci)

M.

LEIJSEN .

J . C . BOGAERDS .
W . A . VAN SONSBEECK .
G, J . MAESEN .
E

M . P . WESTERWOUDTa
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Behoort bij Koninklijk besluit van den 25 Maart 1848 no . 127 .
Ons bekend :
De Minister voor de Zaken der
R . K . Eeredienst,
(geteekend) J . B . VAN SON .
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
(geteekend) VAN DER HEIM .
De Minister van Justitie,
(geteekend) D. DONKER CURTIUS .

1Vota . Behalve de Vereeniging der Zusters an Liefde, gevestigd
to Tilburg, bestaat er to Maastricht eene Vereeniging van
Ziekenzusters, welke is erkend bij Koninklijk besluit van den

28 December 1838, no . 70 .
In 9846 is to Utrecht eene Protestantsche inrigting van Diakonessen, ter verzorging of bediening van zieken, tot stand gekomen, welke is erkend bij Koninklijk besluit van den 24
Augustus 9846, n° . 73 .
Er bestaan hier to lande nog andere inrigtingen van dien
aard, zamengesteld uit vrouwen, die zich belasten met de zorg
voor de lijdende menschheid en met het onderwijs der jeugd ;
dock die inrigtingen hebben geene erkenning als ["ereeniging,
van het Gouvernement gevraagd nosh verkregen, dan alleen
die, welke van ouds gevestigd is to Oosterhout en eene geestelijke yereeniging, gezegd ]Yorberttnnen, uitmaakt, wier statuten bij Keizerlijk decreet van den 12 November 9891 zijn
goedgekeurd ; als ook de bij Koninklijk besluit van den 29 Augustus 9830, no . 111, als geestelijke zamenleving erkende vereeniging , bekend onder den naam van Marollen to Grubbenvorst in Limburg .
De vraag heeft zich meermalen voorgedaan, of de geestelijke
vereenigingen van vrouwen, welker hoofdbedoeling de verzorging
van lijdenden is, of die zich met de opvoeding der jeugd bezig
houden, eene erkenning van Staatswege noodzakelijk noodig
hebben ? Maar daarop is van Gouvernementswege simmer in
eenen bevestigenden zin geantwoord, ofscboon aan die Vereeni-
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gingen, welke eene erkenning gevraagd hebben, deze, in den
regel, is verleend gevcorden .
Wettelijke bepalingen bestaan er flirt, waarbij de verpligting
tot bet vragen en verkrijgen eener erkenning van Staatswege ,
in deze worth voorgesehreven . Bet, bij bet tweede artikel van
bet deereet van den 3 Januarij 1842 (Bulletin des Lois, n° . 414)
to kennen gegeven voornemen, om dit punt nader to regelen,
heeft simmer gevolg gehad . Net Gouvernement heeft tiegrepen,
dat eene eenvormige regularisatie van de geestelijke vereenigingen van den bier bedoelden aard, flirt dadelijk , door bet
belang van den Staat of door de goede orde, geboden wend .
(Zie Koninklijke besluiten 9 Maart en 11 Mei 1818, n° . 12 en
16 ; -- Koninklijke beschikking van den 3 Mei 1825, n° . 84 bis ;
en Missive van den 22 Junij 1844, n° . 511314 .)
Ook heeft zich meermalen de vraag, voorgedaan : of de Gestichten van Liefde, welke door of uit den boezem van kerkelijke gemeenten , op verschillende tdaalsen daargesteld zijn , een
voorafgaand verlof der Regering behoevrn, of eene erkenning
of goedkeurin4 hunner Reglementen of Statutes van Staatswege
noodig hebben ?

Bierop is ontkennend geantwoord, omdat de

mime vrijheid, welke artikel 4 690 van bet Burrerlijk Wetboek
geeft tot bet vormen van zedelijke ligehamen , door geese wetten
of verorth ningen is beperkt ten aanzien van gesticbten van
Liefdadigheid , welke bier to lande altijd als geoorloofd zijn
toegelaten en flirt als strijdig met de wetten of goede zeden
kennen worden beschouwd ; - terwijl, bij bet daarstellen van
zoodauige inrigtingen , geenszins kennen toegegepast worden de,
in Frankrijk , bij bet advies van den Raad van Slate van den 17
Januarij 4806 en de daarop gegrou~le Mintsteriele circulaire van
den 3 November deszelveu jaars , aai genomen beginselen op dat
sLuk, welke, tijdeus bet Fransch bestuur, bier to Lande flirt
executoir verklaard en mitsdien flirt verbindeed zijn .
lntusschen is Loch een gesticht van Liefde (dat an St . Bernard to Amsterdam) op verzoek van de stiebters, bij Koninklijk
besluit van den 47 September 4841 n° . 85, erkend geworden,
net goedkeuring van de daarvoor aangeboden statutes . Dat
besluit erkent voormcld gesticht als « jnstelling van burger-
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lijke zweldadigheid a, ofschoon de bediening van hetzelve is
opgedragen aan Zusters van Lie fde, Men moot hierbij echter
opmerken, dat gestichten van liefdadigheid , door dat de dienst
daarin wordt verrigt door Zusters van Liefde, geenszins de
hoedanigheid verkrijgen van geestelijke instellingen, gelijk de
kloosters zijn, vermits doze gestichten, even als Godshuizen ,
gasthuizen , weeshuizen en dergelijke inrigtingen , niet toebehooren aan of afhangen ran de geestelijke vereenigingen ,
wier leden geroepen worden om daarin dienst to does ,

maar

instellingen zijn en blijven van de burgelijke of kerkelijke gemeenten of zedelijke ligehamen ,

die de oprigting hebben be

kostigd en in bet onderhoud voorzien .
31 Maart 1848, Provinciaal blad n 57 .
Resolutie van Gedeputeerde Staten van hot Hertogdom Limburg, luidende :
Gezien bet tweede lid van bet Koninklijk besluit van den 10
Maart jl . n° . 101, waarbij, naar aanleiding van eenige in de
adwinistratie van zekere kerkfabriek ontdekte onregelmatigheden,
aan doze vergadering op nicuw wordt aanbevolen, om to waken
of to doen toezien, dat de bestaande reglementaire bepalingen,
nopens bet beheer der kerkfabrieken, in al de parochien van
Limburg naauwkeurig worden nageleefd .
Overwegende
Dat de burgemeesters, of indien doze tot eene andere dan de
Kooomsch Kath ili,jke gezindheid behooren, alsdan eon der schepenen, van reglswege deel maker van de radon der binnen
hunne stall of gennee,rte bestaande kerkfabrieken ,

en dat als

zoodanig op hen de verpligting rust, om onafgebroken toe to
zion, dat in hot heheer der goederen, bezittingen en regten der
kerkfabrieken , riot worde afgeweken van de daarorntrent bij
bet organ iek decreet van 30 December 1809 gemaakte bepalingen ;
Dat nogtans sommige burgemeesters of schepenen aan doze
hunne verpligting riot naar eisch voldoen , en anderen dezelve
geheel en al verwaarloozen ;
Dat

hierdoor de dour wordt opengesteld voor velerhande
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willekeurigheden , die niet zelden op de stoffelijke belangen der
parochien eenen noodlottigen invloed uitoefenen en sours eene
volslagene verwarring in de kerkelijke comptabiliteit to weeg
brengen .
Hebben goedgevonden en verstaan
Den burgemeesters der steden en gemeenten van bet Hertogdom, of dcu hen ten dezen opzigte vervangende schepenen ,
ten nadrukkelijkste aan to maven, our voortaan aan het doer
hunner roeping als lid van eenen fabriekraad, op de meest
volkomene wijze to beantwoorden en our mitsdien in deze hoe
danigheid dat doorgaande toezigt to oefenen, hetwelk hun reeds
bij circulaire aanscbrijving van den 15 September 1840 (Administratief Memoriaal n'- 136) dock meer hijzonder en omstandig
bij die van den 27 Februarij 1843 (Administratief Memoriaal
n0, 45) is aanbevolen .
En zal deze in het Administratief Memoriaal worden geplaatst .
IVota . De in deze Resolutie aangehaalde aanschrijvingen zijn opgenomen ; de eerste in den V;fden Jaargang van dit Handboekje bladz. 476 en de tweede in den Zevenden Jaargang,
bladz . 253 .
5 Mei 1848 .
Arrest van den IIoogen Raad, waarbij bevestigend is beslist,
dat de bepaling'ian artikel 192 der Grondwet (van 1840, than
art . 168) , houdende : e De tractementen, pensioenen en andere
i~inkomsten, van welken aard ook, than door de onderscheiadene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten
awordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd a moet
beschouwd worden als obligatoir ten behoeve van de belanghebbenden, en alzoo als gevende schuldvordering, overeenkomstig artikel 163 flier Grondwet (than artikel 148) .
1Yota . Het gold hier de vordering van het kerkbestunr der
Waalsch-Hervormde gemeente to Amsterdam tegen den Staat,
naar aanleiding van het Koninklijk besluit van den 29 Julij
1843 no . 57, waarbij werd bepaald , flat, bij het eventaeel
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ontstaan van vacaturen van sommige als overtollig beschouwdc
Predikantsplaatsen bij eenige Waalsche gemeenten, de daaraan
van 's Rijkswege verbonden traktemen ten zouden worden ge~aonden voor vervallen (4) .
De rcgtmatigheid en wettigheid van dit besluit werden i
~wijfel getrokken ,

door lien die beweerden dat de Waalsche

gemeenten een verkregen refit hadden , op bet altijddurend behoud van de traktementen derPredikantsplaatsen, die eenmaal
tot de herderlijke dienst der gemeenten noodig of nuttig waxen
geacht . In de Tweede Kamer der Staten-Generaal vond dat
besluit tegenspraak en verdediging , en bij een rescript van derr
23 Mei 1844, no, 14, (2) werd bet, door den Minister voor

(1) Te Amsterdam telde de Waalsche gemeente ongeveer 1100
zielen . Zij had in 1843 eene kerk, met vier Predikanten, welke
elk eene jaarwedde uit'sRijks kas genoten van j 2234 50, behalve
de toelagen voor kinder-school- en akademiegelden . Volgens
bet Koninklijk besluit van den 29 Julij 1843 no . 57 zou dat
viertal Predrkanteir bij bet ontstaan eener vacature op drie
verminderd worden .
(2) Het aangehaalde rescript luidt als volgt :
Zijne Majesteit de Koning overwogen hebbende het nieuw
adres aan HoogstJezelve ingediend door de Co'mnissie tot de
zaken der l, aalsche kerken, in dabo 10 April 11 ., waarbij
naar aanleiding der verklaring , door mij den 3 October j l .
i n de vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal
gegeven (omt~ent den zin en de bedoeling van bet Koninklijk
besluit van den 29 Julij 1843 n 57) de Commissie eerbiedig,
en in gepaste termen verzoekt door eene uitdrukkrli,jke en voor
bet vervolg dienende verzekering , van wege Zejne !17ajesteit ,
ten deze nader to worden ingelicht en gerustgesteld ;
Heeft goedgevonden, mij to autoriseren, ow nit naam Z /ner

Majesteit
Vooreerst : aan de Commissie tot de taken der Waalsche
kerken de stellige verklaring to geven ; « dat geene intrekking
*van bet Lands traktement , verbonden aan Predikantsplaatsen,
»in de Waalsche Hervormde gemeenten , vermeld in het beesluit van den 29 Julij 4843 n° . 57 , door den Koning zal
»worden bevolen , dan nadat ieder geval afzonderlijk onderszocht, en tot klaarheid zal zijn gebragt, door tiisschenkomst
»van en gemeen overleg met de bevoeade kerkelijke besturen
»en burgerlijke autoriteiten ; op dezetfde wijze, als talks plaats
sheeft bij vacaturen van Predikants-plaatsen in Nederduitsche
»1Jervormde gemeenten, en dat in geen geval tot de bedoelde
»intrekking zal worden besloten, wanneer zulks de belangen
order Hervormde Kerk zoude benadeelen, a
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de Zaken der Hervormde Eeredienst, zoodanig toegelicht, tat
de toepassing daarvan voor de Waalsche gemeenten minder
bezwarende en voor to Nederlandsch-Hervormde gemeenten
gunstige gevolgen zoude opleveren .
Bij deze ofliciele verkiaring bon ik tevens door Zijne Majesteit
gemagtivd , ow ,
Ten andere : aan de Waalsche Commissie to doen opmerken
tat de Revering zich steeds ten tool heeft gesteld, de sommen, op
deStaats-begroutingen voor traktementen van Hervormde Predikanten uitgrtrokken , ten meesten nutte der Kerk to doen
strekken , zonder eenig onderscheid to maken (evenmin als zulks
bij die be:rootingen geschiedtl omtrent de taal, waarvan hare
leeraars, tee voldoening aan de Godsdienstige behoeften der
gemeenten, zich moesten bedienen .
Dat, zoo door hot toenemen tier bevolking, als andere omstandigheden , de sommen voor Predikants-traktementen bestemd,
van tijd tot tijd ongenoegzaanr zijn bevonden , om aan hot
oogmerk to voldoen ; terwijl tevens dalgeen, wat van tijd tot
tijd, bij hot ophouden tier noodzaktli,jkheid tot bezoldiging van
leeraars in verminderde LYederduitsche Hervormde gemeenten ,
kon bezuinigd worden , uiet voldoende was , om in hot toenemende gebrek to voorzien ; waaroni tan ook die sommen op de
begrooting van rnijn Departement meerniaals zijn verhoogd
geworden ;
tat echter de financiele moeijelijkheden , waarin zich de Staat
in de laa Isle jaren heeft bevonden , bet onmogelijk hebben gemaakt, met die verhoogingen voort to gaan .op eenen eenigzins
aan bet tool beantwoordenden voet ;
tat daardoor niet alleen verhinderd worth, bet getal Predikanten in steden , waar de Nederduitsche gemeenten aanmerkelijk zijn toegenomen, to vermeerderen ; maar ook de vestiging
belemmert van nieu we standplaatsen ten platten laude, waar
zulks noo~trakelijk is geworden , en flog niece worden zal , bij
de toeneming tier cultuur van woeste gronden , en de droogmaking van landen, tot flu toe door hot water bedekt ;
tat de Revering in dozen staat van taken heeft geoordeeld,
in afwachting van meet gunstige tijden ; verpligt to zijn , in
over weging to nemen , of niet, bij bet openvalten der standplaatsen van leeraars, die in de Fransche, Engeische of Hoogduitsche talon prediken , eerie bezuiniging zou kunnen worden
verkregen , welke , mogt dezelve niet strekken tot vermindering
tier Staatsuitgaven , dadelijk zal worden aangewend tee voorziening in erkende Godsdienstige behoeften van duizenden , die
zich alleen van de vaderlandsehe taal kunnen bedienen ;
tat deze behoefte in dezelfde mate aangroeit, als die der
vreemde talon ten openbare godsdienstige gebruike afneemt, is
zoo wet in de meeste gewesten van ons vaderland klaarblijkelijk,
als bij onto naburen .
In Prucssen bij voorbeeld, waar de Fransche kerken, bij
gelijken oorsprong, in gelijken bloei deelden, wortt thans,

185

Nadat de Synode der Hervormde Kerk de klagten van de
Waalsche gemeenten ongegrond had verklaard en die gemeenten
op onderscheidene wijze getracht hadden de intrekking van bet
besluit to bewerken, heeft de kerkeraad der Waalsche gemeente
to Amsterdam den Staat in regte aangesproken, ten einde bij
den Hoogen Raad to verkrijgen, wat to vergeefs bij de Regering
was verlangd .
De Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad bestreed den
gedanen eisch en trachite aan to toonen , dat de Staat niet in
obligo was jegens de gemeente, welker bestuur de vordering
had ingesteld .
Hij zeide , onder anderen
a Ofschoon ik dan niet aarzel to verklaren, dat, door
abet besluit, mijns oordeels, de Grondwet niet is aangearand , acht ik mij niet geroepen opzettelijk de grondwettigheid
udaarvan to verdedigen . Dit is, ter plaatse en bij eene gelegenaheid waar dit to pas k warn, geschied door den Minister, die
azich, door de merle-onderteekening, verantwoordelijk had gesteld,
cen , bovendien , die questie is eigenlijk geheel vreemd aan
deze zaak . Wij verkeeren in eene questie van burgerlijk refit ,
lets dat, bij dit gelling welligt to veel uit bet oog is verloren ..
e Een corpus morale beweert, dat de Staat verpligt is hetazelve zekere gelden uit to betalen ; deze ontkent en die vernpligting, en de bevoegdheid der eischers out dit en nu, en
simmer to vorderen . -- Louter civile questien,
nu bet zesde geslacht van de oorspronkelijke Fransche gereformeerden ht levee ziet, de leer hunner vaderen niet meer in de
Fransehe , maar in de lamltaal (op zeer weinige uitzonderingen
na) voorgedragen ;
En dat , vermits hierbij alleen sprake is van administrative
beschikkingen, over bet aanwenden der gelden, die uit 's Lands
kas ten behoove van de Hervormde godsdienst worden hestemd,
de Regering (zorguldig lettende op bet zesde hoofdstuk van de
Grondwet, en de bestaande reglementaire bepalingen) volkomen
zeker is , daarbij in geen geval buiten bast grondgebied to
treden, of eeniuen inbreuk to maken op de regten van de Kerk
en de besehikkingen aan dezelve toebeheorende.
De Minister voor de Zaken der
Hervormde Eeredienst enz .
(geteekend)

H . v.

ZUYLEN VAN NYEVELT .
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De eerste vraag is dan ; Rust op den Staat, in het algemeen,

ade verpligting om de vacatuurgelden to betalen, voor de Prediakantsplaats bij de Heevormde Waalsche gemeente to Amsterdam, die, door het overlijden van Ds . H, ledig is geworden ?
« De tweede : zoo ja ; kunnen dan die gelden reeds na worden
))gevorderu ?
((De derde : kunnen zij worden gevorderd door bet eischend
akerkbestuur ?
Al die vragen meen ik, met den verweerder ontkennend to
amoeten beantwoorden ; en voor die ontkennende beantwoording
ahebben zich aan mij, bij bet onderzoek van dit regtsgeding,
mzoo vele gronden voorgedaan, dat ik alleen verlegen ben,
awelke van dezen ik als de meest overwegende aan u lieder aanadacht zal voordragen, en in welke orde ik ze zal rangschikken .
In zekeren zin zou het meer ordclijk zijn eerst to spreken
Hover de gronden van niet-ontvankelijkheid, die tegen den eisch
aziju aangevoerd, en, daarna, over hetgeen men tegen den
»eisch zelven in het midden heeft gebragt ; maar ik geloof, dat
vik meer geleidelijk mijne meening over at deze questien zal
aknnnen voordragen, wanneer ik, achtervolgens, de hierboven
))door mij gestelde vragen , in de daarbij aangegevene volgorde,
abeantwoorde .
at . Het eischend kerkbestuur grondt zijne regtsvordering op
»deze stellingen
gArt, 492 der Grondwet geeft aan iedere godsdienstige gemeente, en dus ook aan de gemeente die wij vertegenwoordigen,
abet regt op de traktementen voor zoo vele predikantsplaatsen,
))als bij de invoering der Grondwet in 4845 in de gemeenten
abestonden . Destijds had onze gemeente pier Predikanten (een
))felt dat, om dit in het voorbijgaan aan to merken , ten proacesse niet bewezen, dock van de andere zijde niet wedersproken
i1s) ; bij vacature van eene flier predikantsplaatsen rust op dern
aStaat de verpligting om het leeraarstraktement , als vacatuuragelden, aan de gemeente uit to betalen ; hij is dus regtens
»daartoe bij de thans bestaande vacature verpligt .
a, n Ik meen met den verweerder to moeten ontkennen, flat
))eene, in regte vorderbare verpligting, bij art, 192 der

'187

aGrondwet aan den Staat is opgelegd .
«Ik deel geheel in bet gevoelen, to dew aanzien door den
sfpleiter van antwoord ontwikkeld .
uDe Grondwet is geene wet , waarbij civile regten zijn ge~creeerd ; waarbij de Staat eene schuld heeft gecon tracteerd,
awaaruit geboren werd eene schuldvordering, waarover de
ntwistgedingen, volgens art, 163, aan de kenuisneming der Rege
nterlijke magi zijn onderworpen .
aHet ligt niet in den aard en de strekking eener Staats-regeling,
»om den Staat jegens de individuea door een vinculum juris
ucivilis to verbinden . Door art . 492 der Grondwet, zijn de
itractementen en andere inkomsten, waarvan daarin wordt genhandeld, constitutioneel gewaarborgd (zoo als de Hoogleeraar
DThorbecke bet zeer juist en eigenaardig uitdrukt), even gelijk
~+mede andere regten , vrijbeden en instellingen bij de Grondwet
ubeloofd en gewaarborgd zijn ; maar nit die verzekeringen en
nwaarborgen ontstaat geene burgerlijke regtsvorderinr, tot ver»krijguig van betgeen de Staatsregeling belooft en toezegt .
aEvenmin als eene Provincie, waarin Been Hof was gevestigd ,
))in regte, van den Staat de vestiging van een Provineiaal Hof
azou kunnen vorderen, op grond van art . 180, of eene geameente van meet dan 2500 zielen , krachtens art, 241, de
ainstelling eener schutterij in regte zou kunnen eischen , even»min kunnen, geloof ik , de godsdienstige gezindheden , op
agrond van bet bovengemeld artikel der Grondwet , eene burngerlijke regtsvordering, tot voldoening der daarbij gewaarborgde
»inkomsten, instellen . De algemeenheid der verzekering zelve,
»die bij bet artikel gegeven wordt, last, mijns bedunkens,
nniet toe , om bier aan de erkenning van cene bestaande oblingatio civilis, of aan bet aangaan daarvan to denken .
aDe traktementen enz . worden aan de gezindheden verzekerd ;
Nhet doel is kennelijk om nader aan to dringen op de, bij de
nvorige artikelen verzekerde, gelijkheid van alle godsdienstige
»gezindheden, als beginsel vast to stellen, dat, in den nieuwen
aStaat, die uit zeer onderscheidene bestanddeelen werd zamen»gesteld, gees kerkgenootschap van de genoten wordende voorsregten zoude worden verstoken, en de verpligting van den
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aStaat to erkennen, om, naar regt en billijkheid, bij to dragon
))tot instandhouding van de openbare eeredienst . Men wilde
aduidelijk to kennen geven , dat , in hot vervolg , niet weder
))(zoo als bij vroegere Staatsregelingen was geschied) de bezol))diging der leeraren uitsluitend aan de leden van elk kerkgeunootsehap zou worden opgedragen . Het artikel spreekt ook van
ngezindheden ; aan de gezindheden, niet aan de gemeentenzijn
»de traktementen, pensioenen en andere inkomsten verzekerd .
aindien men hier op hot oog had gehad eene civilis obligatio
>fte erkennen , op grond , dat de bezittingen der gemeenten
uvroeger nationaa! eigendow waxen verklaard, zou men aan de
r~gemeenten die inkomsten, welke tot vergoeding daarvan moesten
1~strekken, hebben verzekerd .
« En welke reden aou er

ook inderdaad bestaan, dat de

»Grondwet deze schuld, die men dan beweert dat bestond,
))moor zou hebben erkend dan vole andere, niet minder heilige
»sehulden, tot cvelker voldoening de Staat, buiten kijf jwe
»civili was verbonden .
cc

Het gaat ook niet aan to zeggen, dat hot geheele artikel

sder Grondwet mots beteekent, als hot geene burgerlijke actie
»geeft, die men bij

den Regter kan vervolgen . Het is eon

»ongrondwettig, en met alle beginselen van constitutioneel
?Staatsregt strijdig denkbeeld, dat alleen de regterlijke magi
»waarborg en zekerheid geeft voor de regten, bij de Grondwet
»verzekerd . Alle Staatsmagten zijn ingesteld met hot doe!, om ,
»ieder in Karen werkkring, de naleving der Grondwet to rer»zekeren . Men verkiest de handelingen der llooge's Lands Regering
a voor to stellen, als alleen berustende op willekeur, zonder dat
aop refit of billijkheid eenige acht wordt geslagen, en doet hot
»voorkomen, alsof alleen en uitsluitend van den Regter eene op
»deze laalsten gegronde uitspraak en beslissing to verwachten is .
~c Geene magi in den Staat mag enkel naar luim , of guest
of willekeur handelen, alien moeten de vet en bet rent eer»biedigen, en afdwalingen van dien pligt zijn bij alien iuogeli ;k .
b.

t~

Maar al was door art . 492 tier Grond wet eene burgerlijke

overbintenis voor den Staat geboren, dan zoo lit nog niet geasehied zijn jegens hot eischend kerkbrstuur,
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e Bet artikel spreekt van gezindheden, niet van gemeenten .
uDat woord gezindheden komt meermalen in hetzclfde Hoofd'stuk der Grondwet voor, en kan nergens de beteekenis hebben
»van gemeenten . Als men bet onderwerpelijk artikel vergelijkt
nmet artikel 436, 437 en 488 der Grondwet van 9844, is bet
'duidelijk, dal bier kekgenootschappen bedoeld zijn, Belangrijk
»zijn ook de aanteekeningen van Professor

Thorbecke op dit

'artikel ; zij toonen duidelijk aan, dal de bedoeling geese andere
'is geweest, das om aan de verschillende bestaande gezindnheden,

en niet aan iedere

gemeente van dews , de genoten

'wordeude inkomsten to verzekeren . Het komt mij zelf to eenen»male onaannemelijk voor to veronderstellen , dal de Grondwet
))zou hebben bedoeld , dal, voortdurend, aan ieder onderdeel
))van iedere gezindheid, juist bet zelfde zou worden uitbetaald,
))wat zij eenmaal genoten hadden ;
uvvillekeur

en dal bet das van de

der gemeente (om ook eenmaal dit woord to ge-

))bruiken) zoo afhangen ,

om, al ware bet getal barer leden

'nog zoo zeer verminderd, altijd dezelfde traktementen en toe'lagen to blijven vorderen . 1k ion meenen, dat alleen das
'wanneer de aan eene gezindheid, bij de Grondwet gewaar'borgde geldelijke onderstand uit 's Lands kas werd in~etrokken
~of verminderd, die gezindheid zich daaroter zou kunnen be'klagen, maar niet iedere gemeente afzonderlijk . 1k erken, dal
})de Fransche tekst van de Grondwet (1) eenige aanleiding geeft
»om aan to semen dat men, voortdurend , de Predikantsntraktementen op denzefden voet, als zij destijds bestonden ,
»heeft willen toezeggen . Maar die tekst last ook de andere uit>>legging toe ; en de Hollandsche is d uidelijk . l k weet ook niet
'hoe men die interpretatie van art . 992 in overeenstemming kan
'brengen met art . 995, bepalende dat de Koning moet zorgen,

(1) Het bedoelde artikel luidt in bet Fransch
«Les traitemens, pensions et autres avantage~, de quelque
~~nature que ce soil , dont jouisseut actuellement les di$erens
ncultes et leurs ministres, leer sont garantis .
« 11 pourra etre alloue un traitement aux ministres qui n'en
»ont point, ou un supplement a ceux dont le traitement est
»insuthsant .
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aadat de toegestane penningen, die voor de openbare Godsdienst

))nit's Lands kas worden betaald, tot geene andere einden worden
abesteed, dan waartoe zij bestemd zijn . De bestemming diet
agelden is geene andere dan om de openbare Godsdienst to beaDvorderen ; de gemeenten naarmate hunner behoeften, van leeraars
ate voorzien ; maar niet van sinecures to ereeeren , die men
atoeh wel niet zal ontkennen, dat bij eene andere toepassing
avian art . 192 geboren zullen worden . De geschiedenis heeft
abet geleerd .
e Het is mijne innige overtuiging, dat, van den aanvang af,

abet doel der Grondwet is geweest, dat, naar gelang van toeanemende of verminderende behoefte, do subsidies van's Lands
aaschatkist voor de openbare eeredienst, naar billijkheid, in de
» onderscheidene gemeenten verminderd of vermeerderd zouden
aaworden, en een krachtig bewijs daarvoor meen ik to vinden
amn bet besluit van den Souvereinen Vorst, van den 8 April
0112 to strekken
regelmaat in bet weder eervullen of eernietigen an
aaPredikants-plaatsen, geheel of gedeeltelijk nit 's Lands kas
aabezoldigd.
(c Hoogst belangrijk is ook, in dit opzigt, een antler minder
abekend besluit, aangehaald door Professor Thorbecke, en to
))vinden in bet Bijvoegsel van het Staatsblad 4813--1844,

a1814, vaststellende : Algerneene bepalingen
aatot

aabladz, 62 . Bij dat besluit, van den 19 Januarij 1814, wordt,
sin art . 1 bepaald, dat de traktementen der Hervormde Preadikanten en der leeraren van andere kerkgenootschappen enz,
aadie tot den 34 December 4810 nit 's Lands kas zijn beataald geweest, voortaan, to rekenen van den 1 December
aa1813, weder nit's Lands kas op denzelfden voet zullen worden
aavoldaan, en art . 3 luidt als volgt : uHij (te weten de Comamissaris-Generaal voor de l3inuenlandsche Zaken) zal, inmidaandels, zorg dragen, dat, door eombinatie en afschall?ng van
a))Predikants~plaatsen , overal waar zulks, zonder nadeel voor
ride belangen van de Godsdienst, kas geschiealen, 's Lands nitaaagaven verminderd worden, n
t Ik geloof dat die beide besluiten, wier wettigheid en bil-

aalijkheid destijds wel door niemand is betwijfeld , duidelijk
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asaantooncn : dat bet nooit de bedoeling is geweest, aan iedere
Hgemeente joist de traktementen to verzekeren, die men eenmaal
,agenoot, maar dat de Predikantsplaatsen geregeld zouden worden
a)naarmate van de behoefte .
u En deze besluiten leiden mij tot flog eene andere , zoo ik
sgeloof hoogst belangrijke opmerking, to weten deze : dat, bij
sde invoering der Grondwet in 1815, niet iedere gemeente
seen stellig en onveranderlijk refit had op bet traktement voor
»zoo vele Predikanten als zij destijds bezat ; maar dat bet aantal
»Predikantsplaatsen , die van 's Rijkswege werden bezoldigd,
sgeheel afhankelijk was van bet getal zielen , van de behoefte,
sen dat de Grondwet , de bestaande orde van zaken bevestiagende, en de genoten wordende traktementen aan de gezindaheden verzekereude, zeker nooit geacht kan worden aan den
sStaat de verpligting to hebben opgeiegd , om , altijd en zonder
alacht to slaan op de veranderde omstandigheden der gemeenten,
saan deze de traktementen to voldoen, van zoo vele leeraren als
»daaraan , bij de aanneming der Grondwet wares verbonden .
e Maar er is flog meer ; niet slechts de i-Iervormde Kerk in
abet algemeen, maar de Waalsche gemeenten in bet bijzonder ,
shebben de bevoegdheid van den Staat, om getne ledig ge»wordene Predikantsplaatsen to vervullen , waar geese behoefte
sdaartoe bestond , zoo al niet uidrukkelijk, das Loch stilzwijagend erkend .
u In de verzamelingen van Regle'mens des Eglises Wallonnes,
saitgegeven door de Commission JVallone (bet bestuur der
aWaatsche gemeenten zelve), bladz. Ix van de eerste, en bladz .
a239 van de tweede uitgave, vinden wij eer . Koninkiijk besluit
avan den 19 Augustus 4817, waarbij bepaald wordt, welke
»Waalsche Predikantsplaatsen voorloopig in stand zutlen blijven,
sen tevens dat, bij vacature van de andere, geese handopening
atot een meow beroep zal worden gegeven .
u Tegen dit besluit is men simmer opgekomen ; bet is zelfs
sin de verzameling van Kerkelijke verordeuingen opgenomen .
aBlijkens de daarin voorkomende lijst der Waalsche gemeenten
szijn, ten gevolge van dat besluit, gesupprimeerd : in 1817 de
»Waalsche kerk to Deventer ; in 4818 die to Kampen, Groede,
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a Gouda , Naarden, Goes, Oostburg, Cadzand, Veere, Tholen en
))Vianen ; in 1821 die to Zutphen ; in 1823 die to Vlissingen,
))en in 4827 die to Brielle en to Zierikzee . Niemand heeft zich
))hiertegen verzet !

En flu zegge men niet , dat destijds nit-

))hoofde van betgeen men bet stelsel van conflicten gelieft to
anoemen , de Waalsche gemeenten of burs gezamenlijk bestnur
adaartoe de magi was benomen ; want dat , zoo veel bespro))ken besluit over de conflicten , dat men bier , met belee))digende uitdrukkingen tegen de Regering en de regterlijke
))magistratuur , to pas meende to moeten brengen, is eerst eenige
))jaren later dan dat besluit en de suppression van de meesten
))dier gemeenten genomen . Er is in die suppression berust ; niet
aomdat men toen zon hebben geleefd onder eon eigendunkelijk
ubestuur,, tegen welks overmoed, zoo als men zich riot ontzag
))te pleiten, niemand den mood nosh de magi zoo gehad hebben
))zich to verzetten, maar omdat men de billijkheid en de regt))matigheid van den maatregel moest erkennen . En de Synode,
))bet Hoofdbestuur der Hervormde Kerk in Nederland, waartoe
aook de Waalsche gemeenten behooren (eon feit dat, na de
»gehoudene pleidooijen van ant wooed en dupliek, wel goon nader
))betoog zal behoeven), de Synode is nog veel verder gegaan .
t)Hoogst belangrijk zijn de gedrukte handelingen dier vergadering
'wan 4844 , en voorzeker kan men ,

in eene questie over de

nregten der I-Iervormde Kerk en eene barer gemeenten , bet
agezag dier handelingen niet ter zijde stellen . Op bladz . 440
))segq, vindt men bet verslag der Commissie, in wier handers de
»klagt der Waalsche Commissie, over bet besluit van den 29 JuIij
a1843, was gesteld ; en in dit allezins lezenswaardige stuk straalt
aduidelijk door, dat die Commissie den Staat de bevoegdheid
))toekent, om bet lands trakeement van Predikantsptaatsen in to
>>trekken , wanneer de belangen der Hervormde Kerk daardoor
aniet worden benadeeld . De Synode heeft zich met dat rapport
avereenigd, en niet sleehis (blad . 151) besloten genoegen to
))nemen en to berusten in de verklaring van bet Koninklijk
))besluit, gegeven bij bet Ministerieel rescript van den 23 Mei
))1844 ;

maar zij is veel verder gegaan , en heeft op den 10

))Julij (bladz . 475) besloten den Minister voor de Zaken van
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~~de Hervormde Eeredienst to verzoeken : a dat hat Zijne Exce1rdulenhe moge behagen , tar bewaring van de eenparigheid in
ride behandeling tier algemeene en bijzondere belangen van de
nngansche Nederlandsche Hervormde Kerk ,

eene gall jke ver-

»aklaring als bij rescript van den 23 Mei laatstleden n°, 44 ,
»aaan de Commissie tot de Zaken van de Waalsche kerk is
')ngedaan , to doen uitgaan, aan alle collegian van kerkelijk
nnbestuar ,

met name aan de classicale en provincials Kerk-

».)besturen , gelijk merle aan de Synods, ten einde men in elk
»»tier genoemde ressorten verzekerd zij , dat van wage den
eaStaat geene beschikkingen genomen of bepatingen ontwerpen
)Hnzulir n worden ,

die de ophefhng saner Predikantsplaats in

nnde Nederlandsche Hervormde Kerk , of de intrekking van
aehet tractement van dezelve ten gevolge zouden hebben , ten
unztj vooraf de bevoegde kerkelijke Collegian geraadpleegd zijn ,
,en derzelver oordeel to kennen hebben gegeven, over hetgeen
»gin elk bijzonder geval, voor de belangen van de Godsdienst
»nnuttig of schadelijk client to worden geacht ; en dat de sommen,
»»op de Staais-bt-grootingen voor traktementen van Hervormde
»aPredikanten uitgetrokken, steeds ten nutte van de Neder»nlandsche Hervormde Kirk en tar voorziening in de erkende
~ugodsdienstige behoefte van hare laden zullen blijven strekken .n
elk heb dit besluit in zijn geheel medegedeeld, gist alleen
aomdat duideltjk daaruit blijkt, dat de Hervormde Synods aan
((art . 192 tier Grond wet dezelfde uitlegging geeft als de Staat,
»en er verre of is van daarin Grondwetschennis to then ; maar
(look omdat men nit dit besluit zien kan , walk geloof men
»hechten kan aan hat gepleite bij eisch, dat de Synods aan de
awoorden gemeen overleg meet de kerkelr~ke autoriteiten in den
uzin van toestemming zou hebben opgevat, en in then geest
ealleen in hat Rescript hebben berust . Op de aangehaalde plaats
uvan Boiler wordt daarvan niets gevonden .
aUit tilt alles volgt, dat, naar bet gevoelen van hat bestuur
»tier gezindheid zelve , waartoe de eischende gemeente behoort,
ads Grondwet gist aan iedere gemeente heeft verzekerd hat
avoortdurend genot tier in 1815 bestaande Predikants-trakteementen, en dat das nit meergemeld artikel tier Grondwet
9
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»niet onvoorwaardelijk kan worden afgeleid, dat de door het
'~overl1jden van D9. H . vacant gewordene Predikantsplaats bij de
~~Hervormde Waalsche gemeente to Amsterdam rnoet worden
)3vervuld . Nog reel minder kan nit dat artikel eene verplirting
))van den Staat, om de vacatuurgelden to betalen, worden
}:afgeleid .
n Ik zeg nog reel minder, want, als ik saga, welke de stand
))van zaken in 4845 was , das zeker hadden de Waalsche geumeenten destijds geese aanspraak op vacatuurpenningen , en
nechter hangt , volgens het systems van het eischend kerkbe»stuur self, haar refit geheel alleen daarvan af. Bij bet bier»boven reeds aangehaald besluit van den 49 Januarij 1844,
~waren de traktementen 'enz . , voor de Predikanten der Her
~vormde Kerk, hersteld, op den voet waarop ze den 31 December
x1810 wares . Destijds vigeerde een Reglement , vastgesteld bij
aKoninklijk besluit van den 7 April 1809 ; artikel 6 daarvan
nbepaalde, dat, gedurende eene vacature, door vertrek of overalijden van een' Predikant veroorzaakt, de dienst in de vacerende
»gemeente door de Predikanten van de klasse of den ring zou
»worden waargenomen ; artikel 7, dat, ingeval de vaca tore
udoor vertrek van een Predikant is veroorzaakt , bet gewone
»traktement , tot de Predikantsplaats staande, door de klasse of
))den rind; zal worden genoten ;
3)ment niets kunnen vinden ,

maar ik heb in dat Regle-

waaruit zou blijken, dat, bij

avacature door overlijden , bet traktement door de klasse of den
))ring of nog reel minder door de vacerende gemeente zoo worden
»genoten . Uierbij komt flog , dat, bij dispositie van den 12
»September 4809, verscheidene bepalingen van dit Reglement,
,)under anderen art . 6 en 7, niet toepasselijk zijn verklaard op
))de Waalsche genieenten, maar aan dezen wordt vrijgelaten,
om, ingeval van vacature , aan den Minister eene voordragt le
does, nopens de toepassing van art . 6,7 en 10 van bet Reglement .u
Verder behandelde de Procureur •G eneraal nog in het breede,
de vraagpunten
4°, of, aannenomen dat de Staat werkelijk vacatuurpenningen
verschuldigd is, die nu reeds kunnen worden gevorderd ? en
2°, of de dubbele kerkeraad der Waalsche gemeente to Am-
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sterdam, op grond van art . 492 der Grondwet de vacatnurgelden kan vorderen ?
welke vragen bij beide ontkennend beantwoordde, en mitsdiert
concludeerde tot niet-ontvankelijk verklaring van den eischer in
zijnen eisch , met veroordeeling in de kosten .
De Hooge Raad heeft nogtans die exceptie verworpen en den
Staat veroordeeld ; daarbij , met opzigt tot de voorgestelde drie
rniddelen van niet-ontvankelijkheid , in overweging nemende
1°, ten aanzien van htt eerste middel , - daarin bestaande
dat de vordering zoo zijn to prematuur, vermits , gedurende bet annul gratiae der weduwe, door den eischer
geene aanspraak op vacatuurpenningen kon worden gemaakt, - a dat deze exceptie niet kan opgaan , naardien
)door den Staat (in de veronderstelling van bet in deze beeweerde obligo) bij bet openvallen eener Predikantsplaats,
oaltijd vacatuurpenningen zijn versehuldigd , hetzij to voludoen ten behoeve der predikanten, ter voorziening in de
odienst, hetzij, indien er eene weduwe is , gedurende een
ojaar aan de weduwe , to wier behoeve alsdan de predikanten verpligt zijn liefdediensten to doen ; doeh dat,
))in case, wegens bet annul gratiae door den eischer, die
panders aanspraak zou hebben op de vacatuurpenningen ,
))met de weduwe arrangement getrotlen zijnde, tengevolge
»waarvan zij aan bare aanspraak op bet annul gratiae
oheeft gerenuncieerd, kennelijk (lie renuncia tie niet is gewdaan ten behoeve van den Staat, maar in bet belang van
ode predikanten , en de zaak daardoor is gekomen in
eden staat all of er geene weduwe was en , eo ipso, de
))vacatuurpenningen (in de vooronderstelling van derzelver
))verschuldigdheid) werden verschuldigd en gevorderd konden
))worden door hen , die daarop, buiten de weduwe, aanospraak hadden, en zulks zonder dat de weduwe cessie
))van actie aan den kerkeraad behoefde to gevnn , daar
»deze niet bet annul gratiae, maa : , bij bet wervallen
»daarvan op eigen naam , vacatuurpenningen vordert .a
ten aanzien van bet ttiweede middel , - daarin bestaande
eensdeels, dat nit art, 192 der Grondwet, geen obligo voor
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den Staat zou zijn geboren, maar dat dat artikel alleen zou
moeten worden besehouwd als geschreven tot geruststelling
van de kerkgenoolschappen, en als een voorschrift voor de
Regering en de Welgevende Magt ; en ten andere , dat
daarbi j , in alien gevalle, de toezegging alleen is gedaan
aan de gezindheden daarbi] bedoeld, maar dat daaruit
gems attic aan den eischer zou competeren ; -

u

dat

» eerstgemeld beweren, eigenli jk , behoort tot den grond
ader vordering ten principals ,

en aizoo hierna in aan-

»merking zal komen , en dat het tweeds beweren in deze,
mist is aannemelijk ; overwegende tech , dat, door de
utoecegging bij het ingeroepen artikel , in den ruimsten
»zin, aan de gezindheden gedaan, voorzeker niet is bedocld,
sdat, bij nalatigheid der nakoming aan een of antler deet
))flier gezindheid, de geheele gezindheid alleen zou kunnen
sen moeten opkomen , voor list belang van elken predikant
of gemeente , ten wier aanzien de nalatigheid plaats mogt
))hebhen . daar flit denkbeeld van eene in to stellene attic,
»massaal door de gezindheid , en mitsdien, door al des
melts leden , inderdaad tot ongerijmdheid zou leiden ,
))maar flat daarin per se, ligt opgesloten een oblige (inedien flit bestaat), ten behoeve van elken belanghebbende
~jhetzij predikant , ten aanzien van zijn traktement, hetzij
»gemeente , gerepresenteerd door harm kerkeraad , ten
))aanzien der vacatuurpenningen als in case , om in de
adienst to voorzien , hetgeen trouwens , ten aanzien, der°
aWaalsche kerken , hij art . 5 der tweeds §, tweeds see))tie , 4d° kapittel van de reglementen op het beheer der
))Waalsche kerkelijke fondsen ,

houdende beschikkingen

»ten aanzien der vacatures in de Waalsche gemeenten, is
svoorgeschreven, als waarbij het consistorie is belast, om,
suit de vacatuurpenningen of andeezins , to voorzien in
shet defroijement van de dienst voor vaeante plaatsen ; -soverwegende, flat, mitsdien, bij verwerping van het denk; beeld flat alleen attic zou competeren aan de geheele geszindheid, evenmin opgaat list begrip , flat de algemeene
aSynode in dusdanig geval zou moeten ageren ; daar flit
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d~ligchaam (welk gezag daaraan ook ten aanzien der tucht
oen orde in de Kerk is gegeven) nergens is belast , om in
i~de bemoeijenis to treden wegens elk materieel kerkelijk of
afinancieel belang van iedere gemeente, of wegens hare
~vorderingen jegens derden
3°

ten aanzien van het derde middel van niet-ontvankelijkheid ,

daarin bestaande, dal de Svnode als opperste

Kerkbestuur, waaraan de kerkbesturen der bijzondere gemeenten zijn onderworpen, de wettigheid der beschouwingen van den Staat, in deze , zou hebben erkend en
beslist, - dal ook dan, warmest dit onbetwistbaar alzoo
aware, zeer zeker dergelijke beslissing evenmin als eene ,
aten onregte beweerde berusting van de algemeene Comamissie voor de Waalsche kerken, ten deze jets zou kannen
aafdoen, daar nergens dergelijk refit van beslissing of be»rusting, en , daardoor, van afstand der bijzondere regten
»ten behoeve van predikanten of gemeenten , anderzins
acasu quo bestaande, aan die vergaderingen is gegeven, en
azij

in het bijzonder to eenen male zijn onbevoegd , om

'wan de grondwettige regten, ten behoeve alworen daaragesteld, of to zien, en de bepalingen der Grond wet, indien
azij die regten geven, to gist to doen a

In betrekking tot de vardering ten Principals heeft de Hooge
Raad overwogen
a dat, to dien aanzien, het eenig verschilpunt in refits is, of

uartikel 992 der Grondwet (van 9$40) ,

zoo als de verweerder

abeweert, alleen in dien zin most worden verstaan, dal het
aeenig en alleen to beschouwen zij als eene bepaling, geschreven
slot gerustslelling van de ingezetenen en van de verschillende
akerkgenootschappen , en ais voorschrift voor de Regering en
a'Wetgeving , zonder kracht noch werking your de belanghebabenden , dan wel als obligatoir ten behoeve dezer laatsten ;
cc

dal, in eerstgemelden zin, de bepaling, inderdaad, niets zoo

abeteekenen , ook gist als voorschrift your de Regering en Ydetagcving ; maar het lot der belanghebbenden in (lie gezindheden ,
awelke bij het emaneren der Grondwet en vroeger van hunne
a~fondsen zijn beroofd, en dezelven bij de vroegere Grondwet
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nbereids als nationaal hebben zien verklaren, ten eenemnale
))van den , bi,i de Grondwe~ verbonden ,
nhankelijk gesteld ,

Staat zou zijn af (1) en dat , alzoo , bij hit artikel eene

szeer ijdele en niets beteekenende zoogenaamde algeweene genruststelling zou zijn gegeven , zonder ~ .nder gevolg, dan dat
nwat de Regering daaraan in elk geval zoo willen seven , betegeen to eenenmale zou strijden met de uitgedrukte woorden ,
as dat de traktementen , pensioenen en andere inkomsten , van
sawelken aard ook, thans genolen door rte gezindheden of denszelver leeraars , aan de gezindheden worden

vii zekerd a ;

nterwijl dergelijke uitlegging tevens zou strijdenn met den aard
sen bet doel den toezegging , in verband met hit hepaalde bij
sde tweede zinsnede van fret artikel , omtrent hit facultative
))van dergelijke toekenning aan leeraars, die tot daartoe geese
straktement hebben genoten ;
udat hit er verse of is , dat , gelijk beweerd is , dergelijke
nverzekering en toezegging zou gelijk staau met de beloften van
»staatkundige instellingen, bij de wet of anderzins to regelen,

(1) Bij de ontwikkeling den beginselen en van den geest den Grondwet van 1894, op last van den Souvereinen Vorst, in de Vergadering den Notabelen op den 29 itilaart 1814 voorgedragen , leest men ,
onder anderen , in betrekking tot de hepaling diet Grondwet be~
treffende de traktementen enz
uDaartoe wordt rle betaling den eerwaarde leeraars van de Godsndienst, die dot dusverre uit 's lands geld rniddelen bezoldigd zijn
age worden , als een verkregen regl aan hun verzekerd ; daartoe
~ wordt eene gelijke behandeling naar billijkheid aan alle anderen toedgezegd , wier bijzondere omstandigheden en behoeften gel//Ice toeslage zonden molten vt •reischen .s ~ 7ie bladz, 406 van den L'ersten
Jaar gang van dit h'andboekje )
In betrekking tot bet zesde Hoofdstuk den Grondwet van 1815 ,
sprak de commissie, welke din Grond wet heeft ontwerpen, bij haar
rapport onder anderen als volgt
nWelligt was er geene andere hepaling (die van art . 188) noodig
egeweest, en had men aan Uwe illajesteit geheel kunnen otierlaten,
som , naar de inspraak des hasten , voor de leeraars van de Godsudienst to zorgen Dan wij meenden, tat de Grondwet voor [?we
sopvolgers ten pligt moist waken , U we edr-le gevoelens over Ic
andmen, en dat zij ddarenhoven de verzekering geveo moist, dat
anooit eenige gezrndheirl een andere in do beoefening van hare
neeredienst storm kan, door stellig to verklaren, dat de Staalswet
aan alien gelijke bescherrning verleent ~3 (Art . 189--194
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yen welker instelling aisdan evenzeer in regten zou kunnen
aaworden gevorderd , nademaal, in die gevallen, zeer zeker geen
aatwistgeding zou rijzen over eigendom of daaruit vonrtspruintende regten, of over sehuldvordering of burgerlijke regten,
owaarvan de kennisneming, bij art . 163 der Grondwet, bij uit»sluiting aan de regterlijke magi is opgedragen, maar dat
aaveeleer het onderwerpelijk geval gelijk staat met die van art'
a29, 31 , 34 en 36, omtrent het toegezegd inkomen aan de
aKroon , aan eene Koningin-weduwe en aan den Prins van
laOranje, en art . 88 en 89 der grondwet , omtrent de verblijf»en reiskosten der leden van de Eerlse en Tweede Kamer van
a de Staten-Generaal, als houdende gecontracteerde schuld, en

aaalzoo gevende sehuldvordering , conform art . 163 ; en
udat, in case , alleen sprake zijnde

omtrent dergelijke sehuld-

vordering van vacatuurgelden, gedurende de vacature, die
nvordering alzoo is gegrond .s

Bij Koninklijk besluit van den 24 Mei 1849, werd buiten werking gesteld het besluit van den 29 Julij 1843 n° . 57, waarbij
was bepaald, dat bij het eventueel ontstaan van vacatures van Predikantsplaatsen, zoo bij Waalsche als hij Engelsche en Schots-Presbyteriaansche gemeenten , de traktementen daaraan van 's Rijkswege
verbonden, zullen worden gehouden voor vervallen, met uitzondering
alleen van de standplaatsen daarbij op enoemd .

8 Dlei 1848 .
Vonnis van bet Kantongeregl to Maastricht, waarbij hoofdzakelijk is hesiist, dat een ierter reglens mnet geacht worden de
godsdienstige gezindheid zijner ouders le zijn toegedaan, zootang hij zich niet van dezeive heeft afgescheiden en op eerie
wettige wijze daarvaa heeft doer hiijken ; -- dat taij gevotg
iemand nit l~ratlitische cuders geboren, votgens de Israclitische
orde gehuwd en, ingevotge zijre vrijwittige verklaring , regen
hetaling van zekere som, ats geimatriculeerd lid eener Nederlandsche Israclitische gemeente aarrgenomen en erkend, heschouwd
modl worden daartoe to hehooren, zoolang hij daarvan geen

afstand heeft gedaan ;
en dat zoodanig iemand verpligt is de
kerkelijke hijdrage to betalen, welke hem, hij wijze van omslag of quotisatie, is opgelegd, volbens de van het Staatsgezag
uitgegane of goedgekeurde reglementen en bepalingen, aan
welke kracht van wet moet warden toegekend en die alzoo
voor bet 1sra~litisch kerkgenoolschap en voor de leden van dat,
door bet openbaar gezag aan erkend, zedelijk ligchaam verbindend zijn, hetgeen niet in strijd is met de hepalingen der
Grondwet (van 1840) , maar veel eer, door de bepaling van
haar 194' artikel, wordt bekrachtigd . (Zie Arresten van den
Hoogen Raad van 2 Januarij 1846, 29 !llei 1846 en 24 December 1846, als ook Vonnissen van bet Kantongeregt to Alphen
van 21 Januarij 1844 en van dat to Schagen van 7 Oct . 1847 .)
10 Junij 1848 n ° . 93 .
Besluit, waarbij de Koninklijke besluiten van den 2 Julij
1826 n° . 132 en 4 November 1830 n° . 74, belrefl"ende de beslissing, door het administratief gezag, der geschillen wegens de
teruggave en het beloop van alimentatie-kosten, worden ingelrokken .

Nota . De ingetrokken besluiten zijn opgenomen, het

eerste in den
Tweeden Jaargang, bladz . 96, en bet tweede in den Derden
Jaargang, bladz . 262, van dit Handboekje.
De redenen, welke tot die intrekking hehben geleid, staan
vermeld in de hieronder volgende missive van den Minister van
Binnenlandsche Zaken .

23 Junij 1848 no . 121 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde Staten, luidende ;
Bij Koninklijke beschikking van den 10 Junij 11 . no . 93, hen
ik gemagtigd U Edel Groot Achtharen to kennen to geven, dat,
naar het oordeel der Regering, de kennisnemin ; der vorderingen, gegrond op art . 13 der wet van 28 November 1818
(Staatsblad n° . 40), voor zoo zooverre de deswege ontsiaande

geschillen niet door tusschenkomst der administrative autoriteit
kunnen worden vereffend, aan den gewonen regter toekomt .
Zijne Majesteit heeft mij daarbij sevens opgedragen, om U
Edel Groot Achtbaren aan to hevelen, zich voortaan to onthouden van eene beslissende uitspraak over dergelijke geschillen ;
onverminderd Uwe bevoegdheid, om die, in elk voorkomend
geval, door hemiddelende tusschenkomst, uit den weg to ruimen~
en alzoo zoo veel mogelijk, regtsgedingen to verhoeden .
Mij van dies last kwijtende, heb ik de cer, U Edel Groot
Achtbaren hiernevens ter uitvoering in afschrift merle to deelen
het Konirklijk hesluit van 10 Junij 11 . n 93, waarbij de
vroegere besluiten van 2 Julij 1826 n° . 132 en 4 November
1830 n° . 74, zijn ingetrokken en buiten werking gesteld .
Laatstgemelde besluiten wares, gelijk U Edel Groot Achtbaren
bekend is, het uitvloeisel van de vroeger door de Regering
nangekleefde meening, das, volgens de wet van 28 November
1818, de geschillen omtrent de teruggave en het beloop van
den, bij de wet bedoelden, onderstand evenzeer aan het administratief gezag ter beslechting zijn overgelaten, als de bepaling van het domicilie van onderstand der hehoeftigen .
Tk heb mij met das denkbeeld in geenen deele kunnen vereenigen .
Het opschrift en de praemissen der wet geven duidelijk le
kennen, das zij alleen moest strekken, tot aanw?jzingderplaats
waar de behoe('tigen in den algemeenen onderstand deelen kunnen .
Bij art . 11 en 12 is de bevoegdheid, om die plaats aan to
wijzen, hij uitsluiting aan Gedeputeerde Staten en den Koning
toegekend .
Ten aanzien der bezwaren, die uit de bestaande acten van
indemniteit moglen ontstaan, is eveneens aan het administratief
gezag, gelijke bevoegdheid bij art . 14 der wet opgedragen .
Bij art . 13 daarentegen, handelende over de restitutie van
voorgesehoten alimentatie-kosten, words aan de gemeenlen
eenvoudig de verpligting opgelegd, om, ingeval van noodzakelijkheid, den behoeftige, waar hij zich bevindt, hillijke

hulp to verleenen, behoudens haar refit van verhaal tot resttube op dengenen, op wien zulks haar toekomt .
Door wiens lusschenkomst dit refit van verhaal behoort to
worden gehandhaafd, bepaalt de wetgever niet . En to refit .
Het geldt bier loch eene zuivere schuldvordering, bet nakomen
eener verpligting om jets to doers, waarover de gewone wetgever de judicature niet had to regelen, omdat alle twistgedingen over schuldvorderingen, volgens art, 163 der Grondwet, bij
uitsluiting tot de kennis van de Regterlijke magi behooren .
1 k heb gemeend, door de mededeeling van bet vorenstaande,
U Edel Groot Achibaren de gronden to moeten kenbaar waken,
waarop bet nevensgaande besluit des Konings berust,
De Regeriug ontveinst bet zich in geenen deele, dat bet verhaal van voorgeschoten penningen Tangs den weg van regte,
aan moeijelijkheden onderworpen is, die door eene administrative
besiissing worden vermeden . Deze echter molten niet in aanmerking komen , waar bet de vraag geldt, wat de Grondwet
voorschrijft, en wat de wet dien overeenkomstig ten regel
geeft . (Zie de Arresten van den Hoogen Raad van 15 Feb . 1850,
21 Junij 1850, 1 November 1850 en 19 Maart 1852 .)
3 Julij 1848, n° . 74 .
Besluit, luidende
Op bet rapport van Onzen tijdelijken Minister voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredrenst van den 3 Julij 1848
n~ . 1 212 , waarbij is overgelegd eene missive van den Bisschop
van Gerra, in hoedanigheid van Vice-Superior der Hollandsche
tending ad interim van den l'° der loopende maand n° . 257,
houdende dat de , door Zijne Heiligheid Paus Pius IX, benoemde Vice-Superior der Hollandsche Zending , Monseigneur
Carolus graaf Belgrado, die geeslelijke betrekking zal aanvaarden en bij Bisschop mitsdien ophoudt, in zijne voorsz . tijdelijke
hoedanigheid, werkzaam to zijn ;
Gelet op Ons besluit van den 24 September 1847 no . 7,
waarbij Monseigneur J, Zwijsen, Bisschop van Gerra, in de
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hoedanigheid van Vice-Superior der' Hollandsche zending ad interim, ter vervanging van Monseigneur J . Ferrieri, is erkend
geworden ;
Hebben goedgevonden en verstaan : Monseigneur Carolus
graaf Belgrado voornoemd, in zijne betrekking van ViceSuperior der Uolkindsche Zendinq to erkennen, gelijk geschiedt
bij doze :
En is Onze voornoemde Minister belast met de uitvoering
dozes, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan Onze
Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Justitie en van Binnenlandsehe Zaken tot informatie en narigt .
Nota . Mgr . 1 . Zwgsen, was Coadjutor van den Apostolischen
Administrateur van hot Vicariaat van 's Hertogenbosch en is als
zoodanig aan Monseigneur H . Den Dubbelden, bij deszelfs over
lijden op den 13 October 4851, opgevolgd .
Hij is den 4 Maart 1853, door Z . H . Paus Pius IX, benoemd
tot Aartsbisschop van Utrecht, en sevens ad interim belast met
de betrekking van Apostolischeu Administrateur van hot Bisdom
van 's Hertogenbosch .

Mgr .

C. Graaf Belgredo, geboren to Udine in Frioul (Lombar-

dijen), was als Internuntius vau den H . Stool bij bet Hof der Neder-

landen gezonden, en to gelijk van wege den Paus benoemd tot ViceSuperior der Hollandsche Zendinq .
Doze benoeming was eene teleurstelling voor de Katholijken diet
Zendinq, welke zich hadden gevleid, das de opdragt der Kerkvoogdijschap aan Mgr . J . Zwijsen, zoo al niet eene dadelijke voorbereiding tot de zoo lanq gewenschte kerkelijke organisatie, dan toeh
bet begin zoude geweest zijn van eene inlandsche Kerkvoogdij door
geestelijken met hot liisschoppelijk karakter bekleed, gelijk die in
Noordbrabant en Limburg sedert 1841 was ingesteld . De plaatsing
van eon' met de Bisschoppelijke waardigheid bekleeden Nederlander
aan hot hoofd der Hollandsche Zendinq, had eene algemeene tevredenheid verwekt . Zij had to zeer de behoefte does waarderen van

zoodanig bestuur, dan das de weder optreding van een' vreemden
prelaat, die de hoedanigheid van Bisschop niet bezat, larger welgevallig kon wezen .
Het meet en meet levendig geworden verlangen naar bet herstel
der

normale kerk-inrigting, vond dan ook in die teleurstelling

nieuwe beweegredenen tot luidere openbaring, dan welligt antlers
zou hebben plaats gehad . Van daar das niet slechts notabele leeken,
maar ook vele geestelijken en daaronder de Kerkvoogden in de Apostolische Vicariaten, met vernieuwden aandrang de pogingen herhaalden, welke reeds vroeger to Rome waren aangewend tot herstel
der Bisschoppelijke Hierarchic . Men verlangee, das de exceptionele
staat zoude eindigen , waarin de kerkelijke zaken bier to laude
waren blijven verkeeren, niet tegenstaande bet vooruitzigt, op eene
behoorlijke regeling, zoo dikwerf was geopend bij de, seders 4795,
herhaaldetijk beloofde, dock eerst in 1827 bepaaldelijk vastgestelde
invoering van bet Bisschoppelijk bestuur ; terwijl das verlangen
werd aangedrongen op den allezins regtmatigen grond, das bet
Bisschoppelijk bestuur, aan de Katholijke Kerk volstrekt eigen is
en, volgens hare instellingen, nergens mag ontbreken, waar vrijheid van Godsdienst bestaat .
Aanvankelijk scheen men to Rome gezind om den Internuntius met
de Bisschoppelijke waardigheid to bekleeden, en hem alzoo bet beheer
der Hollandsche Zending op den ouden voet te . doer voortzetten ;
maar dit hulpmiddel vond weinig bijval en daaraan werd geen
gevolg gegeven .
Eerst in bet laatst van 4854 wet •d to Rome tot bet herstel der
Bisschoppelijke Hierarchic in de Nederlanden besloten . Daarover is
van toes of met bet GouverHement onderhandeld en eindelijk werd
deze, voor bet inwendig beheer der Kerk zoo belangrijke zaak voor
good vastgesteld bij de bekende breve van Paus Pius IX, gedagteekend 4 Maart 9853 .
Dien ten gevolge heeft de Hollandsche Zending in bet laatst van
April 4853 opgehouden to bestaan en is de betrekking van Mgr .

Belgrado,

als Vice-Superior diet Zending, van dat tijdstip of vervallen, waarvan bij, bij zijn herderlijk schrijven van den 23 April
1853, aan de geestelijkheid en aan de geloovigen heeft kennis gegeven . (Zie Circulaires van den Minister voor de zaken der R . Ks
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Beredienst van den 28 Mei, 24 en 29 September en 14 October 1853
n°

97
3

7

?370'

7°
4!4

en

7_)
YSSa ,

1 September 1848, n° . 61 .
Besluit, houdende dat de godsdienstige gezindheden, onder
kennisgeving van den gezegenden staat, waarin zich Zijner°
Majesteits beminde Dochter, Mevrouw de ErF-Groothertogin
van Saxen-Weimar-Eisenach, hevindt, zullen worden uitgenoodigd, om daaraan in derzelver geheden indachtig to zijn , op~
dat, door de gunstige beschikking des Almagtigen, een voort~
durende welstand en, in tijd en wijle, eene voorspoedige hevatling van H . K . II . verzekerd worde . (Zie Besluit 2'r Januarij
1849 n 52) .
30 September 1848, n° . 69 .
Besluit , waarhij is beslist, dat de hepalingen van artikel i
der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40), boudende dat het domicilie van onderstand van getrouwde vrouwen, weduwen en minderjarigeu is dat van hunnen manners
en vaders, medebrengt, dat indien aan deze laatsten, krachtens
de wet, geen zoodanig domicilie kan worden aangewezen, (lit
ook niet kan plaats hebhen met opzigt tot hunne vrouwen ,
weduwen en minderjarige kinderen, zoolang niet, na bet overlijden der manners en vaders, de weduwen, zoo voor zich zelve
als voor hare minderjarige kinderen, overeenkomstig bet tweeds
lid van gemeld artikel, een nieuw domicilie van onderstand
hebhen verkregen .
1Nota . Uit deze beslissing volgt, dat de verdere handhaving gees+

plaats meer kan hebhen van het meermalen toegepast beginsel,
namelijk dat in bet onderstelde geQal :
1° . zoodanige vrouwen en weduwen domicilie van onderstand
zouden hebhen, daar waar zij dit hadden voor haar huwelijk met den man, die zulk een domicilie niet heeft ; en
2 e . d e minderjarige kinderen in hunne geboorteplaats domicilie
van onderstand zouden hebhen .

rf 1

30 September 1848, no . 141 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan Gedeputeerde Staten der provincie Friesland, luidende
Het staat op den roorgrond en U Edel Groot Achtbaren gevoelen bet zelven , dat er niet aan to denken valt, om uit
de schatkist to voorzien in de behoeften der plaatselijke armen ;
immers heeft bet geen betoog noodig, dat bet inslaan van dies
weg een last zou doen ontstaan, welken de Slaat niet verpligt
is to dragen, en voor welk dragen , zoo dezelve hem ware
opgelegd, zijne gewone middelen to kort zouden schieten . Be
vervulling flier behoeften moet dus plaatseUjk geschieden , op
de wijze die bet best strookt met de locale omstandigheden en
gebruiken ; gelijk flan ook tot dus verve overal bet geval is
geweest . Be veden waaraan bet is toe to schrijven, flat zulks
in Friesland meer zwarigheden oplevert dan elders, is, naar
mijne overtuiging , daarin gelegen, flat men nergens elders in
Nederland zoo veel als in Friesland genaderd is tot bet dwaalbegrip vein wettelijke Iiefdadigheid, waarbij den armen in
zekere mate refit wordt toegekend op onderstand, die men
meer heett gevonden uit de opbrengst van plaatselijke belastingen, hetgeen de bijzondere liefdadigheid doet afnemen , zelfs
uitsterven .
Men behoeft slechts de Label van de administratien der huiszittende armen, gevoegd bij bet verslag over bet Armwezen
aan de Staten-Generaal over 1846, in to zien, om zich van
de buitensporige gevolgen daarvan voor Friesland to overtuigen .
Terwijl in flat, overal zoo ongunstig jaar, bet gemiddeld petal der oudersteunden (tijdelijk en meer doorgaande) over bet
geheele Rijk, 153,04 per 1000 zielen beliep, was die evenredigheid voor Friesland 182,13, veel meer dan in eenige andere provincie, met uitzondering alleen van Noodholland,
waartoe de hooi•d stad met haar groot aantal at men behoort .
Aan die vele bedeelden geeft men in Friesland hoofdzakelijk
veel meer dan in eenige provincie. Terwijl in bet Rijk gemiddell slechts f 9,47 per hoofd voor onderstand is verstrekt, ge-

nolen de bedeelden in Friesland niet minder dan f 15 .07 ieder r
terwijl ik met bevreemding in bet request van diakenen van
Holwerd lees , dat zij met f 400 's jaars slechts zes behoefiige
oude ledematen zouden kunnen alimenteren, dat is bijna f 70
per hoofd . Het is dan ook niet to verwonderen , dat deze vereenigde oorzaken to weeg brengen, dat de gemeenlelijke subsi
(lien aan de administratie der huiszittende armen in dat gewest
in evenredigheid tot de bevolking, meet dan in eenige audere
provincie bedragen . Zij beliepen in 1846 op eene bevolking
van 403,698 zielen in Noordbrahrant ,
f 125,158 .23
»
373,383
»
~~ Gelderland
- 58,509 .09
e
- 610,185 .49 2
»
566,257
» Zuidholland .
- 277,511 .37
» 468,006
» Noordholland
- 121,922,91
159,443
r~
» Zeeland .
- 5,241 .09
»
154,537
»
Utrecht .
~~
247,467
»
» Friesland .
- 400,544 .00
>>

» Overijssel
- 29,936 .77
- 110,132.15
Groningen
82,66 ; »
» Drenthe
- 11,096 .01
H
6,894 .89 5
203,508 »
» Limburg .
Intusschen vindt bet stelsel, waaruit die gevolgen ontspruiten,
geen grond hoegenaamd in de wet .
Bij die van den 28 November 1818 (Staatsblad no . 40) wordt
alleen gehandeld over de plants waar de behoeftigen in den
algemeenen onderstand deelen kunnen (NIF.T moeten) ; terwijl bet
9e artikel dierzelfde wet genoegzaam hewijst , dat de wetgever ten doel had om to bevorderen, dat de bron , de godsdienstige liefdadigheid, welke steeds in Nederland zoo veer
leeniging aanbragt, mildelijk bleef vloeijen .
Daar men nu in Friesland van den weg die daarvan uitgaat,
merkbaar is afgeweken en de gevolgen hiervan, zoo als de aard
tier zaak medebrengt, allernadeeligst zijn , zoo vordert bet
welhegrepen belang der provincie, welke aan de zorg van U
Edel . Grout Achtbaren is toevertrouwd, dat door de betrokken
hurgerlijke err armbesturen niet verder die dwaalweg worde
»

212,538

)

190,719

e

»
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trewandeld ; maar dat men integendeel, daarvan terugkomende,
alles aanwende om, eensdeels de zorg der armen voor zich
zelven, en anderdeels de verzorging der godsdienstige en bijzondere weldadigheid krachtdadig op to wekken .
Na zoo groote afwijking is bet terugkeeren tot den eenigen
goeden weg niet gemakkelijk, tit zal evenwel, naar het mij
voorkomt, daarin moeten bestaan, dat de Grietenij-besturen,
tie armhezorgers in hunne grietenijen
1°. opmerkzaam makes op de afdwaling in welke beiden zijn
vervallen ;
2°, aankondigen, dat zij niets meer das eene hepaalde, matige
sour, onder die armbesturen evenredig naar hunne behoeften to verdeelen, jaarlijks tot het onderhoud van de
armen Bier verschillende gezindheden zullen bijdragen en
3°. dat die armbesturen al bet meerder benoodigde van de
liefdadigheid hunner geloofsgenooten zullen moeten verkrijgen . (lie missive 16 Februarij 1849 n° . 25 .)
11 October 1848, Staatsblad n° . 59.
Wet, houdende herziening van bet Eerste Hoofdstuk der
Grondwet, handelende van bet RIJK en deszelfs INwoNERS ;
welke wet, onder anderen bepaalt in
Art, 12 .
Artikel 22,5 (1) der Grondwet zal nit bet Xde Hoofdstuk
worden overgebragt in bet I&t° Hoofdstuk, op artikel 9 volgen
en luiden
eNiemand beth voorafgaand verlof noodig, om door de drtik-

(1) Dit artikel luide
« Het is aan elk ge~}orloofl om zijne gedachten en gevoelens door
))de drokpers , als een doelmatig middet tot uif hreiding van kennis
»en voortgang van verlichting , to openbaren , zonder eenig voorafagaand verlot daartoe noodig to hebben ; blijvende nogtans elk coot
ahetgeen hij scttrijft , drukt, uitgeelt of verspreidt, verautwoor»delijk aan de maatschappij of hijzondere personeu, your zoo verre
x~dezer regten mogten zijn beleedigd .
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pipers gedachten of gevoelerls to openbaren, behoudens ieders
}) verantwoordelijkheid volgens de wet .))
Art . 14 .
Achter lief artikel der Grondwet bij art . 13 van dit ontwerp
overgebragt, wordt een artikel gevoegd, luidende :
<< Het refit der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
)) wordt erkend .
((De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat refit, in
))bet helang der openbare orde . » (Zie heschikking 25 October
1848 , n 63, )
11 October 1848 (Staatsblad n° . 64) .
Wet, houdende herzienin ; van bet zesde Hoofdstuk der Grondwet, handelende van de GODSDIENST laidende :
Art . 1 .
Artikel 188 (1) der Grondwet wordt veranderd als volgt :
uleder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen
»vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en barer
»leden tegen de overfeeding tier strafwet .
Art . 2,
Artikel 189 (2) tier Grondwet wordt veranderd als volgt
(+Aan alle kerkgenootschappen in bet Rijk wordt gelijke bescherming verleend . »
Art . 3,
Artikel 190 (3) der Grondwet wordt veranderd als volgt

(1) Dit artikel luidde
a De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan
))elk gewaarborld . »
(2) Dit artikel luidde
a Aan alle godsdienstige gezindheden in lief honingrijk bestaande ,
awordt gelijke bescherniing verleend, u
(3) Dit artikel luidde .
a De belijders der onderseheidene goilsdiensten genieten alien deoelfde burgerlijke en politieke voorreglen, en hebben gelijke aana~spraak op bet bekleeden van waardigheden, arnbten en bedieningen . ,>
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e De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten alien
ndezelfde burgerlijke en burgerschapregten, en hebben gelijke
oaanspraak op het bekleeden van waardigheden , ambten en
ehedieningen . »
Art . 4.
Artikel 191 (1) der Grondwet worth veranderd als volgt
Alle openbare godsdienstoefening bin nen gehouwen en beasloten plaatsen worth toegelaten, behoudens de noodige maat~)regelen her verzekering der openbare orde en rust .
((Order dezeifde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
abuiten de gehouwen en hesloten plaatsen geoorloofd, waar zij
aalhans naar de wetter en reglementen is toegelaten, a
Art . 5 .
Artikel 193 der Grondwet zal wegvallen (2) .
Art . 6 .
Artikel 194 (3) der Grond wet wordt veranderd als volgt :
De Koning waakt, tat alle kerkgenootschappen zich houden
»binnen de paler van gehoorzaamheid aan de wetter van den
a)Staat . u
Art . 7 .
Na artikel 194 der Grondwet volgt een artikel, aldus luidende
~t De tusschenkomst der Regering worth niet vereischt bij de
ubriefwisseling net de hoofden der onderscheidene kerkgenoot(! ) Dit artikel luidde
aGeene openbare o'fening van godsdienst kan worden belemmerd ,
~~dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen
«store» . n
(2'? Dit artikel lnidde
cc De Koning zorgt tat de toegestane pennin~~en , die voor de openbare godsditnst uit 's lands kas worden betaald , tot geene andere
j~einden best eed worrier , tan waartoe dezelve» bestemd zij» . n
(3) Dit artikel lui~lde
De Koninc zorgt tat geene godsdienst gestoord worde in de
>>vri .lheid van ui)oefenine die de grondwet waarborgt .
« Ihi zor ;t tevens tat alle godsdienstige gezindheden zich houden
a binnen de paler van gehoorzaamheid aan de wetter van den Staat .

?~!
aschappen , nosh , hehoudens verantwoordelijkheid volgens de
))wet , hij de afkondiging van kerkelijke voorschriften . a (Zie
Publicatie van den 14 October 1848, Staatsblad n° . 71 en Besluit van den 25 October 1848, Staatsblad n° . 73 .)
ZYota . Het eenigste artikel van bet Zesde Hoofdstuk der Grondwet, hetwelk hij de hovenstaande wet niet is veranderd, is artikel
-192 (thans 168) luidende als volgt
De tractementen, pensioenen en andere inkomsten van welken
aaard ook , thans door de onderscheidene godsdienstige gezinduheden of derzelver leeraars genoten wordende ,

blijven aan

~~dezelve gezindheden verzekerd .
Aan de leeraars , welke tot uog toe nit 's Lands kas Been .

aof een niet toereikend tractement genieten, kan een tractement
»toegelegd of bet hestaande vernreerderd worden . ~~

11 October 1848 (Staatsblad n°. 68) .
Wet, houdende herziening van bet Tweede tloofdstuk der
Grondwet, handelende van bet ONDERW1JS en bet ARMEE-•
STUUR , luidende
Art . 1 .
Artikel 224 (1) der Grondwet wordt veranderd als volgt
e Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhou»dende zorg der Regering .
((De inrigting van bet open baar onderwijs wordt , met eerabiediging van ieders godsdienstige begripper , door de wet
ageregeld .
Er wordt overal in bet Rijk van overheidswege v&doend
aopenbaar lager onderwijs gegeven .
Het geven van onderwijs is vrij , hehoudens fret toezigt der

(4 ; Dit artikel luidde
+~ Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van rle
»zorg der Regering, De Koning dort van den staat der h~Eoge , mid adelbare en lagere scholen , jaarlijks aan de Staten-Generaal een
» uitvoerig, verslag geven .

~,overheid, en hovendien, voor zoover bet middelbaar en lager
}~onderwijs betreft, hehoudens bet onderzoek naar de bekwaam~~heid en zedelijkheid der onderwijzers ; bet een en under door
'de wet to regelen .
De Koning duet van den staat der hooge-, mhldelbare- en
olagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de StatenaGeneraal geven . a
Art . 2 .
Artikel 226 (1) der Grondwet words veranderd als volgt :
aHet armbestuur is een voorwerp van aanhoudende zorg der
PDRegering, en words door de wet geregeld . Ire Koning does
f van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verx>slag aan de Staten-Generaal geven, a (Zie Publicatie van den
14 October 1848, Staatsblad n ° . 71, Besluit van den 25 October
1848, 'taatsblad n° . 73 en Circulaire 21 December 1848, n°. 104 .)
Nota . Het, in bet Tiende Hoofdstuk der Grond wet voorkomende,
artikel 225 , betreffende de VRIJHEID vAN DRUKPERS, is bij de herziening gewijzigd en overgebragt in bet Eerste Hoofdstuk . (Zie
de wet van den 11 October 1848, Staatsblad n° . 59 .)
13 October 1848, n° . 76 .
Koninklijke beschikking, houdende goedkeuring van eenige
regels, welke vnortaan zullen worden in acht genomen bij de
henoeming van Roomsch Katholijke Geestelijken voor de dienst
in de gevangenissen, en zulks met afwijking van de daaromtrent gemaakte bepalingen, vervat in bet Koninklijk besluit van
den 25 Maart 1828 n° . i24 en art . 17 der lnstructie, wegens
pie Godsdienstoefenin g in de gevangenissen, van den 11 October
1826, lets . C .
Nota . De bier b~ doelde , door den Koning goedgekeurde, regels
luiden als voht

(1) Dit artikel luidde ;
Als eene zaak van hnug bclang words ouk bet armbestuur en pie
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Art . I,
Dat, bij het ontstaan eener cacature in de betrekking van
dienstdoend Roomsch Katholijk geestelijke bij gevangenissen ,
de betrokken geestelijke overheid een Priester voor die betrekking zal benoemen .
Art, 2 .
Dat van die benoeming, door de geestelijke overheid, mededPeling zal gedaan worden aan het Departement voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst .
Art . 3 .
Dat (lit Departement daarvan onverwijld zal kennis geven
aan dal van Justitie, ten einde dit laatste beoordeele of er
bedenkingen beslaan tegen het erkennen en toelaten van den
benoemden , als dienstdoende R . K . geestelijke in de betrokkene
gevangenis.
Art . 4 .
Dat , ingeval er geene zoodanige bedenkingen beslaan ,

het

Departement van Justitie daarvan aan dal voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst ,
trokkene geestelijke overheid ,

ter mededeeling aan de be-

zal kennis geven en to gelijker

tijd de noodige beschikking nemen, ten chide de benoewde
Priester tot de uitoefening der geestelijke funetien in de gevangenis erkend en toegelaten worde, en voortaan aan hem ,
to rekenen van den dag dcr aanvaarding van die functien, uitbetaling kunne geschieden van de aan de betrekking verbondene
Rijksjaarwedde .
Art . 5,
Dat, ingeval er wet bedenkingen tegen den persoon van den benoemden Priester mogten beslaan , het Departement van Justitie
daarvan aan dal voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, insgelijks zal kennis geven ,

ten einde door tusschen-

komst van hetzelve, aan de betrokkene geestelijke overheid to

~~opvoeding van acme kin ;ieren aan de aanhoudende zorg der Regering
>,hevolen . De Koning dort insgelijks , van de inrigtingen dienaan~hgaande, jaarli,jks , een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal
»geven . S

worden

medegedeeld ,

met

nitnoo+1iging om eenen anderen

Priester to benoemen, ten wiens opzigte alsdan het hierboven
bepaalde in art . 1--4 vervat ,

wederom zal worden in acht-

genomen .
Art . 6 .
Oat, bijald~en er gewigtige redenen mogten ontstaan, welke
vorderen , dat eenen benoemden Priester , na erkend en toegelaten to zijn , den verderen toegang tot de gevangenis worde
geweigerd , bet Departement van Justitie daarvan eene gemotiveerde kennisgeving aan bet Departement voor de Zaken der
R . K . Eeredienst zal doer toekomen , ten einde, door tusschenkomst van hetzelve ,
worden

medegedeeld ,

aan de betrokkene geestelijke overheid to
met nitnoodiging om eenen anderen

Priester in zijne plaats to benoemen , op den voet zoo als hiervoren is bepaald .
Art . 7 .
Dat, bij of wezigheid , ziekte of andere verhindering der erkende
of toegelatene geestelijken, zij zich, door eenen daartoe bepaaldelijk door hen aan to wi .jzen geestelijke van hunne Kerk, zullen
doen vervangen ,

echter niet dan na vooraf verkregene toe

stemming der Commissie van administratie ,

en behoudens de

handhaving der betrekking en (Ins ook van de verantwoordelijkheid voor de rigtige vervnlling, van de dienst , welke aan de
erkende of toegelatene geestelijke is opgedragen ; zullende de
eenmaal aangewezen en geadmitteerde plaatsvervangers van de
met de dienst belaste geestelijken, hen, ingetal van hunne
aftreding, verplaatsing of overlilden ,

voorloopig kunnen op-

volgen, tot zoo lang in de vacante betrekking, op den vastge
stelden voet zal zijn voorzien .
Aldus goedgekeurd bij Koninklijke beschikking van den 13
October 1848, n° . 76 .
Zie voorts circulaires vann den 3 Februarij 4840 n^ 3` 2 , 22
4848n° bij welke
Februarij 1845 n° ~ I en 23 October .,
,
welke
tot bet vaststellen
laatste de beginselen zijn ontwikkeld
der bovenstaande rebels hebben geleid .
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14 October 1848 (Staatsblad n°. 71) .
Publicatie, betrekkelijk de veranderingen en bijvoegingen door
de wetten van den II October 1848 (Staatsblad n° . 59 tot err
met n° . 70) in de Gron 1wet gebragt, luidende
Aan alien, die deze zullen zien of hooren lezen, salut
Het grootste werk van wetgeving, dat sen Vorst in overlet,
met zijn yolk kan tot stand brengen , is de herziening, wijziging en verandering der Grondwet, waarop bet staatsgebouw
rust .
Dit werk, op Onzen last aangevangen, aan de vrije beoordeehng van bet yolk onderworpen, herzien en eindelijk aan de
Staten -Generaai, in enkelden en dubbelen getale, voorgelegd,
om in gemeen overlet met Ons, die bekrachtiging to erlangen,
welke de Grondwet eischte, is (bans door de medewerking diet
Staten tot stand gebragt .
Hetzelve is vervat in twaalf wetten, welke nog op heden onder
n° . 59 tot n° . 70, in bet Staatsblad zullen worden opgenomen .
Wij hechten aan deze wetten Onze algeheele goedkeuring en
geven daaraan Onze Koninklijke sanctie .
De Grondwet eischt, dat deze wetten plegtig zullen wor den
atgekondigd . Wij verklaren alzoo, dat de veranderingen en bijvoegsels daarin vervat, voor zoover zij niet uit haven aard van
tijdelijke wer king zijn , moeten beschouwd worden to hebben
dezelfde kracht als de overgeblevene bepalingen der Grondwet
en met dezelve uitmaken de Grondwet van bet Konin r;rijk der
Nederlanden .
En hebben Wij goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, dat twinlig dagen na de dagteekening van heden, en alzoo op den derden November 1848, ten
klokke twaalf tire, in cane plegtige openhare zitling van den
Hoogen Raad der Nederlanden, van de Provincials Geregtshoven
en van de Arrondissements-regtbanken, de twaalf wetten, onder
n° . 59 tot 70 in bet Staatsblad opgenomen, door de Grifiaers
zullen worden voorgelezen en alzoo pleglig atgekondigd, en dat
deze Onze publieatie op hetzelfde tijdstip van de puijen der

raadhuizen van de ste jen en gemeenten zal worden afgelezen
nadat een half uur to voren, door het luiden der klokken, de
plegtige afkondiging in de openbare zittingen van den Hoogen
Raad, der Provinciale Geregtshoven en Regtbankeu en bet aflezen dezer publicatie zal zijn aangekondigd .
En zal deze in bet Staatsblad worden geplaatst . (Zie Besluit
25 October 1848, Staatsblad n°. 73) .
1Vota .

Dc wetten van den 11 October 4848, betrekkelijk de

herziening der Grond wet, zijn opgenomen in bet Staatsblad
voor zoo veel betreft Hoofdstuk
I order n°. 59
ti
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23 October 1848, n° . 8/1888 .
Circulaire van den tijdelijken Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst aan de HoogEerwaarde Heerer}
Kerkvoogden tier Apostolische Vicariaten van 's Hertogenbosch,
Breda en Limburg ; luidende
Sedert eenen geruimen tijd hebben er in de I -Iollandsche Zending moeijelijkheden bestaan ten aanzien der wijze van benoeming der Roomsch Katholijke geestelijken in de gevangenissen
dienstdoende.
Volgens bet Koninklijk besluit van den 20 April 1824, n° .95,

was aanvankeli,jk bepaald , dat de geestelijken in de gevangew
nissen, door den Koning, zouden warden benoemd, en later,
bij Koninklijk besluit van den 25 Maart 1828, no . 124, werd
de bevoegdheid tot bet doers flier benoeming opgedragen aan
bet Ministerieel Departement, waaronder de gevangenissen behooren .
Ofschoon deze van Regeringswege gedane benoeming slechts
de burgerlijke hoedanigheid betrof, welke het radicaal verschaft,
om in de gevangenissen toegelaten en, voor pie daar hewezene
tlienst, bet daartoe staande jaargeld deelachtig to kunnen worden, lag daarin echter zekere zwarigheid, vermits de wijze
waarop die hurgerlijke benoeming plaats vond, aanleiding kon
geven, om, bij minder goed begrip der zaak, bedenkelijke gevolgen to bares .
Daar de kerkelijke xending of aanstelling der Roomsch Katholijke geestelijken, tot bet jus in sacra hehoorende, niet aan bet
tijdelijk, maar aan bet geestelijk gezag onderworpen is, en de
handhaving van flat beginsel simmer moet kunnen onderbroken
worden , wil men geese inbreuk op de geestelijke jurisdictie
mogelijk waken ; zoo heh ik, even als mijn ambtsvoorganger
bij bet Departement van Justitie, de redenen doer gelden ,
welke bet wenschelijk maakten , om op de bestaande bepalingen , nopens de burgerli,jke benoeming der Roomsch Katholijke
geestelijken in de gevangenissen , terug to komen .
De uitslag daarvan is geweest, flat mijn amhtgenoot voor do
Justitie met mij heeft ingestemd : ((flat de benoeming van
»Roomsch Katholijke geestelijken voor de dienst in de gevanaagenissen behoort tot de kerkelijke over heid, en flat bij bet
»burgerlijk gezag alleen bet helang der gevangenissen in aan))merking kan komen . n
Dit helang brengt mede
1 flat bet burgerlijk gezag, hetwelk voor de orde, rust en
veiligheid der in deze bedoetde gestichten moet instaan ,
vooraf heoordeele, of de to benoemen persoon erkend of
toegelaten kan worden ; en
10
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2°. dat, om gewigtige redenen, ten alien tijde, de verdere
toelating van eenen reeds vroeger ge gre~erden geestelijke,
door bet burgerlijk gezag, des noods geweigerd en de benoeming van eenen anderen geestelijke aangevraagd kan
worden .
In verband met die beginselen, zijn er eenige punters ontworpen, die voortaan tot regel in deze zaak zouden kunnen
worden nageleefd, ten einde de wederzijdsche belangen van
Kerk en Staat to verzekeren .
Daarom ben ik in overleg getreden , eerst met Mo~ .seigneur
J, Zwajsen, Bisschop van uerra en tijdelijk zaakgelastigde van
den H . Stoel enz . en vervolgens met Monseigneur C . Beigrado,
Internuntius van den t1 . Stoel en Vice-Superior der Hollandsche Zending, ten elude bet gevoelen van het geestelijk gezag,
omtrent die punters to leeren kennen .
Laatstgenoemde heeft mij zijne beschouwingen dienaangaande
medegedeeld bij missive van den 22 Augustus 11 . n° . 558, -ten gevolge waarvan ik mij nader met mijnen ambtgenoot voor°
de Justitie heb verstaan , en (lit heeft geleid tot bet opstellen,
overeenkomstig die beschouwingen, van eenige rtgels, welke,
bij Koninklijke beschikking van den 13 dezer n°, 76, goedgekeurd zijnde, alsnu zullen behooren to worden opgevolgd .
Ik heb de eer de i)edoelde regels hiernevens aan U Hoog
Eerwaarde to doeu toekomen, met uitnoodiging, om daarvan
aan diegenen Uwer onderhoorigen, welke bet zoude molten
aangaan, kennis to willen geven en bij voorkomende gelegenheid de toepassing, to verzekcren . (Zie de Koninklijke beschikking van den 13 October 1848 n° . 76.)
lYota . Dc, bij de zoo even gemelde beschikkin,g, goedgekeurde
regels zijn aan den HoogEerw . Heer Vice-Superior der Hollandsehe Zending medegedeeld bij des Ministers missive ran den
23 October 9848 n I$$ $ luidende

Ten gevolge van Uwe missive van den 22 Augustus 11 . n° . 558,
heb ik mij met mijnen ambtgenoot voor de Justitie nader verstaan, nopens bet aannemen van regels, waardoor de moeije-

lijkheden over bet benoemen van geestelijken bij de gevangenisseu,
op eene doelmatige wijze, met inachtneming der wederzijdsche
belangen van Kerk en Staat, zouden kunnen worden weggenomen
Die regels hebben thans de Koninklijke goedkeuring erlangd
en zullen mitsdien van no of behooren opgevolgd to worden .
lk heb derhalve de eer , de bedoelde regels hiernevens aan U
Hong Err waarde to doers toekomen , met uitnoodiging om daarvan aan Uwe onderhoorigen, voor zoo veel zij daarbij betrokken
zijn , kennis to willen gecen en vervolgens de toepassing, bij
het bestaan van vacaturen in de betrekking van Roomsch Katholijke geestelijken in de gevangenisseu , to verzekeren .
25 October 1848, Staatsblad no . 73 .
Besluit, houdende, dat er, door de zor€ ; van den Minister
van Binnenlandsche Zaken, eene nieuwe o ciele uitgaaf van de
Grondwet van het Koningrijk der Nederlanden, ter LandsDrukkerij gedrukt, zal warden uitgegeven , waarin , ieder op
hare plants, zullen worden opgenomen, de veranderingen en
bijvoegingen , welke, door de wetten van den 11 October 11 .
(Staatsblad no . 59-70) in de Grondwet zijn gehragt, met verandering, voor zooveel noodig, der volgnommers, zoodanig
en in flier voege als zulks is bewerkstelligd in bet exemplaar,
door voornoemden i4linister gewaarmerkt en hetwelk aan de
rninuut van flit besluit zal gehecht blijven .
ZVota . Bij de bedoelde officiele uitgaaf zijn de, bij de Groudwets-

herziening , veranderde en behouden gebleven artikelen der
Grondwet can 9840, voor zoo veel betreft de Godsdienst, het
OnderwUs en het Arrnwezen, gerangschikt als volgt
Art . 188 is geworden art . 164,
a
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25 October 1848, n' . 63 .

Beschikking van den Minister van Justitie, waarbij wordt to
kennen gegeven, dat het regl van vereeniging en vergadering
(bedoeld bij artikel 10 der Grondwet), zoolang het door geene
bijzondere wet zal zijn geregeld, door de bepalingen der bestaande
burgerlijke en andere wetten, en bepaaldelijk ook door art .
291 van den Code Penal wordt geregeerd ; - dal dit artikel
intusschen geensains hijeenkomslen, zelfs van meer dan twintig
personen verbiedt, mils zij niet dagelijks, of op vast aangewezen dagen plaats hebben ; en dal dit artikel shoo de kiezers niet
belet om zich onderling to verstaan, en daartoe eene, en zelfs,
op telkens vet nieuwde oproepingen, meerdere hijeenkomslen to
houden ; - dock dal echter de orde en rust, waarvoor de
plaatselijke hesturen behooren to waken, vorderen, dal derge
lijke bijeenkomsten in beslotene lokaien plaats hebben , en dal
zij niet openbaar gehouden of voor elk en een iegelijk toegankelijk gesteld worden . (Zie Arresten van den Hoogen Raad 29
Augustus 1846, 28 October 1846, 26 Januarij 1847, 30 Maart
1847 en 13 April 1847 . )
2 November 1848, n

71 .

Besluit, waarbij verklaard wordt, dal niet gesubsidieerde
Diakonien geene magtiging van het Burgerlijk gezag behoeven
to vragen tot het voeren van regtsgedingen . (Zie Arrest van het
Hot van Groningen van den 1 2 December 1843 en bet Arrest
van den Hoogen Raad van den 15 Junij 1849, als ook het Be ,
sluit van den 15 April 1835 n° . 85 en de daarhij geplaatste
Nota op bladz . 289--291 van den Vierden Jaargang van dit
8andboekje . )

17 November 1848 .
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is beslist , dal reglementen voor het bestuur der Kerkgenootschappen, schoon,
gelijk elke overeenkomst, verbindende als wet tusschen partijen, niet antlers zijn dan eene regeling en overeenkomst van

een zedelijk ligchaam , waar van de uitlegging behoort aan den
judex facti, en waaromtrent dus geese schending van wet kan
ingeroepen woraen . (Zie Arresten 2 Januarij en 29 Mei 1846
en 25 Januarij 1850 .)
?Vota . Het betrof bier eene, bij eiscli tot cassatie, beweerde

schending van een artikel van bet Reglement van den 7 Januarij
9816 , voor bet Bestuur der llervormde Kerk . De Hooge Raad
besehouwde dat Reglement niet als wet van den Staat, maar
als ~~ een statuut , voor een, op openbaar gezag, erkend zedelijk
aligchaam, u
Volgens artikel 9697 van bet
de regten en verpligtingen der
geregeld naar de verordeningen,
gezag is erkend , of naar zijne
komsten en reglementeu , en ,

Burgerlijk Wetboek worden de
leden van zoodanig ligchaam
waarop bet door bet openbaar
eigene instellingen, overeenvoor zoo verre die ontbreken ,

naar de bepalingen van den tienden titel van bet derde hock
van bet Burgerlijk Wetboek .
21 November 1848, n 56 .
Besluit, waar bij , onder anderen, een eervol ontslag, met
dankbetuiging voor de door hem bewezen dienst, wordt verleend aan den beer Mr . L . A . Lightenvelt, als tijdelijk Minister
voor tie Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, die daarbij
levens wordt benoemd tot Minister van Builenlandsche Zaken ,
met bepaling dat bij , in afwachting dat em een Minister voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst worde benoemd,
voorloopig belast zal blijven met bet bestuur van bet Departemeut voor de Zaken diet Eeredienst . (Zie Besluit 24 November
1848 n° . 64 .)
24 November 1848, n 64 .
Besluit, waarbij tot Minister voor de Zaken der R . K . Eeredienst wordt benoemd, de beer Mr, J. A . Mutsaers, Lid van
de Tweede Kamer der Staten Generaal, (Zie Besluit van den
30 October 1849 n° . 41,)

iVota, Voornoemde Minister is bij Koninklijk besluit van den 34

Maart 4849 no . 400 benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw .
28 November 1848, no. 46 .
Besluit, waarbij , krachtens art . 44 der wet van den 3 Octob~ .r
1843 (Staatsblad n° . 47) vrijstellinr; van zegel words verleend
voor de stukken , welkr hij bet opnemen van behoeftigen in
gestichten vary weldadighetd , of bij bet verleenen van understand aan behoeftigen , an (IC besturen flier instellingen of aan
armbesturen worden ingeleverd, mils op die stukken van deraelver hestemming worde melding gemaakl .
1Vota . Volgens de missive van den Minister van Financicn vary

den 26 Junij 1349 n0 . 73, is bij het bovenslaand besluit geese
vrijstellinr van zegel verleend, voor de manda ten tot voldoening
van subsidies aan diakonien, noch voor kwitantien wegens gestorte verplegingskosten van bedelaren in de kolonien ; zoodat
die stukken voortdurend van behoorlijk zegel moeten worden
voorzien .
18 December 1845, n0 . 5 .
Koninklijke beschikking, waarbij words verklaard, das de
benoeming der Pastoors van eenige Roomsch Katholijke gemeenten in das gedeelte der Provincie Gelderland, alwaar de
Landsheer in oude tijden zeker refit van patronaatschap had ,
voorta~n op denzelfden voet als die van de Pastoors in al de
overige geweenten van bet Koningrijk, zal kuonen plaals grijpen,
althans de vroeger gebruikelrjke inmenging van bet Slaatsgezag
dies aangaande niet nicer words vereischt . (Zie Arresten 1 l Junij
1847, 20 April 1849 en 3 Mei 1850 .)
1Yota . Het gold bier das gedeelte der provineie Gelderland,
hetwelk voorheen under Kleefsland behoorde en seders 48u6,
een deel had uitremaakt, eerst 'an bet Hertogdom Berg, vervolgens van bet Koningnijk Holland, en later van bet Franschc
keizerrijk , dock in 1814 wederoin was in hezit ~;enomen door
Prulssen en eindelijk, overeenkomstig bet Weener iraetaat can
den 31 Mei 1815 , bij de Conventie van den 25 Mei 4816, oJ,

den eersten Junij 1816, aan bet Koningrijk der Nederlanden is
afgestaan .
In nude tijden had de Landsheer een zeker refit van Patronaatschap op de,

in de bier bedoelde Landstreek, gevestigde

pastorijen . Dat refit was tot in 1806 uitgeoefend, ten aanzien
van de pastorijen to Duiven, Huissen, Lou , Oud-7.evenaar
en Zevenaar door den Koning van Pruissen, en, your zooveel
de pastorijen to Groessen en to JI'ehl betreft, door de Heeren
dies Heerlijkheden , under approbatie van den Souverein .
De , under bet Fransche bestuur, ingevoerde en executoir
verklaarde wetten en verordeningen bebben bet bedoelde rcpt
aldaar doen servallen ; maar loco de Pruissische regering bet
bezit dezer Landstreek in 1814 weder had aanvaard, werd er
twijfel geopperd nopens de voortdurende kraeht der Fransche
legislatie, waarom aan die regering de vraah werd voorgelegd ;
« of de under bet Fransch bestuur vernietigJe regten van Patroi naatschap no„ als vernietigd moesten beschouwd worden , dan
awel of den Patronen hunne vorige regten wederom warm toesgestaan ? ))
Het antwoord op die vraag, door de Hooge Regerings-Commissie
to Monster, op den y November 9815, gegeven en door den
Landraad der Kreits Bees, op den 2 December 4815, bekend
gemaakt, luidde : ccdat de regten van Patrouaatschap, als door
ode Fransche wetten vernietigd , to (jet gedaan blijven tot dal
adaaromtrent nadere bepaling zal worden gemaakt . a
Deze nadere bepaling was , door de Pruissische regering nog
niet vastgesteld , toes de bier bedoelde Landstreek op den 1
Junij 1810, tot bet Koningrijk der Nederlanden overging, gelijk
bet Pruissische R9inisterie van Binnenlandsche Zaken , bij een ,
aan de Koninktijke regeriug to Kleef, gerigt schrijven, gedagteekend to Berlijn den 10 Junij 1816, verklaard beefs .
Ofschoon dus bet Patronaatrert aldaar in 1814--1816 niet meet
geldig was, nrengde bet Pruissische Gouvernement zich niettemin

in de beuoeming der Pastoors, [lit gescbiedde echter geenzins
op grond van eenig pat ronaat- of collatiere~t, maar uit kracbte
can de destijds in Pruissen bestaande Staats-verordeningen,
waarbij op de , door bet geestelijk gezag gedane beuoeming van

G}4~,~

kerkleeraren , het zoogenaamd placiturn regis, of de Koninklijke
approbatie en erkenning gevorderd werden .
Het was naar aanleiding van deze, in de voorschreven Landstreek, voor hare inlijving in de Nederlanden, besraande Pruissische Staats-verordeningen , dal, na die inlijving , door den
Aartspriester van Gelderland, werd coortgegaan met bet inroepen
der medewerking van bet Staats~ezag bij de vervulliryg der

bem

trokken pastorijen .
Deze telkens bij een Koninkiijk beslnit verleende medewerking
bestord in bet goedkenren, bekrachtigen of erkennen der door
bet geestelijk gezag gedane benoeming van den Pasloor . Maar
de regtsgrond, waarop die medewerking behoorde to berusten,
kon niet worden ontleend uit het vervallen Patronaatschap,
noch uit de , bij de inlijving der Landstreek, niet meet van
kracht zijnde Pruissische Staats-verordeningen, noch uit de,
op dal stuk, niets bepalende Nederlandsehe legislatie ; weshalve
de tusschenkomst van bet Staatsgezag enkel het gevolg was van
het daartoe gedaan verzoek .
Na de afkondiging der Grond wet van 1848, begreep de Aartspriester de vraag to moeten voorstellen ; « of de vroeger gevolgde
»formaliteit bij d vervulling der pastorijen in die, onder zijrg
»Aartspriesterscbap, ressorterende Gelderscbe grens-gemeenten,
awelke to voren tot het Pruissische Rijk behoorden , alsnog
»rnoest worden in acht genomen ?
Deze vraag werd, bij de bier bovenstaande Koninklijke besehikking, ontkennend bean twoord , eensdeels owdat de vroegere
Staats •bemoeijenis slechts eeoc feitelijk onlstane inmenging was,
welke op geenen regtsgrond rustle, en anderdeels dewijl de
handhaving van deze inmenging in eene , tot bet jus in sacra
behoorende , aangelegenheid, geen grondwettig steunpunt had ,
noch in bet belang van den Staat van nut of beteekenis kon
worden geacht , aangezien bet bier slechts enkele kleine of
onbeduidende grens-gemeenten betrof, wier Pastoors even veilig
als die van alle andere gemeenten des Rijks, door het geestelijk
gezag, vrijelijk konden benoemd worden, zonder dal de regten
of belangen van den Staat of de Regering, daardoor in eenig
opzigt benadeeld werden .

21 December 1848, no. 104 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Het is mij gehleken, dat sommigen in hot denkbeeld verkeeren, dat de Grondwet de bevoegdheid geeft, om nu reeds
terstond, en zonder eene nadere wettelijke regeling omtrent dit
onderwerp al; tc wachten, onverhinderd en vrij onderwijs to geven .
De onjuistheid van dit denkbeeld behoeft wet goon betoog .
Art. 194 der Grondwet zegt, dat hot geven van onderwijs vrij
is, hehoudens hot toezigd der overheid, en bovendien voor
zoo verre hot middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens
hot onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers , hot eon en antler door de wet to regelen .
Hieruit hlijkt dus ten duidelijkste, dat eerst door de wet de
noodige voorschriften omtrent hot toezigt der overheid en de
bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers moeten gegeven
worden, alvorens de bepaling dat hot geven van onderwijs vrij
is, toepassin r; kin erlangen .
Daar nu overigens, krachtens bet derde additioneel artikel der
+Grondwet, alto, op bet oogenblik der afkondiging van de veranderingen in de Grondwet, verbindende wetten, reglementen
en besluiten gehandhaafd worden, tot dat zij achtervolgens door
andere worden vet vangen , moeten, zoo tang er geene nieuwc
wet op hot onderwijs tot stand gekomen zal zijn, alto bestaande
verordeningen omtrent doze aangelegenheid voortdurend nageleeFd worden .
Ter wegneming van alto mogelijke onzekerheid ten doze, hob
ik de cer U Edel Groot Achtbaren to verzoeken, de plaatselijke
besturen in Uwe provincie met bet vorenstaande bekend to
maken en hen uit to noodigen zich daar naar to gedragen .
Tevens verzoek ik U Edel Groot Achtbaren van den inhoud
deter, mededeeling to willen doer aan de Commissie van OnderT
wijs in Uwe provincie .
22 December 1848, (Staatsblad n° . 93 .)
Besluit, luidende

Op de voordragt van Onzen tijdelijken Minister van BinnenN
iandsche Zaken van den 29 April 1848, n 122, eerste afdeeling ;
Gezien hot rapport van Onzen tijdelijken Minister voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 10 Mei
1848 11°. 4/915 ;
Gelet op de Koninklijke rescripten van 18 Februarij 1828
left, U~ en van 2 Januarij 1830 n 88 ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 14 Augustus
1848 n°. 10) ;
Gezien de rapporten van Onze Ministers van Binnenlandsche
Zaken en voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van
den 11 December 1848 n°. 117, tweeds afdeeling, en van den
21 daaraanvolgende n 13/2225 ;
Hebben goedgevonden en verstaan : Met intrekking van de,
tot dus verve ten doze bestaan hebbende algemeene voorschriften,
to hepalen :
1 goons vordering van retribution zal voortaan mogen plants
hebhen, ten behoove van de algemeene burgerlijke begraafplaatsen voor lijken , welke niet op dezelve, maar
elders worden tee aarde besteld,
2° . de, met hot hovenstaande strijdige, bepaiingen, welke in
de provincials en plaatselijke verordeningen op hot begraven van lijken, en in de reeds door Ons goedgekeurde
tarieven van hegrafenisregten, voorkomen, moeten in den
zin van dit besluit, zoodra mogelijk, worden herzien, en,
voor zooveel de provincials verordeningen en de tarieven
der begrafenisregten betreft, aan Onze goedkeuring wooden onderworpen ;
3°, voor zooverre de kosten der burgerlijke begraafplaatsen,
ten gevolge van hot hierhoven under nommer 1° bepaalde,
of van de reeds werkelijk hier en daar plants gehad hebbende afschafFrng der bedoelde retribution, niet uit de
opbrengst der begrafenisregten kunnen worden gevonden,
kunnen de plaatselijke besturen voor dat tekort, de
noodige uitgaaf op de plaatselijke begrootingen brengen .
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in hot Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan
Ouzen Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst en aan den Raad van State, tot informatie, (Zie Circulaire 4 Januarij 1849 n° . 64 , )
ZVota . 1-let vorderen van retribution, ten behoove van de algemeene begraafplaatsen voor lijken, welke niet op deceive , maar
elders worden ter aarde besteld, word evenmin wettig als
biilijk geacht . Desniettegenstaande bleven vole gemeentebesturen die vordering volhouden , ondanks de veelvuldige bezwaren, welke, sedert 4830 daartegen onophoudelijk waxen
ingebragt . (Zie de in vorige Jaargangen van dit Handboekje
opgenomen Koninklijke rescripten en besluiten van 5 April
4828 n 9 . 45, 2 Januarij 4830 n° . 88 . 22 September 4830 n° . 61,
7 Januarij 1831 n° . 7, 25 Mei 4840 n°, 47 en 8 Junij 4842
n~ 21 , mitsgdders de daarbij geplaatste note's .)
Daar hot plaatselijk bestuur der stall Leeuwarden in gebreke
was gebleven, bet door den Raad diet stall den 6 November
1845 vastgesteld en bij Koninklijk besluit van den 5 Maart
4847 no. 95 goedgekeurd tarief van begrafeniskosten to wijzigen,
in den zin van bovenstaand besluit van den 22 December 4848,
en vooriging met hot heffen van retribution voor lijken die
buiten de gemeente worden vervoerd, zoo word dot tarief, bij
Koninklijk besluit van den 19 Acgustus 1850 (Staatsblad r~°, 51),
krachtens art . 440 in verhand met art . 433 pier Groodwet ,
geschorst tot dot dit tarief door den stedelijken road in den
zin van bet Koninklijk besluit van den 22 December 1848
(Staatsblad a ° . 93), zou zijn gewijzigd en aan 's Konings goed-

keuring onderworpen .
Volgens art . 238 en 240 in verband met art . 254 der Gemeentewet van den 29 Junij 1851 , Staatsblad n° . 83, kunnen
de begrafenisregten . ten behoove van de algemeene burgerlijke
begraafplaatsen , tot goon hooger bedrag geheven worden , don
noodig is to achten, om den betaler, near evenredigheid van
bet gebruik of genot, dot hij heel t, in de kosten van aanleg

d d V
en onderhoud van hot door hem gebruikte of genotene to doen
dragon ; zoodat hot vorderen van zoodanige regten voor lijken,
welke slot op die begraafplaalsen, maar elders wordcn ter
aarde besteld, ook volgens genoemde wet, ongeoorloofd is .

4 Januarij 1849, n 3 .

:~ .

Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan de Kerkvoogden der betrokken Kerkdistricten, luidende :
In verband met de Circulaire van mijnen ambtsvoorganger van
den 19 November, 1846 n° . 2 ; ( 1) hob ik de eer hiernevens
aan U Hoog Eerwaarde to doen toekomen, eon exemplaar van

(1) Deze Circulaire was van den volgenden inhoud :
Dikwerf zijn er, bij mijn Departement, klagten en bezwaren
ingebragt over de vordering, door plaatselijke besturen , van retribution, ten behoove van tie algemeene of burgerlijke begraafplaatsen,
van de lijken, welke niet daarop, maar op de Roomsch Katholijke
begraafplaatsen tier kerkelijke gemeenten , waartoe de overledenen
hadden behoord , werden ter aarde besteld .
Het opruimen van doze klagten en hezwaren hoofs vaak vole
moeijelijkheden veroorzaakt , tilt aanmerking , tat de plaatselijke
besturen meestal beweerden , tat , zoo at de burgerlijke begraafplaatsen slot vroeger tan de R . K, begraafplaatsen wagon aang~legd,
er bij dies aanleg toch op de R . K . bevolking was gerekend, en alzoo
hot gebruik makes, door die bevolking, van de hijzondere begraafplaatsen, aan de algemeene begraafplaats nadeel veroorzaakte, waartegen de burgerlijke gemeenten zich , door bet heffen der gewone
begrafenisregten van alle lijken, om bet even waar dezelve werden
begraven, behoorden to behoeden .
Ofschoon die bewering stof tot bedenkingen gaf, beefs dezelve
echter langen tijd , bij de Regering , zwarigheid doen vinden , ow,
asters tan nadat ht't overtuigend gebteken was , tat de R K, begraafplaatsen reeds bestonden alvo'ens de burgerlijke begraafplaatsen
werden aangelegd, of tat de R . K, bevolking om andere redenen,
bij bet aanleggen der laatstgemelde begraafplaatsen slot merle in
aanmerking was gekomen , toe to staan vriistelling tier gevorderde
retribution voor die lijken, welke in de R . K . kerkelijke gemeenten
vielen en op derzelver parochiale begraafplaatsen werden begraven .
Die vrijstelling is echter niet tan bij speciale bescbikkingen ,
bepaaldelijk door die gemeenten, wier kerkbesturen klagten hadden
ingebragt, verworven ; terwijl andere gemeenten, welke in hetzelfde

hot Koninklijk besluit van den 22 December 1848 (Staatsblad
no . 93), houdende afschafng der retribution ten behoove van
de algemeene hurgerlijke begraafplaatsen, voor lijken, welke
niet op dezelve, maar elders worden ter aarde besteld .

geval verkeeren, dock zich niet hebben aangemeld, met de bedoelde
retribution tot hiertoe zijn bezwaard gebteven .
In de laatste jaren hebben de ingebragte hezwaren van sommige
R . K . kerkbesturen , hoezeer door de plaatselijke besturen met nadruk bestreden, echter , door tussctienkomst van mijn Departement,
aanleiding gegeven , dat de it . K . gemeentenaren aldaar voortaan
van de betaling der retributie zijn ontheven geworden , met magtiging op de beirokken plaatselijke besturen, orn bet to kort, dat
hierdoor, op de ontvangsten der hurgerlijke begraafplaatsen tot
dekking der uit a~en , mogt onistaan, uit de gemeentekas aan to
vutlen ; -- waardoor op eene, met den aard der zaak strookende
wijze, voorzien kon worden in hetgeen de plaatselijke belangen
kunnen vorderen ter instandhouding en bekostiging van zoodanige
hurgerlijke instellingen, als waaronder de algemeene begraafplaatsen
to rangschikken zijn .
Meermalen is , door mijn Departement, hot semen van eenen
algemeenen maatregel in dies zin, bij de Hooge Regering in overweging gegeven en nog ontangs hob ik daartoe in hot belang der
R . K . bevolking, bij Z . M . hot voorstel gedaan , waarvan das ook
hot gevoig geweest is , dal Hoogstdezeive, zich met mijn voorstel
vereenigende, hot Departement van Binnenlandsche Zaken (tot welks
bemoeijenis bet stuk der begraafplaatsen als hurgerlijke tnstelling
beschouwd , meet bijzonder behoort) heeft does aanschrijven om
eene voordragt aan to bie~ien , tot hot vaststellen van eenen algemeen werkenden maatregel, ter wegneming van de hezwaren, welke
de thans nog, door sommige plaatselijke besturen, gevolgde wijze
van heffing der retribution , voor hot begraven van lijken , welke
slot op de algemeene hurgerlijke begraafplaatsen , maar op de aangelegde bijzondere begraafplaatsen, worden ter aarde besteld, voortdurend to weeg hrengt .
Er bestaat alzoo uitzigt, dal de geldelijke hezwaren, welke
inzonderheid de R . K . bevolking , die voor eigene rekening eene
kerkel'jke of parochiale begraafplaats heeft aangelegd , bier en daar
nog mogt ondervinden , ten gevolge der vordering van retribution
ten behoove van de hurgerlijke begraafplaatsen, eerlang door eenen
algemeenen maatregel zones worden opgeheven .
Intusschen is hot , bij mijn Departement , weiks bemoeijenis zoo
dikwerf in hot stuk der R . K, kerkelijke begraafplaatsen wordt
ingeroepen , niet overbodig, dal ik naauwkeurig onderrigt woroe
in welke der K . K . gemeenten of gedeelten van dezelve, de parochianen alsnog bezwaard zijn met hot betalen van retribution ten
behoove van de hurgerlijke begraafplaatsen , ongeacht zij daarvan
bij hot t~egraven hunner lijken, goon gebruik makes, nosh daaraan
behoefte hebben, ter oorzake dal in liunne geweente of parochie
eene eigene parochiale begraafplaats , bestaat en overeenkomstrg de
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Door (lie afschafllng zal hot zoo dikwerf heklaagde bezwaar,
waaraan de Roomsch Katholijken , bij hot ter aarde bestellen
van hunne lijken op de kerkelijke begraafplaatsen, zich onderworpen zagen, finaal opgeheven wezen, en alzoo van de hestaande vrijheid, ow de lijken, met voorbijgang van de algemeene burgerlijke hegraafplaatsen, op hehoor lijk aangelegde
hijzondere begraaFplaatsen, in of buiten de gemeente, waar hot
Iijk gevallen is, ter aarde to bestellen, gebruik kunnen worden
gemaakt, zonder dat daarvoor eenige retributie, ten behoeve
van de algemeene burgerlijke begraaFplaatsen, meer zal mogen
gevorderd worden .
In hot helang der Roomsch Katholijke gemeenten is hot niet
van gewigt ontbloot, dat de kerkbesturen van de ophethng des
voornoemden hezwaars kennis dragon, ten einde daarvan gebruik to waken, bij hot begraven van lijken, die op de kerkelijke begraaFplaatsen hehooren en van nu voortaan niet meer,
om hot geldelijk bezwaar, uit hot vorderen van retribution ten
behoeve van de burgerlijke begraaFplaatsen ontstaan , van eene
kerkelijke begra fenis hehoeven verstoken to blijven .
Het is daarom, dat ik U Hong Berwaarde verzoek, ow bet
eerste lid van hot hierbijgaand Koninklijk besluit aan Uwe
onderhoorige kerkbesturen to willen mededeelen . (Zie Besluiten
22 December 1848, Staatsblad n

93 en 21 Julij 1849 n° . 49 .)

kerkelijke instelling, bij hot begraven der afgestorven geloovigen ,
dienstbaar is .
Uit dien hoofde zoude ik wenschen, ten elude de belangen der
betrokken kerkgemeenten , nog verder van nut to kunnen zijn , dat
U H . Eerw, mij, zoodra doenlijk, eene lijst der in hot bedoelde geval
verkeerende kerkelijke gemeenten of parochien of wel gedeelten van
dezelve, gelieve to doers toekomen, met opgave van de omstandigheden, mitsgaders van den aard en de hoegrootheid der retribution ,
aldaar gevorderd wordende van die lijken, welke niet op de algemeene burgerlijke begraafplaatsen , waar op de daarvoor bestemde
kerkelijke of parochiale begraafplaatsen , worden ter aarde besteld
en waaromrrent mitsdien bezwaren bestaan, wier opheding op
billijke en regtmatige gronden wag verlangd worden .
Voor hot geval, flat er, in Uw ressort, gees flier bezwaren meer
worden aangetroffen , flan zal bet mij niettemin aangenaam zijn ;
ook daarvan to worden geinformeerd .

9 Januarij 1849, Staatsblad n 1 .
Besluit, luidende
Op bet gemeenschappelijk rapport van Onzen tijdelijken
Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz, en van
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 30°° Sep tember 1848 n° . 6 en van den 19 December 188 n° . 109 ,
zevende afdeeling, omtrent een rekest van armverzorgers der
Christelijke afgescheidene gemeenten to A lrnkerk en Emmikhoven,
strekkende om zich to beklagen, dat hun subsidie uit de . burgerlijke kas geweigerd wordt, niettegenstaande zij als ingezetenen
bezwaard worden door den last, welke ontstaat uit de subsidie,
die uit de burgerlijke kas aan de Diakonie (1er
ervorrnde
gemeente j ;aarlijks wordt toegelegd , en hierin voorziening verzoekende, to jdien elfecte:, dat de leden der Christelijke afgescheidene gemeente molten worden ontheven van de verpligting,
om bij to dragen tot de subsidie, die uit tie burgerlijke kas aan
de Diakonie der flervormde gemeente jaarlijks wordt toegelegd,
of we!, dat de armen der Christelijke afgescheidene gemeente
aandeel verkrijgen in gezegde subsidie ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 8Sten dezer no . 8) ;
Gezien de Koninklijke besluiten van den 5 Julij 1836 n
5
(Staatsblad n° . 43) en 9 Januarij 1841 n° . 23 (Staatsblad a' . 2) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
1° . to verkiaren, dat de voorwaarden tier toelating van Christelijke afgescheidene gemeenten, ingevolge de voormelde
hesluiten, niet kunnen warden opgevat of uitgelegd in
zoodanigen zin, alsof die gemeenten daardoor ten opzigte
van het erlangen van subsidie voor hunne armen uit de
plaatselijke kassen, minder aanspraak zouden hebben dande gemeenten die tot andere Kerkgenoolschappen behooren ; dat in dit opzigt de gedachte voorwaarden niets
toevoegen of afnernen, en dat mitsdien de armbesturen
der Christelijke a fgescheidene gemeenten op subsidie uit de

plaatselijke kassen green meerdere of mindere aanspraakhebben, dan ieder antler kerkelijk armbestuur ; .

met het oog op deze verklaring van bet regt verstand der
voormelde besluiten, de requestranten met hun verzoek om
subsidie, voor hunne diakonie, nader to verwijzen aan de
gemeente•h esturen, waaronder zij behooren ;
3°, aan de requestranten to kennen to geven, dat er geene
termen hestaan, tot gunstige overweging van hun request,
in zoovrrre bet subordinaat de strekking heeft, om de
leden hunner Christelijk afgescheidene gemeente to ontheffen van lasten, die zij , even als hunne merle-ingezetenen, als lederr der hurgerlijke gemeente, hebben to dragen .
Onze Ministers voor de Zaken der Herrormde Eeredienst enz .
en van Binnenlandsche Zaken, zijn, ieder voor zoo veel hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan aF-

schrift, tot kennisgeving, zal worden gezonden aan Onzen
Minister van Justitie, mitsgaders aan den Raad van State, en
hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst .
15 Januarij 1849, Staatsbtad n° . 3 .
Bestuit, luidende :
Overwegende dat hij art, 194 der Grondwet is bepaald, dat
de inrigting van bet openbaar onderwijs, als voorwerp van de
aanhoudende zorg der Regering, door de wet moot worden geregeld,. en art. 5 der additionele artikelen voorschrijft, dat de
ontwerpen van wet, betreffende bet Onderwijs, zoo mogelijk,
worden vastgesteld in de eerste zitting der Staten-Generaal,
volgende op de afkondiging der veranderingen in de Grondwet, en in alien geval niet later dan in de daarop volgende ;
Overwegende dat deze grondwettige voorschriften vorderen,
dat de Regering zich onverwijid bezig houde met het ontwerpen
van wettelijke bepalingen, niet alleen betrefl~ende het lager- err
middelhaar, maar ook nopens het hooger onderwijs, waarin
tot hiertoe niet bij de wet was voorzien ;
In aanmerking nemende, dat het Ons verlangen is, dat
naauwkeurig en met de meeste zorg onderzocht worde, op
welken voet dat Hooger Onderwijs behoort to worden inge-
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rig(, en welke wijzigingen in de thans bestaande instellingen
zullen moeten worden aangebragt, zal het volkomen en in
alle opzigten voldoen aan de eischen van dezen tijd en aan de behoeFten van lien, die Tangs dien weg tot bekwame en nuttige burgers van den Staat behooren to worden opgeleid en gevormd ;
Op het rapport vary Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken
an den 6 Januarij 1849 left . B, vijFde afdeeling, Ons daarbij
kenhaar makende, dat de arbeid der speciale commissie, benoemd bij Ons besiuit van den 25 Julij 1848 no . 64, tot herziening der wetten en verordeningen betrekkelijk de geneeskundige staatsregeling en de uituefening der onderscheidene
takken van geneeskunst, eerlang zal zijn voltooid , en dat die
Commissie zich inzonderheid heeft onledig gehouden met lief
onderzoek der grondslagen, waarop, volgens haar oordeel, lief
onderwijs in de geneeskundige wetenschappen behoort to berusten ;
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 15 Januarij 1849 left . D,, vijFde afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
1° . Eene Staats-Commissie to benoemen, die belast word( met
de task, om Ons to dienen van een uitvoerig en uitgewerkt verslag aangaande den tegenwoordigen toestand en
de gebreken van bet Hooger Onderwijs in dit Rijk, met
duidelijke aanwijzin g en uiteenzetting der oorzaken, die
tot laatst gemelde hebben aanleiding gegeven , en der
middelen, die, behalve eene doelmatige wet op bet Hooger
Onderwijs zeif, zouden kunnen worden aangewend, om
eene behoorlijke akademische vorming en ontwikkeling
der studerende jongelingschap to verzekeren
2°. Die Staats-Commissie (evens to belasten , om, in verband
tot hetgeen de Commissie, benoemd bij Ons besluit van
den 25 Julij 11, n' . 64, ten opzigte van het Hooger Onderwijs voor de geneeskunde zal voorstelien, een wetsontwerp op lief Hooger Onderw ijs , v ergezeld van eene
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daartoe betrekkelijke memorie van toelichting, zamen to
stellen ;
Te bepalen, dat die Staats-Commissie zal bestaan uit de
navolgende heeren ;
Mr. D. J. van Ewijck van Oostbroek en tot do Bildt,
Staatsraad, Gouverneur van Noordholland, Curator der
hooge school to Leyden, Voorzitter ;
Mr. J . K, baron van Goltstein, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, Curator der hooge school to
Utrecht ;
Mr . A . J. Duymaer van Twist, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ;
Mr . F. de Grove, Raadsheer in den Hoogen Raad,
voormalig Hoogleeraar to Franeker ;
J. Bake, Ioogleeraar to Leyden ;
B . van Bees, Hoogleeraar to Utrecht ;
Dr . P, Hof'stede de Groot, Hoogleeraar to Groningen ;
Mr. J, de Wal, Hoogleeraar to Leyden , laatstelijk
Secretaris-Generaal bij hot Departement van Binnenlandsche Zaken ;
Dr . G . Simons, Directeur van de Koninklijke Akademie

to Delft ;
Mr . C . JV. Opsoomer, buitengewoon hoogleeraar to
Utrecht ;
4° . Aan hot laatstgenoemde lid dezer Staats-Commissie, mr .
C. W. Opzoomer, (evens op to dragon de function van
Secretaris bij dezelve ;
5°, Te bepalen, dat # ;emelde Staats-Commissie, die hare bijeenkomsten zal houdcn Ie Haarlem, van de uitkomsten
barer werkzaamheden voor 1 September 1849 aan Ons
verslag zal doer .
Onze voornoemde Minister is belast met de ui(voering van
dit hesluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst .

IVota . De toormelde Staats •C ommissie heeft hare task volbragt .
Haar rapport, mitsgaders bet door haar voorgedragen ontwerp

van wet is, op last des Konings, gedrukt en in bet licht gegeven,
dock heeft gees verder gevolg gehad .
Volgens het voorstel der Commissie zouden er drie openbare
hoogescholen zijn, gevestigd to Leyden, to Utrecht en tc
Groningen als Rijks-instellingen, De Provincien of gemeenten
zouden ook openbare hoogescholen kunnen oprigten ; terwijl
lrct vrij zou staan bijzondere scholen voor hooger onderwijs
daar to stellen , onder toezigt van de Regering .
Aan de Rijks hoogescholen zou cene godgeleerde faculteit,
uitsluitend bestemd ter vorming an godsdienstleeraars van
het Hervormd kerkgenootschap verbonden zijn . Voor alle andere

kerkgenootschappen, die het verlangen, zouden aan cen of meet
diet hoogescholen , hetzij cene bijzondere facultcit , hetzij cen
of meet leerstoelen opgerigt worden .
19 Januarij 1849, n° . 59.
Besluit , waarbij is beslist, dal de bepaling van art . i der
wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n° . 40), houdende
dal bet domicilie van onderstand, voor minderjarigen is, dal
van hunnen vader, rriet langer kan werken dan de minderjarigheid voortduurt, en dat, zoodra deze geeindigd is, de meerderjarig geworden behoeftige, ook voor de toepassing diet
wet, als op zich zeif staand persoon optreedt, en om lief even of
hij op het tijdstip zijner meerderjarigwording at dan niet onderstand geniet, ophoudt to vallen in de toepassing eener bepaling, die hem uitsluitend zoolang hij minderjarig was, aan zijnen
vader verbond ; waaruit volgt, dat, van bet oogenblik tier
meerderjarigwordin g af, als domicilie van onderstand alleen kan
in aanmerking komen , de gehoortepiaats van den betrokken
behoeftige , lot dal die plaats, door cene latere vierjarige in
woning elders, op de wijze hij art . 3 der voormelde wet nmschreven, als zoodanig is vervangen .
1Vota, lilt de vorenstaande beslissing vloeit voort , gelijk de
Minister van Binnenlandsche Zaken, hij zijne missive tan den

29 Januarij 1849 n° . 498, heeft op„ emerkt, dat de Koning geene

X36
termen heeft gevonden tot verdere handhaving van bet vroeger
meermalen toegepast beginsel, dat iemand, die , op bet tijdstip
van zijnen overgang van de minder- tot de meerderjarigheid,
eene voortgaande bedeeling genoot, ook als meerderjarige bet
domieilie van onderstand behoudt, dat hij als minderjarige
bezat, tot dat hij het door eene latere vierjarige inwoning, in
den zin van art . 3 der genoemde wet, naar elders heeft overgebragt .
Tot die beschou wing is de Koning hoofdzakelijk geleid door de
overweging, dat bet bedoeld beginsel gegrond is geweest op de stelling, dat men, zoo lang men in staat van bedeeling is, bet domieilie
van onderstand behoudt , dat men had toen de bedeeling aanvang narn ; dat die stelling echter niet kan geacht worden
overeen to brengen to zijn met art . 7 der aangehaalde wet, en

dat evenmin als de inhoud daarvan zou gedogen, aan to nemen,
dat eene vrouw , die in staat van bedeeling was , toen zij in
bet huwelijk trail, indien die bedeeling ook na haar huwelijk
voortduurde, als getrouwde vrouw afgesebeiden van haren man,
bet domieilie van onderstand zou behouden , dat zij voor haar
huwelijk had , evenmin de bepaling van datzelfde artikel , dat
namelijk bet domieilie van onderstand van minderjarigen is ,
dat van hunnen vader, geoordeeld kan worden langer to werken
dan de minderjarigheid zelve voortduurt .
24 Januarij 1849, n°. 52 .
Besluit, houdende uitnoodiging tot dankzegging aan den
ALlerhoogste ter gelegenheid van de gelukkige verlossing van
Fl . K . H ., levrouw• tie Erf-Uroothertogin van Saxen-WeimarEisenach , van eerie Prinses . (Zie Besluit 1 September 1848
n 61 .)
26 Januarij 1849 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij , under anderen , is
heslist, dat , door de afschaffng eerier algeweene vroegere, en
de in de plaatsstelling eerier nieuwe algemeene burgerlijke wetgeving, geenszins van zelve als afgeschaft en vernietigd behooren to wor den beschouwd alle bijzondere vergunningen en

voorrregten van burgerlijk refit, om meer bijzondere redenen
aan bijzondere instellingen of bijzondere personen vroeger door
de Souvereine wetgevende magi gegeven , vermits eene latere
algemeene wetgeving niet van zelve derogeert aan dergelijke
bijzondere vergunningen, maar dat, tot dergelijke derogatie of
wijziging, de uitdrukkelijke bijzondere wilsverklaring des wet
severs wordt vereischt, char antlers bet bijzondere, even als
vroeger, nevens het algemeene als exceptief' blijft bestaan, en
dat mitsdien de bijzondere octrooijen, door de souvereine
wetgevende magi vroeger aan Godshuizen en andere armengeslichten verleend, niet zijn vervallen door de wetten van 24
Fehruarij 1809 (art . 3), 30 Ventose XII jaar (art . 7) of 15 Pluviose XIII jaar, (Zie Arresten 24 April 1846, 16 Fehruarij 1849
en 3 October 1850) .
IVota . De bier bedoetde octrooijen zijn bij art, 54 der wet vary
den 28 Junij 4854 (Staatsblad n° . 400) vervallen verklaard .
13 Fehruarij 1849?,

no.

X 20 .

Aanschrijving van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst , luidende ;
Uit onderscheidene, achtervolgens aan Uw Collegie medegedeelde
heschikkingen, door mij genomen op verzoeken van kerkfabrieken en gemeentebesturen, om suhsidie nit 's Rijkskas, ten
behoeve van kerken, torens en pastorijen, zullen U E . G . A .
hebben ontwaard, dat in die verzoeken is moeten worden
gedifficulteerd, omdat er, op de loopende begrootingen van mijn
Departement, na de in het vorige jaar gedane toekenningen,
geene fondsen meer heschikhaar zijn tot bet verstrekken van
de gevraagde subsidies, en ook de toestand vau 'sRijks schatkist, bet geheei onzeker maakt, of er, op volgende Staats-begrootingen wet op nieuw fondsen tot dat erode zullen kunnen
worden toegestaan .
Bij de bestaande onmogelijkheid, om voor bet legenwoordige ,
eenig gunstig gevoig to geven aan de nog aanhangige verzoe_
ken, die zeer talrijk zijn, en bij bet allezins twijfelachtig voor

238
uitzigt , ow daartoe voor bet vervolg to kunnen overgaan, is
bet ongeraden toegeschenen, deze verzoeken langer aan to houden . Dit kou to minder doelmatig wezen , aangezien de belanghebbenden, zoolang zij zich met de hoop op bet verkrijgen van
den gevraagden onderstand vlijen, natuurli,jk minder ijverig
zijn in bet bijeenbrengen van genoegzame eigene middelen ; terwijl van den anderen karat ook bet uitstsllen der noodige voorzieningen, de gehreken der gebnuwen most doers toenemen en
alzoo de uitgaven meer en meer doet opklimmen .
Als ik den henarden toestand van sommige kerkfabrieken
gads sla, dan belreur ik bet to meer , dat de on gunstige tijdsomstandigheden, bet voor 's Rijks schatkist ondoenlijk waken,
ow, even als vroeger , hulp en ondersleunin, ; to verstrekken
daar en waar zulks, na gedaan onderzoek, als eene dringende
behoefte mogt worden heschouwd, en dan mat ; ik den wensch
en de hoop uiten , dat de bezorgdheid der Provincials Staten
zich die aangelegenheid thans meet dan ooit zal aantrekken en
bepaaldelijk door verhoog;de provincials suhsidren zal trachten
in dringende behoeften to voorzien .
1k wag deze gelegenheid niet ongehruikt later ow, lettende
op de menigvuldige voorheehien , welke hebhen does zien, dat
vele kerkfabrieken , door zorgeloosheid, verwaarloozing en
gemis van sen ordelijk beheer, zelve oorzaah zijn , dat de behoeften de eigen middelen le hovers gaan , ernstig to wenschen,
dat bet afwi,jzen der gedane verzoeken, tot eenen spoorslag
mope verstrekken , om , voor bet vervolg, betere orde in dit
stuk to doers heerschen . Trouwens, over bet algemeen is bet
vragen van understand uit 's Rijks kas voor werken aan de kerkelijke gebouwen , in plants van eene zeldzame llitzondering
to blijven, sen repel geworden . De weeste kerkfabrieken schijnen op bet erlangen van sen Rijks subsidie, als op eene gewisse bijdrage, to rekenen, even als of bet Rijk , in ieder geval,
kon geroepen worden ow in de lasten, welke, volgens de bestaande verordeningen, oh de kerkfabrieken en de gemeenten
rusten, to masters deelen.
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Van daar dal niet zelden aan de herstelling tier gebreken van
de gebouwen eerst dan met ernst gedacht word(, wanneer zij
verouderd en als ware bet onherstelbaar zijn geworden ; endat
ook dan eerst bezorgheid ontstaat, om de middelen op le spores,
waaruit de door vroeger verzuim, zoo hoop geklommen hehoeften, zouden kunnen worden gedekt . Wares tie kerkfabriek-en
gemeenteraden beter doordrongen geweest van de, overeenkomstig de bestaande verordeningen, op de parochien en op de
burgerlijke gerneenten rustende verpligting, om voor eigen rekening en zelfs, ingeval van nood, door middel van buitengewone
hefting over de ,parochianen of gemeentenaren, bet in behoorlijken staat houden der kerkelijke gebouwen to bekostigen, dan
zouden vole van hen minder zorgeloos, omtrent bet beheer en
de repar alien tiler gebouwen , gehandeld en meer ijverig getracht
hebben , om de inkomsten en baton der kerken to verheteren,
ten cinde, in eigen hoezem, ruimer middelen beschikbaar to
krijgen tot dekking van behoeften , die zich fang genoeg vooruit kennen doers, can waarvan de voorzieoing, in tijds betracht,
de krachten der parochien maar zelden zouden hebben overtrofhen .
Door zich op de altijd onzekere hulp van 's Rijkswege to veel
to verlaten , vindt men zich (bans, no die hulp faalt, gewis in
de moeijelijkste omstandigheid ;eplaatst .
Er is schier geese keuze tusschen bet op eons dragon van
zware fasten en bet onbepaald verschuiven dot noodige werkerr .
Hoe drukkend bet eerste ook wezen mag, bet verdient loch zeker
de voorkeur boven bet laatste, vermits bet uitstel de zaak verslimmer( en dus de belangen nog meer benadeelt, waarom hot
allezins doelmatig moot zijn , onverwijld gepaste maalregelen
to beramen en zoo spoedig mogelijk ten uitvoer to brengen, op(tat in bet to kort op de middelen, tot bestrijding der kosten
van do noodzakelijke werkerr, zonder vertraging worde voorzien .
Uit aanmerking daarvan wensch ik de aandacht van U . E .
G . A . op doze aangelegenheid bijzonder to mogen inroepen,
ten erode de kerkfabriek- en gemeenteraden, wier verzoeken om
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Rijks subsidie, bereids zijn of not; verder zullen afgewezen
moeten worden, door Uwe raadgevende lusscbenkomst, ernstig
worden op gewekt en aangespoord, om onverwijid harden aan
bet werk to slaan ter verkrij ging van de noodige middelen
uit de parochie of gemeente, tot dekking van de uitgaven waarop de geprojecteerde werken geraamd zijn, en alzoo tot bet
in staat stellen van de kerkfabriek, om , met inachtneming
der bestaande verordeningen, tot het ten uitvoer brengen diet
werken to kunnen overgaan .
In belrekking tot de overige kerkfabrieken, wier zorg voor de
goede administratie to wenschen overlaat, acht ik het niet minder doelmatig, dat zij, zoowel als de gemeenter-aden , aan
hunne verpligtingen in deze worden herinnerd, onder opmerking
dat bet vooruitzigt, om kerk~onderstand van 's Rijks wege to
erlangen, zich niet meer zoo als vroeger, geopend ziet, en dat
het uit dies hoofde, niet stechts raadzaam, maar even plegtmatig als noodzakelijk is, om de gewone reparatien, die grootere
gebreken kunnen voorkomen, in gees opzigt to verzuimen en
fevers, om van stonde af, maatregelen to semen, tot stijving
van de kerkelijke fondsen, (en einde de inkomsten en bates
gaande weg to verheteren, en daardoor, zoowel als door een
ordelijk beheer , de gelegenheid verzekerd worde om , in buitengewone behoeften, groote herstellingen of andere noodige
vertimmeringen , de kosten uit eigene middelen to kunnen
hestrijden .
Z

Vota . Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg hebben
deze aanschrijving, op den 27 Fehruarij 4849, aan de kerkfabriek- en gemeenteraden, medegedeeld onder aanbeveling om
de daarin vervatte ernstige vermaningen en werken aanhoudend
to behartigcn , vooral omdat ook de bekrompenheid der gewestelijke middelen alle uitzigt op ruime subsidies van die zijde
moet does uitsluiten en het daarom van het hoogste gewigt is ,
dat daar waar de behoefte tot oprigting of vertimmering van
kerkelijke gebouwen reeds werkelijk bestaat of binnen kort is
to voorzien, alle krachten ingespannen en alle doeltreffende

maatregelen genomen worden , om de daartoe vereischte gelden
bij een to brengen .
Wijders vestiges Gedeputeerde Staten de aandacht der betrokken besturen ,

in die parochien wier kerkgebouwen zich

in vojdoenden staat bevinden , op hetgeen de Minister zegt van
de verpligling om voor eigene rekening de behoorlijke instandbouding flier gebouwen re bekostigen, en van de voorzorgen nit
die very ligting voortvloeijende, om bet beheer en de voortgaande reparatien to verzekeren , mitsgaders de inkomsten en
oaten der kerken to verbeteren .

16 Fehruarij 1849, n~ . 25 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende
heschouwin gen over de aanvrat,en tot bet invoeren en verhoogen van gemeenle-ornslagen of andere plaatselijke belastinges, mitsgaders bet verleenen van subsidies aan armbesturen
of aan andere instellingen van weldadigheid , waarbij , under
anderen, words aan gemerkt , flat, -- wil men de oorzaken van
verarming niet, vermeerderen, en sevens op de beste en doelmati ;ste wijze iii let lot der behoeftigen voorzien , - de zorg
voor de armen , zoo veel slechts doenlijk, aan de bijzondere
weldadigheid van kerkgenootschappen , gestichten en partieulieren overge~aten eu er uit geese fondsen, die door belastingen
gevoed worden, en alzoo geese gemeente fondsen, ten behoeve
der armen , understand behoort verleend to worden ten ware
daartoe volstrekte noodzakelijkheid mogt bestaan , en das alleeu
voor zoo veel de gesteldheid der gemeente 6nancien en van bet
belastbaar vermogen der ingezetenen, het toelaten . (Zie Missives 30 September 1848 no . 141 en 27 October 1849 n°. 154 .)
16 Fehruarij 1 849 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij de eisch tot cassatie
is verworpen in betrekking tot een vonnis en conflrmatoir
arrest, houdende ontkennende beantwoording van de vraag
of regenten over de stalls bestedelingen to Amsterdam zijn to
besehouwen als, in die hoedanigheid, aan de regenten van bet
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voormalig aalmoezeniers-weeshuis aldaar, zoodanig to zijn opgevolgd en hen zoodanig to vervangen, dat alle regten vary
laatstgenoemd buffs, en dus ook de regten nit hot octrooi (erfregt) van 1733 dat huis aangekomen, op de stichting, welke
eerstgenoemde regenten beheeren, zouden zijn overgegaan ?
en zulks hoofdzakelijk omdat, bij de aangenome daadzaak, dat
bet aalmoezeniers-weeshuis niet was een eigendom der stall, ook
de ingeroepene wets-artikelen nopens hot bezitregt alle toepassing missen, daar bier uit volgt, dat de stall geenszins dat gesticht
als eigenaresse heeft bezeten ; terwijl ook aan eene schending der
ingeroepen wets-artikelen, omtrent Corpora moraha, vervat in de
artikelen 1690, 1699 en 1700 van hot Burgerlijk Wethoek, niet
to denken vast, nademaat in facto is heslist, dat bet aalmoezeniershuis reeds in 1825 heeft opgehouden to bestaan, en alzoo
daarop, nit dit oogpunt, de even vermelde latere wetsbepalingeri
van geenerlei toepassing kunnen zijn,
20 Fehruarij 1849 .
Beschikking van de Arrondissements-regthank to Nijmegen,
waarbij een verzoek van burgemeester en wethouders dcr stall
Nijmegen, in hoedanigheid vary opper-kerkmeesters of kerkvoogden
der Hervormde gemeente van Heumen en Maiden, om kosteloos
to procederen tot hetaling eener rogge-rente ten behoove der
pastoor van die kerkgemeente of hares tijdelijken Predikant,
wordt afgewezen , eensdeels om dat zij, volgens bet reglernent
op de administratie der kerkelijke fondsen, wel hot opzigt, maar
niet bet beheer over de kerken, pastorijen en kosterijen hebhen
to voeren, nosh bet refit hezitten om eigenaars-regten over die
goederen nit to oefenen, of de nit dies eigendom voortspruitende action in to stellen en to vervolgen ; en anderdeels omdat
hot voorregt, ors kosteloos to mogen procederen, bij art . 874
van het wetboek van Burgerlijke Reglsvordering, wet is toegekend aan do ker'kbesturen der verschillende godsdienstige gezindheden, maar niet aan de tijdelijke gebruikers van pastorale
goederen tot handhaving der regten, nit dat gebruik voortsprui-

tende . (Zie arrest van den Hoogen Raad van den 25 April 1845
en de daarbij geplaatste Nota op bladz . 352--353 van den Zevenden jaargang van dit Handboekje,)
5 Maart 1849 .
Vonnis van de Arrondissements regtbank to Dnrdrecht, waarbij op grond van art . 13 der wet van den 28 November 1818
(Staatsblad n° . 40), de vordering wordt toegewezen van een
armbestuur tot teruggave van, aan behoeftigen verstrekte bedeeling door bet armbestuur der plaats, alwaar het domiciiie
van understand flier behoeftigen gevestigd was . (Zie vonnis 25
April 1849 .)
9 Maart 1849, n° . 104 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende
flat de, bij de wet van den 1 Maart 1815 (Staatsblad n° 21) ,
verbodene uitoefening van neeringen en hedrijven gedw ende
de kerkdienst op zon- en teestdagen, niet geacht kan worden
merle to brengen eene streniming van de openbare gemeenschapsmiddelen en een oponthoud to bewerken flat nadeelig voor de
helangen van handel en scheepvaart moot worden, als de doorschutting van vaartuigen aan sluizen op grzegde dagen wordt
belemmerd,
17 Maart 1849 .
Proclamatie aan het Nederlandsche Yolk, uitgevaardigd door
de Ministers, bij afwezigheid van den Koning, luidende
Het heeft den Almagtige behaagd onzen beminden Koning
WILLEM DEN TWEEDEN , tot zich to roepen .
Na eene flikkering, welke aan eene bedriegelijke hoop voedsel
gaf, bezweek Zijne Majesteit heden morgen ten half drie ure .
Diepe rouw overdekt bet Vaderland bid bet afsterven van
eenen Vorst, die zijn Volk boven alles lief had .
Zijn beminde Zoon WIDLEM-ALEXANDER-PAUL-FREDERIK-LODEWIJR

beklimt, naar artikel 13 der Grondwet, den Troon .

WILLEM DE DERDE is KONING DER NEDERLANDEN .
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De geheele Natie is Hem trouw verschuldigd .
In Zijnen naam blijven alien werkzaam tot handhaving vary
wet, orde en rust .
Reeds zijn de noodige bevelen gegeven, om aan Koning
WILLEM III de treurige tijding over to brengen, welke Hem tot

de gewigtige tank roept, waarop Zijne geboorte en de Grondwet
Hem een onschendbaar refit geven .
Wij verwachten, dat een ieder in zijne hetrekking, doordrongen van liefde voor het beminde Huis van Oranje met kalmte
en met warme Vaderlandsliefde zal medewerken, om door eene
rustige houding, onder den zegen Gods, het welzijn des Vaderlands to bevorderen .
Wij zullen, in afwachting van 's Konings komst, onvermoeid
tot hetzelfde doel verkzaam zijn . (Zie Circulaire 17 Maart 1849
n 3/520 .)
Er zijn gelijktijdig bevelen gegeven om, dadelijk, overeenkomstig de bepalingen van bet Koninklijk besluit van dela
42 October 4837 n° . 65, gedurende acht dagen, de klokken driemaal daags to doen luiden, dit op den dag voor de begrafenis -en op dies dag zelven to doen herhalen, en ors voorts de noodige
beschikkingen to semen, dat er, gedurende die dagen , geese
openbare vermakelijkheden in de gemeenten plaats hebben,

_1Vota.

17 Maart 1849, n° .
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst, luidende
Met een diep gevoel van smart vervul ik den treurigsten pligt
door, bij deze, aan U Hoog Eerwaarde kennis to geven, dat
het God behaagt heeft, Onzen geliefden KoNIN~~ Zijne Majesteit
WILLEM II, op heden ten half drie ure des morgens, het
tijdelijke met bet eeuwige to doen verwisselen .
Na eeue hevige ziekte van slechts weinige dagen, overfeed
Hoogstdezelve to Tilburg in den ouderdom van ruim 56 jaren .
Gedurende meet das acht jaren heeft die onvergetelijke Vorst,
met onbezweken cooed, voor 's Lands welzijn gezorgd en tallooze

bhjken gegeven, dat innige liefde voor en opregte belangstelling
in het geluk van zijn Volk Hem bezielde .
Het zoo onverwacht afsterven van den beminder~ Koning
dompelt bet Koninklijk gezin in den regtmatigsten en diepsten
rouw, en daarin deelt gewis het gansche Volk met een hart
oversteipt van droetheid, maar tevens vervuld met de duurzaamste en dankbaarste herinnering aan dies doorluchtigen afgestorvene, wiens Vaderlijke regeringsdaden, niet minder dart
zijne verhevene persoonlijke eigenschappen in onvergankelijk
aandenken zullen blijven .
U Hong Eerwaarde gelieve van dit treurig sterfgeval ook aan
Uwe onderhoorige geestelijken kennis to geven . (Zie Circulaire
`?3 Maart 1849 n° .
17 Maart 1849 .
Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Drenthe, waarbij
is beslist
1 Dat, in cas van Patronaatschap, het langdurig bezit voor
titel kan gelden ; vermits in bet geschreven landregt van
Drenthe, van 17 Februarij 1614, derde boek, art, 45, was
bepaald : s al wie een goed rustelijk en vredelijk bezeten
heel;t, den tijd van 30 jaren met regte, kan men met
J)geen regte daaruit winners, want dat voor een eeuwig
s~bezit gehouden wordt, en alzoo in voorleden tijden de
ngeestehjken personen hebben wipers staande houden, dat
nde kerken en geestelijke goederen geenszins geprescribeerd
ekonden worden, is verklaard, dat dezelve van nu voortaan
ade prescriptie van 40 jaren zullen •onderworpen zijn .» -welke bepaling ook wordt aangetroffen in bet laatste
landregt van Drenthe, van 22 1Vlaart 1712 ; lerwijl uit de
geschiedenis kan blijken, dal zelfs aan de zijde der Kerk,
hij herhaiing is erkend , dat ook in cas van Patronaatschap een langdurig bezit voor titel kon gelden, als
hebbende de Kerkvergadering van Trente (1) bepaald,
Sess XX

de reform . cap 9 .
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dat elk, die hot Patronaatschap bij eerie kerk of kapes
voorgaf to hezitten, nit authentieke bewijsstukken zoude
moeten a~intoonen, dat zijne voorouders of voorzaten dezelve
gesticht of begiftigd hadden of zijn refit uit menigvuldige
presentation moeten hewijzen ; -- eii is ook later bij de Natioriale Synode to Dordrecht in 1619 eerie bepaling ontworpen,
waarbij was voorgesteld, dat hot Patronaatschap aan niemand
zoude mogen worden toegestaan, dan die klaar kon doen
blijken, dat hi,j van hetzelve in eon deugdelijk beait was .
20 . Dat hot cotlatie-refit in betrekking tot de beroeping van
schoolmeesters, ook niet geacht kan worden, bij de kerkorders van Drenthe van 16 Februarij 1638 en 17 lllaart
1730, to zijn afgescha jt, omdat daarbij alleen is bepaald
dat de kerkenraad en de gemeente atom zullen toezien,
dat er bekwame schoolmeesters hij de klassis, waaronder
zij behooren , goedgekeurd, mogen aangenomen en in
gestadige dienst onderhouden worden, welke bepaling
volkomen bestaanbaar is met den aard van bet eigenlijk gezegd Patronaatregt, ats hetwelk hot kerkbestuur in deszelfs
refit last, om naar bekwaamheid en geschiktheid van derv
benoemde onderzoek to doen en kerkelijk to ordenen .
3°. Dat, mogt men al willen aannemen, dat dit refit tot be
noeming eons schoolmeesters, als zijnde met de Staatsregeling van 1798 eerie hurgerlijke bediening gewordcn,
door dezelve was afgeschaft, dit refit dan toch , na de
opgevolgde moor behoudende Staats-wetten, hij de wet
op hot lager onderwijs van den 3 April 1806 en bet ten gevolge van die wet, bij hot bestuur van hot Landschap
Drenthe, den 29 Augustus 1806 gearresteerde huishoudetijk school-reglement, - beide op nieuw bekrachtigd
bij hot besluit van den Souvereinen Vorst van den 20
Maart 1814, - uitdrukkelijk is erkend, behoudens de
nieuwe, omtrent bet onderwijs aangenomen algemeene beginselen . (Zie Arresten van den Hoogen Raad van 11
Junij 1847 en 3 Mci 1850.)
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17 Maart 1849 .
Arrest van het Provinciaal Geregtshof °art Drenthe waarhij
s beslis t
1 . Dal, in cas van Patronaatschap, bet langdurig bezit voor
titel kan gelden .
2Dat het collatie-refit, in betrekking tot de beroeping van
een koster en organist, niet is afgeschaft door de kerkorders van Drenthe van 16 Februarij 1638 en 17 Maart
1730, nosh ook door artt . 24 en 25 der Staatsregeling
van 1798 , daar het niet betreft het bestuur of gezag in
hugerlijker zaken, nosh ook blijkt, dat het nit het leenstelsel of leenregt afkomstig is .
° . Dat een Koninklijk besluit, waarbij iemand bevoegd is
verklaard tot het begeven van kerkelijke bedieningen,
genomen zijnde in overeenstemming met bet bepaalde bij
art . 78 van het reglement op de administratie der kerkelijke
fondsen en de kosten van de eeredienst bij de Hervormde
gemeenten en de provincie Drenthe, gearresteerd bij
Koninklijk besluit van den 2 Julij 1820 n° . 22, verbindend
is, vermits dat reglement door den Koning is goedgekeurd
naar aanleiding van art, 92 van bet Algemeen Reglement
voor het bestuur der Hervormde Kerk in fret Koninkrijk
der Nederlanden van 1816 ; welk algemeen reglement, hoe
men ook over de wettigheid van deszelfs oorsprong rlenke,
teregt wordt aangemerkt, als de nog wettig verbindende
Grond wet der Nederlandsche Hervorrde Kerk . (Zie, in betrekking tot de beide eerste punters, het hierboven vermelde
Arrest van 17 Iaart 1849 en de Arresten van den Hoogen
Raad van 11 Junij 1847, 20 April 1849 en 3 Mei 1850,
mitsgaders, omtrent het derde punt, de Arresten van dens
Hoogen Raad van 2 Januarij 1846 en 29 Mei 1846 .)
21 Maart 1849, Staatsblad n° . 7 .
Proclamatie des Konings, luidende :
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Geliefde Landgenooten en Onderdanen van alle ran erg en
standee !
Door het afsterreu van Mijnen overgetelijken V ader geroepen
tot derv Troon der Nederlanden , gevot:l ik diep hetgewigt an
de task die op mij rust .
Met het oog op God en vol vertrouwen op sen yolk, dat
zoo innig met Mijn Huis is verbonden, aanvaard ik de Regering .
Mijne eerste hehoefte was, hiervan, nit Mijne Residentie,
openlijk bekendmaking le doen , ofschoon treurige err heilige
pligten Mij onverwijld elders roepen .
W1LLEM DE EERSTE nam het Souverein gezal; up, om het
naar eerie Constltutie nit to oefelren .
WILLEM DE TWEEDS wijzigde, ire overleg met de vertegenwoordiging, de Grondwet naar de behoeften des tijds .
Mijne roeping zal het zijn , op dezelfden voet aan die Gron iwet volledige working to geven .
1k reken, bi,j de vervulling van die roeping, op de gelrouwe
medewerking van alle grondwettige maglen .
1'k bevestig alle ambtenaren , alie oiBcieren van hot leger,
van de vloot en van tie schutterij , van welken rang zij ook
molten zijn, hi hunne betrekkingen .
Nederlanders ! blijft getrouw aan de spreuk uwer vaderen
e Eendragt maakt Magt n , en zoekt met Mij de ware vrijheid
in onderwerping aan de wet .
Last en en bevelen dat de tegenwoordige Proclama tie zal worden
afgekondigd in eerie plegtige openhare teregizitting van den
Hoogen Raad der Nederlanden, van de Provincials Geregtshoveri,
en van de Arrondissements-Regihanken, mitsgaders v an . d e
puijen tier Raadhuizen van de hoofdplaatsen der pr'ovincien en
tier arrondissementen , alwaar zij ho endien zal worden aangeplakt , tee plaatse waar zuiks altlaar gebruikelijk is, en eindelijk,
dat zij in hot Staatsblad zal worden geplaatst . (Zie Circulaire
23 Maart 1849 n° . y s Z ),
23 Maar t 1849, nc . 1
Besluit, luidende

~d19
Hebbeu goe ,evonden en verstaan
Onzen Minister voor de Zaken der Hervormde en andere
Eerediensten , mitsgaders Omen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst aan to schrijven , gelijk zij
worden aangeschr even bij deze , om elk, voor zooveel zijn De partewent aangaat, de Godsdienstige gezindheden nit to noodigen, zich op den eersten Zondag na het ontvangen dezer
uitnoodiging , in hare gebeden tot den Allerhoogste met Ons
to vereenigen en Hem bij het door Ons aanvaarden der Regering
vurig to smeeken, dat Zijne Goddelijke goedheid de pogingen
ondersleune, welke Wij ernstig vow hebben tot bevorderrng
van het welzijn van bet Nederlandsche Yolk aan to wenden,
en Ooze Regering door Zijnen Zegen begunstige en voorspoedig
make . (Zie Circulaire 23 Maart 1849 , n
23 Maart 1849, n° .

I¢

Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
katholijke Eeredienst luidende ;
Als een vervolg op mine Circulaire van den 17 dezer n° . X 2 0 ,
bevatterde de treurige tijding van bet zooveel smart verwekkend
overlijden van omen beminden Koning WILLEM II, heb ik de eer
thans ter kennis van U bog Eerwaarde to brengen, dat zijn wettige troonopvoiger, ooze get ;erbiedigde Koning WILLEM III, op
den een en twintigste der loopende maand, de Regering heeft
aanvaard, bhjkens de Proclamatie waarvan U . H . E, hiernevens
een afdruk ontvangt .
Bij bet opener van den veel omv attendee werkkring Zijnen°
Regering, ~;evoelt de honing allereerst de behoefte, om van
GOD kracht en bijstand, ootmoedig aF to smeeken .
Zijne Majesteit wenscht, naar bet voorbeeld van zijnen onvergetelijken Vader, zich met de Godsdienstige gezindheden in het
gehed to vereenigen, ten einde van de Goddelijke Goedheid ondersteuning to verwerven in Zijne ernstig voorgenomene pogingen
tot bevordering van bet welzijn des Nederlandschen Yolks en ore
sevens de beste zegeningen over Zijne Regering of to bidden .

llet besluit, het'
.elk Zijne Majesleit op heden, onder no . 1
heeft uitgevaardigd, bevat dap ook eene aan mij gerigte aanschrijving, ten doel hebbende, om U . H . E, nit to noodigen ,
tot het nemen van de noodige maatregelen, ten elude aan 's Konings godsdienstig verlanger, bij deze ook voor het Vaderland
gewigtvolle gelegenheid, moge worden beantwoord .
Ter vervulling van deze mij opgedragene task, neem ik alzoo
de vrijheid U . H . E, to verzoeken aan Zijner Majesteits begeerte
to voldoen en Uwe onderhoorigen mitsdien nit to noodigen,
am, op den eersten Zondag na de ontvangst Uwer aanschrijzich eenparig voor den troop van den Allerhoogste to
widen nederbuigen, ten einde den Goddelijken bijstand voor
orzen Koning met vertrouwen in to roepen en over Zijne Regering de ruimste zegeningen eerbiedig of to smeeken . (Zie
Circulaire 8 Mei 1849 n°. 7 7 3 .)
ring,

24 Maart 1849, Staatsblad n° .

8.

Besluit , houdende
1° . Aan de schuldpligtigen van eeuwigdurende renten, tijnzen,
tijnzen, uitgangen, legschatten, erfpachten eu andere
prestatien behoorende tot 's Rijks Domeinen, wordt voortdurend toegelaten om dezelve of to koopen, to weten
a, de renten , tijnzen , tijnzen , uitgangen , legschatten, erfpachten en andere prestatien van deze snort, waarvoor
geene nieuwe titels, in den loop der dertig laatste jareu
voor de dagteekening der wet van den 29 Augustus 1848
(Staatsblad n° . 39) zijn verleden, tegen den penning vij('tien
van de jaarlijksche opbrengst, to berekenen voor die in natura,
op een tiende gedeelte van het geheele bedrag der canons, voor
de tien laatste jareu den afkoop voorafgaande, en
b . de grondrenten en erfpachten verschuldigd ingevolge prirnordiale titels, verleden rya het jaar 1800, of die, waarvoor nieuwe in den loop der dertig laatste jareu , voor de
de dagteekening der wet van den 29 Augustus 1848
(Staatsblad n° . 39) zijn gegeven, tegen den penning twintig

van de jaarlijksche opbrengst, to herekenen voor die ie
natura als voren ; alles zonder kosten, uitgezonderd die
van bet zegel der quitancie .
2° : De afkoopprijzen zijn betaalbaar als volgt :
a, de helft dadelijk en de wederhelft binnen pet jaar na
den dag van de verklaring tot afkoop, ingeval de
aFkoopsom honderd gulden of minder beloopt,
b . in drie termijnen van gelijk bedrag, waarvan een derde
op den dag van de verklaring tot afkoop, en vervolgens in elk der twee daarna volgende jfiren, een
derde, ingeval de aFkoopsom meer dan honderd gulden,
dock niet hover de drie honderd gulden beloopt, en
c, in vier termijnen van gelijk bedrag, waarvan een op
den dag van de verklaring tot afkoop en vervolgens in
elk der drie daaropvolgende jaren een vierde , ingeval
de aFkoopsom meer dan drie honderd gulden beloopt .
Alles zonder interest en met vrijlating aan den schuldpligtige die twee of meer prestatien, grondrenten of erfpachten ten zijnen taste afkoopt, om de afkoopprijzen to
vereenigen en pet gezamenlijk beloop, in de betrekkelijke
termijnen to betalen . (Zie Besluit 28 April 1843 n° . 48 en
Resolutie 16 December 1843 left . c.)
iYota . De uitvoering van dit besluit is geregeld bij Resolutie van
den Minister ran Financier van den 4 April 4849 .
20 April 1849 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist, dat aarr bet
besluit van den Souvereinen Worst van den 1 Februarij 1815,
(Staatsblad n 10), betreffende pet Collatieregt van Predikantse
plaatsen , geen verbindende kracht kan worden toegekend,
omdat pet geen blijk draagt, dat de Raad van State daarop zou
zijn gehoord •
TVota. Hoezeer pet collatie-refit sedert 4795 met der daad afge-

schaft en vernietigd was, heel t echter de Souvereine Vorst, bi j
een, voor bet in werking komer~ der Grondwet van 4814,

onder dagteekening van 26 Maart van dat jaar genomen en in
bet Staatsblad onder n0 . 46 afgekondigd sluit, dat refit in
zoo verre hersteld, dat, daar waar door de predikanten geene
subsidie uit 's Lands kas werd genoten , aan de geregtigden ,
die ltetzelve voor en tot 4795 hadden bezcn, dat refit weder
volledig en onbepaald werd toegestaan ; terwijl op die plaatseu
waar de predikant uit 's Lands kas werd gesubsidieerd aan de
voormalige geregtigden alleen bet refit werd toetekend, ow uit een,
door de gemeenten of kerkenraden geformeerd dubbeltal de electie
to doers , zijnde voorts bij later besluit van den 28 September
4844, bet tijdstip vastgesteld, waarop die bepalingen in werking zonden kornen .
Bij besluit van den 4 Februarij 181 5 werd , met terzijde
stelling van de onderscheidiug bij besluit van den 26 Maart 4844
gemaakt, aan hen, die tot 4795 bet votstrekte en onbepaalde
collatie-refit hadden bezeten, dat zelfde refit voor bet vervolg
toegekend, zonder voorafgaande nominatie van den kerkeraad of
de gemeente, en ook onverschillig of er door den, predikant
al dan niet subsidie uit 's Lands kas wordt genoten .
Dat besluit is echter, zoo in hooger beroep door bet Hof van
Zuidholland, als in cassatie door den Hoogen Raad, ter zijde
gesteld, aangezien , - wat er ook zijn moge van de vraagpunten
of, na bet in werking komen der Grondwet van 4844, voor de
regeling van tilt onderwerp, zoodanig als zulks bij gezvgd besluit
is geschied, een eenvoudig besluit genoegzaam was, dan wel of
daartoe eene wet werd vereischt ? alsrnede of zoodanige verandering en wijziging van bet bestaande met ef fect kon geschieden
bij

besluit, krachtens bet voorbehoud in bet besluit van den

26 Maart 4814 vermeld, welk een en ander den inhoud betreft?-zoo veel in alien gevalle zeker is, met betrekking tot den
vorm, welke in de eerste plaats behoort to worden onderzocht,
dat er niet blijkt, dat op bet besluit van den 4 Februarij 4845
de Raad van State is gehoord, gelijk volgens artikel 32 der
Grondwet van 1844 een vereischte was .
Bij Koninklijk besluit van den 24 Januarij 4850 (Staatsblad
no. 2) is fret besluit van den Souvereinen Vorst van 4 Februarij
1845 (Staatsblad n~ . 40) ingetrokken en buiten werking gesteld ;

zoodat de bepaling , betred'ende bet coltatie refit tot begeving
van predikants-plaatsen, sedert (lien tijd wederom is hersteld
op den voet zoo als zij, bij bet besluit van den 28 September
1814 (Staatsblad n°. 102), in overeenstemming met art . 5 van
bet besluit van den 26 !Mart 1814 (Staatsblad n 46), net
den 4 November 1814 was i n working gebragt .
25 April 1849 .
Vonnis van de Arondissements-regtbank to Sneek, waarbij
ontkennend worth beslist de vraag : of alsnog van kracht en

toepassing zijn de publication der Staten van Friesland van `'8
November 1755 en 15 Mart 1757 , waarbij de onderscheidene
kerkelijke gezindheden verpligt werden hare anne ledematen to
ouderhouden ? -- en zulks onder anderen op grond
tat doze publication hares oorsprong hebben ontleend aan
tijden, waarin de Kerk en Staat ten naauwste wares vereenigd
en de laatste op de eerste eerie onbepaalde magi en gezag uitoefende ;
tat die toestand van Kerk en Staat ten gevo1ge der g ebeurtenissen van 1795 ten eenemale is veranderd, de Kerk geheel
en at van den Staat is geseheiden en aan dozen slechts, van
vorige magi en gezag ten aanzien van gene, is vet bleven bet
jus inspectionis of bet jus circa sacra ;
tat, ten gevolge van dozen veranderden toestand an zaken,
de wetten en verordeningen met den nieuwen stand van zaken
strijdende, facile zijn afgeschaft , als kunnende van geese toe
passing meer zijn en then ten gevolge ook de publication van 28
November 1755 en 15 Maart 1757 , als zijnde directe uitvloeisels van de magi en bet gezag den Staat, vroeger op de Kerk
toegekend, dock toes afgestaan ;
dal doze afschai rig der publication daar to boven expresse is
geschied, door de bier to taste later opgevotgde staatsregelingen, daar loch bij art, 17 van die van 1798 de maatschappij, tat is de Staat , expresses verbis de verpligting out
onvermo ;;enden onderstand to verleenen op zich neemt, en bij
art . 4 van die van 1805 de kerkgenootschappen worden ge-

handhaafd in de ongestoorde uitoefening banner kerkelijke
instellingen, terwijl bij pubiicatie van 15 Julij 1800 in art . 8
bet aan ieder kerkgenootschap, hetwelk arme leden der maatschappij van noodwendige behoeften verzorgt, in stele van ten
pligt gesteld, als eene verdienste jegens bet vaderland toegerekend wordl ;
dat art, 9 der wet van 28 November 1818 (Staatsblad no . 40)
uitdrukkelijk bepaalt, dat door . hare voorschriften geenszins
wordt gederogeerd aan de bestaande Reglementen en verordeningen op bet stuk van onderhoud , alimentatie en understand
door de diaconidn en andere administration van godsdienstige
gemeenten aan derzelver behoeftige ledematen to verleenen ,
en vruchteloos eenige van kracht zijnde wet of verordening
wordt gezocht, welke hot diakonen gebiedend voorschrijft de
arme ledematen barer gemeente to onderhouden, hoedanig voorschrift trouwens ook in strijd zoude zijn met bet beginsel
der diakonien, als zijnde instellingen van liefdadigheid . (Zie
Arresten 25 Januarij, 15 Februarij, 14 Maart, 21 Junij, 1
November 1850, 19 .Mart en 3 December 1852 en 2 December 1853 .)
1Yota . Sooi'tgelijke questie als bij lit vonnis ontkennend is beslist,

is bij de regtbank to Leeuwarden op den 10 October 1848 in
eenen tegenovergestelden zin uitgemaakt, en ten geFolge van den
daarop ingestelden eisch tot Cassatie, heeft de Hooge Raad,
bij Arrest van den 25 Januarij 1850, insgelijks de voortdurende
kracht der publication van den 28 November 9755 en 95 Maart
9757 in Friesland bevestigd . Dit is ook geschied bij bet Arrest
van dies Raad gedagteekend 14 Maart 9850, waarbij bet bier
bovenstaand Vonnis van rte regtbank to Sneek is vernietigd, (Zle
Circulaire 30 Maart 9850 n 930 .)
8 Mei 1849, no . z i a
Misive van den Minister voor de Zaken der R, K . Eeredienst
aan den Vice Superior der Hollandsche Zending ; luidende
Bij gelegenheid van 's Konings plegtige betediging en inhul-

diging, op aanstaanden Za turdag den 12 dezer to Amsterdam
zullende plaats hebben , verlangt Zijne Majesteit, dat op den
daarop volgenden dag in de kerken der onderscheidene godsdienstige gezindheden aldaar, to flier zake dankzeggingen en
gebeden aan den Allerhoogste worden opgezondeu .
1k twijfel niet of flit godsdienstig verlangen zal door U . H .
Eerw . worden beaamd, en het is flan ook in flat vertrouwen ,
flat ik de vrijheid neem U. H . Eerw . to verzoeken, om van
Uwen kant de noodige aanschrijving aan Uwe onderhoorigen
to willen doen afgaan, opdat in de Roomsch Katholijke kerken
to Amsterdam, op Zondag den dertienden dezer, aan Zijner Majesteits verlangen in deze moge beantwoord worden .
10 Mei 1849,

0 193 .

11 .

Besluit, waarbij order anderen worden benoemd in de orde
van den Nederlandsehen Leeuw ;
1 °o tot Kommandeurs :
Joannes van Hooijdonk, Bisschop van Dardanie, Aposto~
lisch Administrateur van het Vicariaat van Breda ;
Joannes Zwijsen, Bisschop van Gerra, Coadjutor van den
Apostolischen Administrateur van fret Vicariaat Generaal
van 's Nertogenbosch ;
2°, tot Bidders
Joannes Hartman, Aartspriester van Utrecht ;
Franciscus Jacobus van Vree, President van het Roomsch
Katholijk Seminarie to Warmond .
19 Mei 1849, n°. 105 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Bij de dezerzijdsche missive van den 12 Junij 1844 n° .138, is
de aandacht der heeren Gouverneurs gevestigd op het wensehep
lijke, flat meer algemeen maatregelen van voorziening mogten
worden genomen tot bewaring van gedenkstukken van geschie~
denis of voorwerpen van kunst .
Dientengevolge is in eene der provincien een reglement op

dal onderwerp tot stand gekomen, In eene andere zijn aanschrijvingen gedaan aan de plaatselijke besturen, terwijl wader bij
eene andere nopens de zaak in kwestie nog deliberation schijnen
aanhangig to zijn .
De vierde klasse van hat Koninklijk Nederlandsch Instituut
heeft zich onlangs omtrent dit onderwerp tot mij gewend, en
gewezen op de geringe zorg, die in bet algemeen besteed words
aan de instandhouding van merkwaardige gebouwen en gedenkteekenen, of voor hat minst aan de bewaring van hunne nagedachtenis .
Meermalen loch , zegt de klasse, moat men hat betreuren
dal merkwaardige oude gebouwen of gedenkteekenen, die voor
de kennis en geschiedenis der vaderlandsche kunst hoogst belangrijk waken , warden afgebroken en verdwenen zijn, zonder
dal daarvan vooraf eenige afheelding was gemaakt , zoodat zij
geheel vergeten en voor de studio der kunst ten eenenmale verioren geraakt zijn ; niet minder moest men hat dikwijls bejammeren, hoe zoodanige gebouwen door onkundige handen warden
verbouwd, of, zoo bet beetle hersteld, dock op zulk eene wijze,
dal daardoor bet oorspronkelijke deerlijk verminkt of niet zelden geheel bedorven ward .
Met deze beschouwingen kan ik mij geheel vereenigen, en
ik hob mitsdien de ear, U . H . E . Gestr . to verzoeken , voor
zoo veal de zaak, uit bet oogpunt van bet vaststellen van moor
bepaalde verordeningen, niet wader verdiende to worden onderworpen aan de deliberation der Provineiale Staten , daze gewigtige aangelegenheden aan de plaatselijke besturen aan to
bevelen , en die uit to noodigen, om
1 0 . Zooveel mogelijk to waken voor de bewaring en instandhouding tier aan hunne zorg toevertrouwde gebouwen of
gedenkteekenen, die, hetzij nit eon geschiedkundig, hetzij
nit eon kunstmatig oogpunt beschouwd, merkwaardig of
belangrijk to achten zijn .
2°. Wanneer de stooping van eon zoodanig gehouw of g
denkstuk om daze of gene radon onvermijdelijk mogt zijn
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daarvan alsdan vooraf juiste en naauwkeurige afteekeningen to doers vervaardigen ; opdat voor bet minst gedaante,
vorm en aanzien bekend en bewaard blijven .
3° . Warmest de verbouwing, verandering of herstelling van
eenig merkwaardig gebouw mo gt noodzakelijk zijn, de
vervaardiging der daartoe noodige ontwerpen aan bevoegde handers toe to vertrouwen, dock in alien gevalle
die ontwerpen voor en aleer tot de verbouwing of herstelling words overgegaan ter beoordeeling to geven aan
daartoe bevoegde kunstkenners of oudheidkundigen .
Het zal mij aangenaam zijn, door U H . E . Gestr . bekend to
worden gemaakt met helgeen ten gevolge van deze aanmerking
zal zijn verrigt . (Zie Besluiten 4 November 1845 n° . 69 en l l
September 1847 n° . 55, alsmede art . 5 van het besluit van 10
Augustus 1824, Staatsblad n° . 45 .)

26 Mei 1849, Staatsblad n° . 24.
Wet, houdende bepalingen tegen bet vervreemden, verpanden
of beleenen van de pensioenen, gagementen en ridder-soldijen
der Land- en Zeemagt ; zoo nogtans, dal de voorschotten, door
liefdadige instellingen en andere door het openbaar gezag als
zedelijke ligchamen erkende of als geoorloofd toegelatene vereenigingen , hetzij rentetoos, helzij tegen eene mat ige rents,
op de voorschrevene pensioenen , gagementen en soldijen gegeven of nnder to geven, en tot zekerheid waarvan de acten van
pensioen, gagement en soldij in panel gegeven zijn, of zulien
worden, niet onder de bij deze wet verboden beleemugen hegrepen zijn, mils de bepalingen , waarnaar die voorschotten
geschieden , door Gedeputeerde Staten der provincie, waarin die
lichamen zijn gevestigd, goedgekeurd zijn . (Zie Circulaire 4 November 1843 n° . 135 en de daarbij geplaatste Nota op hiadz . 303
en 304 van den Zevenden jaargang van dit Handboekje )
15 Junij 1849 .
Arrest van den Hoogen ftaad, waarbij onder anderen is best ist
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dat Diakenen, als bestuurders van een zedelijk ligchaam be~
schouwd, nit krachte van art, 1692 van bet Burgerlijk Wetboek, voor bevoegd zijn to besehouwen tot optreding in regte,
voor zoo verre niet bij de instellingen of reglementen antlers
mogt zijn bepaald ;
dat in het Koninklijk besluit van den 15 April 1835 n° . 85
aan de Diakenen geene verpligting tot het vragen der magtiging
van Ge~leputeerde Staten om in regte op to treden, is opgelegd,
met dat gevolg dat zij, zonder die magtiging onbevoegd ter
optreding zouden zijn . (Zie Besluit 2 November 1848 n°, 71 .
26 Junij 1849, n° . 73 .
11issive van den Minister van Financier, houdende, dat, het
Koninklijk besluit van den 28 November 1848 n° . 46, alleen
van zegel vrijstelt de stukken , aan besturen van instellingen
van weldadigheid of aan armbesturen in to leveren bij bet opnernen van behoeftigen ;n die gestichten of bij het verleenen van
onderstand aan behoefligen, en dat gevolgelijk de mandaten
tot voldoening van subsidies aan Diakonien en de kwitantien
voor gestorte verplegingskosten van bedelaren in de kolonien,
daaronder niet begrepen zijn ; zoodat die mandaten en kwitantien bij voortduring van behoorlijk zegel moeten worden voorzien .
27 Junij 1849 .
Vonnis der Arrondissements-Regtbank to Middelburg, waarbij
is beslist, dat het eene diaconie-bestuur het andere niet kan in
r egten verpligten tot teruggaaf van gedane giften aan hulpbehoevenden , die elders hun domicilie van onderstand hebben,
vermits bet onderhoud en de verzorging Tier hulpbehoevenden
geheel vrijwillig en als betoon van Christelilke liefdadigheid kan
geacht worden en geene wet aan een diaconie-bestuur de verpligting opiegt om onderstand to verleenen, of door anderen
verleenden onderstand terug to geven . (Zie Arresten 25 Januari,,
15 Februarij, 14 Maart, 21 Junij, l November 1850, 19 Maart
1852 en 2 December 1853 .)

X59
21 Julij 1849 , n

49 .

Besluit, houdende goedkeuring der wijzigingen, welke, ten
gevolge van bet Koninklijk besluit van den 22 December 1848
(Staatsbtad n° . 93), door de staten der provincie Zeeland, zijn
voorgedragen in bet, bij Koninklijk besluit van den 16 Augustus 1832 n° . 21, goedl;ekeurd reglement op bet begraven van
lijken in die provincie, (Zie Besluit 30 Julij 1849 n° . 85 .)
1Vota . Bet bier bedoelde Rerlement is opgenomen in den Vierden
Jaargang van dit Handboekje, bladz, 197-220 .
De daarin gemaakte wijzigingen bepalen zich tot bet volgende
Art . 1 .
Wijziging van art . 4, door bet weglaten van bet tweede gedeelte,
bevattende de woorden
a lletwelk bevoegd zal wezen daaromtrent zoodanige bepalinwaken, als noodig zijn , om de burgerlijke gemeente
u gen to
u voor sehade to hoeden a
en bet in plaats stellen van bet volgende
«Bij dien aanleg zal behooren to worden opgevolgd hetgeen
» bet plaatselijk bestuur, uit bet oogpunt eerier goede politic,
en nicer bijzonder uit dat eerier gepaste zorg voor de gezond>> held der ingezetenen, zal vermeenen to moeten vo~rscbrijven,e
Art . 2 .
Vervanging van art . 56 door bet volgende
((In geval van twijfel over de juistheid der toepassing van de
a tarieven, zutlen de erfgenamen of de beheerders ten sterfa baize, die zich daardoor bezwaard vinden, bij de administratie,
a welke over de begraafplaats gesteld is, de terugbetaling kunnen vragen van hetgeen de ontvanger, naar bun oordeel, to
~~ veel heeft gevorderd . a
Art . 3 .
Vervanging van art . 57 door bet volgende :
a Bij aldien dit verzoek niet wordt ingewilligd, zullen de
as erfgenamen of de beheerders ten sterfhuize, de beslissing van
n Gedeputeerde Staten der provincie kunnen inroepen, naar welke
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beslissing de ontvanger der begrafenisregteu en loonen zich zal
D~

moeten gedragen, a
Art . 4 .

Vervanging van art . 58 door het volgende
a Bij de begraving van lijken van bedeelden der armbesturen,

zal geen refit versehuldigd zijn, maar zal, voor zoo ver daara omtrent bij de plaatselijke reglementen niet anders is bepaald,

~, [set loon der opzigters, volgens tarief, aan de armbesturen in
~~ rekening gebragt worden, a
Art. 5 .
9ervanging van art . 59 door [set volgende

F~

r1

u De lijken van personen, welke tijdens hun lever geene bedeeling van eenig armbestuur genoten hebben, maar welker
achterblijvende betrekkingen volstrekt buiten staat zijn, om

de verschuldigde begrafenisregten en loonen to voldoen, of alt

~~ wier nalatenschap die kosten niet kunnen worden bestreden,
zullen in alles behandeld worden als die van bedeelden, en
~~ alzoo begraven worden op dat gedeelte der begraafplaats, bet=j welk voor het ontvanger der lijken van onvermogenden is
3~

e>

bestemd . Even als voor de begraving van bedeelden, zullen de
loonen der opzigters aan de armbesturen in rekening worden

~> gebragt,
Art . 6 .
~Tervanging van art . 60 door het volgende
~s De in act . 58 en 59 bedoelde vrijstelling van begrafenis-

., regten, zal niet anders worden verleend dan voor de bedeelden,
loop een schriftelijk bewijs van het armbestuur, behelzende, dat
N

de overledene tot zijne bedeelden heeft behoord, en voor de

:~ overiten op een getuigschrift van het hoofd des plaatselijken
)(bestuurs, dat ~ :e achterblijvende betrekkingen of de nalatent~schap des overledenen, tot de betaling van die regten onver~~ naogend zijn .
30 Julij 1849, n° . 85.
Besluit houdende goedkeuring der wijziging, welke, ten ge-
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volge van bet Koninklijk besluit van den 22 December 1848
(Staatsblad n° . 93), door de Staten der provincie Drenthe, is
voorgedragen in bet, bij Koninklijk besluit van den 22 Maart
1831 n° . 101 , goedgekeurd reglement op bet begraven van
I ijken in die provincie . (Zie Besluit 4 Augustus 1849 n 74 . )
ZVota . De bedoelde wijziging strekt tot intrekking der eerste
alinea van art, 1 en tot vervanging van bet tweede gedeelte
van dat artikel door bet volgende ;
<< Voor bet uitvoeren van lijken buiten de gemeente in welke
ode overledene ingezeten is geweest, of in welke bij is over
~~ leden, zullen geese retribution mogen worden geheven . ~~
4 Augustus 1849, n° . 74,

Besluit, houdende goedkeuring der wijziging;, welke, ten gevolge van bet Koninklijk besluit van den 22 December 1848
(Staatsblad n°, 93) , door de Staten der provincie Noordholland,
is voorgedragen in bet bij Koninklijk besluit van den 4 Augustus
1832 n 29, goedgekeurd reglernent op de begraafplaatsen en
bet begraven van lijken in de provincie Holland . (Zie Besluit
30 Augustus 1849 n° . 52.
IVota. De bedoelde wijziging strekt tot intrekking van art . 23
van gedacht Reglement, en bet in de plaats stellen daarvan der
volgende bepaling
Art . 23 . «t-let blijft vrijgelaten om lijken buiten de gemeente,
~~ alwaar bet overlijden heeft plaats gehad, nit to voeren, ten
einde in eene andere gemeente to worden begraven, in zoo» danig geval zones geese retribution gevorderd mogen worden
~>

ten

behoove van de algemeene begraafplaats van de gemeente,

waar bet overlijden is voorgevallen, u
6 Augustus 1849, n° . 28-

Besluit, waarbij aan Joannes van Breugel, met zijne erkenning
in de betrekking van Coadjutor rum futura successions van den
Apostolischen Administrateur van bet Vicariaat van Breda ,

Joannes van Hooijdonk, verlof wordt verleend tot bet aannemen
der waardigheid van Bisschop van Adras in partibus in fidelium .
(Zie Besluit 25 Mei 1850 n 83.)
Votau, De beer J . van Breugel was nog niet tot Bisschop gewijd,
toen hij op den 4 5 Januarij 4850 overleed .
30 Augustus 1849, n

52 .

Besluit, houdende goedkeuring der resolutie van de Staten
der provincie Groningen van den 14 Augustus 1849 no . 5,
waarbij wordt ingetrokken en buiten working gesteld bet tweede
gedeelte van art, 16 van bet, hij Koninklijk besluit van den 22
Maart 1831 n° . 101, goedgekeurd Reglement op bet begraven
van lijken in die provincie . (Zie Besluit 19 October 1850 n° . 44 .)

Nota . Het bedoelde artikel, welks

tweede gedeelte is ingetrokken , luidde
a Een ieder behoudt volkomene vrijheid, om naar welgevallen,
~, in de eene of andere gemeente to begraven, of begraven to
worden .
Voor bet uitvoeren van lijken buiten de gemeente, in welke
de overledene ingezeten is geweest, of in welke hij is over~~ leden, zullen geene retribution, dan de gewone begrafenisregten
molten worden geheven, voor zoo verre er eene algemeene
~~ hurgerlijke begraafplaats bestaat . u
De, in der Staten resolutie, aangevoerde beweegreden voor de
intrekking flier sedert 4834 toegepaste bepaling, verdient bijzondere opmerking, omdat de helBng der bedoelde retribu tie daarbij
allezins juist gekwalificeerd wordt. Zij luidt als volgt
Overwegende, flat bet heffen van dergelijke retributie of
~~ begrafenisregt in geen algemeene wetsbepaling gegrond is, ei
» daarvoor, als met de billijkheid en regtvaardigheid minder
~~ overeenkomende, geen genoegzame grond bestaat .
7~

25 September 1849 .
Vonnis van bet Kantongeregt n° . 1 to Amsterdam, waarbij
als in regten gegrond is aangenomen : flat reglementen van eon
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kerkgenootschap net kunnen worden ingeroepen tegen hen ,
die zich net vrijwillig als leden daarvan hebben aangesloten ,
en zulks, onder anderen , uit aanmerking
dat een kerkgenootschap of eerie bijzondere kerkelijke gemeente
regtens niet antlers kan beschouwd worden dan als een door
het openbaar gezag erkend zedelijk ligchaam, hetwelk burgerlijke regten en verpligtingen kan bezitten ;
dat de regiementen, waardoor ieder zedelijk ligchaam geregeerd
wordt en die tusschen bet hestuur en de leden en tusschen de
leden onderling als overeenkomsten moeten gelden, even als
alle andere overeenkomsten, geene kracht kunnen bezitten ten
opzigte van derden, die net tot het zedelijk ligchaam behooren
en dus geene partij in de overeenkomst zijn ;
dat bet niet afdoet, door welk bestuur of gezag de reglementen vastgesteld of goedgek'eurd zijn, omdat de onderwerping
van bet zedelijk ligchaam aan eenig gezag niet verbindend kan
zijn voor hem, die niet tot het ligchaam behoort, en de reglementen, door wien ook vastgesteld, nimmer eenig antler karakter
kunnen bezitten clan dat van wetten voor het zedelijk ligchaam
en voor hen, die daartoe behooren . (Zie Arresten van den Hoogen
Raad 2 Januarij, 29 Mei en 24 December 1846 .)
2 October 1849 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij als regtens is aangenomen, dat de eigendom tier aan een zedelijk ligchaam behoorende zaken, berust bij dat ligchaam, en niet bij de bijzondere personen, uitmakende deszelfs leden .
3 October 1849 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Deventer, waarbij,
under anderen, is beslist, dat de wet aan de behoeftigen geen refit
toekent om onderstand to kunnen vorderen ; dat er regtens op zijn
meest genomen eerie obligatio imper fecta tot liefdadigheid voor de
gemeenten, waar het domicilie van onderstand gevestigd is, be-
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staat ; d~rch dal daaruit gevne ohli, ;atio perfecta voor die gemeenlen
kan gehore :r worden tot r estitut.ie van de elders gedane hedeeling aan behoeftigen ; en dat bij de wet van den 18 November
1818 (Staatsblad n" . 40) wel aan Gedeputeerde Staten de magt
is verleend om to hepalen , waar bet domicilie van onderstand
van een behoeftige gevestigd is, dock geenszins lot bet geven
van last om voorgeschotene gelden voor behoeftigen terug to
geven . (Zie Vonrris 25 April 1849 en de daarbij geplaatste Nota
hiervoren op hladz . 254 en voorts Missive 4 December 1849
n° . 130 . )
3 October 1849 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Amsterdam ,
waarbij onder anderen als regtens is aan genomen
dat de regten en pligten der laden van een .zedelijk ligchaam
geregeld worden naar deszelfs wetten of reglementen ;
dat de reglhank hevoegd is to treden in een onderzoek omtrent de al of niet juiste toepassing van de bestaande wettelijke
hepalingen van een zedelijk ligchaam , omdat die bepalingen de
overeenkomst tusschen partijen daarstellen ;
dat de kennisneming van den regten niet kan worden uitgesloten, al is bet dat , volgens bet Reglement van bet zedelijk
ligchaam, de beslissing van een t ;eschil , aan zrjn bestuur is
opgedragen , vermits, zoo dit bet gevat ware, ieder lid geheel
en al aan de willekeur van bet bestuur of bet zedelijk ligchaam
zoude btootgesteld zijn, hetgeen zoo wet met de openbare orde
als met de onvervreem!lbare regten den leden zoude strijden,
char in dat geval de partij tevens regten zou wezen .
19 October 1849, Staatsblad n° . 55 .
Besluit, hepalende dat de derde algemeene tienjarige yolkstelling zal plaats hebben naar den staat der bevolking op den
19 November 1849, overeenkomstig de vastgestelde inschrijvingbilletten en registers . (Zie besluit 4 September 1839, n ° . 98 .)
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%Vota . Bij besluit van den 23 October 4849 (Staatsblad n° . 56),

zijn de voorschriften ter uitvoering van het hierboven omschre .
yen besluit vastgesteld . Art . 15 dier roorsehriften bepaalt :
ct De godsdienst welke ieder lid van het gezin belijdt wordt
opgegeven .
« Kinderen of personen, die nog geese belijdenis des geloofs
hebben afgelegd, worden naar de godsdienst hunner ouders
;~ingeschreven ; bij aldieu hieromtrent verschil bij de ouders
~ mogt bestaan, naar de godsdienst waartoe zij vermoedelijk in
lateren leeftijd als ledernaten zullen behooren .s
Bij besluit van den 22 December 4849 (Staatsblad n° . 64),
omtrent het aanleggen van bevolking-regist~rs in elke gemee,ite,
is bnvenstaand art . 45 van het besluit van de 23 October
1849 (Staatsblad n° . 56) ook toepasselijk verklaard op de bevolking-registers .
27 October 1849,

110 .

154 .

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
1k heb de eer U . Ed . Gr. Achtb ., ten vervolge op bet slot
mijner missive van den 23 October 11, n° . 23, tweede ai;deelin ;,
to verzoeken aan bet stedelijk bestuur van . . ., to does opmerken,
dat, zonder slit to staan bij al hetgeen in het berigt van den
Stedelijken raid van den 11 October 11, voorkomt, ten betooge
dat het wet niet mogelijk zou zijn de uitgaven voor bet armwezen, op de begrooting dier stall uitgetrokken, to vertninderen,
de overweging daarvan mij niet heeft overtuigd, dat die mogelijkheid niet zoude bestaan, en dat ik integendeel bet vertrouwen
voed, dat die vermindering wet degelijk zat kunnen ptaats hebben,
immers wanneer zij langzamerhand en stet vaste hand wordt
tot stand gebragt . De Raad loch zegt zetf, dat de subsidies aan
de onderscheiden kerkelijke arnnbesturen voor vijF jaren, zijn
bepaald tot vaste driejarige begrootingen, zonder welke zij zeker
al voor tang hooger zouden zsjn geloopen . Hierin ligt, naar mijn
oordeel, bet voldingend bewi js opgesloten , dat het tot nogtoe
niet geheel to vermijden kwaad der subsidies toeneemt, naar1 `,
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mate zij met meerdere ruimte worden verstrekt, en vermindert
naarmate zij met w ijsheid en klem worden heperkt .
Immers blijkt daaruit, dat de armbesturen die, Indies het
vaste driejarige subsidie niet had bestaan, inmiddels meer' gevraagd zouden hebben, no, wetende dat zij van de stall niet
meer konden erlangen, door de noodzakelijkheid gedrongen,
middelen hebben weten to vinden om fangs andere wegen in
de behoefte to voorzien, en daaruit mag men het vertrouwen
afleiden, dat zij dit ook zullen en kunnen, wanneer de subsidien allengs verminderd worden .
De daaruit voor hen meer en meer to ontstane nooddrang moet
eensdeels er hen toebrengen, om met meer kracht op het vermeerderen der vrijwillige bijdragen aan to houden, en de wetenschap bij de leden der kerkelijke gezindten , dat de stall niet
onbepaald maar in ;egendeel slechts en bij afneming beperkt
aanvult, zal anderdeels, dien aandrang der kerkelijke armbesturen to beter ingang does vinden .
Door bet vaststellen eener driejarige subsidie is het verder
verergeren der kwaal voorgekomen ; het is dus no de tijd om
aan de langzame genezing daarvan de hand to slaan door trapsgewijze inkrimping der driejarige subsidies .
Voorts heb ik mij niet volledig kunnen overtuigen van het
volstrekt overwigtige der gronden aangevoerd tot regtvaardiging
dcr omstandigheid, dat de bedeelingen der stalls-armen meer
bedragen das die der diakonie-armen .
Ik acht dit hoogst schadelijk, daar het natuurlijk er toe
moet leiden, dat de amen zich teruggehouden gevoelen van bet
verlangen om van de stadsbedeeling tot die der diakonie over
to gaan .
Daaruit moet, nit den aard der zaak, voortvloeijen, dat zij
in hunne betrekking tot de Kerk vergaauwen, hetgeen op de
zedelijkheid ongunstig werkt en hunnen toestand verergert . Het
gekozen middel, om in derv meer verwaarloosden toestand der
hier bedoelde armen to voorzien, is dus joist geschikt om de
kwaal to does toenemen en alzoo erger das deze .
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Hieruit leid ik voor mij de overtuiging aF, dat het welbegrepen belang tier stall en van tie armen als om strijd vorderen,
dat het daarhenen geleid worde, dat de bedeelingen tier stadsarmen van lieverlede ingekrompen en tot beneden die tier diakonie-armen gehragt worden .
Daar ik vertrouw dat men, door de inachtneming van bet
vorenstaande, er toe zal geraken, den last van bet armwezen
voor de stall in de toekornst minder bezwarend to makes, zoo
verzoek ik U Ed . G . Achtb. Uwe heste pogingen voortdurend
to willen aanwenden om die in achtneming to bevorderen . (Zie
Missive 16 F~bruarij 1849 n° . 25 .)
30 October 1849 n

41 .

Besluit, waarbij bet verzoek ors eervol ontslag van Mr. 1 .
A . Mutsaers, als Minister voor de Zaken tier Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt aangenomen (Zie Besluit 28 December
1853, no. 54. )
30 October 1849 n° . 43 .
Besluit, houdende, dat bet hestuur van bet Departement voor
de Zaken tier Roomsch Katholijke Eeredienst met den eersten
November 1849 voorloopig zal zijn opgedragen aan den Minister
van Buitenlandsehe Zaken Mr . H, van Sonsbeeck . (Zie Besluiten
15 October 1852 n° . 55 en 56 .)
21 November 1849, n

117 .

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende, dat de Koning, na verhoor van den Raad van State,
heeft heslist, dat het doel van bet Koninklijk besluit van den
2 April 1829 n° . 42, betrekkelijk de benoeming tier geneesheel- en verloskundigen voor de godshuizen en armbesturen ,
zich niet verder uitstrekt, das tot het regelen tier bevoegdheid
tot die benoeming, daar waar zij noodzakelijk wordt geacht
en tot het regelen tier gevolgerl , daaruit voorspruitende ; teN
wijl de vraag of zoodanige benoeming geschieden moet in het

midden, en van de beslissing der betrokken besturen in iedere
gemeente afhankelijk gela ten is . (Zie het aangehaalde Koninklijk
hesluit en de daarbij geplaatste Nota op bladz . 190
den Tweeden Jaargang van dit Handboekje .)
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2 December 1849, n° . 4 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidendeo
Krachtens art . 12 der schoolwet van den 3 April 1806, art .
I van het Koninklijk besluit van den 27 Mei 1830 (Staatsblad
n° . 9) en art . 6 van het Koninklijk besluit van den 2 Januarij
1842 (Staatsblad n° . 1), wordt tot de oprigting van scholen in
steden vereischt de magtiging vary bet stedelijk bestuur zonder
loser, en ten platten lands de magtiging van bet plaatselijk he- •
stuur, under goedkeuring van Gedeputeerde Staten, welke laatste
hevoegd zijn, bij weigering van eenig gerneentebestuur om
die magtiging to verleenen, die weigering to handhaven of wet
de oprigting der school in to willigen .
De vergunning tot oprigting van scholen hangt dus of van de
plaatselijke en provincials besturen .
Niet zonder grond zou kunnen worden beweerd, dat de nitvoerende magi, ten deze aan die besturen toegekend, uit den
card tier zaak ondergeschikt is aan de algemeene uitvoerende
magi, en dat der halve door den Koning zou kunnen worden
bepaald, dat, bij weigering van sem i; provinciaal bestuur om
de magtiging tot oprigting eener school to verleenen, hooger
heroep op Hem zal worden tocgestaan .
lk acht bet evenwel, bij het naderen eener wetgering op bet
lager onderwijs, onnoodig zoodanig voorstel aan Zijne Majesteit
to doers, dock van den anderen karat zou bet mij zeer aangenaam
zijn , indien de plaatselijke en provincials besturen, bij de beoordeeling van aanzoeken tot oprigting van scholen, voortaan,
in dent geest tier tegenwoordige Grondwet, de meest mogelijke
vrijgevigheid wilden inacbtnemen . Daardoor zou de ongelijkheid
ophouden, welke nu bestaat, char sommige autoriteiten het
oprigten van scholen zeer gemakkelijk, anderen daarentegen het

moeijelijk waken . Aldus zou tevens gevolg worden gegeven aan
de toezegging; ties Gouvernements , om tie bestaande wettelijke
bepalingen in den incest milden zin toe to passers , en de voorstelling eerier altijd ondragelijke willekeur worden tegen gegaan .
1k heb de eer U . Edel . Grout : chtbaren to verzoeken, zelve
in dezen geest to wipers handelen en de plaatselijke besturen
nit to noodigen, Uw voorbeeld to volgen .

Note . De tusschenkomst van bet lloofd van den 5taat of van de
algemeene uitvoerende magi in al wat de' toepassing van de
bepalingen tier wet van 3 April 1806 en tins ook uat het verleenen tier magtiging tot het oprigten van scholen betreft , kan
worden gegrond op de artikelen 1 en 21 diet wet en uit haar
leidend, apes beheerschend beginsel,
4 December 1840, n

130 .

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbi j
to kennen wordt ge€;even, dat bet denkbeeld, dat bet plaatselij
bestuur van bet domicilie vary onderstand , in de eerste plaats ,
gehouden zou zijn het elders voorgeschotene terug to geve,~
behoudens verhaal op het betroldken armbestuur, door den Koning,
bij tie overweging eerier zaak van dien aard , voor onjuist is
gehouden , haar art . 13 tier wet van den 28 November 1818
(Staatsblad n° . 40) wel medebrengt, dat de burgerlijke gemeente,
waarin de behoeftige in onderstand wordt opgenomen, zonder
dat hij er domicilie van onderstand heeft, tie daarbij bedoel e
pulp verleene, wear uit de letter van dat artikel geenszins kan
worden afgeleid , dat de burgerlijke gemeente, waarin dat domicue is gevestigd, als zoodanig en bij uitsluiting, zelfs bij niet
betwiste armlastigheid van den bedeelde bij een in die gemeente aanwezig armbestuur, aansprakelijk zou zijn voor tie
bewuste teruggaaf, vermits bet verhaal, bij voormeld artikel
toegekend, volgens die letter, door de gemeente, welke bet
verschot deed , alleen kan worden uitgeoefend op dengenen op
wien zulks haar toekomt, hetgeen genoegzaam aanduidt, dat
de wetgever de burgerlijke gemeente wear het domicilie vary
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onderstand is gevestigd , niet hepaaldelijk en bij uitsluiting heeft
op het oog gehad . (Zie Arresten van den Hoogen Raad van 15
Februarij 1850 en 2 December 1853 .)
10 December 1840 .
Arrest van het Provinciaal GeregtshoF in Limhurg, waarbij
is beslisl, dat bet overhrengen van inkomsten verschuldigd aan
een kerkelijk officie, gevesligd in eene huiskapel, nit die kapel
naar eene parochiekerk , tot de bevoegdheid van bet kerkelijk
gezag hehoort en daartoe geese voorafgaande magtiging des
Konings wordt vereischt .
JVotu . Het gold hier de vordering der Kerkfabriek to Maasbracht
tegen eenen weigerachtigen rentpligtige . De zaak was deze ;
Voorheen en wel voor den jare 4784 bestond er ter kerke van
bet gehucht St . Joost, behoorende tot de parochiale kerk van
Maasbracht, een, door den voorzaat van den rentpligtige, verschuldigd ofhcie, hetwelk in evengemeld jaar door den toenmaligen Bisschop van Roermond, is overg,ebragt in de huiskapel
van den rentpligtige, om aldaar to celebreren het Hcilig Sacraficie der Mis op alle Zon- en feestdagen In 4896 kwam de
Pastoor, in bet belang der Kerkfabriek, tegen deze overbrenging
in verzet, vermits de Parochie-kerk daardoor benadeeld was .
[let daarover ontstane geschil wend verefl'end bij eene notariele
acre van den 29 Januarij 4896, welke, door bet Kerkelijk gezag
werd goedgekeurd en bekrachtigd ; waarbij de rentpligtige zich
verbond jaarlijks aan de Kerkfabriek to betalen eene rente van
f 16 .35k, waarvan de zangers en de organist ieder de helft
zouden genieten voor de dienst der Mis, alle Donderdagen van
bet jaar to vieren in de Parochie-kerk, ter eene van bet H .
Sacrament .
De Kerkfabriek werd op den voet van bet Koninktijk besluit
van den 49 Augustus 4897 n° . 29, bij dat van den 42 Junij
1827, in bet bezit d1er rente bevestigd, dock de rentpligtige
beweerde naderhand, dat de overeenkomst of lading van den
29 Januarij 4896 niet geldig zou geweest zijn, omdat de voorafgaande magtiging des Konings daaraan ontbrak ; welke bewe-

ring door den regter is verworpen, omdat er eigenlijk geene
darling over het verschuhligde aan bet ogicie, maar alleenlijk
wegens de overbrenging van hetzelve en bet beheer der daaraan
verschuldigde rente, had plaats gehad, waartoe geene Koninklijke magtiging werd vereischt, maar de goedkenring van het
Kerkelijk gezag voldoende was .
28 December 1849 .
Vonnis der Arrondissements-re gthank to Assen, waarbij is
beslist, rlat een zedelijk ligchaam, naar de beginselen van het
strafregt, niet strafbaar is met boete , aangezien
dat, wanneer de leden die het zedelijk ligchaam uitmaken ,
jets does , dat met het doel van de instelling in geene betrekking staat, het zedelijk ligchaam niet gezegd kan worden, to
hebben gehandeld, maar alleen de leden als bijzondere personen ;
dat bet doel van een zedelijk ligchaam nimmer kan zijn, om
eene bij de strafwet verhodene daad to verrigten, waaruit volgi,
dat, wanneer alle of eenige leden van een zedelijk ligchaamu
eene hij de wet strafbare daad verrigten , zij dit niet als leden,
maar als bijzondere personen doen ;
dat een zedelijk ligchaam als zoodanig nimmer aan den
lijve ban worden gestraft, en dat , hoezeer zulks niet evenzeer
waar moge zijn ten aanzien van eene opgelegde geldhoete, hetzelve toch altijd geldt, wat betrcft de ten uitvoerlegging bij
lijfsdwan g . (Zie Arresten 29 December 1846, 2 April 1850 en
7 October 1851 .)
29 December 1849, Staatsblad n' . 84 .
Wet, houdende vaststelling van het Zevende HooFdstuk der
Staats-hegrootiog (Departement uoor de Zaken der Roornsch
Kathol ke Eeredienst) voor den jare 1850, als volgt
T . Set Departement .
Art . 1, Tractement van den Minister .

•

Memorie
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Art. 2, Tractementen der ambtenaren en bedienden
f 13,20L00
r~
3. Bureau- en locaalbehoeften , mitsgaders
drukwerk
- 3,1100 .00
4 . Reis en verblijfkosten
120.00
f 16,921 .00
II . Roomsch Kathohjk Kerkgenootschap .
Art . 5 . K~rkelijk bestuur . .
f 19,702 .00
» 6 . Seminaries . . .
9,000 .00
~> 7 .Onveranderlijke competentien
21,745 .51
aj
8 . Dienstdoende kerkteer aars - 395,977 .67
9 . Gebouwen voor de openbare Eeredienst bestemd - 6,100.00
3~

f452,525 .18
III . Kerkgenootschap der Oud •B isschoppeiijke Kierezy .
Art . 10 . Kerkelijk bestuur . . . f 4,300.00
>> 11 . Dienstdoende kerkleeraars - 6 .40x1 .00
12, Gebouwen voor de open
bare Eeredienst bestemd, . Memorie
(10,700 .00
IV . Pensioenen en tijdelijke onderstand .
.Art . 13 . Pensioenen
»
14 . Tijdelijke onderstand .

f 47,102 .00
. - 3,600 .00
f 50,702 .00

V.

.Art, 15, Onvooraiene uitgaven

.

.

Totaal

.

.
.

3,000 .00
.

.

(533,848 .18
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Nota .

Blijkens de

Memorie

an Toelichting bij het ontwerp

dezer wet overgelegd, ziju de vier eerste afdeelingen van het
Zevende Hoofdstuk der Staatsberrooting voor 9850 in vergelijk met
de toegestane uitgaven voor 4849 verminderd met
Te dien aanzien wordt bij die

Memorie

f 23,528,00 .

gezegd

~{Als hierbij worth in aanmerking genomen, dat het Vtlae
iiHoofdstnk, gedurende de jongst verloopene twintig jaren , in
abetrekking tot de behoeften van de Roomsch Katholijke Eerea>dienst, achtervolgens met j'422,000 is verminderd, niettegene)staande de sterke aanwas der bevolking en de ongunstige tijdssomstandigheden, gedurende dal zelfde tijdvak, eene aanzienlijke
==vermeerdering van dat cijfer zouden hebben vereischt, -- clan
»zal het gees betoog behoeven, dat de nieuwe vermindering ,
awelke uu voor 4850, als een gevoig van den toestand der
»schatkist, heeft moeten plaats grijpen, voor de daarbij betroknken belangen, zeer bezwarend moet ziju, gelijk clan ook uit de
=jovergelegde toelichtende Staten zal blijken, dal die ruime ver==mindering niet is kunnen worden verkregen, clan met ter zijde==stetting van menige behoefte, welker vervulling even billijk
pals regtmatig zoude wezen, dock alleen ten gevolge der gebie~dende noodzakelijkheid van inkrimping der Staats-uitgaven niet
=)kan plaats hebt=en, en alzoo wederom tot betere tijden heeft
a=rnoeten worden verschoven . a
De optreding van een nieuw Ministerie op 4 November 4849
gaf aanleiding tot een nieuw onderzoek van den kant der Regering, van de toen reeds bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerpen betre0'ende de Staats-begrooting voor 9850 .
De uitslag daarvan was dal het Zevende Hoofdstuk nog weder
met f 8000 werd verminderd, waaromtrent de volgende toelichting werd gegeven
+~ Met opzigt tot het Departement der Hervormde en andere
sEerediensten, en tot dat voor de Zaken der R . K . Eeredienst,
in verhand met het Koninklijk besluit van den 30 October
19849, waarbij het bestuur van het eerstgenoemd Departement
H=is

opgedragen aan den Minister van Justitie, en dal van bet

daatstgenoemde aan den :Minister van Buitenlandsche Zaken ,
wis het Gouvernement van oordeel, dal, na de ook alhier rerdc
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aaangebragte bezuinigingen, men (bans niet verder kan gaan,
))dan met de jaarwrdde van den Minister ))lochts voor memorie
suit to trekken, lntusschen zal men ook bier in bet besteden
))der in to willigen geldsommen , alle mogelijke bezuiniging
))kunnen betrachten, zonder die geheel uit to putten .
sEen odder grondig onderzoek van de working dezer takken
))van openbaar bestuur, waartoe op dozen oogenblik natuurlij))kerwijze de tijd onthroken heeft, zal misschien nog tot eenige
sbesparingen kunnen leiden ; terwijl eindelijk , bij de overtuisging des Gouvernements, dat, in den zin der Grondwet, de
))godsdienstige gezindheden langzamerhand van den band des
»Staatsbestuurs behooren to worden losgemaakt, doze Departesmenten van bestuur, als afzonderlijke administration, later
))geheel zullen kunnen worden opgeheven, en de behandeling
))van de belangen der onderscheidene Kerkgenootschappen even
))als die van alle andere takken van bestuur zal kunnen plaats
))hebben . ))
De veelzijdige beschouwingen waartoe doze opmerkeli jke verklaring van bet Gouvernement, bij de Staten-Generaal beef(
aanleiding gegeven , vindt men opgenomen in den Zesden Jaargang van dit Handboekje, bladz . 486 en volgende .
De ruime vermindering welke ditmaal wederom op bet Zevende
Hoofdstuk der Staats-begrooting had plaats gehad, bleef bij de
Tweede Kamer niet onopgemerkt . In bet verslag word to kennen
gegeven, dat men bet niet kon goedkeuren, dat de bezuinigingen op dit Hoofdstuk zoo veel verder waren uitgestrekt dan op
bet Zesde Hoofdstuk, betreffende bet Departement voor de Zaken
der Hervormde Eeredienst .
flit laatste Hoofdstuk was seder( 9839 bijna telken jare perineerderd ; terwijl bet Zevende Hoofdstuk van of dat tijdstip
aanzienlijke ve,minderingen had ondergaan ; zoodat de nieuwe
vermindering, welke daarop voor 4850 plaats greep en niet
minder dan f 28,528 bedroeg to meer in bet oog vigil aangezien
de vermindering van bet Zesde Hoofdstuk voor dat jaar, niet
meer dan

f 90,939,36

beliep .

3 Januarij 1850, n° . 32 .
Besluit, luidende
Op de gemeenschappelijke voordragt van Onzen Minister van
Oorlog en van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, voorloopig belast met bet bestuur van bet Departement voor de
Zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst, gedagteekend
December 1849 , n° . 38 B en n 2o h ;
In aanmerking nemende : dat de, in de Koninklijke besluiten
van den 1 Junij 1823, n° . 57, 7 Januarij 1827, n° . 114,
29 Julij 1831, n ° . 87 (bet derde lid), 30 Maart 1835, n°. 83
en 10 Maart 1837 n°. 71 vervatte verordeningen, door de veranderde omstardigheden eene herziening vorderen .
Hebben goedgevonden en verstaan, met intrekking flier verordeningen , to bepalen
Art . 1 .
Het Departement van Oorlog zorgt flat de militairen, tot bet
Roomsch-Kathoiijk kerkgenootschap behoorende, voldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke verpligtingen te vervulten, overeenkomstig de bestaande kerkelijke verordeningen,
Het Departement voor de Zaken der Roomsch-Katholijke
Eeredienst verstaat zich met de kerkelijke overheid, omtrent de
schikkingen, welke bet bijwonen der openbare godsdienstoefening door de militairen en hunne verdere geestelijke verzorging
vereischen .
Art . 2.
Onder de in flit besluit bedoelde Roomsch-Katholijke militairen
zijn begrepen
a . alle tot vernoemd kerkgenootschap behoorende manschappen van de landmagt, beneden den rang van oficier ;
b . de mariniers die zich aan wal bevinden op eene plaats alwaar eenige landmagt aanwezig is ;
mils zij op de plaats van bun verblijf garnizoen houden, of
zich bevinden in een zieken-gesticht, geheel of ten deele voor
de verpleging van kranke krijgslieden ingerigt .

Zij die zich met verlof in eene plaats ophouden, zijn, evenmin als de zich zelf verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden, onder de hier bedoelde militairen begrepen .
Art . 3.
Het Departement voor de Zaken der Roomsch-Katholijke
Eeredienst ontvangt van de kerkelijke overheid opgave van de
Priestess, welke door haar met de geestelijke verzorging der'
Roomsch-Katholijke militairen zijn belast, met aanwijzing der
uitgestrektheid van het grondgebied of het ressort , waarin elk
van die Priestess kerkelijk bevoegdheid heeft , om ten behoeve
van die militairen dienst to doen .
Dit Departement geeft daarvan kennis aan dat van Oorlog,
ten einde de Plaatselijke Kommandanten daarmede bekend to
waken, en deze zich vervolgens met de aangewezen Priestess
kunnen verstaan, omtrent hetgeen bij de vervulling van de kerkelijke verpligtingen der militairen in het belang van de goede
orde, wederkeerig overleg of plaatselijke regeling vereischt .
Art . 4 .
Er wordt eenmaal 's jaars, uit de daartoe op de Staats-begrooting ter beschikking van het Departement van Oorlog gestelde sow, eene tegemoelkoming verstrekt in de kosten en behoeften van de Roomsch-Katholijke militaire eeredienst .
Deze tegemoetkoming wordt geregeld naar het gemiddeld getal
der Roomsch-Katholijke militairen, hetwelk gedurende het jaar,
waarover zij loopt, verhlijf heeft gehouden in het kerkelijk ressort van den Priester, die met hunne geestelijke verzorging is
belast .
Art . 5 .
Om het bij het vorig artikel bedoeld gemiddeld getal to verkrijgen, wordt door de zorg van de plaatselijke Kommandanten,
of die als zoodanig fungeren, maandelijks aanteekening gehouden van het aantal Roomsch-Katholijke militairen, hetwelk in
iedere maand in bezetting, of in de in art . 2 vermelde zieken-
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gestichten verpleegd is geweest, op de plaats of plaatsen in het
kerkelijk ressort van den betrokken Priester gelegen . In die
aanteekening worden niet opgenornen de doortrekkende err daarmede gelijk staande militairen .
Bij het einde van ieder jaar, worden de maandelijksche aantallen voor ieder ressort to zamen gevoegd, en zal het tolaal
daarvan door twaalf gedeeld, het bij het vorig artikel hedoeld

gemiddeld petal unmakes . De bij deze deeling verkregene break
felt voor den man merle .
Art . 6.
De tegemoetkoming voor het gemiddeld petal wordt bepaald
a . op Lien golden voor het eerste tiental ;
b, op een golden voor elk daarop volgend tweetal, tot en met
honderd, en
c . op een golden voor elk drietal boven de houderd .
Een gemiddeld petal van minder das Lien man, wordt voor
een vol tiental get ekend .
Deze tegemoetkoming zal echter de som van vijf honderd
guldens (f 500) in een jaar niet to boven gaan .
Art . 7 .
Jaarlijks in de eerste helft der maand Januarij, makes de
Provincials Kommandanten uit de in art . 5 vermelde aanteekeningen van de Plaatselijke Kommandanten een' staat op , bevattende :
a, de names, voornamen, betrekkingen en standplaatsen van
de Priestess, welke gedurende het afgeloopen jaar met de
geestelijke verzorging der Roomsch-Katholijke militairen
zijn belast geweest ;
b . den naam of de names van de plaats of plaatsen, onder bet
ressort van elk dies Priestess behoorende ;
c, het gemiddeld petal Roomsch-Katholijke militairen, betwelk gedurende bet afgeloopen jaar, op iedere plaats van
zoodanig ressort heeft verblijf gehouden ;
d . den naam of de standplaats der kerk, waarin aan die militai-

ten gedurende bet jaar, de gelegenheid is gegeven om de
openbare godsdienstoefening bij to wonen en
e . bet bedrag der tegemoetkoming, op den voet van het
vorige artikel, voor bet gemiddeld petal Roomsch-Katliolijke
militairen to verstrekken .
De alzoo opgemaakte staat wordt voor den ?5 Januarij ingezonden aan bet Departement vary Oorlog, hetwelk, na gedaan
onderzock van dien staat , voor de betaling der vet schuldigde
tegemoetkoming zorg draagt .
Art . 8 .
Die betaling geschiedt ten name van den Priester, die alsdan
met de geestelijke verzorging der militairen in bet betrokken
ressort is belast .
Indien mess dan eeri belanghehhende op het genot der tegemoetkoming over bet afgeloopen jar aanspraak heeft , verstaan
zij zich underling over ieders aandeel . Ingeval van verschil ,
beslist de kerkelijke overheid van bet district .
Art. 9 .
Indien Priestess, met de geestelijke verzorging der Roomsch
Katholijke militairen belast, tot bet verrigten van herderlijke
diensten, of ook tot bet houden van openbare godsdienstoeFeningen op Zon- en Feestdagen, zich buiten hunne standplaatsen
moeten begeven, ten behoeve van elders verblijfhoudende militairen, aan welke bet, door ziekte, plaatselijke omstandigheden
of militaire dienstbeiangen, ondoenlijk is, hunne kerkelijke
verpligtingen op de standplaatsen van die Priestess to vervullen,
wordt aann deze, boven de hiervoren bepaalde get venredigde
tegemoetkoming, eene hillijke vergoeding voor reiskosten,
en, als daartoe termen hestaan, ook voor verbiijfkosten toegeiegd,
waarvan bet Departement van Oorlog, na ingewonnen advies
van de betrokken Provincials en Plaatselijke Kommandanten,
in ieder geval, naar gelang van de omstandigheden, bet bedrag bepaalt.
Wanneer de Priester zich op gezette tijdon naar eene afgele-
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gene verblijfplaats der militairen moet begeven , wordt de
vergoeding van refs- en verblijfkosten, voor een bepaatd
tijdvak, onder goedkeuring van bet Departement van Oorlog,
geregeld .
De bij dit artikel bedoelde vergoedingen worden, onvermengd
met

de

geevenredigde tegemoetkoming bi,j de vorige artikelen

omschreven, door de zorg van het Departement van Oorlog be-

taatd, en wet aan of ten behoeve van den Priester, die de
reizen gedaan en de bedoelde diensten verrigt heth .
De beschikking van dat Departement, houdende de bepaliug
der toegetegde vergoeding, of de goedkeuring van de getrofFen
schikking, wordt als bewijs van de verschuldigde uitgaven ,
sevens de, door den belanghebbende, voor voldaan geteekende
orde tot betaling, overge!egd .
Art, 10 .
De bepalingen, in dit besluit vervat, zijn niet van toepassing :
1° . op de militairen in een kampement vereenigd ;
2°. op het krijgsvolk dat in tijd van oorlog, of in andere
buitengetwone omstandigheden tc velde trekt .
Voor heide gevallen worden to zijner tijd de noodige verordeningen, betreffende de geesteli,jke verzorging der Roomsch
Katholijke militairen, tot eon kan'pement of tot het leger to
velde behoorende, beraamd, en door Ons vastgesteld .
Onze in den hoofde dews vermelde Ministers zijn belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer, tot informatie en
narigt,
L1'ota . Dit besluit is aan de Kerkvoogden der verschillende Kerk-

districten medegedeeld bij de Circulaire van den 6 Februarij
1850 n° . 79 blerna op bladz, 282 voorkomende .
22 Januari,j 1850 n° . I ~ .
Circulaire van den Minister, voorloopig belast met bet bestuur
van bet Departement voor de Zaken der R, K, Eeredienst, luidende ;

Volgens de dezerzijdsche Circulaire van den 3 November 1841
n
~ ~ wend op 's Konings verlangen aan de bog Eerwaarde
Heeren Kerkvoogden verzocht, om hunne onderhoorigen to
willen uitnoodigen den verjaardag van Zijner Majesteits geboortedag, destijds den zesden December, op eene godsdienstige wijze
to willen gedenken en, to dien aanzien tot repel to nemen
~~dat, als die heugelijke dag op eenen Zondag valt, de godsdienstige herdenking van denzelven, op dien eigen dag ge~}schiedde ; maar dat, als de zesde December op eenen anderen
))dag dan op Zondag invalt, de godsdienstige viering daarvan
=op den eerst volgenden Zondag na den zesden December ver-

>plaatst worde . a
Die repel is, gedurende het leven van Zijne Majesteit Koning
WIGLEM II bestendig in acht genomen en heeft, naar ik meen,
doelmatig gewerkt, terwijl het Ioffelijk gebruik, om, bij zulk
eene voor het Vaderland gedenkwaardige gelegenheid, den
Allerhoogste op eene plegtige wijze to naderen met dankzegging
en gebeden, zoo geheel aan het godsdienstig gevoel aer Nederlanders beantwoordt, dat het mij schier overhodig toeschijnt,
om in herinnering to brengen, dat het opvolgen van eenen
dergelijken repel, oak ten aanzien van den verjaardag van
onzen tegenwoordigen Koning, Zijne Majesteit Willem III,
welke op den negentienden Februarij invalt, als gepast mope
worden heschouwd .
Alleen ter bevordering van de eenparigheid, welke, bij zulke
viering, niet slechts lret plegtige, maar ook de godsdienstige
stemming verhoogt, heb ik gemeend de aandacht van U bog
Eerwaarde op dit onderwerp to molten vestigen, met bijgevoegde
uitnoodigang, om van Uwen kant, de daartoe vereischte aanschrijving aan Uwe onderhoorigen to willen uitvaardigen, ten
einde de openbare godsdienstoefeningen in de kerken van Uw
ressort ditmaal op den 24 Februarij aanstaande, zijnde de eerste
Zondag volgende op 's Konings verjaardag, zoodanig geschieden,
als door U H, E, wordt noodig geacht, am de geloovigen in
de gelegenheid to stellen hunne dankzeggingen en gebeden, met
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die der Kerk to pares, voor de verlenging van Zijner Majesteits
loves en ter verkrijging van de goddelijke bescherming en
zegening over Hoogstdeszelfs persoon, zoo tot eigen hell en
welzijn , als tot vr°eugde van bet Koninklijk gezin, mitsgaders
tot geluk van bet dierbaar Vaderland .
Overigens gelieve U H, E, bij de godsdienstige herdenking
van den verjaardag van Zijne Majesteit , voor volgende jaren,
eons voor altijd den vroeger gebruikelijken regel in Bier voege
toe to passes , dat de viering daarvan plaats gr ijpe op den
negentienden Februarij, wanneer die dag op Zondag valt erg
antlers op den eersten Zondag, welke daarop volgt .
25 Januarij 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen
Dat, dvat er ook move zijn van bet beweren , dat sedert den
jare 1795 de afscheiding van Kerk en Staat algemeen bier to
lande heeft hestaan, en bij de artikelen 188, 189, 190 en 194
der Grondwet van 1840 is gehuldigd , zooveel regtens zeker is,
dat die afscheiding geenszins per se ten gevolge zoude moeten
gehad hebben , dat bijzondere wetten , destijds vigerende, zoo
als de publication der Staten van Friesland van 1755 en 1757,
welke voor de Diakonien in Friesland de verpligting tot onderhoud banner arme ledema ten voorschrijven, daardoor co ipso
zouden moeten worden geacht to zijn geabrogeerd .
Dat er aan geese overgifte der armen, als kinderen van den
Staat, bij art . 9 der publicatie van bet uitvoerend bewind van
den 15 Julij 1800 bevolen , to denken viol , alvorens er onderscheidene aangelegenheden wares geregeld en voorber°eid ter
invoering van die algemeene wet op bet armbestuur, dewijl
nit de publicatie van bet Staatsbewind van den 8 Maart 1802
onmiskenbaar hlijkt, dat de gedachte publicatie van bet nitvoerend bewind van den 15 Julij 1800 in den jare 1802 niet
alleen nog slot was ingevoerd , maar dat de toes ter tijd veranderde orde van zaken de eventuele introductie dies wet, welke
reeds zoo vole dit culteiten ontmoet had, nog moor onzeker en
bedenkelijk maakte .

Dat uit dit een en antler noodwendig volgt, dat de stelling,
dat de publication der Staten van Friesland van 1755 en 1757,
door de publicalie van 15 Julij 1800 uitdrukkelijk zouden zijn
afgeschaft, van alien grond is ontbloot .
Dat, onder bet woord verordeningen, in art . 9 der wet van
28 November 1840 (Staatsblad n° . 40) voorkomende, niet antlers
clan algemeene voorsehriften van wettelijken aard, maar geese
door Diakonien vastgestelde Reglemenlen kunnen verstaan worden .

Dat gees Kerkgenootschap door zijne statutes aan eene bestaande wettelijke verordening kan derogeren ; en
Dat van de kerkelijke reglementen, als geese wetten, maar
slechts statutes van een corpus morale zijnde, geese schending
in cassatie kan beweerd worden . (Zie Vonnis 25 April 1849 en
de daarhi,j geplaatste Nota hiervoren bladz . 253 en 254 en voorts
Arrest 15 Februarij en 14 Maart 1850 .)
6 Februarij 1850, n°. 279 .
Circulaire van den Minister, voorloopig belast met bet bestuur
van hot Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst, luidende :
1-let heeft Zijner Majesteit behaagd bij besluit van den 3 Januarij 1850, n°. 32, de door de veranderde omstandigheden
slot moor doelmatig werkende verordeningen, betrekkelijk de
uitoefening van de Roomsch Katholijke Eeredienst bij de militairen, in to trekken en sevens op dit onderwerp andere bepalisgen vast to stones, van welk besluit een afdruk hiernevens
is gevoegd .
Het zal der aandacht van U bog Eerwaarde slot onlgaan,
das die bepalingen veel verschillen van bet ontwerp, hetwelk to
tiler zake aanvankelijk bij hft Departement van Oorlog was
vervaardigd en bij de missive dezerzijds van den 30 October 11 .,
n° . I?
aan U 1-bog Eerwaarde ter beoordeehng is medegedeeld geworden .
Ik vlei mij, das de veranderingen, welke hot gedachie ontwerp hoofs ondergaan op eene bevredigende wijze de beden-
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kingen zullen hebben opgeruimd, die van Uwen karat tegen
onderscheidene hepalingen waxen in het nridden gebragt .
FIet eenigste wat net geheel in den zin der gemaakte aanmerkingen beef( kunnen veranderd worden, betreft bet bebop
der voortaan to verstrekken tegemoetkorning, welke net meer
op den voet van het Koninklijk besluit van den 1 Junij 1823 ,
no . 57, kan geregeld blijven, omdat de vroegere staat der garnizoensplaatsen to zees veranderd was, dan dat daarin (bans nog
eenige grondslag tot bet behoorlijk klasseren zou zijn to vinden
geweest ; en de tegenwoordige staat dies plaalsen to wisselvallig
is, om antlers dan op eenen, op de sterkte van elk garnizoen
gegronden maatstaf, de bepaling van eerie overal hillijke en
voor alien gelijkmatige tegemoetkorning to kunnen zoeken .
Het Departement van Oorlog beef(, ter uitvoering van bet
besluit, de noodige beschikkingen genomen, ten einde zich to
kwijten van de tweeledige zorg, welke tot zijne task behoort
en daarin bestaat : eensdeels, dat aan de Roomsch Katholijke
militairen voldoende gelegen held worde gegeven, om hunne
kerkelijke verpligtingen to kunnen vervullen en, voor zoover
de dienst hen daarin net bepaaldelijk verhindert , op de Zonen Heilige dagen in de daartoe betrekkelijke Pauselijke beschikking (1) vermeld, de openbare godsdienstoefeningen to kunnen
bijwonen ; en anderdeels, dat voor de kosten en behoeften van
hunne Eeredienst eerie aan bet petal manschappen geiivenredigde
jaarlijksche tegemoetkorning worde voldaan, benevens vergoeding voor rein- en verblijfkosten der Priestess, indien daartoe
termen mogten aanwezig zijn .
De inrigting van de mililaire godsdienstoefeningen en hunne
verdere geestelijke verzorging door de daartoe bestemde Priestess
word(, gelijk behoort, aan de kerkelijke overheid, to regelen
overgelaten ; terwijl ook aan hare beslissing verblijft, hoedanig

(4) Zie de Besehikking van den 19 Maart 4842 n° . 4a en de circulaire van den 22 daaraanvolgende no . 6175 I , to vinden bladz . 313
en 307 van den Zesden Jaargang van dit Handboekje .
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de to betalen tegemoetkoming tusschen de belanghebbenden,
indien er meer den een is, die daarop aanspraak rnogt kunnen
maken, zal behooren to worden verdeeld .
Wanneer schikkingen vereischt worden, welke niet tusschen
de plaatselijke geestelijken en de militaire kommandanten kunnen
geregeld worden, maar een overleg tusschen bet geestelijk en
wereldlijk gezag noodig maken, alsdan ken de Kerkelijke Overheid zich deswege verstaan met bet Departement voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst, hetwelk ook van hear de
opgaven ontvangt van de Priestess, welke zij met de geestelijke
verzorging van de Roomsch Katholijke militairen op de pleats
of plaatsen , alwaar eenige landmagt aanwezig is, zal hebben
belast .
Ten einde de volledigheid van die opgaven to bevorderen
voeg ik hiernevens eene lijst der plaatsen in Uw Kerkdistrict
alwaar zich tegenwoordi g waste garnizoenen bevinden ; welke
lijst tevens de noodige kolommen hevat, waarin de namen en
voornamen, de betrekking en de standplaats van de bedoelde
Priestess kunnen worden geschreven .
ik neem derhalve de vrijherd U Hoog Eerwaarde to dien aanzien to verzoeken
1 om die li,jst voor bet einde van de maand Maart aanstaande
to willen invullen en overmaken aan bet Departement voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst ; en
2° . om vervolgens, op den gewonen driemaandelijkschen mutatiestaat van bet personeel der dienstdoende geestelijken
in Uw District , de verandering aan to teekenen, die ,
gedurende ieder afgeloopen kwartaal in bet personeel der
Priestess, door U H . Eerw . met de geestelijke verzorging
der Roomsch Katholijke militairen belast, is voorgevallen ;
ten einde voornoemd Departement daarvan de vereischte
kennis aan dat van Oorlog kunne mededeelen .
Ter voorkomin g van misverstand acht ik bet noodig bier nog
bij to voegen, dat bet besluit en dus ook de bijgaande lijst
onder de woorden : cc Priestess met de geestelijke verzorging der

:}Eoomsch

Kaiholijke

militairen

belast,

~}

alleen verstaan de

geestelijken , aan welke U H . E, de herderlijke zorg in betrekking tot het krijgsvolk bepaaldelijk heeft opgedragen , en die
als zoodanig met de militaire hevelhebbers kunnen handelen over
alles wat bij de vervullen, van de kerkelijke verpligtingen der°
militairen, in het belting van de goede orde, wederkeerig
overleg of plaatselijke regeling vereischt, en zulks em het even,
welke priestess de dienst in de kerk, bet bedienen an zieken
in de hospitalen of tinder herderlijk werk ten behoeve van de
militairen verrigten .
IVota . Bij circuiaire van den Minister van Oorlog, gedagteekend
28 Januarij 1850 n° . 4 B, zijn aan de Provincials Kommandanten eenige voorschriften gegeven ter uitvoering van bet Koninklijk besluit van den 3 diet maand n° . 32 .
Deze voocsehriften luiden als volgt
Blijkens art . 1 van dit besluit most door het Departement
~~van Oorlog worden gezorgd, dat de Roomseh Katholijke mili
otairen voldoende gelegenheid hebben, om harms kerkelijke
verpligtingen to vervullen, overeenkomstig de bestaande kerkelijke verordeningen . Van de zijde der militaire autoriteit
f~zal derhalve zorg moeten worden gedragen , zoo als dit tot no
,toe reeds bet geval was , dat de R . K . militairen die verpligotingen kunnen vervullen, en voor zoo vest de dienst hen daarin
oniet bepaaldelijk verhindert,
de Zon- en Heilige dagen
»vermeld bij de aanschrijving van den 19 Maart 1842 n° . 1 A .
o(Receuil Militair 1 42), in de gelegenheid zijn gebruik to
waken van de openbare Godsdienstoefeningen, waartoe de toeogang , voor hen, door de plaatselijke dienstdoende geestelijken
izal zijn opengesteld . De heeren plaatselijke en garnizoens»kommandanten , zullen zich dan ook, naar aanleiding van bet
»tweeds lid van art . 3, met de voor de dienst aangewezen Priesoters moeten verstaan , omtrent hetgeen bij de vervulling van
ode kerkelijke verpligtingen der militairen in bet belting van
ode goede orde, wederkeerig overleg of plaatselijke regeling
»vereischt ; zullende daarbij de vaststelling der Kerkeparades to
opas komen . Ter bevordering van dit punt, zal ik, zoodra ik

286
swan het Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke
~,Eeredienst de kennis zal hebben ontvangen, vermeld in genoemd
utweede lid van art . 3, daarvan aan U bog Edel Gestrenge
„mededeeling does .
DBlijkens art . 4 van bet besluit, zullen voortaan de jaarlijk»sche tegemoetkomingen, aan de dienstdoende geestelijken worden
»toegelegd, naar evenredigheid van bet gemiddeld aantal militairen van de R . K . belijdenis, dal gedurende het jaar verblijf
~~heeft gehouden in bet Kerkelijk ressort der Priestess .
sTen einde dal aantal to verkrigen behooren, krachtens art . 5
»dc plaatselijke en garnizoens-kommandanten, maandelijks aan»teekening to houden van de in het garnizoen aanwezige R . K .
»militairen . liij het einde des jaars worden de uitkomsten van
i~elke der twaalf maanden to zamen geteld, en de daardoor
»verkregene sons door twaalf gedeeld, wijst het getal aan,
»waarnaar de tegernoetkomng n:oet worden geregeld . terwiji
»zoo ,daarbij eene break mogt worden verkregen, deze voor
»eenen man words gerekeud . Bedraagt het verkregen petal ties
sof minder, das is de tegemoetkoming lien golden ; is bet petal
»hooger das

lien, dock niet meet das honderd, das words

»voor elk tweetal hoven de lien een golden meet das lien
»golden hetaald ; loops bet petal hoven de honderd, das moet
»voor elk vol drietal meet, een golden worden goedgedaan hoven
»dc som voor honderd man versehuldigd, zonder dal evenwel
»de tegemoetkoming hooger stijgen snag das vijf honderd golden .
»Bij voorbeeld, voor eene bezetting van negen man is verschul»digd eene tegemoetkoming van lien golden, voor eene bezetting
»van zeven en vijftin man, drie en dertig golden, en voor eene
ubezetting van honderd vijftig man, een en zeventig golden . Deze
»berekeningen zijn overeenkomstig art . 6 van bet besluit .
cOm to weten welke militairen voor de berekening in aan
smerking moeten komen, verwijs ik U H . E, G . naar art . 2
avan het besluit . Het zijn alle R . K. militairen beneden den
»rang van Oficier behoorende tot de Landmagt, de Mariniers
~~daaronder merle begrepen, tenzij deze garnizoen mogten houden
~~in eene plaats alwaar geese troepen van de Landmagt aanwezig
»zijn, zoo als to Rotterdam .

))De militairen, die in aanmerking komen zijn niet alleen zij,
»lie tot het garnizoen behooren, maar ook diegenen, welke
uverpleegd worden in de zieken-etablissementen, al behooren
»zij ook tot andere garnizoenen, met dien verstande even~~wel, dat de aieken , tot bet garnizoen behoorende , slechts
Teens in de maandelijksche telling, of als in het zieken-etablisusement, of als tot het garnizoen behoorende worden begrepen,
~adewijl antlers twee militairen zouden worden opgegeven, ter-

owijl er in wezenlijkheid slechts een persoon is .
sMilitairen met verlof, zij die zich zelven verzorgen, zoo als
~rde leden van bet korps Marechanssees, gepasporteerde of gegaa~geerde militairen komen niet in aanmerking, evenmin als, blijkens
~~art . 5, doortrekkende of daarmede gelijkstaande militairen .
'De functien van de heeren Provincials Kommandanten einyrdigen met het opmaken en aan het Departement van Oorlog
Hinzenden van den staat, in bijzonderheden omschreven in art . 7
a~van het besluit, behondens het geval in art . 9 voorz en, lnvdien zich namelijk dit voordoet, is de regeling der tegemoets~koming, op den voet in de voorgaande artikelen opgegeven,
oniet toepasselijk . 1k ben e'enwel voor alsnog buiten staat
~~nopens dergelijke exceptionele omstandi ;;hvden, als waarop in
odat art . gedoeld wordt, cenige vaste voorschriften to geven .
»1k most mij dus hepalen U H . E . G . to verzoeken, om nadat
»ik U mededeeling zal gedaan hebben van de Priestess voor de
Ugeestelijke bediening der militairen bestemd, mij ingeval zich
°omstandigheden als in art. 9 bedoeld zijn, in Uw Kommandeoment voordoen, bepaalde voorstellen to doers, ten ei nde ik
Adaaromtrent met volkomen kennis van zaken eene beslissing
°kunne nemen . »

15 Fehruarij 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen
Bat, uit art . 12 der wet van den 18 November 1818 (StaafBblad n° . 40), in verband met art . 11, en merle in verhand met
art . 13, duidelijk blijkt, dat de Gedeputeerde Staten de bevoegde
magi zijn om de verschillen to beslissen tussclten onderseheidene
diakonien of soortgelijke instellingen, zonder onderscheid of
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die zijn gesubsidieerd of niet, over de vraag , aan welke insteliirrg zich een behoeftige kan aaumelden, bijaltlien hierover verschil bestaat.
Dat, terwijl bet vast staat, dal de diakonien , naar Karen
aard, instellingen zijn , bestemd om onderslands-gelden nit to
reiken aan behoeftigen , en dal dus eene diakonie, dit doeude
handelt overeenkomstig hale bestemming, de wetgever, door'
in art, 13 alleen het geval to vermelden van provisionele alimentatie, door eene gemeenle, en uit den algemeenen ondersland,
niet kan geacht worden alle andere instellingen van den bedoelden
aard, van die bevoegdheid tot provisionele alimentatie, to heb~
ben nilgesloten .
Dat het dan ook hierom alsmede vast staat, dal wanneer eene
diakonie understands-gelden heeft uilgereikt aan eenen behoeftige,
die niet tot haar behoorde, zij evenzeer als eene gemeenle, die
het mag hebben gedaan, geacht moet worden die gelden lc
hebben uilgereikt voor en namens de instelling , waarbij later
zou blijken, dal de behoeftige zich had kunnen aanmelden, en
dal, eveneens als, naar bet gemeene rent, daarwt zou volgen de
regtsverpligting tot vergoeding van alle nuttige of noodzakelijk
gedane uitgaven , zoo ook in bet bijzonder voor bet geval van
gemaakte kosten van provisionelen understand, die verplit °zing tot
restitutie volgt nit art . 13 der wet van den 28 November 1818 .
Dat de regterlijke magt juist aan den eisch der Grondwet
voldoet, door kennis to nemen van eene schuidvordering van
eene diakonie op eene andere, (Zie de Arresten van 13 Junij
1845, 21 Junij en 1 November 1850, 19 111aart en 3 December 1852 .)
25 F~bruai'ij 1850, a° .

a .

Circulaire van den Minister van Buitenlandsche Zaken, voorloopig belast met het bestuur van bet Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, luidende
Volgens sommige der bij het Departement voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst ontvangene opgaven van de
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gedurende bet afgeloopen jaar, door Heeren Gedeputeerde Staten,
aan besturen van kerken of kerkelijke administratien verleende
magtigingen tot aanvaarding van legaten en schenkingen, mitsgaders tot bet doen van verkoopingen, verruilingen, ophefng
van hypothecaire inschrijvingen , enz,, is aan die besturen vrijgelaten, om de uit doze burgerlijke handelingen verkregen
gelden aan to wenden tot bet afbetalen van schulden, bekostigen
van reparation aan kerken en pastorijen, of ten voorziening in
andere gewone behoeften .
In verband daarmede heeft bet mijne aandacht getrokken, dat
de kerkbesturen, bij hot vragen van 's Konings nnagtiging tot
bet aannemen van erfstellingen, legaten en schenkingen, niet
zelden verlangen de daaruit to verkrijgen kapitalen dadelijk tot
hot eon of antler voorw1erp van behoefte to verbruiken, ongeach t
de testateurs of schenkers, op de vermaakte goederen of gelden ,
jaarlijksche lasten hebben gevestigd en bet niet beleggen den
kapitalen met kunnen wil strijdig moot worden geacht . De bedenkelijke gevolgen, welke nit hot Iigtvaardig inwilligen van
zulke verlangens kunnen geboren worden, doen mij aanleiding
nemen om de aandacht van U Edel Groot Achtbaren op dit
onderwerp to vestigen, vooral ook, dewijl de kerkelijke gemeenten, in de magtiging welke op hare besturen van Staatswege wordt vers .trekt tot bet very igten der bier bedoelde daden
van moor das gewoon beheer, geese mode oorzaak ten verkorting
barer belangen moeten kunnen vinden ; maar daarin veeleer eenen
waarborg behooren aan to trefFen ten verzekering tegen misbruiken, waartoe zulke daden gelegenheid geven, buiten de
nadeelen welke meestal, hetzij vroeg of last, ontspruiten nit
bet to gelde makes van vruchtdragende goederen, of uit bet
niet beleggen van verkregene kapitalen .
De rentgevende bezittingen den kerken en de goederen of
fondsen, welke zij bij eraating of schenking verkrijgen, zijn
in den repel slot bestemd om to gelde gemaakt en verbruikt to
worden . Erfstellingen, legaten en donation zijn voor de kerken,
buitengewone en toevallige baton, waarop vooraf niet kan gene13
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kend worden en die tars ook, nit den aard der zaak, simmer
behooren gerangschikt to worden order de gewone of buiten-.
gewone inkomsten en middelen, welke eerie kerkeli,jke gemeente
heschikbaar heeft of maken kan tot dekking van hare uitgauen
en behoeften .
Hot diensthaar maken ran zulke onvoorziene baton tot hot
aanleggen van rentgevend kapitaal is derhalve eerie verpligting,
welke hot welbegrepen helang der kerkelijke gemeenten en de
regels van eon rigtig heheer barer fnanciele belangen , gebierlend voorschrijven .
Indies de erflaters of schenkers aan hunne makingen hasten ,
wegens geestelijke diensten of andere pieuse doeleinden verhonden hebhen, dan kan, in goon geval, c1e verpligting tot bet
beleggen van de besproken kapit,ilen, of gefundeerde goederen achterwege gelaten worden, zonder den wit van den
maker to schenden, of zijne mooning to miskennen ; aangezien ,
bij bet verhruiken van bet kapitaal, uit welks renters de daarop
gevestigde fasten moeten gekweten worden, bet daartoe op
zettelijk verhonden middel van inkomsten als zoodanig verloren
gaat .
Z'Vanneer goederen of fondsen, zonder aanwijz4ng van bepaalde jaarhijksche hasten aan kerken zijn vermaakt, Stan ligt
hot niettemin in den aard van zoodanige makingen, tat zij
rentgevend hlijven of belegd worden, ten einde de kerkekas
daaruit caste inkomsten erlange, tot goedmaking barer doorloopende uitgaven
Trouwens , hot vervreemden tier goederen en fondsen, of hot
verbruiken van bet kapitaal, kan evenmin met de bedoeling
van den gever strokes , als tot eon bhijvend voordeet der kerkehjke financier verstrekken ; daar toch de ondervinding maar at to
veel heeft geleerd, tat bet bezigen van vruchtdragende bezittingen
tot bestrijding van gewone of buitengewone uitgauen, minstens
(om van geese andere verkeerdheden to gewage n) zorgeloosheid bij bet kerkhestuur aankweekt en tevens de milddadigheid bij de gemeentenaren vermindert ; altha as bij beiden de
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drijfreer (bet verslappen, om in de behoeften fangs gewone
vegen to voorzien ; zoodat de kerken dus doende aan den eeneri
kant verstoken rakes van het genot van vaste jaarlijksche inkomsten en aan den anderen kant de giften en bijdragen derven,
welke in dringende behoeften , maar zelden to vergeefs gevraagd worden .
Bij bet aangaan van gewone of buitenwone kerkschulden,
behooren de middelen tot atlossing en rentebetaling , vooraf
heraamd en aan ; ewezen to worden . Geschiedt dit niet, of
wordt eene kerkelijke gemeente ligtvaardig boven hare krachten
met schulden bezwaard, das mat ; daarin voorzeker geese heweegreden gevonden worden, om bet vervreemden van vruchthare panden en het verbruiken van rentgevende kapitalen, aan
ile kerkbesturen van 5(aatswege toe to staan ; want zoodoende,
zouden (lie onverantwoordelijke handelingen aanmoediging vinden, waarvan de nadeelige gevolgen, in het belang niet slechts
van de Kerk, maar ook van den Staat, op wiens hescherming
zij refit heeft, te handtastelijk zijn, das dat ik daarbij zoo
hehoeven stil to staan .
De strekking van het door vele kerkbesturen getoond verlangen, ors rentgevende t}ezittingen to gelds to makes en beschikhaar gewordene kapitalen niet le belegt;en, maar aan to
wenden tot uitdelging van g;econlracteerde schulden en tot beslrijding van iedere andere gewone of huitengewone behoefte,
kan, hoe ook beschouwd, niet geb~llijkt worden .
Zij behoort das ook van Staatswege niet to worden beaamd,
tenzij er geheel eigenaardige omstandigheden bestaan , welke
op eene allezins afdoende wijze pleiten voor het aanspreken van
vrije of onbezwaarde goederen of kapitalen ter voorziening in
hehoeften, welker aard zoo gewigtig is, dat het belang der gemeente gebiedend vordert hare vruchtdragende bezittingen daaraan
op to

of feren .

De omstandigheid, dat de kerkbesturen, vooral in de landprovincien, de kerkelijke fondsen ongaarne in inschrijvingen
op sen der Grootboeken tan de Nationals schuld beleggen, om

de moeiten en kosten, welke daaraan en aan het ontvangen
der renters verbonden zijn, heeft, naar mijn inzien, wel grond
kunnen opleveren om die wijze van belegging, hoezeer, tee voorkoming van bet vervreemden der kapitalen, de voorkeur verdienerrde, echter niet bij uitsluiting tot regel to stellen , maar
liever, in navoiging van art . 449 van bet Burgerlijk 'etboek,
de keuze der belegging op den daarbij omschreven voet, vrij to
later, mils dan ook naauwkeurig worde toegezien, dal, als de
belegging niet door aankoop van inschrijvingen op een der
Grootboeken, maar in onroerende goederen of in rentegevende
schuldbrieven gehgpothekeerd op vaste goederen, plaats grijpt, de
vervreemding en ophetfing der hypothecaire inschrijving later
niet tot stand g ehragt worde, zonder dal, bij de daartoe verstrekte magti gins; , uitdrukkeli ;ik worde bepaald, dal de wederbelegging oniniddelijk moet geschieden , en voorts, zoo veel
mogelijk, tegen misbruiken en nadeelen een wakend oog worde
gehouden .
In bet belang der zaak zal bet mij aangenaam wezen indien
U E . G . A . hunne aandacht op dit een en ander wiilen gevestigd houden bij bet vet leenen van de magtigingen, waartoe
uw Collegie in deze bevoegd is, als ook bij bet uitbrengen uwer
adviesen in zaken, waartoe eene Koninkhjke magliging wordt
vereischt, ten einde, in dit stuk, eenparigheid van behandeling
moge heerschen .
De zeer belangrijke beschouwingen, welke in deze circulaire zijn vervat, verdienen de meeste aandacht , vermits bet
naleven en betrachten van de daarbij ontwikkelde beginselen
van beheer, de instandhouding en vruchtbaarmaking van de
aan de Kerk ten deel vallende begiftigingen en bet voortdurend
genot barer rentgevende bezittingen , zullen verzekeren .

JYota .

14 1Vlaart 1850.
Arrest van den Hoogen Raad, waaebij, met vernietiging van
bet Vonnis der Arrondissements-Regtbank to Sneek van den 25

April 1849 , is beslist , dat de diakonien der verschillende ge zindheden in Friesland verpligt zijn tot het onderhoud van arme
ledematen en dat de publicatien der Staten van Friesland van
den 28 November 1755 en 15 Maart 1"115" nog steeds verbindend
zijn . (Zie Arrest 25 Januarij 1850.)
19 Maa rt 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist, dat, door
art . 3 der wet van den 1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21) , bevelende, dat, op zon- en feestdagen gedurende den tijd voor de
openbare godsdienst-oefening bestemd, de deuren der herbergen
enz . , voor zooverre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen zijn gesloten, niet de uitoefening

van het beroep zelf van herbergier , of bet tappen gedurende
then tijd is verboden , mits de deuren niet open staan , maar
toe of digt gehouden worden . (Zie Arrest 14 December 1852 .)
29 Maart 1850.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, onder anderen i s
beslist, dat de tweede Pinksterdag, hoezeer een algemeen erkende
Christelijke feestdag zijnde, echter niet bij de wet onder de wettige
feestdagen is opgenoinen , en dat nergens bij de wet words
voorgeschreven , dat zelfs wettige feestdagen niet mede zullen
worden gerekend order den termijn van drie dagen , bij her
Burgerlijk Wetboek, voor de aangifte van geboorte en de daarvan op to waken acte bepaald .
30 Maart 1850, no . 130 .
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Bij de Circulaire van dit Departement van den 19 November
1845 n° . 123, zevende afdeeling, is aan U E . Gestr . toegezonden,
afschrift van een arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden
van den 13 Junij bevorens, belrekkelijk de toepasselijkheid der
wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n° . 40) op de
diakonien .
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Sedert is, zoowel in onderscheiden openhaar gemaakte geA
3chriften als in of ciele stukken , meermalen beweerd , dal die
ui(spraak zou zijn, of bet geval daarvan, dal de daarbij besliste zaak, door parlijen, oh eene verkeerde wijze aan den
Regter was voorgesteld, o f in zich zelve ongegrond ; en dal men
'lus kon verwachtenr dal de llooge Raad, indien bet bedoelde
vraagstuk nader en op eene hetere wijze aan hem werd onderworpen , daaromtrent anders zoo heslissen .
Het ongegronde van deze bewerin gen is thans genoegzaam
gebleken, door de omstandigheid dal de Hooge Raad onlangs ,
bij twee arresten van den 25 Januarij en den 15 Februarij I1,,
op in bet breede ontwikkelde heweeggronden , nader en wel
zeer stellig in denzelfden zin als vroeger uitspraak heefl gedaan .
De inhoud flier beide arresten is mij zoo belangrijk loegeschenen, flat ik heh gemeend, bij deze, ook daarvan afschriften
to moeten doer geworden, aan de onderscheidene collegien van
Gedeputeerde Staten , terwijl bet voorts, met bet oog op de
hovers aangehaalde circulaire, mijn doe! is, flat daarvan , bij
voorkomende gelegenheden , en in afwachting eener nieuwe wet
over flat onderwerp, zoodanig gebruik worde gemaakt als bet
mewl diensthaar kan worden geacht, ow diakonien , die zich
aan eene billijke toepassing der voormelde wet trachten to onttrekken, Tangs den we g van minnelijke overreding, van zoodanige verkeerde handelingen (crag to brengen, wits echter steeds
worde gelet, op betgeen in de voormelde circulaire is opgemerkt
om, zoo veel flit kan , overeenstemming en minnelijke zamenwerking tusschen bet burgerlijk gezag en de diakonien le bevorderen , en, behoudens de zorg voor de gelrouwe opvolging
der bestaande welters, van de zijde van flat gezag, to vermijden
wat zou kunnen leiden tot bet vermijden der kloof, die bier en
char bestaat, en in zich zelve zeker (e bejammeren is ; char
loch zoo als in de voormelde Circulaire reeds to refit is gezegd,
de wederkeerige belangen van Staat en Kerk beter worden
bevorderd door miunelijk overleg en onder(inge zamenwerking,
clan door verwijdering en twist, en dal deStaat er een oumidde-
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lijk belang bij heeft,

dat de kerkelijke armbesturen bloeijen .

l'Yota . Door de invoering der wet van den 28 danij 1854 (Stuatsblad n° . 100) tot rcgeling van het Armbestunr, is de staat ran
zake, waartoe de vorenstaande circulaire betrekking had , geheel veranderd .
2 April 1850.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen , dat,
indien hij eene wetsbepaling niet, ook tegen zedelijke ligchamen,
nitdr ukkelijk en met naam geldboeten worden bedreigd, alsdan
de algemeene beginselen van bet Wetboek van Strafregt toepasselijk zijn, volgens welke, door aan misdrijf schuldige personen , geese zedelijke ligcharen, rnaar alleen physieke personen worden bedoeld ; terwijl er geese reden bestaat waarom
hetzelfde net zoude waar zijn ten aanzien van overtredingen,
wanneer het tegendeel net is bepaald, (Zie Arresten 15 October
1844 en 29 December 1840, als ook Vonnis 30 September 1850 )
2 April 1850.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Breda, waarbij is
beslist, dat een armbestuur, na de rekening en verantwoording
van zijnen Penn ingmeester voorloopig to hebben goedgekeurd,
niettemin bevoegd hlijft die zelfde rekening en verantwoording ;
not ; eenmaal in reg ;ten to vorderen , wanneer bij die voorloopige goedkeuring ; bet saldo der rekening hooger is bepaald
das waarop bet door den Penningmeester was gesteld en deze
dairmede Been genoegen heeft genomen, ten gevolge waarvan het
vorderen van rekening en verantwoording regtens gegrond blijft,
zoolang partijen bet over de bepaling van bet saldo oneens zijn .
9 April 1850 .
Arrest van den Hoo ;en Raad, waarbij is beslist, dat, wanneer hij een plaatselijk reglement, tegen bet weigeren varj de
aanvaarding der betrekking ; van Armmeester, eerie bode van
f 12 bedreigd is, voor iedere maand verzuim, zoodanige weige-
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ring ecbter slecbts als eene overtreding, strafbaar met eenmaat
de boete kau worden beschouwd, en dat eene tegenovergestelde
opvatting die bedreigde straf inderdaad zou doer worden eene
steeds opklimmende en daardoor geheel onbegrensde straf,
verge to bovengaande de bevoegdheid der plaatselijke besturen,
12 April 1850, (Staatsblad no . 15) .
Wet, tot vaststelling van bet briefport en tot regeling der
aangelegenheden van de brievenposterij, waarbij in artikel 33
is voorgeschreven
dat de gevallen waarin vrijstelling van briefport wordt verleend ter zake van bet algemeen belang door den Koning
worden bepaald ;
dat de voorwaarden diet vrijstelling en de bepalingen daaromtrent in aclrt to nemen, door den Koning bij een reglement
van algemeen bestuur worden vastgesteld ; en
dat het insluiten van bijzondere brieven in amhts-brieven of
paketten waarvoor vrijdom vary port toegestaan is, wordt gestraft volgens de bepalingen van art . 25 en volgende Bier wet,
orntrent het verboden brievenvervoer .
1Vrota . Het Reglernent, ter uitvoering van die wets-bepaling, is

vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 5 Julij 1850 (Staatsblad n° . 38), bij weiks 20s1e artikel is bepaald, dat de vroeger
verleende vrijstellingen van kracht blijven , met in achtneming
der algerneene voorsehriften van dat besluit, tot dat daarin
door den Koning zal zijn voorzien op den voet van art . 2,hetwelk luidt als volgt
uGeene aanspraak op vrijstelling wordt door de beambten der
»postkantoren erkend, dan uit krachte van een door this ge>snomen besluit .
»4nze Minister van Financier duet ors daaromtrent de ver»eischte voordragten, na gehouden overleg , zoo veel noodig ,
umet de hoofden der verder in de zaak betrokken Departemenirten van algemeen bestuur .a
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Volgens de bestaande, door voormeld besluit van krac,ht very
klaarde, verordeningen is onder anderen vrijstelling van briefport toegekend : voor de briefwisseling over en weder van de
Aartsbisschoppen, Bisschoppen of hunne Vicarissen-Generaal
ter eene, met de Gommissarissen des Konings in de provincien, benevens met alle geestel ke autoriteiten en ambtenaren
onder hun kerkgebied behoorende, ter andere zijde .
De post-beambten zijn door den Minister van Finaneien aangeschreven , het genot van die vrijstelling op den voet van bet
Koninklijk besluit van den 5 Julij 1850 (Staatsblad n° . 38) to
laten volgen aan den Aartsbisschop, de Bisschoppen en de Vicarissen-Generaal der Nederlandsche dioceses , mits bij de door
hen gevoerd wordende titutature, hun geslachtsnaam worde
vermeld . (Zie circulaire van den Minister voor de taken dec
Roomseh Katholijke Eeredienst van den 28 November 1853
18 April 1850, no . 1440
Circulaire van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende~
Bij gelegenheid der jongste collecte, die, naar aanleiding eener
uilnoodiging van de Algemeene Synode der Nederiandsche Hervormde Kerk, heeft plants gehad, ten behoeve van lief Ponds voor
noodlijdende kerken, is het bekend geworden, dat deze in eene
gemeente is bewerkstelligd aan de huizen van de leden der
Hervormde gemeente aldaar . Daaruit is de vraag ontstaan , of
daartoe al das niet de vergunning wend vereischt, bedoeld bij
art . 2, left . a, van het Koninklijk besluit van den 22 September
1823 (Staafsblad no . 41) .
In overeenstemniing met het gevoelen van lief Departement
voor de Zaken der Hervor mdc Eeredienst, enz ., heb ik de eer
D Edel Groot Achtbaren to melden, dat die vraag toestemmend
moest worden beantwoord .
De collecte toch behoort niet tot degenen, die het eerste
artikel van het aangehaald besluit omschrijtt, dat zij voor 1849
niet aan do huizen is gedaan, en dus niet kan geacht worden
begrepen to zijn onder de inzamelingen bij dat eerste artikel

vermeld, ((die ingeuolge de thans (in 1823) t~restaande plaatselijke
ti~

reglementen of gebruiken geschieden » .

Art, 2 regelt vat rnoet worden in acht genomen ten aanzien
van alle collecten, die niet vallen in de termen van het artikel .
Het is van belang, dat de hand worde gehouden aan dezen
noodzakelijken en zeer beilzamen maatregel van openbare orde,
die vordert dat er geene openbare collecten aan de huizen der
ingezeteaen worden gedaan , zonder voorkennis en toelating van
bet gemeentebestuur, en er zijn gees voldoende redenen om
daarvan ag to wijken, in geval eerie toilette wordt gezegd zich
to beperken tot de huizen der leden van rene kerkelijke gerneente, ook omdat het bij zulk eerie vermenging van inwoners
tot verschillende godsdienstige gezindten hehoorende , ats in (lit
Risk bestaat, niet wel mogelijk is, die beperking joist in acht
to nemen, veel minder nog tegen hare overschrijding to waken .
De toestemming van het burgerlijk g;ezag is voorts ook daarom
noodig, dewijl zij de ingezetenen waarborgt, dat de toilette werkelijk geschiedt met bet doel, door die collee.teuren opgegeven .
lk verzoek U Ed . G . A . to zor gen , dat in vender voorkomende gevallen , de naleving van voormeld Koninklijk hesluit,
in den vorenstaanden zin worde verzekerd . (Zie Koninklijke
beschikking van den 21 Maart 1842 left . L'° . en do daarbij
geplaatsle Nota op bladz, 305-307 van den Zesden Jaargang
van dit Handboekje .)
11ro5a .

De , tegen deze circulaire , door of van wege de Synode
der Nederlandsche Hervormde Kerk, bi .j de Regering herhaaldelijk ingebragte bezwaren, hebben Been gevoig gehad .
Volgens het laatste lid van art . 13 der wet van den 28 Junij
1854 (Staatsblad n° . 400) zijn de collecten in de kerkgehouwen
bij de uitoefenin ; der openbare Eeredienst en die voor instellingen eerier kerkelijke gemeente, enkel aan de huizen van de
ledematen diet gemeente , niet onderworpen aan voorafgaande
toestemming van bet hurgerlijk gezag . In verband met deze
wetsbepaling is de bovenstaande Circulaire van den 18 April
1850 n° . 144, bij, die van 14 November 1854, door den Minister
van Binnenlandsche Zaken ingetrok-ken .
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3 Mei 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij het hiervoren vermelct
arrest van het Provinciaal Geregtshof van Drenthe van den 17
Maart 1849 wordt vernietigd en het vonuis der ArrondissementsRegtbank to Asses van den 10 April 1848 is bevestigd, uit
aanmerking ;
Dat door den verweerder gees antler refit is gereclameerd ,
plan dat van patronatus ecclesiae, of van unicus collator, tilt
krachte waarvan hij niet alleen vermeent refit to hebben , op
predikantsberoe nng, maar ook dat van aanstelling van eenen
koster en organist, en zulks niet tilt krachte van den eigendom
der heerlijke regten of der heerlijkheid van
hetwelk geese
heerlijkbeid is, maar uit krachte van het refit van collatie, van
ouds door zi,jne voorgangers, eigenaars van zekere Havezathe,
uitgeoefend .
Dat intusschen onbetwisthaar vaststaat, dat dergelijk refit van
collatie in en na den •j are 1795 afgeschaft zijnde, ook, zoo als
door den regter a quo mede is aangenomen, met en na de
inlijvin s in Frankrijk is afgeschaft en buiten werking gebleven,
zoodat bet niet antlers kan berleven das door wettelijk herstel,
en dat, voor zoo verre daartoe vroeger rnogt behoort hebben
bet- refit, niet alleen van heroep of medewerking tot het beroep
van eenen kerkelijkeu leeraar of predikant, maar ook van koster
en organist, ook to dies aanzien zoude rnoeten blijken zoodanig dvettelijk herstel .
Dat hij bet arrest a quo ten onregte is aangenomen , dat dat
herstel ook ten aanzien van koster en organist zou zijn daargesteld bij de wetten en verordeningen , welke r schending of
verkeerde toepassing is beweerd, en waarvan alleen de besluiten
van 26 Maait en 28 September 1814 zijn posterieur aan de
inlijving in het Fransche Keizerrijk, daar die ingeroepene besluiten, zelfs ten aanzien van eigenlijke heerlijkheden , het refit
van collatie uitdrukkelijk hebben beperkt, tot de beroeping van
Predikanten , en dus nog veel minder hebben wader ingevoerct

Jots
bet jus patronatus eccl siae , lretgeen van kerkelijken aard is,
ook in de toepassing tot beroepen als die van koster en organist, en dat die weder-invoering alzoo strengelijk niet antlers
kan worden toegepast dan op bet beroep van kerkelijke leeraren
of predikanten, zonder dat bet den regter vrij staat daaraan
verdere extensie to geven ; zoodat de ingeroepene wetten en in
bet bijzonder art . 5 van bet Besluit van den 26 Maart 1814 ,
ten eenemale verkeerd zijn toegepast .
JYota . Bi j een antler, op denzelfden dag genomen en zakelijk met bet
vorenstaande overeenstemmend Arrest, heeft de Hooge Raad
dezelfde uitspraak gedaan ten aanzien van bet beroep van den
schoolmeester . (Zie Arrest van bet Hof van Drenthe van derv
17 Maart 1849 hiervoren op bladz, 245,)
13 Mei 1850 .
Vonnis van de Arondissements-regtbank to Goes, waarbij is
beslist, dat de onderstand, door een diakoniebestuur geweigerd, dock door bet burgerlijk armbestuur verstrekt aan
een behoeftige, niet kan worden teruggevorderd, vermits er
voor bet eerstgenoemde bestuur geene verpligting tot geven
bestaat en geene wetsbepaling in dat geval de terugvordering
aan bet laatstgenoemd bestuur veroorlooft . (Zie Vonnis 29 Mei
1850 .)
22 Mci 1850.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, in strijd met de conclusie van den Procureur Generaal bij dien Raad, is beslist,
dat er geen kopieregt nog nadruk, in den zin dee wet van den
25 Januarij 1817 (Staatsblad n° . 5) bestaat en bet alzoo naar
die wet niet strafbaar is, wanneer een boekverkooper heeft
uitgegeven en in zijnen winkel verkrijgbaar gesteld eene leerrede, door eenen Predikant in de kerk uitgesproken, zonder
dat die leerrede hem door dien Predikant was afgestaan en bet
zeifs niet wordt beweerd, dat er van die uitgesprokene leerrede

een handschrift bestaat, of dat daarvan misbruik is gemaakt,
maar apes zich bepaalt tot woorden die door den leeraar in
het openbaar uilgesproken en door een snelschrijver uit zijne
mond opgeschreven zijn . (Zie de wet van den 25 Januarij 1817
(Staatsblad n0 . 5) en de daarbij geplaatste Nota op bladz . 147
en 148 van den Eersten Jaargang van dit Handboekje .)
Bij Arrest van bet Provinciaal Geregtshof in Noordholland
van den 19 April 1850 in Raadkamer gewezen , was een bevelsehrift van de Arrondissements-regtbank to Amsterdam
van den 13 April bevorens bevestigd , waarbij de gevorderde
regtsingang is geweigerd tegen een boekverkooper, die ter zake
hierboven vermeld was aangeklaagd .
In Frankrijk is bet, door middel der stenographic, in druk
uitgeven van leerredenen, buiten toestemming van den prediker,
als eene strafbare daad veroordeeld . (Zie het Vont is der Regtbank van eersten aanleg to Lyon, over het in druk uitgeven der
leerredenen, door den beroemden Pater Lacordarre uitgesproken, medegedeeld in bet Feuilieton du journal de la iibrairie, van den 26 Julij 1845 .)

]V ota .

25 Mei 1854 n

83.

Besluit, waarbij aan Joannes van Genk, Landdeken en Pastoor
to Aardenburg met zijne erkenning in betrekking van Coadjutor cum futura successions van den Apostolischen Administra-

teur van het Vicariaat van Breda, Joannes van Hooijdonk,
verlof wordt verleend tot bet aannemen der waardigheid van
Bisschop van Adras in partibus in fidelium .
De Hoog Eerwaarde Heer J . can Genk is op den 1 Mei
1851 to Hoeven tot Bisschop gewijd .
Bij de Pauselijke breve van den 4 Maart 1853 werd hij benoemd tot Coadjutor met regt an opvolging van den Bisschop van Breda, Joannes van Booydonk .
Laatstgenoemde Bisschop heeft zijnen voornoemden Coadjutor
op den 30 September 1853 benoemd tot Vicaris-Generaal van
bet Bisdom van Breda .

iVota .

29 Mei 1850 ."
Vonnis van de Arrondisssements-regthank to Amersfoort,
waarbij de verbindelijkheid worth aangenomen van de resolutie
der Gedeptrteerde Staten 's Lands van Utrecht van den 5 September 1777 houdende, tlat de diakonien der Christelijke gemeenten ten platters laude verpligt zijn, hunne behoeftige geloofsgenooten, hetzij delelve iedematen zijn of niet, onder dezelve
parochierende , to onderhouden en to alimenteren ; en zuiks uit
aanmerking dat deze resolutie zoo lang als wet moet gelden
tot dat zij door eene opvolgende wet wordt ingetrokken . (Zie
Arrest 25 Januarij 1850 .)
2Yota . Door de wet van den 28 Junij 985E (Staatshlad n , 100)
is de hierboven bedoelde resolu tie afgeschaft,
21 J u n i,, 1850 .

Arrest van den Hoogen Raad , waarbij, onder anderen , als
beginsel is aangenomen, dat, aangezien arrnbesturen instellingen
zijn, hestemd om onderstandsgelden uit to reiken aan behoeftigen, zoodanig bestuur, wanneer bet onderstandsgelden heeft
uitgereikt aau eenen behoeftige, die niet tot dat bestuur behoorde, moet geacht wordeu die gelden to hebben uitgereikt
voor en namens de gemeente of instelling, waarbij later zou
hlijken, dat de behoeftige zich had kunnen aanmelden ; en dat
eveneens als, naar bet gemeene refit, daaruit zou volgen de
regtsverpligting tot vergoeding van alle nultige of noodzakelijk
gedane uitgaven, zoo ook in het bijzonder voor het geval van
gemaakte kosten van provisioneelen understand, die verpligting
tot restitutie volgt uit art . 13 der wet van den 28 November
1818, Staatsblad n° . 40. (Zie Arresten 19 Maart 1852 en 2 December 1853 .)
27 Junij 1850 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Maastricht,
waarbij is aangenomen, dat de kerkfabrieken in Limburg,
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krachtens bet besluit van den 7 Thermidor XI jaar niet made
zijn bersleld in den eigcndom der kerkhoverr , welke hun voor
de nationalisering der geestelijke goederen hebben toebehoord,
maar dat de eigendom Bier kerkhoverr behoort aan de burgerhjke gemeente.

Nota . Deze beslissing was bij arrest van het Provineiaal Geregtshof in Limburg van den 20 October 1851 bevestigd, dock is bij
arrest van den Hoogen Raad van den 20 Januarij 1854 vernie ,
tigd, op grond dat hat niet kan aangetoond worden, dat er ,
hetzij voor, hetiij na bet besluit van den 7 Thermidor, Xl jaar,
door den Staat eenige afstand der kerkhoverr , ten behoeve van
de burgerlijke gemeenten heeft plaats gehad , waarvan bet gevoig zou moeten zijn , dat dezelve niet zouden zijn begrepen
under de bij dat besluit aan de Kerkfabrieken gerestitueerde ,
vroeger nationaal verklaarde goeileren .
1 Julij 18511, (Staatsblad n° . 36 .)

Sesluit, luidende
Overwegende, Fiat het Koninklijk besluit van den 23 Mei
1845 (Staatsblad n° . 25), houdende wijziging van de verordeningen omtrent de toelating van studenten lot de Hoogescholen
en Athenaea , niet in alien deele aan het duel heeft beantwoord ;
dat bet betaamt , die inrigtingen voor hooger onderwijs voor
een ieder, zonder eenige beletimering , open to stellen ;
(tat in zoo verre bet bij gemeld besluit voorgeschreven examen
Lou kunnen worden afgeschaft ;
dat nogtans dat examen gunstig heeft gewerkt op de verbetering van onderscheidene inrigtingen ter voorbereiding voor
hat akademisch onderwijs ;
plat derhalve hat behoud van hat examen uit dit oogpunt
raadzaam is to achten ;
dat bet bovendien nuttig is, dat de Regering voortdurend
van nahij bekend olive met de hoogte , waarop bet onderwijs
bij gemelde inrigtingen staat, waartoe zoodanig examen veal
kan bijdragen ;

Willende derhalve de toelating tot de lloogeschoien en de
Athenaea vrij laten, loch tevens bet meergemeld examen als
maatregel van toezigt op de gymnasien, lalijnsche scholen en
dergclijkeinrigtingen, alsmedeop hetprivaat onderwijs, hehouden ;
Op de voordtagt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 27 Mei 1850, n' . 179, vijFde afdeeling ;
Herzien de bepahngen van artt . 2, 149 en 150 van het
Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815 n° . 14, mitsgaders dat
van 9 September 1826 n 145 ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 14 Junij
1850 n°. 6) ;
Gezien de nadere rapporten van Onzen Minister voornoemd,
van den 23 Junij 1850 left . E, vijFde afdeeling, en van den 29
daaraanvolgende, n° . 70, vijFde afdeeling ;
Hebhen goedgevonden en verstaan to bepalen als voigt
Art, 1 .
Art . I van het Koninklijk besluit van 23 Mei 1845 (Staatsblad
n° . 25) wordt gewijzigd als volgt
Om tot inschrijving op de rope der studenten aan eene HoQge}
school of het Athenaeum to Amsterdam of to Deventer to worden
toegelaten, moet men een getuigschrift vertoonen afgegeven
door de hierna to noemen commissie .
Dat getuigschrift, waarvan het model door Onzen Minister van
Binnenlandsehe Zaken zal worden vastgesteld, moet vermelden
a, dat de houder blj die commissie een examen heeft afgelegd ;
b . de mate zijner kundigheden bij het examen gebleken .
Art . 2.
Artt . 6 en 10 van gemeld besluit vervailen .
Art . 3.
Art . 9 van gemeld besluit wordt gewijzigd als volgt
Aan den voorzitter en elk lid der commissie wordt, zoo zij
ill de plaats woven, waar het examen wordt afgenomen, voor
vacatie toegelegd drle gulden daags.
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Elders wonende, ontvangen zij voor refs- en verblijfkosteri
de vergoeding volgens de tweede klasse, bepaald bij art . 1 van
het Koninklijk besluit van 15 December 1849 (Staatsblad n° . 62),
ten ware zij worden benoemd in eene betrekking, waarvoor
bij dat besluit of bij de wet, eene hoogere vergoeding is
bepaald .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
1Yota . Bij besluit van den 4 Augustus 4852 (Staatsblad ne 436)

werd , met wijziging der bovenstaande bepalingen , voorgeschreven, dat de inschrijving op de rolle der studenten aan eene
Hoogeschool of het Athenaeum to Amsterdam of to Deventer ,
voortaan zal geschieden zonder dat het noodig zij eenig getuigsehrift omtrent vroegere studies to vertoonen .
Bij besluit van den 4 Augustus 4853 (Staatsblad n°, 34) is
wederom bewijs van met vrucht volbragte studies, of wel een
voldoend examen gevorderd, nit aanmerking
dat het noodzakelijk is dat zij, die een akademischen graad
wenschen to verkrijgen, tot bet aanhooren van Hooger onderwijs, behoorlijk zijn voorbereid ;
dat door de ophef6ng van bet examen, ingesteld bij Koninklijk
besluit van den 23 Mei 4845 (Staatsblad n° . 25) , zonder dat
daarvoor andere bepalingen zijn in de plaats gesteld, de noodige
waarborgen, ten opzigte van die voorbereiding ontbreken ;
dat, in afwachting eener eindregeling der taken van bet
Hooger Onderwijs, hierin reeds dadelijk behoort to worden
voorzien .
Zie wijders hiervoren bladz . 89 .
5 Julij 1850 (Staatsblad n° . 38) .
Besluit, houdende regeling der voorwaarden, en vaststelling
der bepalingen , waaronder vrijsfelling van hriefport, ter nitvoering van art . 33 der wet van den 12 April 1850 (Staatsblad
n°. 15), w ordt verleend .
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iota . De vroeger verleende vrijstellingen blijven van kracht tot
dat daarin nader door den Koning zal zijn voorzien . (Zie de
wet van den 12 April 1850, Staatsblad n°. 15, eri de daarbij geplaatste Nota hiervoren op bladz . 296,)
De algemeene voorschriften , ten aanzien der vrijstelling ~'an
briefport in aeht to nemen, bepalen zich hoofdzakelijk tot de
volgende
De vrijstelling wordt slechts toegestaan voor briefwisseling
over ambts- of dienstzaken, waarin hat algemeen belang betrokken is .
Zij bepaalt zich in den regal tot hat port van binnenlandsche
briefwisseling,
De brieven of paketten voor welke vrijstelling is toegestaan,
warden onder kruisband verzonden .
De kruisbanden bestaan nit twee reepen stevig papier, door
elkander gestoken, of aan elkander vastgehecht en verzegeld, zoodat dezetve niet van den brief of hat paket kunnen worden geligt zonder hat zegel to schenden, dock tevens ingerigt in diervoege , dat ten minste een tiende gedeelle der oppervlakte van
den brief of hat paket onbedekt blijft , of dat , wanneer door
eene der haide reepen de geheele oppervlakte bedekt wordt, de
andere slechts tar halve breedte van den brief of hat paket
worde aangelegd .
De stukken onder kruisband verzonden, worden niet op zich
zelve gesloten .
Van de verzending onder kruisband zijn vrijgesteld
de brieven of paketten , gerigt aan de autoriteiten of ambtenaren, die niet verpligt zijn hunne eigene brieven, onder
kruisband to verzenden (Dit is bet geval met de Hoofden
der Depar ternenten van

.4lgemeen bestuur, de hooge

&Staats collegian en andere hooge Staats-ambtenaren .)
de brieven of paketten, die door vorm of omvang ongegeschikt zijn voor eene zoodanige wijze van inpakking .
Daaronntrent wordt eene door den afzender onderteekende
verklaring op den omslag gesleld ;
de brieven of paketten onder voorzorg van aanleekening to
verzonden ;
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1 ~, de brieven of paketten bestemd naar het buitenland of naar
de kolonien, in zoo verre daarvoor vrijstelling verleend is .
De amirtenaren der postkantoren zijn bevoegd, om van de af-

of ontvangers der onder 2°, en 3° . vermelde brieven of
paketten to vorderen , dat die in hun bijzijn worden geopend ,
ten einde zich to verzekeren , (tat daarin alleen papieren tot
ambts- of dienstzaken betrekking hebbende, gesloten zijn .
In elk geval worden de brieven of paketten in flier voege
ingepakt, flat zij genoegzaam tegen het gevaar van beschadiging
onder weg zijnn verzekerd .
Wanneer de omvang der paketten flit vordert , worden zij
door de afzenders met touw omwonden .
let maximum van het gewigt van ieder ambts-paket met de
post to verzenden, wordt op vijf pond bepaald .
zender •s

Stukken boven flit gewigt voor denzelfden persoon bestemd ,
worden in twee of meer paketten verdeeld .
Alleen de brieven of paketten, die ondeelbare stukken be vatten, worden tot een gewigt van hoogstens tien pond toegelaten ,

ten zevolge van eene door den afzender onderteekende

verklaring, daaromtrent op den omslag van bet paket to stellen .
De verzending van brieven of paketten die niet aan de hierboven omschreven vereischten voldoen, kan op de postkantoren
worden geweigerd . De afzenders van portvrije brieven of paketten zijn verpligt dezelve op den omslag to waarmerken door
bet stellen hunner gewone naamteekening en met vermelding
der ambtsbetrekking, waarin door hen aanspraak op vrijstelling
wordt gemaakt, ten ware hun bij het verleenen van die vri-jstelling is vergand de eigenhandige waarmerking door den afdruk van een stempel , ric ambtsbetrekking waarin de vrijstetling is verleend vermeldende , to vervangen .
De waarmerking van de brieven of paketten afkomstig, van
coliegien of eommissien , geschiedt door den voorzitter, of wet
door den secretaris of griflier .
Bij afwezighei~i of wettige verhindering van den ambtenaar,
wiens naamteekening gevorderd wordt, geschiedt de waarmerking door den persoon (lie tijdelijk met de waarneming der
ambtsbetrekking is belast .
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De brieven of paketten waarvoor aanspraak op vrijdom wordt
gemaakt, worden op het postkantoor, door of namens den afzender, aan een der ambtenaren overhandigd .
Bij het alsdan ontdekken van eenig verzuim of andere omstandigheid, die het toepassen van den vrijdom zoude beletten,
worden zij dadelijk teruggeven .
De brieven of paketten wier uitwendige toestand niet voldoet
aan de hierboven vermelde voorwaarden, en die niet bij het op
de post bezorgen zijn teruggegeven, mitsgaders die, welke in
de brievenbus zijn gevonden, worden met het gewone briefport
belast . De portvrije brieven of paketten worden niet van wege
het postkantoor bestetd , dan wanneer hun omvang, gewigt en
petal dit toelaat, zonder dat de dienst der hestelling van de gewone brieven er door wordt belemmerd . De overige worden
door de zorg der personen voor wie zij bestemd zijn , van bet
postkantoor afgehaald .
De vrijstelling vervalt door het insluiten van andere afzondertijk geslotene brieven, of van stukken of voorwerpen, die
vreemd zijn aan de openbare dienst, waarvoor de vrijstelling
is toegestaan ; onverminderd de straf bepaald bij art . 25 en
volgende der wet van den 92 April 9850 (Staatsblad n°, 15.)
De afzender wiens naamteekening op den omslag gevonden
wordt, is aansprakelijk voor de gevoigen der overtreding .
De brieven of paketten, waaromtrent het vermoeden eener
overtreding bestaat, worden met het gewoon port belast, en daarvoor aan hem , voor wien zij bestem~i zijn , aangeboden, Deze
is verpligt het port to betalen , behoudens zijn verhaal op den
afzender, of wet den brief of het paket op het postkantoor, in
tegenwoordigheid van den eerst aanwezenden ambtenaar, to
openen, of door iemand , daartoe behoorlijk van zijnentwege
gemagtigd, to doen openen, liij tiveigering van het een en ander,
of wanneer hij zich binnen vier en twintig urea, na eene daartoe
aan hem door d€n directeur van het postkantoor gerlgte schriftelijke uitnoodiging, niet heeft verklaard, wordt er door dezen
van het een en ander proces-verbaal opgemaakt , hetwelk, met
den ongeopenden brief of pakct, aan bet Departement van Finaneien wordt ingezonden .
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tndien de opening heeft plaat gehad op de zoo even gemelde
wijze, worden de stukken, die aanspraak hebben op vrijstelling, in ieder geval portvrij uitgereikt, maar daarentegen de
bijzondere brieven of andere voorwerpen, waarvoor geese vrijstelling is toegestaan, nevens den omslag, waarin bet een en
antler was besloten , door den directeur of anderen ambtenaar,
die hem vervangt, in beslag genomen, en nevens bet daarvan
opgemaakt proces-verbaal, aan bet Departement van Financier
overgelegd .
De ontvangers van portvrije brieven of paketten, welke buiten
de bier opgenoemde gevallen, daarin brieven vinden voor andere
personen bestemd, en waarvan de insluiting niet door de postbeambten was opgemerkt, zijn verpligt die brieven op bet postkantoor to doer bezorgen, om, bezwaard met bet gewone port,
aan de belanghebbenden to worden uitgereikt . Bij verzuim
daarvan , worden zij als medewerkers tot de overtreding beschouwd .
De Minister van Financier geeft van de bij hem ontvangers
processes-verbaal, wegens de aangehouden brieven of stukken,
kennis, zoowel aan den afzender der in beslag genomen voorwerpen, als aan bet hoofd van bet departement waaronder de
afzender ressorteert,
Bij die kennisgeving wordt aan den belanghebbende een termijn
van veertien dagen gesteld , hetzij om zich to zuiveren , hetzij
om, des verkiezende, de toepassing der bepalingen van de tweeds
zinsnede van art . 43 der wet van den 42 April 4850 (Staatsblad n°. 15) to zij sen behoeve to kunnen inroepen, en alzoo,

of bet maximum der boete vrijwillig to betalen, of, to diet
zake, sere transactie to verzoeken .
Na verloop van dies termijn, en daarvan gees gebruik gemaakt
zijnde, wordt de zaak, wanneer dezelve daarvoor vatbaar is,
in regten vervolgd, op den voet, die ten aanzien van bet verboden brievenvervoer bepaald is .

6 Julij 1850 (Staatsblad n° . 39,)
Wet, regelende de zamenstelling en de magt van de Provincials
Staten, waarbij order anderen is bepaald
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art . 21, das ties lidmaatsch rp der Staten onvereenigbaar is
met de betrekkin ; van geestelijke of bedienaar van
de Godsdienst .
~~ 39, das tie Grifl'rer riles to geiijk met zijn ambt wag be kleeden de betrekking van hoogleera_rr , lector of
onderwijzer .
>> 33, das de leden van Gedeputeerde Staten , riles met die
hetrekking to gelijk molten bekleeden die van hoog~
leeraar , lector of onderwijzer .
» 107, (tat op de hegrooting der enkel provinciale nit„avers
worden gebragt de kosten van verpleging der arme
krankzinnigen, mitsgaders aile uitgaven, in het pro vinciaal belang noodig , of door bijzondere wet ten
aan de provincie opgelegd .
e 127, das tie Staten worden belast met de uitvoering van
de wets-bepalingen en aigemeene rnaatregelen vary
inwendig bestuur , hetreffende
a, het onderwijs, voor zooveel het words gegeven
op scholen, door de provincie, door gemeenten
of bijzondere personen opgerigt ;
b, het armbestuur ; en voorts van alle wetten, welker uitvoering hun door den Koning words opgedragen .
22 Jutij 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij de beteekenis der
woorden : « proceder au r ceremonies religieuses a voorkomende
in art . 199 van het code penal, op de volgende wijze is verkiaard :
(t das zoowel nit deze woorden zelve in derzelver zamenhang,
eats nit het kennelijk (toe! van het geheele artikel volgt, das
edaaronder moet worden verstaan niet het verrigten van deze
):of gene godsdienstige plegtigheid, overeenkomende met, of
egelijkende naar eerie der' piegtigheden, welke bij de godsdienstige
eviering van een huwelijk gewoonlijk plaats hebben, maar het
»bedienen van al die plegtigheden, welke, volgens het voor-

311
~)schrift of de gewoonte der Kerk, to zamen daarstellen de godsR
~~dienstige viering van een huwelijk . »
Op grond daarvan heeft de Hooge Raad aangenomen en in
betrekking tot de aanhangige zaak beslist :
(c Dat daaruit volgt, dat ter beantwoording der vraag, of in
~leze hebben piaats gehad de, in de Roornsch Katholijke Kerk
gehruikelijke, huwelijks-plegtigheden, behoort to worden nagegaan, niet wat, volgens de voorschriften der Trenlsche Kerk
vergaderin,; , ten aanziien van het wezen van bet huwelijk is
bepaald, rnaar weike plegtigheden daarvoor zijn voorgeschreven
in het rituale romanum, en bepaaldelijk in dat gedeelte, hetwelk
tot opschrift heeft : rites celebrandi matrimonii sacramentum,
en dat de inhoud daarvan moet worden vergeleken met de
feitelijke beslissing van bet beklaagde vonnis .
Dat daarbij feiteli,jk is aangenomen, dal, nadat hadden piaats
gehad de, hij de wet voorgeschreven, burgerlijke afkondigingen
van een voorgenomen huwelijk, de requirant bij zich heeft ontboden den bruidegom en de hruid en den vader dezer laatste
met drie personen ,die moesten dienen als getuigen bij het to
verrigtene ; -- dat hij al deze personen heeft ontvangen in een
vertrek zijner wooing, terwijl hij was gekleed in burgerkleederen ; -- dat hi,j, na jets to hebben voorgelezen , hetwelk
echter door de getuigen niet is begrepen , aan den bruidegom
en de bruid, die mast elkander stonden, heeft gevraagd, u of zij
»elkander tot man en vrouw wilder hebhen, e en op beider
bevestigend antwoord heeft gezegd : ugeeft elkander de regter»hand, a dat dit toes door beider is geschied, en dat zij toes
hebben beloofd hunne kinderen in de Roomsch Katholijke godsdienst to doer opvoeden .
Dat, wel is waar, eenige der in deze piaats gehad hebbende
verrigtingen eenigzins overeenkomen met een gedeelte der bij
genoemd rituale voorgeschreven huwelijks-plegtigheden : dock
dat het niet blijkt, dat zijn verrigt onderscheidene andere plegtigheden, weike uit hares aard moeten worries geacht to behooren tot het wezen van dies rites .

bat (daargelaten nog, dat, volgens dat ritual, de plegtigheid
behoort to geschieden na drie voorafgegane kerkelijke afkondigingen en in de kerk, de Priester daarbij moet zijn gekleed
in bet daarbij roorgeschreven plegtgewaad, en moet zijn bijgestaan door eenen, merle in plegtgewaad gekleeden clericus,
al hetwelk in deze niet heeft plaats gehad ; - en dat verder
daarbij zijn vermeld ionderscheidene andere plegtigheden, van
aI welke in deze niet is gebleken .
Dat daarbij in het bijzonder is voorgeschreven, dat de Priester,
nadat bruidegom en bruid elkander hebben gegeven de regterhand, moet uitspreken de woorden : ego conjungo vos in matrimonium. In nomine pains et /1111 et spiritus sancti, amen ;
immers soortgelijke, overeenkomstig den plaatselijken ritus,
waarvan almede niets is bewezen .
Pat in hooger• beroep niet is aangenomen, dal de requirant zoude
hebben gezegd : e flu zijt gij getrouwd, e en dat zelfs deze
woorden niet zouden uitdrukken de plegtige door den Priester
uitgesprokene vereeniging ; -- en dat nog veel minder een der
beide (elk slechts op de verklaring van eenen, in hooger beroep gehoorden getuige berustende, en niet als bewezen aangenomen) gezegden : « nu zijt gij een paar, )) of elk hoop dat gij
»ueel zegen moogt hebben, o zoude kunnen worden aangemerkt
als de uitdrukking der priesterlijke vereeniging .
Dat ook das, wanneer in enkele gevallen mogt kunnen worden
verleend kerkelijke dispensatie van het bezigen van sommige
flier plegtigheden, in deze feitelijk niet blijkt van zoodanige
dispensatie, als zijnde bij bet beklaagde vonnis alleen verrneld,
flat door des requirants gemagtigde is verklaard, flat door hem
is voorgelezen de dispensatie of ophefng van bezwaren, welke
er, uithoofde der verschillende geloofsbelijdenis, tegen het voorgenomen huwelijk bestonden .
Dat, bij het beklaagde vonriis niet voorkomt eene uitdrukkelijke
feitelijke beslissing, flat bruidegom en bruid wares van verschillende geloofsbelijdenis ; - flat echter, wanneer al, op grond
van eenige in bet vonnis voorkomende uitdrukkingen, deze
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mstandigheid in deze mogt kunnen worden aangenomen, deze
op zich zelf zou genoegzaam zijn ter uitslgiting der toepasselijkheid van art . 199 van bet Wethoek van Strafregt .
Dat, immers, bet bedienen der golsdienstige plegtigheden van
een huwelijk in de Roomsch Katholijke Kerk niet mag plaats
hebben, wanneer, of de bruidegom, of de bruid, niet tot die
Kerk behoort ; - en dat, warineer voor zoodanig geval is ver-

t

leend eene Pauselijke dispensatie tot bet aangaan van een huwelijk,
ook dan echter niet mag plaats hebben eene cooperatio activa
van den Parochus, ntaar alleen eene mededeeling dier dispensatie
door eenen daartoe gedelegeerden Priester, hetzij den Parochus,
hetzij eenen anderen, na voorafgegane belofte dat de kinderen
in de Roomsch Katholijke Kerk zullen worden opgevoed, en
zulks wet in tegenwoordigheid van twee getuigen, dock buiten
eenige kerkelijke afkondiging en zonder eenige kerkelijke plegtigheld, of eenige huwelijks-inzegening,
Dat derha lye bij bet beklaagde vonnis op de, als bewezen
aangenomene, daadzaken verkeerd is toegepast art . 199 van bet
Wetboek van Strafregt . a
Op deze gronden beeft de llooge Raad bet beklaagde, in
hooger heroep gewezen vonnis der Arrondissements-regthank
to Leijden, van den 12 April 1850, alleen echter voor zoover
daarbij op nieuw is refit gedaan, vernietigd, en doende wat
de regthank, op nieuw refit doende, had behooren to doers,
verklaard, a dat de, als bewezen aangenomene, daadzaken daar»stellen noch misdaad, nosh wanbedrijf, nosh overtreding ; t~
en voorts den requirant to dier zake van alle regtsvervolging
ontslagen . (Zie Arrest 21 April 1840.)
Nota . Het gold in deze zaak de voorziening in cassatie van J . 'Vo . H .
Pastoor der Roomsch Katholijke gemeente Nieuwveen en Zevenhoven, tegen een Vonnis der Arrondissements-regthank to
Leyden, refit doende in hooger heroep, zoo van dien Pastoor
als van bet Openbaar Ministerie, van den 12 April 850, waarbij
was vernietigd bet Vonnis van bet kantongeregt to Woubrugge,
van den 6 Maart bevorens, bij hetwelk bij , ter zake van in
14
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hoedanigheid van R . K . Pastoor aan twee personen to
hebben verrigt godsdienstige plf gtigheden , ter bevestiging van
een huwelijk, zonder dat dit vooraf voor den ambtenaar van
den burgerlijken stand was voltrokken , en zonder dat hij mitsdien daarvan het wettig bewijs had ontvangen, met toepassing
van art . 499 van het Wetboek van Strafregt, was veroordeeld
in eene geldboete van 400 franker , of f 47 en in de kosten ;
en waarbij hij, door de regtbarik, op meow refit doende, to
zelfder zake , met toepassing van hetzelfde artikel, was verwezen
in eene geldboete van f 50, en in de kosten der beide instantien .
zijde

11 Augustus 1850, n° . 21 .
Besluit, luidende
Overwegende, dat ten gevolge van het grenstractaat met
Belgie gesloten (1), de gemeenten Grevenbicht, Oud-Vroenhoven, Hunsel, Ittervoort, Neeritter en Stamproij door de getrokken grensliju zijn doorgesneden, en gedeeltelijk aan het
Koningrijk der Nederlanden zijn gebleven, gedeeltelijk tot het
Koningrijk Belgie zijn overgegaan ;
Overwegeude, dat de raden dier gemeenten, alsmede de besturen der aldaar gevestigde instellingen van weldadigheid en
kerkfahrieken den wensch hehben to kennen gegeven, dat de
goederen, renter en kapitalen , die aan ieder homer toebehooren , en tot dusverre gemeenschappelijk eigendom zijn gebleven van de fraction, die tot Nederland en Belgie zijn overgegaan, molten worden gescheiden, en aan elk diet fractin
bet haar toekomende gedeelte toebedeeld ;
Overwegende, dat, ten einde deze zaak behoorlijk worde geregeld,
bet noodig is voorgekomen, dat van de zijde van dit Rijk Commissarissen worden benoemd, welke ten aanzien dezer aangelegenheid in overleg treden met de Commissarissen, die tot dat einde
van de zijde van Belgie zijn benoemd ;

(1) Bij Koninklijk besluit van den 15 Februarij 4844, Staatsblad
12, is het hierbedoeble grenstractaat afgekondigd .

ne,
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Overwegende, dat bet nutti , is voorgekomen, aan dezelfde
Commissarissen op to dragen de regeling der verdeeling van de
Stamproijerheide, waartoe magtiging is verleend bij Koninklijk
besluit van den 1 September 1848, n° . 64 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 1 Angustus 1850 n 115, tweede afdeeling en
van Onzen Minister van Buiteulandsche Zaken, voorloopig belast met bet bestuur van bet Departement voor de Zaken der
Roomsch Katbolijke Eeredienst van den 8 Augustus 1850 n° . I3i 2 s
Hebben goedgevonden en verstaan
1° . Goed to keuren dat tot eene verdeelingwordeovergegaan
van de goederen, renters en kapitalen toehehoorende aan
bovengenoemde gemeenten en de daar gevestigde openhare
inrigtingen van weldadigheid en kerkgabrieken , wier
grondgebied ten gevolge van bet grenstractaat met Belgie
is doorgesneden .
2° . Tot Commissarissen van wege dit Rijk, zoowel tot regeling dezer zaak als tot verdeeling der Stamproijerheide ,
waartoe magtiging is verleend bij Koninklijk besluit van
1 September 1848 n° . 64, to benoemen Jhr . R . H . 0 . Sandberg en Jhr . K . E . M . Rut's van Beerenbroek, leden van
Gedeputeerde Staten van bet Hertogdom Limhurg .
3 Eervol ontslag to verleenen aan den beer L . F . H . Beerenhroek, vroeger Districts-Commissaris to Roermond,
als Commissaris voor de verdeeling van de Stamproijerheide, waartoe bij, bij besluit van den 1 September 1848
n 64, is benoemd .
Onze Ministers voornoemd zijn helast met de uitvoering dezes,
waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister
van Buitenlandsche Zaken . (Zie Wet 4 Fehruarij 1843, Staatsblad n° . 3, en de daarbij geplaatste Nota op bladz . 248 249
van den Zevenden Jaargang van dit Handboekje .)
19 Augustus 1850 (Staatsblad n° . 41) .
Besluit, luidende ;

3'16

Gezien hot Koninklijk besluit van den 22 December 1848 (StaatsP
blad n°. 93), waarbij bepaald wordt, dat voortaan ten behoove
van de algemeene hurgerlijke begraatplaatsen goons retribution
molten worden geheven voor lijken, die niet op die hegraafplaatsen, maar elders worden ter aarde besteld ; en dat de daarmede strij iige bepalingen, in provincials en plaatselijke verordeningen en tarieven van begrafenisregten voorkomende,
zoodra mogeiijk moeen worden herzien ;
Overwegende, dat, volgens bet tarief van begrafeniskosten
voor Leeuwarden, vastgesteld door den raad dier stall den
6 November 1845 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van
5 Maart 1847, n 95, bepaalde retribution worden geheven
voor lijken die buiten de gemeente worden vervoerd , en dat
hot plaatselijk bestuur dier stall tot dus verre in gebreke is gehleven , dat tarief to wijzigen en voorts aan Onze goedkeuring
to onderwerpen ;
Overwegende, dat, ter ophef ng van den shijd tusschen dat
tarief en bovengenoemd Koninklijk besluit bestaande, bet noodig
is voorgekomen, gebruik to makes van de magi Ons bij art . 140
in verband met art . 133 der Grondwet toegekend ;
Gezien de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 24 Julij 1830, n° . 100, tweeds afdeeling ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 12 Augustus
1850, n°. 7) ;
Gezien hot nader rapport van Onzen Minister voornoemd,
van den 18 Augustus 1850, left . A . tweeds afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan
Het tarief van begrafeniskosten, vaslgesteld door den raad
der stall Leeuwarden den 6 November 1845 en goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 5 Maart 1847, n° . 95, to schorsen, tot
dat dit tarief door den raad in den zin van hot Koninklijk besluit van 22 December 1848 (Staatsblad n° . 93) zal ziju gewijzigd en aan Onze goedkeuring onderworpen .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat aan den Raad van State in af-
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schrift medegedeeld en in het Staatsblad geplaatst zal worden .
13 September 1850 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Arnhern, waarbij,
onder anderen, is beslist, dat het besluit van een kerkbestuur,
krachtens zijn reglement in behoorlijke vormen genomen, tot
ontzetting van den koster uit zijne bediening, allezins kracht
heeft, als het niet door hoogere magt is vernietigd ; en dat bet
verlies flier bediening, tot onmiddelijk en natuurlijk gevoig ;
heeft, het ophouden van de daaraan verbondene ambtsvoordeelen
en dus ook de verpligting medebrengt tot dadelijke ontruiming
der kosterij, welke onder het beheer van bet kerkbestuur staat .
30 September 1850 .
Vonnis vary het Kantongeregt to Boxrneer, waarbij is aangenomen, flat een zedelijk ligchaam (persona moralis) zich aan
geene overtreding kan schuldig makers , noch , volgens de algemeene beginselen des Wetboeks van Strafregt, strafbaar kan
zijn, ten zij, bij eene speciale wet, tegen zoodanig ligchaam ,
uitdrukkelijk en met name geldboeten worden bedreigd . (Zie
Arrest 2 April 1850 .)
3 October 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, onder anderen, is
beslist
Dat het regt , aan een liefdadig gesticht, bij een bijzonder
octrooi gegeven, om, casu quo, nalatenschappen van verpleegden bij overlijden naar zich to nemen, evenzeer een erfregt is,
als plat hetwelk op de algemeene burgerlijke wet is gegrond en
mitsdien ook daarop, even zoo seer als op alle erfenissen , van
toepassing is de bepaling van art, 1 der wet van den 27 December 1817 op bet successieregt, houdende, flat deze belasting
wordt geheven van de waarde van al wat door overlijden wordt
geirfd of verkregen in den boedel van een ingezeten des Rijks,
sander flat de wet eenige onderscheiding maakt of flat erven
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plaats hoofs , ab intestata, ex testamento, uit krachte der algemeene burgerlijke wet, of uit krachte van een wettig geoctrooijeerd bijzonder erfregt, maar dat alleen vereischt words,
das hot nagelaten good wont verkregen door overlijden .
Dat hot ten eenemale onaannemelijk is, om , bij eerie willekeurige fictie van wet, de gestichten, die, uit krachte van een
bijzonder octrooi, de nalatenschappen van door dezelve verpleegden naar zich to nemen, als natuurlijke of wettige ouders
to beschouwen, en op dien grond, de vrijstellingen den belastingwet van hot refit van successie, die alleen aan ouders zijn gegeven, op zoodanige gestichten, to widen toepassen .
19 October 1850, n° . 44 .
Besluit, waarbij words goedgekeurd de door de Staten der
provincie Friesland, bij bun besluit van den 9 October 1850,
vastgestelde intrekking van art . 12 van bet Reglement op hot
begraven van lijken in die provincie, luidende
((Voor bet uitvoeren van lijken buiten de gemeente in welke
))de overledene ingezeten is geweest, of in welke hij is overaaleden, zullen geene retribution, dan de gewone begrafenisaaregten molten worden geheven, voor zoover er eerie algemeene
a;begraafplaats bestaat .
23 October 1850, n°. 70 .
Besluit, houdende goedkeuring der resolutie van de Staten
der provincie Noordbrabant van 26 September 1850, n° . 5,
waarbij art . 7 van bet provinciaal Reglement op bet begraven
van lijken , goedg ekeurd bij Koninklijk besluit van den 22 Maart
1831, n ° . 101, vervangen words door de volgende bepaling :
((let zoogenaamde verluiden den dooden, zal alleen gedu»rende hot nun den begraving molten plaats hebben .
«In de gemeenten en huurtschappen Cuyk en St . Agatha,
uGroot- en Klein-Linden, Beers, Gasses, Escharen, Grave, Velp,
»Reek, Herpes, Overlangel, Neerloon, Ravenstein, Huisseling en
-aNeerloon, Deurzen en Dennenburg, Neerlangel, Demon, Die-
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)den, Haren, Megen, Macharen, Oijen en Teeffelen, Lithoijen,
oyLith, Alern, Maren en Kessel, Empel en Meerwijk, Bokhoven,
»Engelen, Orthen, Rosrnalen, Nuland , GefFen, Oss, Berehem,
~~ Heesch, Schayk, Vlijmen, Haarsteeg, Hedikhuizen , Herpt en
))Bern, Heusden, Aalburg, Wijk, Veen, Andel (Op en Neer-),
'~Giessen , Rijswijk, `'oudrichem, de Werken en Sleeuwijk ,
}Werkendam, Almkerk en Uitwijk, Emmikhoven en Waardphuizen, Dussen, Meeuwen, Hill en Bahilonienhroek, Eethen,
))Genderen en Heesbeen, Drongelen, Doeveren, Hagoort en Gan»soijen, Oudheusden en Elshout, Nieuwkuik, Drunen, Baard?wijk, Waalwijk, Besoijen, Sprang, Capelle, Vrijhoeven Cappel,
s)Waspik en Raamsdonk zal hat verluiden der dooden, zoolang
))de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater plants heeft,
pvolstrekt niet molten gesehieden, ten einde de bewoners van
))naburige streken en plaatsen niet noodeloos to verontrusten,
pals zijnde bet luiden , gedurende dies tijd, een der bepaalde
t)seinen van doorbraak of gevaar . ?~
1 November 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist, dat, daargelaten de vraag, of naar de wet van den 28 November 1818
(Staatsblad n 40) een behoeftige bet refit heeft om onderstand
van eene diakonie to vorderen, en of die we aan eene diakonie
de verpligting oplegt, om dezen of genen to bedeelen, echter
in alle geval uit art . 13 flier wet volgt, flat eene diakonie,
wanneer zij onderstandsgelden heeft uitgereikt aan een' behoeftige, die niet tot haar behoorde, moat geacht Worden die gelden to hebben uitgereikt voor en namens de installing, waarbij
later zou blijken, flat de behoeftige zich had kunnen aanmeiden, alsmede flat laatstgenoemde diakonie gehouden is tot
restitutie der gemaakte kosten van provisionelen onderstand .
(Zie Arresten 21 Junij 1850, 19 Mart 1852, 3 December 1852
en 2 Decmher 1853, mitsgaders hat Vonnis van den 11 November 1850,)
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11 November 1850 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Assen, waarbij
de, door eene diakonie gevraagde, toelating, om kosteloos to
procederen tot teruggave van verstrekte alimentatie aan behoeftigen, die elders bun domicilie van onderst and hadden,
wordt geweigerd op grond van de volgende beginselen ;
Dat alle bedeeling of armverzorging, door eene diakonie uitgereikt , moet en alleen kan worden beoordeeld overeenkomstig
den aard dezer zuiver kerkelijke instelling .
Dat bet uitreiken van liefdegaven door eene diakonie nimmer
moet geacht worden to hebben plaats gehad, of plaats to bebben, met bet doel van terugontvangst, of als voorschot, maar
enkel en alleen kan en moet aangemerkt worden als een werk
van liefde, als eene schenking, overeenkomende met de ware
en eenige bedoeling van de christelijke instelling van diakenen,
welke alleen kept een domicilie van verhlijf op bet oogenblik
wanneer, en op de plaats waar de behoefte tot understand wordt
gevoeld .
Dat, wanneer eene diakonie eenige liefdegaven als gedane
voorschotten konde terugvorderen, hetzij dan van de bedeelden
zelven , hetzij van andere personen of zedelijke ligcharnen, zoodanige kerkelijke instelling geheel tot een ligchaam van burgerlijk fluancieel beheer, tot bank of dergelijke instelling zou ontaarden , geheel vreemd aan den aard barer instelling . (Zic fret
hierboven vermeld Arrest van den 1 November 1850, waarbij
van tegenovergestelde beginselen is uitgegaan .)
13 November 1850.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Middetburg,
waarbij under anderen is beslist, dat een extract uit bet doopboek eener Roomsch Katholijke gemeente, loopende over bet
jaar 1814, niet voor een acte van geboorte kan subintreren .
Nota . Bij eerie beschikking van de Arrondissements-regtbank to
Groningen van den 15 October 4 842 is aangenomen, dat de

wettelijke bepalingen omtrent het verbeteren van geboorte-acten,
ook kunuen worden toegepast op doop-acten , voor zoover deze
laatsten subintreren voor de acten van geboorte van hen, die
geboren zijn voor de invoering der Fransche wetgeving en de
daarstelling der registers van den burgerlijken stand .
19 November 1850 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen
dal, naar den letter en den geest van art, 1 der wet van
den 1 Maart 1815 (Staatsbtad n° . 21), door de woorden openbare arbeid moeten worden verstaan zoodanige werkzaamheden,
die naar buiten werken, en daardoor voor een ieder zigthaar
zijn ; en dat daarotrder in een gezonden zin, merle moet woe den begrepen het draaijen der wieken, of de werking van emn
moles, die door den wind wordt bewogen ;
dat hiertegen niets kan afdoen, dal de werkzaamheden van
den molenaar, bij het males van den moles, uit den aard der
zaak, geheel binnen het gebouw moeten worden verrigt, char
loch, indien al deze stelling zoo algemeen waar mogt zijn, die
werkzaamheden zich niet uitsluitend binnen de wanders bepalen,
maar door uitwendige teekenen, en bepaaldelijk door het draaijen
der wieken, voor het publiek zigtbaar zijn . (Zie Vonnis 20 Augustus 1846, als ook Arresten 18 April en 9 December 1851 .)
JVota . Het gold hier de voorziening in cassatie tegen een vonnis

van de Arrondissements-regtbank to Zwolle , op den 25 Julij
1$50 in hooger beroep gewezen, waarbij een molenaar, met
vernietiging van een vonnis van den kantonregter to Steenwijk,
van den 25 April to voren , ter zake van bet uitoefenen van
openbaren arbeid op een Zondag, zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur, met toepassing van artt . l en 6
der wet van den 1 Maart 1845 (Staatsblad n° . 21) was veroordeeld in geldboete .
28 December 1850.
Vonnis

van

de Arrondissements-regtbank to Gorinchem,
waarbij de regtsvraag : ((of de proceskosten, gevallen aan zijde
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))der partij, die admissie gratis verkregen en haar proces geawonnen heeft, dock die dezelve proceskosten, waarin hare
»wederpartij is verwezen, niet op die wederpartij verhaalt,
»van de triumpherende partij zelve kunnen worden gevorderd?a
bevestigenci woodt beantwoord, en zulks op grond van art . 869
van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, hetwelk geene
andere opvatting toelaat, dan dat, in cas van triumph van
hem, die de toelating van kosteloos to procederen verkregen
heeft, alle proceskosten, aan zijne zijde gevallen , op denzelven
zullen kunnen worden verhaald, even alsof er niet kosteloos
ware geprocedeerd . (Zie Arrest 3 December 1844,)
1Yota . Bij cut vonnis is wijders flog in overweging genonien

dat, welke aanmerkingen ook op de redactie van genoemd
art . 869 mogen kunnen worden gemaakt, rle in hetzelve voorkomende woorden : a Op denzelven kunnen worden verhaald
nimmer kunnen zien op bet vrouwelijk woord wederpartj,
maar op hem, die de toelating verkregen heeft ;
dat, wel is waar, in het Periodiek woordenboek in taken
van registratie enz , uitgegeven in bet jaar 1843, op bladz, 23,
eene missive van den toenmaligen Minister van Justitie, van
25 Mei 1841, n 75, woodt aangehaald, houdende, (later geene
uitdrukkelijke bepaling zou bestaan, van welke partij de proces
.nkostem wrdngevo icasnverodlig
niet gratis geadmitteerde partij, vermits het woord «denzelven
in art . 869 B . R . noodwendig als eene drukfout zou moeten
worden aangemerkt, dock dat de regter niet vermag, in eene
door de wetgevende magi vastgestelde en afgekondigde verorde- •
fling, bet bestaan eener drukfout van zoodznigen aard aan to
nemen, waardoor de wetgever joist bet tegenovergestelde zou
bepalen van hetgeen hij werkelijk verordend heeft, daar loch
in eene wet dergelijke misstellingen, zoo ze bestaan , alleen
door de wetgevende magi kunnen worden hersteld, terwiji de
task van den regter alleen is, de wet toe to passen , zoo als ze
is liggende ;
dat, al mogt ook kunnen worden aangenomen, dat genoemd
art, 869 B, R, in dies tin zou moeten worden opgenomen, dat

in cas van triumph der gratis geadmitteerde partij, de aan hare
zijde gemaakte proces-kosten op de wederpartij kunnen worden
verhaald, voor dat geval echter, bij de aangehaalde missive
van den Minister van lustitie, teregt is verstaan , dal de practizijns of bet bestuur der registratie of griflie de, voor de gratis
geadmitteerde partij aangewende of in debet gestelde kosten
alleen van die gratis geadmitteerde triumpherende partij in
regten kunnen vorderen ;
dat de admissie gratis kennelijk alleen is vastgesteld, om aan
arme en onvermogende personen, of aan besturen, die daarmede
worden gelijk gesteld , de gelegenheid to verschaficn om hunne
regten to doen gelden , zonder verpligt to zijn de daartoe benoodigde proces-kosten voor to schieten, maar dal de door de
practizijns gemeriteerde salarissen, met de kosten van deurwaarders, griffie en registratie, in geeneri deele zijn kwijtgescholden, maar integendeel moeten worden betaald, mdien de
gratis geadmitteerde partij heeft getriumpheerd ;
dat zulks volgt, vooreerst, uit de bepaling, dat zegel-, grilleen registratie-regten in debet worden gesteld ; en, ten tweede,
uit bet voorschrift an art . 867 B. R ., dat de kosten, vereischt
tot het vonnis van toelating om kosteloos to procederen, nimmer
kunnen worden verhaald, evenmin op de wederpartij als op
den verzoeker, waaruit voortvloeit , dal de betaling der kosten,
na dal vonnis gevallen, wel kan worden gevorderd ;
dal de wederpartij , die in de kosten veroordeeld is, wel tot
betaling flier kosten kan worden gedwongen, even alsof er niet
kosteloos ware geproeedeerd, loch flat zulks alleen kan geschieden bij executie, door het doen opmaken en beteekenen
van eenen staat van kosten, zoo die niet in het vonnis zelf zijn
begroot, voorts door het doen beteekenen van het veroordeelend
vonnis, en door verder de voorsehriften op to volgen , die in
cas van executie moeten worden in acht genomen ;
flat zoodanige beteekening en uitvoering van een regterlijk
vonnis alleen kan geschieden ten verzoeke der partijen, tusseben
welke dal vonnis is gewezen, maar nimmer ter vordering van
practizijns, deurwaarders, grifliers of ambtenaren van zegel en
registratie, die in dal vonnis geene partijen zijn geweest ;
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dat wet in de Fransche praktijk de veroordeeling in de kosten
door den praktizijn , ten zijnen name en profijte, op de tegenpartij kon worden ten uitroer gelegd, :mils die practizijn
daartoe, op grond van art, 433 Code de Proc . c&., eene
uitdrukkelijke vordering of zoogenaamde demande en distraction
de depens deed, en die vordering bij het vonnis wend toegewezen, dock dat in de Nederlandsche proces-orde nosh bij
art. 869 B . R . , nosh elders eenige bepaling voorkomt, dat een
vonnis, ook met betrekking tot de kosten, door iemand anders
zou kunnen worden ten uitvoer gelegd dan door de partij zelve,
die dat vonnis heeft geobtineerd ;
dat bet dus in den aard der zaak ligt, dat de gratis geadmitteerde triumpherende . partij tot betaling der aan hare zijde
aangewende proces-kosten moet kunnen worden aangesproken,
daar het toch anders in de magi diet partij zou staan, om ,
naar goedvinden, die kosten niet van de wederpartij to vorderen, of wel ten haters behoeve daarover to transigeren , ja
zelfs om die kosten bij executie to verhalen en voor zich to behouden, hetgeen toch, op de hiervoren ontwikkelde gronden,
wel niet de bedoeling eener toelating tot kosteloos procederer :
is geweest .
gl December 1850 (Staatsblad n°. 107) .
Wet, luidende
Allen die dezen zullen zien of hooren lezen, salut ! doers to
weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens
arts . 119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet worden vastgesteld ;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en vcrstaan bij deze
Artikel 1 .
Bet Vilde hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven
voor het jaar 1851, betreffende bet Departement voor de Zaken
tier Roomsch Kathol?jke Eeredienst, wordt vastgesteld als volgt d

I~ke

AFDEELING .

Het Departement.
Art . 1 . Tractement van den Minister . Memorie .
Art . 2 . Tractementen der ambtenaren en bedienden
f 11,500 .00
Art . 3 . Bureau- en locaalbehoei;ten,
benevens drukwerk
- 3,100 .00
Art . 4. Reis- en verblijckosten .
Memorie .

f 14,600 .00
IF"

AFDEELING .

Roomsch-Katholijk kerkgenootschap .
Art . 5. Kerkelijk bestuur, . . . f 19,720.00
Art . 6 . Seminaries - 9,000 .00
Art. 7 . Onveranderlijke competentien
- 21,745 .51 3
Art . 8 . Dienstdoende kerkleeraars . -398,137 .67
Art . 9 . Gebouwen voor de openbare eeredienst bestemd
- 6,200 .00
454,803 .18
IIIdc AFDEELING .
Kerkgenootschap der Oud-bisschoppelijke Kierezy .
Art . 10. Kerkelijk bestuur . . . f 4,300 .00
Art . 11 . Dienstdoende kerkleeraars - 6,400 .00
Art . 12 . Gebouwen voor de open
bare eeredienst bestemd
117emorie.
10,700 .00
IVde AFDEELING .
Pensioenen, wachtgelden, tijdelijke onderstand
en andere afloopende betalingen .
Art . 13 . Pensioenen
Art . 14 . Wachtgelden
Art . 15 . Tijdelijke onderstand .

f 48,720.00
700 .00
. - 3,500.00
52, 920 .00

Vde AFDEELING .

Art, 16 . Onvoorziene uitgaven
3,000.00
Totaal vijf honderd zes en dertig duizend tine ------era twintig golden achttien en een halve cent . . f 536,023 .18 3

Art . 2 .
anneer de sow, in dit hoofdstuk_uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen no . 3,
4, J, 12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, met inachtnewing van het voorschrift
van hat 2de lid van art . 24 der wet van glen 5 October 1841
(Staatsblad n 40), aangevuld worden door overschrijving uit
den post voor onvoorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk
voorkomende .
Art . 3 .
De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften,
het voorschreven departement betretl•e nde, welke hare omschrijving , niet vinden rode artikelen van hat genoewde hoofdstuk,
,worden op deli post voor onvoorziene uitgaven aangewezen .
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posters, als zij gelijksoortige onderwerpen betreihen .
Art . 4 .
Deze wet treedt in werking op den 1 Jarruarij 1851 .
Lasten en bevelen, dat daze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerit ;le Departemeuten, Autoriteiten,
Collegian en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden .
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AANIIANGSEL,
EEVATTENDE

'le wet van den 28 Junij 1854 (&aatsblad n

100

TOT REGELING VAN HET

ARMBESTUUR
EN

DE, OMTRENT DERZELVER GEEST EN STREKKING, VAN
REGERINGSWEGE GEGEVENE INLICHTINGEN .

Voor de kerkelijke armbesturen en instellingen van weldadig~
held is het van hoop belang, dat zij den inhoud en bet hoofd~
doel der hier bedoelde wet kennen en zich van de beginselen,
waarop zij rust, wel doordringen .
Daar die wet, to rekenen van den eersten September 1854, is
in werking gekomen, zal hare opname, in den tegenwoordigen
Jaargang van dit Handboekje, voor de belanghebbenden van
meet nut kunnen zijn, dan wanneer de mededeeling daarvan ,

tot den volgenden Jaargang, w erd verschoven .
• Uit dien hoofde volgt alhier de gedachte wet en de circulaire
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, aan Gedeputeerde
Staten der provincien, met de bijiage, waarbij de geest en
strekking der hooi;dbeginselen, waarop de nieuwe regeling van
het Armbestuur rusten, beknoptelijk zijn toegelicht .
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I.
WET
van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n'. 100)
TOT REGELING VAN HET
ARMBESTUUR .
WIJ WILLEM III,

au

DE GRATIS GODS, KONING DER

NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE°NASSAU, GROOTHERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ ., ENZ ., ENZ .

Allen , die dezen zullen zien of hooren lezen, salut! does to

weten
Aizoo Wij in overweging genomen hebben, dat art . 195 der
Grondwet vordert, dat list armbestuur dour de wet words geregeld ;
Zoo is list, dat Wij, den Raad Van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij daze :
EERSTE HOOFDSTUK .
Van list armbestuur .
EERSTE AFDEELING .

Van insteWngen van weldadigheid, hare oprigting en reglementen .
Art, 1 .

Instellingen van weldadigheid, in den tin deter wet, zijn die
walks armenverzorging, in of blliten gestichten, voortdurend ten
doel hebben .
Op Instellingen, uitsluitend bestemd tot hat voorkomen van armoede, is daze wet niet van toepassing .
Art. 2 .
De wet onderscheidt
a . Staats-, provincials of gemeente..Instellingen, door de
burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd ;
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b . instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de
armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die
kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd ;
c instellingen door bijzondere personen of door bijzondere,
niet kerkelijke, vereenigingen geregeld en bestuurd ;
d . instellingen van gemengden aard, in welker regeling of
bestuur door de burgerlijke overheid en van wege eerie kerkelijke gemeente of door bijzondere personen of bijzondere, niet
kerkelijke, vereenigingen gezamenlijk wordt voorzien .
Art . 3 .
Van alle in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid wordt, naar de onderscheidingen bij art . 2 vermeld,
door de zorg van het gemeentebestuur, eerie list opgemaakt en
bijgehouden .
Art . 4,
De reglementen der gemeente-instellingen, vermeld onder lit .
a van art . 2, worden, binnen eeneu door Ons voor to schrijven
termijn, door den gemeenteraad, met inachtneming van de
hepalingen dezer wet, herzien, of, zoo er nog geene bestaan,
vastgesteld .
De oprigting van nieuwe instellingen van lien aard geschiedt
krachtens een besluit van dien raad, houdende tevens vaststelling
van het reglement .
Art . 5 .
De reglementen der instellingen, vermeld onder lit, d van
art . 2, worden, binnen eeneu door Ons voor
to schrijven tell
mijn, door den gemeenteraad en bet betrokken kerk- ~of bijzonder bestuur gezamenlijk, met inachtneming van de hepalingen
dezer wet , herzien, of, zoo em' nog geene bestaan, vastgesteld .
Daarvan moet blijken door een besluit van den gemeenteraad .
De oprigting van nieuwe instellingen van dien aard en bet
vaststellen van hare reglementen, geschieden op gelijke wijze .
Ar . 6 .
De besluiten der gemeenteraden en de reglementen bij de ant .
4 en 5 vermeld, worden, binnen acht dagen nadat zij zijn vast

gesteld, in afschrift, door den burgemeester en den secretaris
to waarmerken, medegedeeld aan Gedeputeerde Staten . Deze
geven aan den Raad berigt van de ontvangst bin nen acht dagen
nadat het afschrift hun is geworden,
Gedeputeerde Staten zien toe, das die reglementen de noodige voorschriften inhouden tot verzekering van een regelmatig
beheer en das zij mess hevatten, strijdig met de wetten of het
algemeen belang .
Art . 7 .
De hepalingen betreffende de inrigting en het bestuur der instellingen , onder lilt . b en c van art . 2 vermeld , worden door
hare hestuurders aan het bestuur der gemeente waar zij zijn
gevestigd medegedeeld .

Die mededeeling geschiedt, voor de reeds be~laande instellingen , hinnen zes maanden na het in werking treden dezer wet,
en voor ;lie in het vervolg op to rigten, binnen eene maand
nadat zij tot stared komen .
Wijzi gingen der medegedeelde bepalingen worden, hinnen eene
maand na hare vaststelling, op gelijke wijze aan het gemeentehestuur hekend gemaakt .
Indien de instelling niet uits :uitend armenverzorging ten duel
heeft, words de mededeeling heperkt tot hel Been die zorg betreft .
De instellingen voor welke de gevorderde mededeelin niet
hinnen de gestelde termijnen geschiedt, missen van bet oogenhlik van bet verstrijken flier termijnen of tot das zij plaats beefs,
de hevoegdheid hij art, 1691 van het Burgerlijk Wetboek aan
zedelijke ligchamen toegekend , tot bet aangaan van burgerlijke handelingen .
Art . 8.
Alle niet door het Staats- of provinciaal gezag opgerigte godsen werkhuizen, die behooren tot de instellingen, vermeld onder
lift . a en d van art . 2 , zijn , onverminderd bet toezigt das daarop
in verband met hunnen oorsprong , stichtingbrief of andere
verordeningen door anderen moet worden uitgeoefend, onderworpen aan bet toezigt van bet gemeentebestuur .

Van Onzentwege kan, zoo dikwerf Wij dit noodig oordeelen,
door sen plaatselijk onderzoek in die en in provincials gods-en
werkhuizen worden nagegaan, of zij aan hunne bestemming
blijven beantwoorden .
Art . 9,
Zoo bet doel eener instelling van weldadigheid is vervallen ,
wordt bet gebruik barer bezittingen en inkomsten tot sere andere, aan de laatst bekende zoo nahij mogelijk komende, bestemming geregeid , ten aanzien van
a . gemeente-instellingen (art . 2 a), door den gemeenteraad ,
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ;
b, instellingen eener kerkelijke gemeente (art, 2 b ; , door de
bevoegde kerkelijke besturen ;
c . instellingen van bijzondere personen of vereenigingen (art . 2c),
door de oprigters of hunne erfgenamen, en bij ontstentenis of
onbekendheid van deze, door de bestuurders der instelling ; in
bet laatste geval onder Onze goedkeuring ; en
d . instellingen van gemengden aard (art . 2 d), door den gemeenteraad en hot hevoegd kerkelijk of bijzonder bestuur, in
gemeenschappelijk overleg, onder goedkeuring van Gedeputeerde
Staten •
Blijft die regelin g binnen eener voor elk bijzonder geval,
des noodig, door Ons, voor to schrijven termijn achterwege,
dan geschiedt zij door Ons bij eon met redenen omkleed, openbaar gemaakt besiuit . Deze bepaling geldt voor de instellingen,
onder lit, c vermeld , slechts zoo de oprigters zelven of hunne
erfgenamen niet meer in lever of niet bekend zijn .
TWEEDS AFDEELING .

Van opgaven door de besturen van alle instellingen van
weldadigheid to doer, en van collecten .
Art . 10 .
De besturen van alle instellingen van weldadigheid doers jaarlijks, binnen den daarvoor door den Minister van Binnenlandsche Zaken aangewezen termijn, en in den door dezen voor to

schrij%en vorm, ten behoeve van hat verslag bij art . 195 der
Grondwet bedneld, aan bet gemeentebestuur opgave van hat
getal der door hen ondersteunden of verpleegden ; van hat beloop hunner uitgaven voor beheer en voor onderstand van
allerlei aard ; en van dat hunner inkomsten door collecten, inschrijvingen of andere, vrijwillige bijdragen en subsidies .
De besturen der burgerlijke en gemengde instellingen doer
daarenboven alle verdere opgaven, door de Regering noodig
geacht .
Art, 11
De bestuurders, die slat voldoen aan het voorschrift van art 10 .
warden elk met geldboete van vijf en twintig tot vijf en zeventig
gulden gestraft .
Zij zijn hoofdelijk voor hat geheel der gezamenlijk opgelegde
boeten aansprakelijk .
Tegen den bestuurder, die bewijst hat zijne to hebben gedaan
am aan fret voorschrift gevolg to geven, words geese veroordeeling uitgesproken .
Art . 12 .
De besturen der kerkelijke, gemengde err bijzondere instellingen
van weldadigheid moeten, des gevraagd, aan de burgerlijke
besturen opgaven, of een arme, die zich bij een burgerlijk bestuur heeft aangemeld, van hen al das niet onderstand kan
erlangen .
De bestuurders, die daze opgaven slat does binnen veertien
dagen na de aanvraag, worden elk met geldboete van, ties tot
vijf en twintig guides gestraft .
Het 2de en 3de lid van art . 11 is ook in dit geval van toepassing .
Art . 13 .
Openbare inzameling van gelden ten behoeve van instellingen
van weldadigheid, hij wage van toilette, inschrijvingen of op
eenige andere wijze, heeft slat plaats das nadat daarvan, rainstens drie maal vier en twintig uren to voren , schriftelijk kennis
zij gegeven aan hat gemeentebestuur .
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Geene zoodani,e inzameling mag plaats hebben ten behoeve
van insteltingen, die vallen in de toepassing van bet laatste lid
van art . 7 .
Het gemeentebestuur kan de inzameling stuiten .
Zoo bet hestuur der betrokken instelling zich met die stuiting
bezwaard acht, kan bet Onze beslissing inroepen .
Van de toepassing van dit artikel zijn uitgezonderd collecten
in kerkgebouwen bij de uitoefening der openbare eeredienst,
en die, voor instellingen eener kerkelijke gemeente, enkel aan
de huizen van de ledematen dier gemeente .
DERDE AFDEELING .

BepaUngen betreffende bet bestuur van burgerlijke en
gemengde instellingen .
Art . 14 .

Alle daarvoor vathare goederen der gemeente-instellingen,
onder lit, a, en der instellingen onder lit, d . van art . 2 vermeld, moeten voor den koopprijs of de door deskundigen to schatten waarde, tegen brandsehade warden verzekerd .
De verzekering geschiedt, voor de goederen reeds bezeten bij
bet in werking treden dezer wet, binnen drie maanden daarna
en voor die later to verkrijgen, binnen eene maand na den eigen .
doors-overgang .
De hestuurders, die dit hebben verzuimd, zijn, hoofdelijk
voor bet geheel, aansprakelijk voor de schade door dat verzuim
to weeg gebragt . Het openbaar ministerie kan, in bet belang
tier instelliug ; ambtshalve de toepassing dezer bepaling vorderen .
De bepaling van bet laatste lid van art . 11 is bier merle van
toepassing .
Art . 15 .
De beschikbare gelden dier instellingen worden belegd door
aankoop van inschrijvingen in een der grootboeken der Nederr
landsche schuld .
Zij kunnen, na verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten
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ook worden belegd door aankoop van onroerende goederen,
of in rentegevende schuldbrieven
a. van geidleeningen van den Staat, provincien of gemeenten,
under voorwaarde dat de stukken op naam zijn gesteld, en de
verklari,ig inbouden, dat zij slot dan krachtens de bij de wet
gevorderde magtiging kunnen worden vervreemd ;
b. gehypothekeerd op waste goederen, welker onbezwaarde
waarde ten minste een derde boven de to beleggen sum bedraagt .
Tndien Gedeputeerde Staten de gevraagde goedkeuring wei°,eren, kan hot bestuur der betrokken instelling Ooze beslissing
vragen .
Bestuurders, die zich schuldig makes aan grove nalatigheid
in bet beleggen van geidsommen , slot noodig voor het dagelijksch beheer, zijn, hoofdelijk voor hot geheel, de wettelijke
interesten daarvan verschuldigd . Het openbaar ministerie kan,
in bet belang der instelling, ambtshalve de toepassing dezer
bepaling vorderen .
De bepaling van bet laatste lid van art . 11 is bier mode van
toepassing .
Art . 16 .
De besturen flier instellingen behoev r de magtiging van
Gedeputeerde Staten tot bet opnemen van golden ; vervr•e emden .
uitgeven op erfpacht, verruilen of verpanden van onroerende
goederen ; verkoopen of overdragen van inschrijvingen in een
der grootboeken der Nederlandsche schuld, of vann andere effecten, action en schuldvorderingen ; verleenen van kwijtscbelding of afslag van pachtgelden, huurpenningen en interesten ;
voeren van regtsgedingen, anders dan in bet geval bij art . 72
vermeld ; bet aangaan van dadingen en opdragen van de heslissing eener zaak aan scheidsmannen, en alle andere laden,
die hullos bet gewoon behe~r vanes . Zij molten onroerende
goederen slot anders dan in hot openbaar verhuren of verpachten, ten ware Gedeputeerde Staten in bijzondere gevallen, in
hot belang der instelling, bewilligen, flat hot onderhands ge schiedde .
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De hesturen , die zich met de beschikking van Gedeputeerde
Staten bezwaard achten, kunnen Onze beslissing vragen .
Art . 17 .
Gelijke magtiging van Gedeputeerde Staten wordt voor de
hesturen dirt instellingen vereischt tot bet oprigten van nieuwe
of het vernieuwen van bestaande gebouwen, en het doen van
buitengewone, met vernieuwing gelijkstaande herstellingen,
waar van de kosten worden berekend to boven to gaan eene som
door Gedeputeerde Staten to bepalen .
Alle werken, die eene uitgaaf vorderen van meet dan vijf
honderd gulden , worden in het openbaar aanhesteed, ten ware
Gedeputeerde Staten, in bijzondere gevallen, in het belang der
betrokken instelling, toestaan dat daarvan worde afgeweken .
De bepaling van bet laatste lid van art . 16 is hier merle van
toepassing .
Art . 18 .
Alle handelingen in strijd met de voorschriften der artt . 15
en 16 worden, zoo zij niet, om redenen in het belang der instellingen, na hare voibrenging, door Gedeputeerde Staten zijn
bekrachtigd, door den regter, op de vordering van belanghebbenden of van het openbaar ministerie, nietig verklaard .
Uitgaven gedaan in strijd met art . 17 worden in de rekening
der betrokken instelling niet goedgekeurd .
Art . 19 .
Onverminderd de bepaling van art . 148 der wet van den
29 Junij 1851 (Staatsblad n 85), zijn de begrootingen en rekeningen van ontvangsten en uitgaven der gemeente-instellingen
onder lit, a en der instellingen onder lit, d van art . 2 vermeld,
onderworpen aan de goedkeuring van den gemeenteraad .
Indien de gemeenteraad de gevraagde goedkeuring weigert,
kan bet bestuur der betrokken instelling de beslissing van Gedeputeerde Staten vragen .
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TWEEDS HOOFDSTUK .

Van de ondersteuning der arfinen en het domicilie van onderstand .
EERSTE AFDEELING .

Van de ondersteuning der armen .
Art . 20.
De ondersteuning der armen wordt, behoudens de verdere
bepalingen dezer afdeeling, overgelaten aan de kerkelijke en
bijzoudere instellingen van weldadigheid .
Art . 21 .
Geen burgerlijk bestuur mag onderstand verleenen aan armen,
dan na zich, voor zooveel mogelijk, to hebben verzekerd, dat
zij dies niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onverrnijdelijkheid .
Art . 22 .
Bet burgerlijk of algemeen, bet gemengd armbestuur, of, bij
gebreke daarvan , het bestuur der gemeente waar de arme domicilie van onderstand heeft, beslist, behoudens de bepalingen
van bet derde hoofdsluk dezer wet, zonder beroep, op de aanvraag om onderstand dergenen, die verkeeren in het geval hij
het vorig artikel bedoeld .
Art. 23.
In bet geval bij art . 33 vermeld, beslist de Minister van
Binnenlandsche Zaken,
Art . 24 .
Aan bet verleenen van onderstand mogen voorwaarden worden verbonden, niet strijdig met de wet, de openbare orde of
de goede zeden .
Art . 25.
De gemeenteraad stelt, in December van elk jaar, bast het
maximum van den onderstand, dat gedurende het volgende jaar,
naar gelang van het jaargetijde, de sterkte der gezinnen, de
leeftijden en de ligchaamskrachten, kan worden verstrekt aan

de armen , wier aanvraag krachtens art . 22 is ingewilligd, en
die niet in godshuizen worden opgenomen .
Hunne ondersteuning heeft zoo min mogelijk plaats in geld ,
maar bij voorkeur in eetwaren, hrandstoffen, kleeding • en
liggingstukken en woning.
De gemeenteraad kin, indien in den loop des jaars huitengewone omstandigheden dit noodig makes, het in December
to voren vastgesteld maximum voor eenen door hem to bepalen
tijd wijzigen .
Art . 26 .
De kosten, voortvloeijende nit bet overbrengen van arme
krankzinnigen naar, en hunne verpleging in gestichlen voor
krankzinnigen, voor zoo verre die niet nit de Fondsen flier ge-

stichten zelve moeten worden hestreden, en die van verpleging
in gevangenissen van niet ve,roordeelde arme kinderen van gevangenen, die niet van de ouders kunnen worden gescheiden ,
worden voldaan nit de Fondsen der burgerlijke gemeenten , waar°
de verpleegden domicilie van onderstand hebben, en indien die
gemeente niet to vinden is, nit '5 Rijks kas .
Art . 67 is op die kosten toepasselijk .
TWEEDS AFDEELING,

tan de plaats waar de arme domicile van onderstand hee jt .
Art . 27 .

De lrurgerlijke gemeente waartoe, bij bet ontstaan der behoefte, de plaats behoort waar de arme is gehoren, is zijn
domicilie van onderstand .
Art . 28 .

Indies iemand in eene gemeente is geboren nit ouders, die er
Been woonplaats hebben, wordt hij geacht geboren to zijn in
de gemeente waar de vader of moeder, naar de onderscheidin
gen bij bet lste lid van art . 32 vastgesteld , tijdens de geboorte
woonplaats had.
Mititairen worden, voor de toepassing van flit artikel geacht
15

338
woonplaats to hebben waar zij garnizoen houden .
Geboorte in een gesticht voor krankzinnigen of andere zieken
en voor kraamvrouwen of in eene gevangenis, words geachtt
to hebben plaats gehad in de gemeente, waar de vader of moeder,
naar voormelde onderscheidingen, woonplaats had, toen hij of
zij daarin opgenomen of in bewaring werd gesteld .
Kinderen van kolonisten, geboren in de koloniale inrigtingen
tot verzorging van behoeftigen bestemd, worden geacht geboren
to zijn in de gemeente waartoe het bestuur behoort, voor wiens
rekening de vader of moeder, naar dezelfde onderscheidingen ,
tijdens de geboorte, in de kolonien gevestigd was .
Zoo die vestiging plaats heeft voor rekening van het Rijk,
worden die kinderen, voor de toepassing dezer wet, met vreemdelingen gelijkgesteld .
Indien de gemeente, welke, volgens dit artikel , geacht moet
worden de gehoorteplaats to zijn, niet bekend is, words die,
waar de geboorte voorviel, daarvoor gehouden .
Zij van wier geboorte geen acte bestaat, worden geacht geboren to zijn waar zij zijn gedoopt of kerkelijk ingeschreven,
Indien het tegendeel niet blijkt,
Vondelingen en verlaten kinderen worden geacht geboren to
zijn ter plaatse waar zij aan de openbare liefdadigheia zijn overgelaten, zoolang niet blijkt das zij elders zijn geboren .
Art . 29 .
Indien er in eene gemeente meet dan een burgerlijk of algemeen of gemengd armbestuur bestaat, words, behoudens de
bepalingen van bet Hide hoofdstuk dezer wet, het domicilie vary
onderstand geacht to zijn in het gedeelte der gemeente, waarvoor het armbestuur is bestemd, binnen welks kring de arme,
in den zin der twee voorgaande artikelen, is geboren .
Arc, 30 .
Vreemdelingen die bij het ontstaan van behoefte niet in de
termen verkeeren om over de grenzen to worden uitgeleid,
hebben domicilie van onderstand in de gemeente waarin zij op
das tijdstip het laatst zes achtereenvolgende jaren hebben ge-
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wound , zonder genot van onderstand uit fondsen tot ondersteuning van armen bestemd .
Inwoning gedurende de minderjarigheid komt hierbij ook in
aanmerking, behalve wanneer en zoolang aan den minderjarigen
vreemdeling een domicilie van onderstand in lit Rijk kan worden aangewezen krachtens art . 32 .
Indien het blijkt, das het bestuur eener gemeente of instelling
van weldadigheid eenen vreemdeling op eenigerhande wijze
heeft aangespoord, of doer aansporen om elders to gaan woven, met het duel om het vet krijgen van domicilie van understand to verhinderen, words, bij de uitspraak van het deswege
ontstaan gesehil, beslist, of de duur van het daarop gevolgd
verblijf elders, voor de toepassing van lit artikel, moet worden gevoegd bij den tijd der inwoning in de gemeente waar
die aansporing is geschied .
Art . 31 .
Het domicilie van onderstand eener gehuwde vrouw is das
van den man .
Na ontbinding van bet huwelijk, overeenkomstig de bepaling
van art . 254 van het Burgerlijk Wethoek, of zoo de man vermoedelijk overleden is verklaard, beefs de vrouw domicilie van
onderstand in hare gehoorteplaals, onverschillig of zij, op bet tijdstip flier ontbinding of verklaring, al dan vies onderstand genoot,
Art . 32.
Minderjarigen, in echt gebor en of door den vader erkend,
volgen bet domicilie van onderstand van hunnen vader, en na
liens loud of zoo, bij zijn afwezen, de moeder krachtens art,
550 van bet Burgerlijk Wethoek een aader huwelijk heeft aangegaan, gelijk merle onechte, uiet door den vader erkende
minderjarigen, das banner moeder .
Na bet overlijden tier ouders of voor onechte, niet door den
vader erkende, kinderen, na bet overlijden tier moeder, hebben
minderjarigen domicilie van onderstand in hunne eigene geboorteplaats, onverschillig of zij op bet tijdstip van flat overlijden al
dan niet onderstand genoten .
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Vermoedelijk overleden verklaarde ouders worden voor de toepassing dezer bepalingen met overledenen gelijkgesteld .
Bij ontbinding van bet huwelijk der ouders, anders dan door
den flood, volgen minderjarigen het domicilie van onderstand
van diegene der ouders, aan wien zij zijn toevertrouwd , en
flat van den vader indien zij aan derden zijn toevertrouwd .
Art . 33 .
Armen, wier domicilie van onderstand niet is to vinden, kunnen onderstand van 's Rijks wege vragen .
De Regering kan hen doen verplegen in de koloniale of andere inrigtingen, bestemd tot het werkverschatfen aan of verzorgen van armen .
DERDE AFDEELING .

Van acten van indemniteit en dergetijke .
Art . 34.
Acten van indemniteit, borgtogt, ontslag, readmissie en dergelijke, mogen niet worden afgegeven door gemeentebesturen
en burgerlijke of algemeene- noch ook door gemengde armbesturen, dan ten behoeve van buiteniandsche besturen, met Onze
vergunning .
Art . 35 .
De gemeentebesturen en burgerlijke of algemeene en gemengde
armbesturen mogen met die van of in andere burgerlijke gemeenten, geene overeenkomsten aangaan tot bet wederkeerig
ondersteunen van elkanders armen, op andere grondslagen dan
die bij de vorige afdeeling vastgesteld .
VIERDE AFDEELING .

Overgangsbepatingen betrekkelijktot de twee vorige afdeeUngen .
Art . 36.
armen, die in den loop der vijftien maanden, laatst voorafgegaan aan bet in werking treden dezer wet, onderstand hebtwo genoten nit fondsen van burgerlijke of algemeene, van

kerkelijke of van gemengde armbesturen, hehouden bet domi
cilie van onderstand, dat zij bij dat in werking treden hidden ,
tot dat zij gedurende vijftien achtereenvolgende maanden , of
linger, Been onderstand hebben gevraagd err verkregen .
Art . 37 .
Vreemdelingen, die in bet geval bij art . 36 voorzien , verkeeren , behouden bet domicilie van onderstand, hetwelk zij op
bet tijdstip van bet in werking, treden dezer wet hidden, tot
dat zij een nieuw hebben erlangd, overeenkomstig art . 30 .
Art . 38 .
Het domicilie van onderstand van alien, die na bet in werking treden dezer wet arm worden, en niet verkeeren in bet
geval bij art . 36 vermeld, words naar hare bepalingen geregeld,

om bet even of zij al darn niet vroeger onderstand genoten .
Art . 39 .
De acten , bij art . 34 vermeld, door gemeentebesturen, door
burgerlijke of algemeene of door gemengde armhesturen afgegeven voor bet in werking; treden der wet van den 28 Novemher 1818 (Staatsblad n° . 40), hebben gevolg, dock niet verder
din de daarbij aangegane verbindtenis medebrengt .
Art . 40 .
Art . 39 is ook toepasselijk op overeenkomsten, door dezelfde
besturen met die van of in andere burgerlijke gemeenten voor
bet in werking treden der wet van den 28 November 1818
(Staatsblad n° . 40), aangegaan, tot bet wederkeerig ondersteunen van elkanders armen , zoo gang partijen van die overeenkomsten niet afzien .
DERDE HOOFDSTUK .
Van bet verhaal van verleenden onderstand .
EERSTE AFDEELING .

Van bet verhaal op besturen .

Art . 41 .
De onderstand, waaronder belooning van arbeid niet words

verstaan, door hurgerlijke besturen krachtens art . 21 aan armen
verstrekt, elders dan ter plaatse van bet domicilie van onderstand, ook hangende het onderzoek naar dat domicilie, wordt,
des gevorderd, tot een billijk bedrag, nimmer to boven gaande
bet maximum bij art . 25 vermeld, van wege het domicilie van
onderstand terugge even .
Van de verstrekking moet blijken bij een met redenen om
kleed besluit van den burgemeester, of van een door hem daarmede helasterr wethouder der gemeente, waar de arme verblijft .
Art . 42 .
Drat besluit wordt, binnen veertien dagen nadat de verstrek- •
king van den onderstand is begonnen, medegedeeld aan bet
bestuur der gemeente, waar de arme wordt vermoed domicilie
van onderstand to hebben, of in bet geval bij art . 33 vermeld,
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, met aanduiding
der gronden van dat vermoetien .
Indien binnen (lien termijn gees vermoedelijk domicilie vary
onderstand ontdekt kan worden, gaat de termijn eerst in oh
bet oogenblik der ontdekking .
Bij ontkenning van bet domicilie vary onderstand door bet
aangesproken bestuur, en zoo die ontkenning aanleiding geeft
eene andere gemeente daarvoor to bouden, gaat de termijn in
met den dag, waarop die aanleiding ontstaat , ten aanzien van
elk antler bestuur, dat nader wordt vermoed tot de terugg aaf
verpligt to zijn .
Bij bet niet in acht nemen van voormelde terwijneu, kan de
onderstand, voor de mededeeling verstrekt, niet worriers teruggevorderd,
Art . 43 .

De burgemeester der aangesproken gemeente of degeen die
hem vervangt, berigt, bin nen twee maal vier en twintig uren,
de ontvangst der krachtens art . 42 aan het gemeentebestuur
gerigte mededeeling .
Indien die mededeeling niet binnen veertien dagen na ont
vangst is beantwoord, moot uit de middelen der aangesprokene
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hurgerlijke gemeente, ten gevolve van tat verzuim, zonder rest
van verhaal op eenig bestuur, wor den teruggegeven hetgeen
volgens de arts, 41 en 42 kan worden gevorderd, tot op het
tijdstip der beantwoording .
Art . 44 .
Het bestuur der gemeente van het domicilie van onderstand
van den arme, die elders worth ondersteund, kan, des verkiezende , na overleg met jiet betrokken armhestuur, vorderen,
tat hij, v erder onderstand behoevende, zich kome vestiges her
plaatse van tat domicilie, voor zuoverre ziekte of andere volstrekte beletselen tit niet verhinderen .
Zoo de zamenvvonende leden van een aim gezin in meer tan

eene gemeente domicilie van onderstand hebben, kan tit refit
alleen worden uitgeoefend door het gemeentebestuur van tat
van het hoofd des gezins, en kunnen de leden daarvan niet,
tegen hunnen wit, van elkander worden verwijdcrd .
In tat geval kan de onderstand aan die leden in billijkheid
verstrekt, mils niet to hovers gaande het maximum bij art . 25
vermeld, op bun domicilie van onderstand worden verhaald .
De ant . 41 -43 zijn ook ten deze toepasselijk .
Art . 45 .
De onderstand in de verblijtplaats verstrekt in strijd met de
vordering. bij art . 44 vermeld, kan niet worden verhaaid tan
alleen int ;eval de verstrekking bet gevolg is van bewezene ziekte
of andere volstrekte verhindering van verplaatsing .
In dot geval fielders merle de bepalingen der artt . 41-43 .
Art . 46 .
Het voorschot van den onderstand bij art . 41 en het 3de lid
van art . 44 vermeld, en , des noodig, van de koshers den refs
in bet geval bij bet lste en 2" lid van art. 44 voorzien, geschiedt door de hurgerlijke of algemeene armbesturen en, Indies
deze ontbreken, uit de fondsen den hurgerlijke gemeente, waar
de arme verblijft .
De teruggaaf geschiedt uit de fondsen den hurgerlijke gemeente
van bet domicilie van onderstand, behoudens verhaal op het
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I urgerlijke of algemeene armbestuur,, zoo het er is .
Een en antler onverminderd ptaatselijke schikkingen, ook met
diakonien of kerkelijke en gemengde armbesturen, welke schikkingen echter, voor de teruggaaf, nimmer kunneu worden ingeroepen tegenover de vorderende gemeente .
De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk op onderstand, verstrekt in Nederland aan vreemdelingen en in het
buitenland aan Nederlanders, vallende in de termen van overcenkomsten door de Regering daaromtrent met andere mDgendheden aangegaan .
Art . 47 .
De bepalingen der artt, 41--46 zijn niet toepasselijk op de
kosten van verpleging bij art . 26 vermeld . Dc wijze waarop
van het verstrekken daarvan wordt kennis gegeven, wordt door
Ons geregeld .
Art . 48 .
Geen verhaal kan ptaats hebben van
a. kosten van onderwijs van acme kinderen, die daarom echter
niet molten worden verstoken van het onderwijs, dat, in de
gemeente waar zij verblijven, aan zoodanige kinderen in het
algemeen wordt gegeven ;
b . kosten van begrafenis, en
c, reispenningen en andere kortstondige en geringe bedeelingen , ter beoordeeling vau den regter .
Die uitgaven blijven voor rekening der bnrgerlijke gemeente
waar zij zijn gedaan, onverminderd plaatselijke schikkingen,
ook met diakonien of kerkelijke en gemengde armhesturen .
TWEEDS AFDEELIN6 .
Van het verhaal op de ondersteunden, hunne bloed- of
aanverwanten of nalatenschappen .
Art . 49.

De inkomsten van bezittingen van weezen, vondelingen, verlaten kinderen en andere armen, in burgerlijke, kerkelijke o,f

345
bijzondere godshuizen verpieegd, kunnen, gedurende den tijd
der verpleging, worden genoten door het bestuur das haar bekostigt, dock niet vender dan tot het beloop der gemaakte kosten .
Art . 50 .
Op de nalalenschappen van hen die, gedurende hunne verpleging in die godshuizen, overlijden, kunnen de kosten flier
verpleging en der begrafenis worden verhaald, voor zooverre
die niet reeds door de toepassing van art. 49 zijn vergoed .
Art . 51 .
De arts. 49 en 50 zijn niet van toepassing ten aanzien van
meerderjarigen, die op andere voorwaarden in een godshuis
ten verpleging zijn opgenomen .
Art . 52 .
Alie verdere onderstand aan armen, waaronder belooning van
arbeid niet words verstaan, kan door het burgerlijk, kerkelijk
of bijzonder bestuur, voor welks rekening de verstrekking plaats
had, renteloos worden verhaald
a . indien de ondersteunde tot de teruggaaf daarwan in staat
geraakt, op hem zelven ;
b . op zijne bloed- of aanverwanten die, krachtens de arts .
3'76 en volgg, van het Burgerlijk Wetboek, tot zijne alimentatie zijn verpligt .
Art . 53 .
De vorderingen bij de arts . 49, 50 en 51 ver meld, zijn bevoorregte schulden, en nemen rang onmiddelijk na die in art .
1195 van bet Burgerlijk Wetboek omschreven, voor zoo verve
zij daarin niet reeds zijn begrepen .
Art . 54 .
De octrooijen vroeger verleend omtrent het verhaal van kosten ;
van verpleging of ondersteuning, of het erfregt van burgerlijke,
kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid op de
nalatenschappen der verpleegden of ondersteunden, zijn vervallen,
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RFDEEL1NG .

Van verjaring .

Art . 55 .
Alle vorderingen tegen besturen wegens onderstand aan armen,
door of op last en voor rekening van burgerlijke gemeenten,
of van burgerlijke of algemeene armbesturen verstrekt, verjaren
door verloop vau zes maanden na den 3t"
December van bet
jaar waarin de verstrekking plaats had .
Voor onderstand bij bet in working komen deter wet reeds
verstrekt , gaat die termijn in op den 3Iste° December na bare
afkondiging .
Indien bet domicilre van onderstand van den anne, bij bet
verstrijken dies termijnen , nog niet is erkend of aangewezen ,
gaan zij in den 3lsten December van bet jaar waarin die erkenning of aanwijzin ; ; plaats heeft .
Art . 56 .
De verjaring, bij art . 55 vermeld, words, dock telkens slechts
voor on jaar, gestuit door eenvoudige schriftelijke aanmaning
van bet bestuur der gemeente, waar de onderstand is verstrekt .
Die aanmaning wordt geacht niet to bestaan, indien daarvan
niet gelijktijdig afschrift is gezonden aan Gedeputeerde Staten
der provincie , tot welke bet aangesproken bestuur behoort .
Doze herigten de ontvangst binnen veertien dagen nadat die
plaats had .
Art . 57 .
De verjaring, bij art . 55 vermeld, geldt slechts zoo zij tivordt
ingeroepen door bet bestuur ten welks behoove zij is verkregen .
Art . 58 .
De regtsvorderingen tot verhaal van onderstand, krachtens
de artt . 49, 50, 51 en 52, verjaren door verloop van vijf jaren
na den 3lst° December van bet jaar waarin de onderstand is
verstrekt .
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VIERDE HOOFDSTUK .
Vas subsidies uit f'ondsen van burgerljke gemeenten aart
instellingen van weldadigheid .
Art . 59 .
Na bet in werking komen deter wet, molten geese subsidies,
nit de fondsen van burgerlijke gemeenten, aan besturen van
instellingen van weldadigheid worden toegestaan, das bij sen
met redenen omkleed hesluit van den gemeenteraad .
Art . 60 .
Bij dat besluit most biijken :
a, dat de volstrekte noodzakelijkheid van het subsidie is bewezen door de rekening en verantwoording der inkomsten en
uitgaven van bet betrokken bestuur over het iaatst afgeloopen,
en de hegrooting voor het loopend of eerstvolgend dienstjaar .
b, dat ten behoeve van bet betrokken bestuur, naar bet ooi
deel van den gemeenteraad, op eerie billijke wijze is bijgedragen
door hen , van wie, overeenkomstig den aard der instelling ,
in den regei hijdragen kunnen worries verwacht ;
c . dat het bestuur der instelling, overeenkomstig hares aard
en hare bestemming, aan zijne verpligtingen naar vermogen
voldoet .
Art . 61 .
De besluiten der gemeenteraden, krachtens dit hoofdstuk genomen, worden, binnen acht dagen na hunne dagteekening,
medegedeeld aan Oedeputeerde Staten .
Deze zien toe dat niet das bij volstrekte onvermijdelijkheid
subsidies verleend worden . Zij semen alts maatregelen waartoe
zij bevoegd zijn, om de vermindering er van to bevorderen .
VIJFDE HOOFDSTUK .
Van bedelaars en landloopers .
Art, 62 .
Behalve de koloniale inrigtingen, tot opneming van bedelaars
en landloopers bestemd, kunnen ook werkhuizen, op verlangen
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hunger besturen, door Ons, bij een in bet Staatsblad to plaatsen
besluit, worden verklaard to zijn bedelaarsgestichten ter opneming van bedelaars en landloopers, wier opzending naar zoodanige gestichten, krachtens de bepalingen van bet Wetboek
van Strafregt, moet of kan plaats hebben, en die domicilie van
onderstand hebben in de gemeenten in Ons besluit aan to wijzen .
In flat geval behoeven de reglementen flier werkhuizen Ooze
goedkeuring .
Are. 63 .
De Iuchtiging, welke in bedelaarsgestichten kan worden opgelegd, bestaat in gedee!telijke onthouding der gewone voeding ;
in vermindering der toeberekende belooning voor arheid, en in
eenzame opsluiting van ten hoogste zeven dagen .
Die tuchtigingen kunnen afzoriderlijk of vereenigd warden
opgelegd .
Art . 64 .
Bij algemeenen maatre8ei van inwendig bestuur worden geregeld de gevallen, de mate waarin en de tijd waarvoor de
tuchtiging, bij art, 63 vermeld, kan worden toegepast, gelijk
merle, in verband met de hepalingen van het ` ethoek van
Strafregt, de voorwaarden de tijd en wijze waarop de bedelaars
en landloopers nit de bedelaarsgestichten worden ontslagen .
Art . 65 .
Van de opgelegde tuchtigingen worden registers gebouden .
Afschriften daarvan worden, telke drie maanden, gezonden aan
den offrcier van justitie in bet arrondissement waarin bet bedelaarsgesticht is gelegen .
Art . 66 .
De kosten, voortvloeijende uit de plaatsing en verzorging in
bedelaarsgestichten van bedelaars en landloopers, krachtens de
behalingen van bet Wetboek van Strafregt, en van bunne kinderen, die niet van de ouders kunnen worden gescheiden, worden
voldaan nit de fondsen der burgerlijke gemeente waar zij domieilie van onderstand hebben, en, indien deze niet is to vinden,
door bet Rijk .
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Indien de gemeente door Ons, na verhoor van Gedeputeerde
Staten, verklaard worth onvermogend to zijn, die kosten geheei
to dragen, words in hetgeen hare krachten to boven gaat door
de provincie en bet Rijk, elk voor de helft, voorzien .
De kosten van verpleging van bedelaars en landloopers, die
na bet eiridigen der hun opgelegde gevangenisstraf, naar de
bedelaars-gestichten gebragt of terug gebragt moeten worden,
tot op bet tijdstip der overbrenging en die der overbrenging
zelve, zijn ten taste van bet Risk .
Art . 67 .
De kosten hi) bet lste lid van art . 66 vermeld, kunnen niet
antlers tan ten gevoige van bijzondere of ptaatselijke schikkingen
worden verhaald op besturen van instetlingen van weldadigheid .
Indien tie verpleegde bij bet Rijk armlastig is en pensioen of
gagement genies, worden art . 69 der wet van den 28 6t 00 Augustus
1851 (Staatsblad n ° . 127) en art. 68 der wet van denzelfden
tag (Staatsblad n° . 129), ten behoeve van het Rijk, op die
kosten toegepast .
Art . 68 .
Indien de besturen der gemeenten waarde betrokken personen
domicilie van onderstand hebben, het verlangen, kunnen de
bedelaars en landloopers uit het gesticht ontslagen en, ten koste
tier gemeenten, naar deze overgebragt worden .
In tat geval zal hetgeen de ontslagenen in het bedelaarsgesticht mogten hebben le goed gemaakt, aan hen eerst hij aankomst in die gemeente worden uitgereikt .
ZESDE HOOFDSTUK .
Van de uitspradk over geschillen .
Art . 69 .
Geschilten over de inrigting en bestemming van instellingen
onder lilt, a en d van art . 2 vermeld, en over bet regt tot benoemen, schorsen en ontslaan barer besturen, worden door
Ons beslist na verhoor dergenen, die, bij het onlstaan van het
geschil, met het bestuur der betrokkene instelling zijn belast .

Art . 70 .
Gedeputeerde Staten trachten in der minne to does bijiedgen
site geschillen tusschen besturen van gemeenten tot dezelfde
provincie behoorende, over het domicilie van understand vary
armen .
Indies zij daarin niet stages, dragen zij die gesc` .rillen aan
Ons ter beslissing voor .
Geschillen van dies aard tusschen gemeentebesturen en burgerlijke of algemeene en gemengde besturen van instellingen
van .weldadigheid, of tusschen deze laatste underling, worden,
indien partijen tot dezelfde provincie behooren, door Gedeputeerde Staten beslist .
Alle geschillen van dies aard tusschen besturen tot meer das
eene provincie behoorende en die over de vraag, of een behoeftige bij het Rijk armlastig is, worden door Ons beslist .
De kantonregters zijn verpligt, op aanvraag van Gedeputeerde
Staten, personen under eerie of belofte to hooren over feiten
betreffende geschillen in dit artikel bedoeld, en daarwan procesverbaal op to makes .
Art . 71 .
De uitspraken van Gedeputeerde Staten bij art, 70 vermeld,
kunnen door Ons worden vernietigd .
De par ti j , die zich door zoodanige uitspraak bezwaard acht,
kan die vernietiging slechts vragen hisses drie maanden nadat
de uitspraak ter harer kennis is gekomen .
Voor de uitspraken over de toepassing der wet van den 28step November 1818 (Staatsblad n0, 40), reeds gedaan bij bet
in werking komen der tegenwoordige wet, gaat de vermelde
termijn in op den dag van dat in werking treden .
Bij vernietiging eener uitspraak wordt het geschil tevens door
Ons beslist .
Art . 72 .
Geschillen over de vraag, of eene instelling, al das niet is
eene instelling van weldadigheid, en tot welke der in art . 2 omschreven soorten zij behoort ; over het verhaal en het verhaal-

baar bedrag van onderstand krachtens deze wet verstrekt, err
over de toepassing der artt . 49-54, behooren, indien zij niet
door de administrative magi in der minne worden afgedaan,
tot de kennis van de regterlijke magi .
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Algemeene en slotbepalingen.
Art, 73 .
Onder godshuizen worden, voor de toepassing dezer wet
verstaan alle inrigtingen in welke armen met een weldadig doe!
worden gehuisvest, met of zonder verdere verzorging .
Ten aanzien van gestichten voor krankzinnigen blijven de bepaliugen der wet van den 29sten Mei 1841 (Staatsblad n° . 20
in kracht .
Onder werkhuizen worden verstaan alle inrigtingen van weldadigheid, waarin aan armen, in plaats van onderstand, arbeid
tegen loon wordt verstrekt .
Art . 74 .
Indies emn gemeenteraad weigert de uitgaven, die krachtens
deze wet, met of zonder refit van verhaal, uit de fondsen der
gemeente moeten worden gedaan, op de begrooting to brengen
wordt art . 212 der wet van den 29sten Junij 1851 (Staatsblad
no . 85), toegepast .
Art . 75 .
lndien een armbestuur, welks begrooting en rekening , vol~
gens art, 19, onderworpen is aan de goedkeuring van den gemeenteraad, weigert de uitgaven, die , krachtens deze wet,
oil zijne fondsen moeten worden gedaan, op zijne begrooting
to brengen , geschiedt zulks door den gemeenteraad .
Art . 76 .
Voor de working dezer wet is art . 874 van bet Wetboek van
Burgerlijke Regstvordering toepasselijk op de besturen der hurgerlijke gemeenten,
Art . 77 .
Alle stukken, uit deze wet voortvloeijende, zijn vrij van zegel
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en grit eregten en worden, voor zooveel zij aan registratie onderhevig zijn, gratis geregistreerd .
Art . 78 .
De wet van den 28sten November 1818 (Staatsblad n° . 40) en
alle andere wetten, reglementen en verordeningen betrekkelrjk
de onderwerpen bij deze wet geregeld, worden afgeschaft .
Lasten en bevelen, dat deze in bet Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeritle Departementen, Autoriteiten ,
Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden .
Gegeven to Assen, den 28sten Junij 1854 .
WILLEM .
De JI mister van Binnenlandsche Zaken,
VAN REENEN .

Uitgegeven den twaalfden Augustus 1854 .
De Directeur van het Kabinet des Konings,
DE KOOK .

II.
CIRCULAIRE
van den Mini$ er van ,Binnenlandsc/ze Zaken, van
den 13 !luqustus 1854, n° .1, zevende afdeelinq,
aan Gedeputeerde Staten der provincien .
Door de wet van den 28 Junij 1854, (Staatsblad no . 100)
sat naar ik hoop, een elude worden gemaakt aan vele moeijelijkheden , die zich, vooral in de laatste jaren, met opzigt tot
het armhestuur voordeden .
Ten erode hare goede werking to verzekeren reken ik het
van veel helang, dat de Collegii n van Gedeputeerde Staten met
bare strekking en den geest van hare bepalingen, zoo als die
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pit de memorien van toelichting en van beantwoording van het
voorloopig verslag der' Commissie van rapporteurs uit de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, zijn op to maken, bij het toepassen
der wet doordrongen zijn .
Over de bijznndere bepalingen 'aer wet, die daartoe aanleiding
geven, zal ik U bij afzonderlijke Cireulaires onderhouden .
Deze is nitsluitend bestemd Uwe aandacht to vestiges op haar
hoofddoel . Het is toch van grout gewigt, dat zij, van den beginne
aF aan en algemeen, worde uitgevoerd in overeenstemming met
hares juisten geest en strekking .
Om de kennis daarvan op de meest eenvoudige en volledige
wijze to bevorderen, heb ik bet nevensgaand uittreksel der
voormelde memorien does opmaken, waarin atles voorkomt
wet die stukken tot aanwijzing van doe!, geest en strekking
der wet in liar geheel beschouwd , inhouden .
1k verzoek U, Mijne Heeren, daarvan het gebruik to maken,
dat, near Uw oordeel, het meest dienstig zal zijn om de bedoelde kennis bij de besturen in Uwe provincie, die tot de uituitvoering en toepassing der wet worden geroepen , to bevorderen .
Daardoor zal zooveel mogelijk, eenstemmigheid heerschen in
de toepassint; en de wet werken overeenkomstig den zin des
wetgevers .
Drie hoofdi~unten moeten bij de uitvoering en toepassing
voora! in bet oog worden gehouden :
1 de zuiver kerkelijke en bijzondere instellingen van wetdadigheid zijn met opzigt tot het armbestuur onafhankeljk
van het burgerlijk gezag, behoudens de in achtneming
der weinige artikelen der wet, in bijgaand stuk zamengetrokken, welke haar betrefl ;en . Het burgerlijk gezag moet
zich dus voorlaacr, zonder dat hierdoor underling overleg
wear dit to peas kornt, eenigzins wordt uitgesloten, onthouden bi,j wijze van administratieve beslissing of besch kking, eenige andere den de zoo even bedoelde bepalingen
tier wet op die instellingen toe to passes, en Indies de
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toepassing van andere artikelen sours, uit onwetendheid
van hare zi,jde, werd gevraagd, eenvoudig to kennen
geven, dat die met de wet zou strijden . Alles moet van
den aanvang of vermeden worden, wat later aanleiding zou kunnen geven tot twijfel omtrent de vrijheid ,
zoo als die door de wet is erkend .
2° . De ondersteuning der armen wordt in hoofdzaak, aan de
kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid overgelaten . Deze staan brj de armverzorging voorop. De daar
sevens geplaatste middelen our ook ondersteuning door
Burgerlijke Besturen mogelijk Ie makes, zijn het gevolg
der overtuiging, die reeds bij den Grondwetgever levendig
was, dat die middelen , in den tegenwoordigen staat van
zaken, niet kunnen worden gemist .
Het verleenen van onderstand door die besturen moet
echter worden beperkt waar en zooveel het kan . leder
hurgerlijk en gemengd bestuur bescnikt, behoudens de
bepalingen van het derde hoofdstuk der wet, geheel vrij en
zonder beroep op de aanvrage van den arme . De gevraagde
ondersteuning mag niet worden verteend, dan bij de vereeniging van twee orrrstandigheden, als : a, dat de arme
de gevraagde ondersteuning van kerkerlijke of bijzondere
instellingen van weldadi,;heid niet kan erlangen, en b . dot
zij volstrekt onvermijdelijk is .
Bij gemis van die beide of van het eene of andere Bier
vereischten, is ondersteuning van wege burgerlijke besturen
uitdrukkelijk veiboden .
3~ . De subsidies uit fondsen van burgerlijke gemeenten aan
insteilingen van weldadigheid, zijn in zich zelve een wezenlijk kwaad . De tegenwoordige staat van zaken gaf aan
den wetgever geese vrijheid , dat kwaad op eenmaal of
binnen eenen vooraf to bepalen tijd geheel weg to semen .
Desniettemin verbond hij rneer beperkende en moeijelijke
hepalingen dan tot hiertoe aan bet verleenen van subsidies,
en ten einde meerderen waarborg to stellen dat zijne
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voorschriften in dat opzigt Been doode letter zoude worden
heeft hij het den Coliegien van Gedeputeerde Staten uitdrukkelijk tot pligt gesteld
a . toe to zien, dat niet dan bij volstrekte onvermijdelijkheid subsidies vet leend worden, en b, alle maatregelen
to semen, waartoe zij bevoegd zijn om de vermindering
er van to bevor deren,

Uit dit een en antler volgt, dat naarmate de burgerlijke
armverzorging en de subsidies (binnen de grenzen der mogelijkheid) worden beperkt, en de ondersteuning der armeu meer
van de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid uitgaat, naar
diezelfde mate bet hoofddoel der wet meer zal worden bereikt en
de weg gehaand tot een staat van zaken, waarin de ondersteuning niet larger uit gelden door belastingen of andere burgerlijke middelen bijeengebragt, behoeft to worden bestreden .
Bij de toepassing der wet in haven wares geest uitgevoerd, zai
bet dan blij ken of de Nederlandsche kerkelijke en bijzondere weldadigheid , bij vrije werking, die mate van ontwikkeling kan
en zal erlangen , die men er van verwacht en die een gelukkige toekomst in dit opzigt zou does ontsLaan .
Dit zal voorzeker your een grout deel afhangen van bet gebruik dat de besturen der kerkelijke en bijzondere instellingen
van weldadigheid van de erlangde vrijheid zullerr maker, en
van de mate in welke zij zullen beantwoorden aan bet vertrouwen door de Regering, blijkens het bijgaand stuk, bij bet
ontwerpen der wet in hen gesteld .
De verwezenlijking van dat vertrouwen to bevorderen, bil
elke gelegenheid op gepaste en doeltreffende wijze daartoe op
to wekken , is dus in den geest der wet een wezenlijke pligt
your alien , die tot hare uitvoering en toepassing worden geroepen .
Iloewel de verhouding tusschen de burgelijke en de kerkelijke

besturen met opzigt tot de armverzorging, door de wet is veranderd, zullen zij echter niet ophotrden elkarrder in hunnen
werkkring to ontrnoeten .
Zeer is bet to wenschen, dat die aanraking van den aanvang
of en overal, welwillend zij, en beheerscht worde, door bet
wederkeerig op .regt verlangen, ow door onderling overleg, voorlichten en raadgeven , met vereenigde kr •a chten bet heir der
armen to bevorderen, en dat het bewuslzijn van bet groote
nut, dat op die wijze voor Kerk en Staat ken worden gesticht,
strekke ow , zij bet dan ook sours met ter zijde sterling van
persoonlijke gevoeligheid, bij de onderlinge aanraking alles to
verrnijden , wet aanleiding kair geven tot persoonlijke verwijdering, verdeeldheid, wederkeerige bernoeijelijking eu tegenstrijdig werkende handelingen .
Van mijne zijde heb ik hierop de aandacht gevestigd van
mijne ambtgenooten voor de Zaken der verschillende Eerediensten
en hunne krachtdadige medewerking ingeroepen , ow de kerkelijke besturen op to wekkeu , our bet doer des wetgevers to
helpen bereikeu, en ten ohzigte van dit onderwerp even belang •rijk voor de Kerk als voor den Staat, van hunne zijde met bet
burgerlijk gezag, op de aangeduide wijze welwillend merle to
werken .
1k ver zoek U, Mijne Heeren, geene pogingen onbeproefd to
laten , ow de burgerlijke besturen , van den aanvang of, op
den aangewezen weg to leiden, en ow dear wear door U afwijking wordt bespeurd, door minnelijke tusschenkomst eene
goede overeenstemming to bevorderen .
Words echter bier of dear tegen verwachting een kerkelijk
bestuur aangetroffen , dat zijne schoone roeping schijnt to vergeten en er near streeft , our de armverzorging, op bet burgerlijk bestuur over to brengen , en blijven alle middelen van
welwillend over-leg en overt eding vruchteloos, dan zal de bereiking van dat verkeerde oogmerk bet best kunnen worden
verhinderd, door beleid en eene bezadigde dock waste bonding
van bet burgerlijk bestuur . Dit beperke dan de door hem to
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verleenen hulp tot hetgeen met bet oog op de bandhaving der
policie, onmisbaar is, en trachte door gepaste middelen de ondersteuning der armen , die in den regel tot de task der Kerk en
der bijzondere liefdadigheid behoort, weder naar deze terug to
leiden .
De keuze der in zoodanig onverhoopt geval aan to wenden
middelen, hangt natuurlijk of van personen en plaatselijke omstandigheden .
Indies de wet op de hiervoren omschreven wijze uitgevoerd,
ten gevolge heeft, dat de kerkelijke en bijzondere weldadigheid zich vrij en krachtig ontwikkelen , en bet getat armen
aan welke slechts overblijft ondersteuning van bet hargerlijk
bestuur to vragen, allengs afneemt, das zal bet U des te gemakkelijker vallen de task to vervullen l+ij art . 61 der wet aan
U opgedragen, om de vermindering der subsidies to hevorderen .
Daaraan is niet slechts bij de stukken over bet wetsontwerp gewisseld . maar ook hij de openhare beraadslagingen der StatenGeneraal groote waarde gehecbt . Tk verzoek U daarom dringend,
Mijne Heeren , dit punt tot een onderwrerp Uwer bijzondere
zorgen to makes ; geese uitgaven voor subsidies op de gemeentebegrontingen good to keuren , wanneer niet volledig en shpt is
voldaan aan de bepaliugen van bet 4e hoofdstuk der wet, en
voorts Uwe beste poging.en aan to wenden om hot kwaad gestadig en zooveel mogelijk tegen to gain .
Ten slotte bob ik de eer U to verzoeken, mij jaarlijks voor
of op den 1 Mei een afzonderlijk verslag; to does geworden
van hetgeen in bet telkens afgeloopen jaar door U, naar aanleiding en in den zin dezer Circulaire zal zijn verrigt ; van de
uitkomsten daardoor verkregen, en van al hetgeen U daarbij
belaugrijks is voorgekomen , en waarvan de kennis kan strekken
om de working der wet uit de bij deze hehandelde oogpunten,
to beoordeelen, vergezeld van eene opgaaf van bet hedrag der
subsidies door U op de begr ootingen der gemeenten over bet
telkens afgeloopen jaar goedgekeard, vergeleken met bet hedrag
in bet daaraan voorafgegane jaar verleend, en met dat hetwelk,

blijkens de door U goedgekeurde rekeningen der gemeenten,
werkelijk uit de gemeentefondsen voor subsidies is uitbetaald
over hat laatste jaar voor hetwelk die goedkeuring der rekeningen is geschied ; een en antler gesplitst in de vier soorten van
instellingen bij art . 2 der wet vermeld .
Ik hecht er groote waarde aan, dat door de onderscheiden
Collegian van Gedeputeerde Staten voortdurend in den geest
dezer Circulaire gehandeld worde, en dat door hen worde gewaakt, dat ook de overige in de zaak betrokken besturen in
gelijken zin werken .
De I11inister van Binnenlandsche Zaken .
(geteekend) VAN REENEN .

BIJBAGE

behoorende bij bovenstaande Circnlaire .
III.

EXTRACT
nit de 3femorie van Toelichtzn,q, betrePestle de wet,
to

regaling van hat
ARMBESTUUR .

Het is van den eases kant, slat to ontkennen, dat de thane
in werking zijnde wet van den 28 November 1818 (Staatsblad
n°. 40) steeds op de kerkelijke armbesturen of diakoni~n is toegepast, en dat, ofschoon sommige regterlijke collegian daar~
omtrent in meaning verschild hebben , bij meer das den arrest
van den Hoogen Raad der Nederlanden, in taken waarbij bet
vraagstuk zich in verschiliende vormen voordeed, de wet op de
diakonien is toegepast . Dat hoogste regterlijk collegie heeft ook,
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bepaaldelijk met opzigt tot de bekende publication tier Staten
van Friesland van' 1755 en 1757, aangenomen, dal de vroegere
provincials wettelijke bepalingen to dien aanzien nog golden .
Van den anderen karat is hot echter niet minder waar, dal
die vroegere wetten, zoo zij er al niet eeniglijk uit zijn voortgevloeid, zeker in hot naauwste verband stonden met de toen
bestaande vereeniging van Kerk en Staat ; dal zij niet in alle
gewesten even duidelijk en volledig ware n, en dal de toepassing der wet van 1818, en met haar ook van die vroegere
wetten, na bet ophouden der vereeniging, de bron is geworden
van ontelbare moeijelijkheden en botsingen tusschen de burgerlijke en kerkelijke hesturen, waardoor de geregelde gang der
zaken van bet armwezen merkbaar is verstoordA
In dien staat van zaken, heeft art, 195 der Grondwet voorgeschreven, dal bet armbestuur sen onderwerp van aanhoudende
zorg der Regering most zijn en door de wet geregeld warden .
De wetgever nu heeft zich eenvoudig de vraag voor to
stellen, welke regeling, in overeenstemming met den aard van
hot onderwerp, hot meest strookt met den geest der Grondwet .
Van tilt standpunt uitgaande, en lettende op bet verschil
tusschen de vroegere en de tegenwoordige regeling der betrekking van de Kerk tot den Staat, kan hot, naar hot oordeel
der Regering, niet twijfelachtig zijn, of daaruit moot sen ver-.
schil van wetgeving met opzigt tot hot kerkelijk armbestuur
voortvloeijen .
De geest der Grondwet loch brengt merle, dal de Kerk zich
zoo vrij bewege, als met de regten en verpligtingen van hot
Staatsgezag bestaanbaar is .
Tot de onderwerpen welke behooren tot bet gebied der
Kerk, most, zonder twijfel, worden gebragt bet verzamelen en
uitdeelen der giften, die nil bet beginsel van godsdienstige liefdadigheid worden bijeengebr agt , en bet regelen der wijze
waarop door instellingen, tot de Kerk behoorende en aan haar°
bestuur verbonden en ondergeschikt, die giften aan de armen
waarvoor zij bestemd zijn, worden uitgereikt .
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Nu mope men verschillend denken over de meerdere of mindere doelmatigheid van de wijie, waarop de Kerk sit gewigtig
gedeelte harer roeping vervult ; men mope zich zelfs overtuigd
houden, sat daarin verbeteringen noodit; zijn, - sit alles kan
de zaak niet van aard doen veranderen, nog den Staat de bevoegdheid geven, de task der Kerk over to semen, of haar to
noodzaken hare inzigten aan de zijne ten offer to brengen ; en
sat wel to minder, char niet de Staal maar alleen de Kerk
invloed kan uitoefenen op het bijeenbrengen der middelen tot
kerkelijke armenverzorging, die geheel vrijwillig zijn , en tot
fret bijdragen van welke de wetgever niemand kan verpligten .
Daarom is de Regering van oordeel, sat zij de aan haar
opgedragen zorg voor bet armbestuur niet beter kan vervullen,
dan door zoodanige wettelijke bepalingen voor to stellen als
het meest kunnen bijdragen om de bron der kerkelijke armenverzorging op de mildste wijze to doen vloeijen, opdat bet
petal armen, die hulp buiten de Kerk zoeken, tot bet geringst
mogelijke worse heperkt .
Lettende op de denkbeelden die de Nederlandsche natie, met
betrekking tot sit onderwerp, beheerschen , is de Regering
van oordeel, sat men map verwachten, sat de bijdragen ruimer
zullen zijn, wanneer de Kerk in de heschikking daarover vrij
is, dan wanneer zij daarin door den wetgever aan basses
worst gelegd .
Het tot hiertoe opgemerkte is evenzeer toepasselijk op de
instellingen van weldadigheid door hijzondere per sonen of vereenigingen tot stand gebragt . Het schijnt onnoodig daaromtrent
in afzonderlijke ontwikkeling to treden, maar genoeg op to
merken, sat de redenen uit vroegere wetgevin pen oatleend, ter
verdediging van eene meerdere bemoeijenis van den Staat met
de kerkelijke armenverzorging dan de Regering bestaanbaar en
wenschelijk acht, niet, of altbans op verre na niet in gelijke
mate, op de geheel hijzondere instellingen kunnen worsen toegepast, omdat aan deze ten alien tijde en tot op bet legenwoordig oogenblik in sit Rijk eene meer onbeperkte vrijhcid
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van handelen is gelaten dan aan de kerkelijke armbesturen .
Van deze beschouwingen uitgaande, meent de Regering, dat
de wet, met opzigt tot de kerkelijke en hijzondere instellingen
van weldadigheid, geese andere verhindende hepalingen hehoort
to bevatten dan die, welke noodig zijn, ors de Regering in
staat to stellen kennis to verkrijgen van bet hestaan en de
werking dier instellingen, zonder welke zij niet kan voldoe~l
aan hare verpligting om die aanhoudende zorg aan bet armbestuur, dat tot haar gebied hehoort, to wijden, welke de
Grondwet voorschrijft .
Die instellingen worden dan ook in bet bijgaand wets-ontwerp
slechts verpligt tot mededeeling van hare inrigting en haar bestuur (art . 7) ;
om, zoo bet doel eenerinstelling is vervallen, bet gebruik barer
bezittingen en inkomsten tot eene andere, aan de laatst bekende
zoo nabij mogelijk komende, hestemming to regelen (art . 9) ;
tot bet does der opgaven , welke voor de Regering onmishaar
zijn, om den toestand van hot armwezen to beoordeelen , en
een volledig verslag, zoo als bij art . 195 der Grondwet bedoeld
wordt, op le makes (artt. 10 en 11) ;
tot bet opgeven, des gevraa ;d , der personen , welke door
haar worden ondersteund (art . 12) ;
tot voorafgaande kennisgeving van openhare inzameling van
gelden , met rritzondering van collecten in kerkgehouwen bij de
uitoefening der openhare eeredienst, en van die voor instellingen
oener kerkelijke gemeente, enkel aan do huizen van de ledematen dier gemeente (art . 13) ;
tot bet does blijken , zoo zij suhsidie nit hurgerlijke fondseu
verlangen, der noodzakelijkheid daartoe (artt . 19 en 60) ;
voorts wordt de ondersteuning der armen blootelijk aan haar
overgelaten (art. 20), en zijn, als regelende een onderwerp van
burgerlijk regt, op haar van toepassing de hepalingen der arts .
49-54, nopens bet verhaal op do ondersteunden, bunne bloedof aanverwanten of nalatenschappen, en hot vervallen der
octrooijen,
16
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Na de aanwijzing van het standpunt waarop de Regering
zich geplaatst heeft bij het ontwerpen der bepalingen , die in
deze wetsvoordragt betrekking hebben op de diakonien err de
bijzondere instellingen van liefdadigheid, is het noodig de beginsels aan to geven waarop, near hear oordeel, de regeling van
het burgerlijk armbestuur en der armenverzorging moet rusten .
Hare hoofddenkbeelden to dien opzigte zijn deze :
Niemand heeft regt onderstand to eischen van eenig openbaar bestuur.
Het ondersteunen van armen is een zedelijke geen burgerlijke
pligt.
In beginsel mag ieder, die ondersteuning behoeft, hear
aan zijne medemenschen .
Die natuurlijke bevoegdheid wordt echter beperkt door de
behoeften eener geregelde zamenleving in den Staat, want onheperkte bevoegdheid tot vragen wordt bedelartij.
Deze is gevaarlijk voor de orde en rust in den Staat .
De Staat is verpligt tegen dat gevaar to waken, en dus eene
politiezorg uit to oefenen met opzigt lot de armoede .
De beperking der natuurlijke bevoegdheid tot vragen heeft
pleats ten opzigte dergenen, bij wie de armen zich aanmeldt .
Het aanwezen van instellingen, bestemd tot het verleenen
van onderstand, hrengt merle, dat het vragen aan deze worde
toegestaan .
Hot vragen aan bijzondere personen, wear dit het karakter
van bedelarij aanneemt, moet daarentegen verboden blijven .
(it die door den Staat opgelegde beperking der natuurlijke
bevoegdheid tot vragen, vloeit, als onvermijdelijk gevolg, voort,
dat de Staat moet aanwijzen, bij welk van zijnentwege bestaand
bestuur de arme zich ken aanmelden .
On,dersteuning van Staatswege ken en behoort echter in den
repel niet antlers to geschieden, den wanneer de arme geen
onderstand vary elders ken erlangen en niet in staat is voor zich
zelven to zorgen .
Evenzeer ale een bijzonder persoon ondersteuning aan armen

vragen
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kan weigeren of verleenen, kan ook van Staatswege de aanvrage der armen worden afgeslagen of toegestaan .
De beoordeeling omtrent de noodzakelijkheid tot ondersteuning
der armen en het verleenen daarvan, in de gevatlen, waarin
het vereischt wordt, kan echter, zoo wet uit dent acrd der zaak
als om der gevolgen wine, niet uitgaan van den Staat in zijnen
geheelen omvang, maar moet plaatselijk blijven en in elke gemeente worden uitgeoefend, of door haar bestuur regtstreeks,
of onmiddelijk door van wege dat bestuur tot stand gebragte
of daaraan ondergeschikte burger lijke of algemeene instellingen
van weldadigheid .
Tot verzekering eener regelmatige werking dies instellingen,
wordt vereischt, dat die werking door regels worde beheerscht .
Dit behoort de wet to gebieden, en tevens to bepalen de wijze
op welke nieuwe instellingen kunnen worden tot stand gebragt .
De wet op het armbestuur moet verder regels bevatten ten
opzigte van de burgerlijke handelingen van de besturen diet
instellingen, welke op het hehoud en den voor- of achteruitgang van hare bezittingen en mkomsten van invloed zijn, cu
ten opzigte van de goedkeuring op die handelirigen vereischt .
De zorg hiervoor is een gewigtig deel van den grondwettigeu
pligt der Regering,
Onder de vele moeijelijke pontes, die zich bij bet ontwerpen
eener wet op bet armbestuur aanbieden, staat ook de vraag
op den voorgrond, welke bepalingen zij moet bevatten met
opzigt tot de subsidies uit de fondsen van burgerlijke gemeen~
ten , aan instellingen van weldadigheid to vet leenen .
Gewis zijn aan het subsidie-stelsel zwarigheden van onderscheiden aard verbonden . Het is echter sneer das twijfelachtig,
of in den toestand, waarin men zich to dezen aanzien sedert
eerie zeer lange reeks van jaren hier to laude bevindt, de subsidies geheel kunnen worden afgeschaft . Indies men hierop
niet bevestigend durft antwoorden, moet de wetgever zoodanige
voorschriften daaromtrent geven, als strekken kunnen om to
does blijken, dat de subsidies net antlers das als een nood-
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zakelijk kwaad beschouwd, en zooveel mogelijk beperkt behooren to worden . Daartoe is het raadzaam alles to vermijden,
waaruit eenigerhande verpligting voor de gemeentebesturen tot
bet verleenen van subsidie zou kunnen worden afgeleid ; voor
to schrijven wat die besturen moeten in acht nemen om suhsidien le kunnen verleenen, en aan Gedeputeerde Staten op to
dragen, toe to zien, dat zij niet dan bij voistrekte onvermijdelijkheid worden verleend of verhoogd, en de mast regelen to
nemen, waartoe die Collegian bevoegd zijn, om de vermindering er van to bevorderen .
Art . ?o . Het groote gewigt dezer bepaling is niet to ontkennen . Zij ontheft , in overeenstemming met de heschouwingen
in bet eerste gedeeite dezer memorie ontwikkeld , en in verband
met den verderen inhoud der wet, de besturen der kerkelijke
instellingen van weldadigheid van alie banden, die de thans
hestaande wetteli,jke voorschriften haar opleggen, met betrekking
tot de regaling van bet domicilie van onderstand en de armlastigheid der armen . Die besturen zullen dus , wordt dit ontwerp wet, voor bet vervullen barer roeping zich siechts hebben
to regelen naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen .
De Regering ontveinst zich in geenen deele, dat die vrijheid
verderfelijke gevolgen zou kunnen na zich slepen, indien de
perk haar misbruikte, door zich , ow gezoehte redenen en met
min edele bedoelingen to onttrekken aan de verzorging van
armen, die werkelijk behooren tot bet getal van hen tot wier
ondersteuning de kerkelijke instellingen bestemd zijn .
Zij meant evenwel gunstiger to molten denken over de in
Nederland bestaande besturen der Kerk en der kerkelijke instellingen van weldadigheid, en zij heeft gemeend, dat de vrees
voor dat misbruik ongegrond is .
Veeleer vertrouwt zij, dat de toegekende vrijheul, de lade
maten tot ruimere bijdragen aan die kerkelijke instellingen zal
aansporen, en dat hare best uren meer en meer pogingen zullen
aanwenden om de armen, door bet betoonen hunner zorg, bij
toeneming aan de Kerk to verhinden, en alzoo bet getal to

verrninderen der genes , voor wie, als door de Kerk afgewezen,
geese andere toevlugt overblijft das zich tot bet burgerlijk
bestuur to wenden .
Artt . 21 err 22 . Deze bepalingen brengen merle, dat bet burgerlijk bestuur, zich in gees geval inlaat met armen , van wie
bet niet, voor zooveel lit mogelijk is, stellig hlijkt, dal zij seen
onderstand van kerkelijke of hijzondere instellingen kunnen erlangen ; dat deze van de zijde van bet burgerlijk bestuur niet
anders worden ondersteund das bij volsirekte onvermijdeli,jkheid,
en dat alle denkheeld van rest op onderstand van den kant lee
armen wordt uitgesloten, door de beschikking op de daarvoor
strekkende aanvrage, zonder beroep over to laten aan bet bestuur aan hetwelk zij wordt gerigt .
Art, i2 geeft bet middel aan de hand om zich to verzekeren,
of de acme al das niet van kerkelijke of hijzondere instellingen
onderstand kan hekomen, terwijl des noodig, ook bet leveren
van bet ontkennend hewijs, van den zich aanmeldenden acme
kan worden gevorderd, die bi,j bet betrokken kerkelijk of hi zonder bestuur kan vragen .
VIERDE HOOFDSTUIi .
Van subsidies uit fondsen van burgerljke gemeenten can
instellingen van weldadigheid .
.Artt . 59 en 60 . De bepalingen dezer artikelen strekken tot
bereiking van bet doe, dal de wetgever, overeenkomstig bet
to lien aanzien opgemerkte in bet eerste gedeelte dezer memorie,
moet in bet oog houden, bij bet stellen van resets betreffende
de subsidies . Daar bet bier overigens eene zaak van plaatselijk
belang geldt, blijft de toepassing der voorgestelde regeling aan
de beschikking der gemeente besturen overgelaten .
Het zou met den geest van bet wets-ontwerp niet strooken,
de gesuhsidieerde kerkelijke en hijzondere instellingen, alleen
omdat zij subsidie genieten , met de burgerlijke en gemeng;de

gelijk to deltas . Er is das ook in hat wets •o ntwerp geen onderscheid tusschen de wel en niet gesubsidieerde gemaakt .
Slechts is bij art . 19 verwezen naar art . 148 der gemeentewet, volgens hetwelk de goedkeuring van den gemeenteraad
wordt vereischt op de begrooting en rekening der godshuizen
en andere instellingeu van weldadigheid, die uit de gemeentekas
onderstand genieten .
Daarmede strookt geheel lift, n van art . 60, en daardoor
wordt een ordelijk beheer van de bezittingen en inkomsten der
hetrokken instellingen gewaarborgd .
Subsidies moeten slat strekken om to voorzien in den onwil
van vermogenden, om biliijkerwijze bij to dragen in de behoeften der instellingen , tot welke zij in betrekking staan . Van
daar de bepaling van lift, b van art . 60 . De gemeenteraden
zullen , (lit mag; van die Collegian worden verwacht, bij do
beoordeeling van dit punt, naar geweten to werk gaan, en
daaraan moat de waardering der bijdragen worden overgelaten .
De overtuiging der noodzakelijkheid van bet subsidie is echter
op zich zelve, zoo de Regerin meant, slat genoeg om hat to
verleenen . Daartoe wordt merle vereischt , dat bet gesubsidieerd
bestuur handelt overeenkomstig den aard en hat doel der installing, dat hat zijne zorgen werkelijk uilstrekt tot de at men tot
wier ondersteuning bet bestemd is, en zich daaraan order gees
vonrwendsel onttrekt . Tot verzekering daaraan strekt lift . c
van art, 60.
Art . 61 . Zoo er nog gemeentebestur'en moglen zijn, die hij hot
verleenen van subsidie met meerdere ruimte to werk ginger
d-an met das wetgevers bedoeling strookt , de vervulling der
pligten bij dit artikel aan Gedeputeerde Staten opgelegd, zal hen
:art bet regte spoor terug kunnen brengen .
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TV .
EXTRACT
tilt de Jllemorie van Beantwoordinq, betreffende de wet tot
regeling van het Armbestuur .
Het schijnt niet overbodig nader aan to toonen het standpunt
waarop de Regering zich hij het ontwerpen van het voorstel
heeft geplaatst, en het duel dat zij zich daarhij hoofdzakelijk
heeft voorgesteld .
Bij de regeling eener zaak, waaromtrent niet alleen de inzigten zeer uiteenloopen, maar welke in verschiliende tijden en
plaatsen op verschillende wijze was behandeld, mogt de Regering
de omstandigheden niet uit bet oog verliezen waaronder de
nieuwe hepalingen worden voorgesteld . Zij moest letters op den
toestand der maatschappij zoo als die is, op hare behoeften,
en op de mishruiken, waarvan bet hestaan hetreurd , dock niet
geloochend of to ligt geacht mag worden .
Zij heeft zich ten doel gesteld, d :ridelijk in de wet to doers
uitkomen het stelsel door haar voorg;estaan, en bet toepassen,
voor zoo ver als in den tegenwoordigen tijd mogelijk scheen .
Zij heeft gewenscht den goeden weg aan to wijzen en in to
slaan, tangs welken het doel meer en meer zal warden genaderd en
aan de armenverzorging de rigting to geven van welke , naar haar
oordeel, niet zonder heillooze gevolgen kan warden afgeweken .
De redenen waarom de Regering niet kan instemmen met het
gevoelen der leden , die het ontwerp ten eenenmale afkeuren,
am dat daarhij aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van
weldadigheid to veel vrijheid wordt gelaten, zijn in de lemorie
van Toelichting zoo uitvoerig antwikkeld, dot zij meent daarnaar to moeten verwijzen . Zij kan niet toegeven , dat daardoor
alle armenzorg, tegen de bedoeling der Grondwet, zou worden losgelaten ; dat daardoor in de zorg voor de algemeene
veiligheid en voor die van den Staat zou worden to kort gekomen,
nosh dat haar voorstel zou hinken op twee gedachten, of, nit weLke
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red beide standpunten men bet beschouwe, tegenstrijdig zou zijrt .
2 . Met verwijzing naar hetgeen hieronder zal worden opgemerkt ten aanzien der in deze parat ;raaph aangehaalde artikelen van bet wets-ontwerp, meent de Regering zich bier to
molten hepalen tot de opmerkin ;, dat, naar haar oordeel, de
kerkeliike instellingen van weldadigheid wegens hares oorsprong
en den aard van hares werkkring op een van den Staat onafhankelijk bestuur barer bezittingen en middelen en op eene vrije
regeling barer inrigting en huishouding aanspraak molten makes,
en dat (lit refit in bet wets-ontwerp in zijnen geheelen omvarig is
toegekend ; maar dat bet to ver zoo gaarr to heweren , gelijk de
strekking van bet in de eerste alinea deter paragraaph ontwikkeld
gevoelen schijnt to zijn, dat de wet in den strrksten tin des woords,
geenerhande bepalingen ten haven aanzien zou kunuen bevatten .
Die instellingen loch zijn zedelijke, in den Staat gevestigde
ligehamen, bevoegd en optredende tot bet uitoeFenen van burgerlijke regten, en wier werking invloed heeft zoowel op bet
welzijn vary den Staat, als op de zorg, welke de Regering
krachtens de voorschrifLen der Grondwet, moet uitoeFenen ten
opzigte vaa bet armbestuur, voor zooveel bet tot haar gebied
heboort . Daarom malt en behoort de wet bepalingen in to houden, die, zonder bet vrije beheer dies instellingen of de beschikking over hare middelen to belemmeren, aan de Regering
de gelegenheid geven om kennis to erlangen van haar hestaan,
haar doel en hare working . Dit kan niet worden betwist, ten
zij men hewere, dat deze instellingen boven de wet verheven
zijn, hetgeen evenmin ten haven opzigte als ten aanzien van
hijzondere personen bet geval kan zijn .
Door sommige lodes is de vrees geuit, dat ten gevolge van
sommige voorschriften, opgenomen in bet tweede en vierdehoofdstuk, de Staat er onvermijdelijk toe zal komen om zich regtstreeks of zijdelings to belasten met de task, die, volgens bet
stelsel van de Regering, in art . 20 aan de godsdienstige liefdadigheid overgelaten beet .
Bij de behandeling tier hoofdstukken waarover bier in algee
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meene hewoordingen gesproken wordt, zal worden aangetoond
waarom, naar bet oordeel der Regering, de waarschijulijk bedoelde voorschriften niet kunnen worden gemist en dat zij met
bet aangenomen stelsel niet in strijd zijn . Men meent zich bier
to kunnen bepaten tot de aanmerking, dat de godsdienstige
liefdadigheid door de voorschriften in bet wets-ontwerp niet
wordt beperkt of aan banden gele ;d . Aan geen enkele kan met
grond de strekking worden toegeschreven van haar eenigermate
to belemmeren . Rij de volkomen vrijheid, welke aan de kerkelijke instellingen is gelaten ten opzigte van bet beheer barer
taken en bet beschikken over hare middelen , zal de godsdien
stige tiefdadigheid al de ontwikkeling kunnen erlangen waarvoor zij vatbaar • is, en naar die mate de werking van bet
hurgerlijk armbestuur meer beperkt kunnen zijn . Dan alleen zou
dat hurgerlijk armbestuur eene grootere uithreiding dan wenschelijk is kunnen erlangen, wanreer de kerkelijke irstellingen ,
hare roeping vergetende, zelve hare vrije werking inkrompen
en dus van hare zijde er naar streefden om hare task aan bet
hurgerlijk bestuur over to dragen .
De Regering kan zich dan ook moeijelijk verkiaren, op welken grond bet heweren rust van hen, die meenen , dat ten
gevolge der voorgedragene bepalingen b de Staat er toe zal komen
om zich met de task aimn de godsdienstige liefdadigheid overgelaten, to helasten .
De regten der kerkelijke instellingen van weldadigheid in den
boven ontwikketden tin erkennende, was de Regering verpligt
ze bij haar voorstel to eerbiedigen, en zij kan geenszins instemmen met bet in de laatste alinea deter paragraaph geuit
gevoelen, dat bier aan een zoogenaamd refit der gezindheden
bet algemeen belang zou wor den opgeofferd .
§ 4 . De Regering heeft gees antler doel dan de armenverzorging zoo veel mogelijk tot de kerkelijke en hijzondere liefdadigheid terug to brengen. Zij heeft bij bet ontwerpen der wet
steeds op dat doel gelet, en zij meent, dat de daarin opgeno~
mene bepalingen de bereiking van bet oogmerk kunnen bevor
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deren, en

tot

een langzamen

trapsgewijzen overgang tot de

vrijwillige, maar geenszins tot de verpligte armenzorg leiden .
Zij ken echter niet instemmen, met het bij deze paragraaph
geuit gevoelen, dat bij het zamenstellen eener wet tot regeling
van het armbestuur, de armenverzorging, in eenen volstrekten
zin, geheel aan de godsdienstige liefdadigheid zou kunnen worden overgelaten . Daartoe zou zij, aan den eenen karat, moeten
uit het oog verliezen hetgeen hestaat, eu de onmogelijkheid om
dit eensklaps to doer ophonden, en, van de andere zijde, geheel moeten voorbij zien het voorschrift der Grondwet, dat
eene regeling van bet armbestuur stellig gebiedt .
Men wit gaarne toegeven, dat indlen het stelsel waarbij de
armenverzorging wordt overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid, streng wordt volgehouden en tot in zijne
uitersle gevolgen toegepast, elke bepaling in de wet, waarbij
bet bestaan van een burgerlijk armbestuur wordt ondersteld,
daarvan afwijkt . In dat geval zoude slechls edne bepaling in
de wet noodig zijn, waarbij de armenverzorgingi wor •d t overgelaten aan de bijzondere en kerkelijke liefdadigheid .
Die strenge toepassing van bet beginsel moge in theorie to
verdedigen zijn, zij is in de praktijk onuitvoerbaar . Het opheiden der gelegenheid voor armen om buiten kerkelijke en
bijzondere instellingerr van weldadigheid hulp to vragen in dringenden rood, zou leiden tot schromelijke gevolgen, die zich
genoeg later denken, zonder dat het noodig is daarover in beschouwingen to komen .
Een burgerlijk armbestuur is den ook in den bestaanden staat
van zaken onvermijdelijk, at ware het alleen daardoor, dat er
armen zijn die behooren tot eene godsdienstige gezindte, van
welke zich geene kerkelijke gemeente bevindt in de pleats,
waartoe zij, hetzij door gehoorte, hetzij door inwoning of om
eenige andere reden geacht kunnen worden to behooren, en
dat in zeer vele aanzienlijke gemeenten de armen, die geene
ledematen van eene kerkelijke gemeente zijn, door burgerlijke
esturen worden ondersleund . Nu moge men betreuren, dat bet

getal flier niet •l edematen grooL is, en wensehen, flat het allengs
vermindere, -- niemand kan, naar het oordeel der Regering,
bij bedaarde en onbevooroordeelde overweging volhouden, flat
die staat van zaken, door een gehiedend voorschrift der wet,
dadelijk of zelfs in een betrekkelijk kort tijdvak geheel kan
worden veranderd, of flat het, in een redelijken zin, mogelijk
zou zijn overal, waar sedert onheugelijke tijden eene burgerlijke
armenverzorging bestaat, deze, door een stouten greep, plotseling op de godsdienstige liefdadigheid over to brengen .
Maar al volgde het niet uit den onvermijdelijken drang der
omstan(ligheden, het bestaau van burgerlijke armbesturen wor(lt
bij de Grondwet zelve aangenomen . Zij wil flat het armbestuur
een onderwerp van aanhoudende zorg tier Regering zat zijn en
door de wet worde geregeld .
Neemt men flu met de meerderheid tier leden aan, flat de
kerkelijke en bijzondere liefdadigheid en de instellingen daaruit
ontstaan, geen onderwerp van wettelijke regeling mogen uitmaken, flan is het noodig flat buiten (tie instellingen andere
besturen aanwezig zijn, welke wel ten onderwerp van wettelijke
regeling, zoo als de Grondwet wil, kunnen strekken .
Bepalingen tot regeling van het hurgerlijk armbestuur mogen
dus in het wets-ontwerp niet worden gemist . De Regering
meent flat de voorstanders der in deze paragraaph ontwikkelde
gevoelens die noodzakelijkheid to zeer uit het oog hebben verloren, en to veel zijn uitgegaan van bet denkheeld, flat alle
voorschriften tot regeling van een hurgerlijk armbestuur moeten
leiden tot verpligte Staats-armenzorg of wettelijke liefdadigheid .
Zij vertrouwt dan ook, flat nadere overweging, in verhand
met hetgeen in deze en in de tweede paragraaph is opgemerkt,
de bepalingen van bet voorstel , welke die regeling betreffen,
gunstiger zal doen beoordeelen . Doch at konden (tie bepalingen
gezegd worden de kiem eener Staats-armenzorg met zich to
dragen, dan zou (lit slechts het gevolg zijn van den staat van
zaken waarin zij worden voorgesteld, (loch zouden zi,j simmer
kunnen wordena beschouwd als zelve die noodlott .ige kieni to

leggen . Zoo zij reeds mogt bestaan, zullen , haar bet oordeel
der Regering, de nieuwe voorschriften strekken om haar tegen
to gaan en om den wit des Wetgevers to doen kennen, dat zij
zoo veel en zoo spoedig mogelijk worde vernietigd .
Bij herhaalde en naauwgezette overweging heeft de Regering ;
dan ook in de strekking der bepalingen niets gevonden, dat
teregt bet denkbeeld eener verpligte ondersteuning van Staatswege hij den arme zou kunnen doen wortel vatten .
5 . Enkele leden in eene Afdeeling hebben beweerd, dat de
Regering er to veel op zou vertrouwen , dat de besturen der
Kerk en der kerkelijke instellingen van weldadig ;heid geen misbruik zullen maker van de bij bet wets-ontwerp_ aan haar gelatin vrijheid, dal deze de ledematen tot ruimere bijdragen aan
die instellingen zal aansporen, err zij meet en meir pogingen
zullen aanwenden om de armen, door hit hetoonen hunner
zorg, bij toeneming aan de Kerk to verbinden, en alzoo hit
getal to verminderen dergenen, voor wie, als door de Kerk
afgewezen, geene andere toevlugt overblijft, dan zieh tot hit
burger lijk besluur to winder .
Dat beweren heeft de Regering in haar vertrouwen niet doen
wankelen . Het is waar, er zijn in den tegenwoordigen shat
van taken onderscheiden voorbeelden, die van eene tegenovergestelde geneigdheid bij sommige besturen getuigen ; maar dit
zijn op zieh zelve staande feiten, en bet zou onhilli,jk zijn de
strekking der Kerk iry hit algemeen daarnaar of to meter . Van
deze mag veeleer op prijsstelling der erkende vrijheid en ver~
levendiging der wicking harer liefdadigheid worden verwacht .
©verigens valt moeijelijk a priori le twister over de gegrondheid van een vertrouwen op de toekomst, waaromtrent alleen
de ondervinding uitspraak kan doen . Doch indien men wilde
uitgaan van bet teg;enovergestelde wantrouwen en door de
wet op eene afdoende wijze voorzien in de gevolgen, welke
men van de verkeerde handelingen der kerkelijke instellingen
vreest, zouden geheel andere maalregelen worden vereischt .
Men zoude of aan de kerkelijke instellingen de verpligting
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moeten opleggen tot het ondersteunen hater behoeftigen - lets
r
wat geheel in strijd zoude zijn met het beginsel van vrijheid
van bestuur en beheer haar toekomende, en vat dan ook tot
heden nooit is voorgesteld - of men zoude moeten overgaan
tot bet regelen eerier verpligte Staats-armenverzorging, waarvan het verderfelijke door de meerderheid zoo to refit wordt
erkend,
De Regering kan overi gees €;eenszins toestemmen, dat de
bepalingen der wet omtrent het subsidie-stelsel tot de burgerlijke
armenzorg zouden leiden . Zij is geheel over tuigd , dat aan dat
stelsel hezwaren van onderscheiden aard zijn verbonden ; maar
zij schept bet niet, zij vindt het, en kan de verantwoording
niet op zich laden van ale gevolgen, welke een plotseling atbreken daarvan zou kunnen to weeg brengen .
Naar haar oordeel zouden deze de burgerlijke armenzorg veer
meet does toenemen clan de werking der voorgeschreven bepalingen . tilt deze Loch zal het duideli,jk bli,jken, dat de wetgever de subsidies als een bestaand kwaad beschouwt, dat zoo
veer mogelijk moet worden tegengegaan .
De Regering kan niet toegeven, drat daartoe zou worden vereischt, dat de gesubsidieerde ker~elijke en bijzondere instellingen
van weldadigheid aan al de bepalingen beire{1~ende de burgerlijke
zouden moeten worden onderworpen . Daardoor zouden zij,
in het wezen der zaak, tot burgerlijke instellingen worden gemaakt, haar eigenaardig karakter verliezen, en dus veer minder
dan wanneer dit haar wordt gelalen , de belangstelling en de
weldadigheid der laden van de Kerk ondervinden .
De verpligtingen die haar bij het voorstel zijn opgelegd, zijn,
naar bet oordeel der Regering, drukkend genoeg om haar

op to wekken tot het inspannen van alle krachten, ten ernde
daarvan ontslagen to worden .
Zij zijn Loch gehouden tot dadelijke rekenpligtigheid aan bet
burgerhjk bestuur, aan hetwelk hare begrootingen en rekeningen ter goedkeuring moeten worden onderworpen . Daardoor
worden zij van zelve gedwongen in haar overigens vrij beheer
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zoo to week to gaan, tat hat den loafs der beoordeeling van
bet burgerlijk bestuur kan doorstaan ; want mist tit de overtuiging van de volstrekte noodzakelijkheid der voorgenomen of
gedane uitgaven, tars ma r; bet subsidie niet worden toegelegd .
Dit is insgelijks hat geval wanneer niet blijkt tat de insteltingen de noodige pogingen hebben aangewend tot bet erlangen
van billijke bijdragen van hen, van wie die in den regal kunnen worden verwacht, of wanneer zij nalatig zijn geweest in
hat naar vermogen voldoen aan de verpligtingen, welke overeenkomstig harm aard en bare bestemming op haar rusten .
Waar daze banden, die eene genoegzaam volkomene beoordeeling van hat beheer in zich sluiten, niet doers streven naar
onthet ng, kan tit ook niet worden verwacht van ears nog stranger
toezigt op tat beheer .
Maar terwijl aan de eene zijne gezorgd moat worden, tat de
aanvrage tot subsidie door de kerkelijke insteilingen niet zonder
hooge noodzakelijkheid geschiede, moat van den anderen karat
worden gewaakt, tat de gemeentebesturen niet ligtvaardig tot
bet verleenen overgaan . De verpligting aan die hesturen opgelegd, om in bet raadsbesluit de bijzonderheden to vermelden,
welke bet wets-ontwerp omschrijft, zal hen terug houden van
hat toekennen van subsidie ow andere dan dringende redenen,
en men wag vertrouwen tat de Collegian van Gedeputeerde
Staten, aan welke uitdrukkelijk waakzaambeid wordt aanbevolen , hunne goedkew ing op hat raadsbesluit zullen weigeren,
indien de noodzakelijkheid van bet toegekende subsidie niet
voldoende blijkt .
De vices is geuit, tat de wet schadelijk zoo werken, ingeval
een tier vrije armbesturen in eene plants wane ingezetenen van
versehullende kerkelijke gezindheden zijn, zijne roeping verzaakt
en niet voorziet in den onderstand der armen van zijne Kerk,
welke dan, als maatregel van politic, door de burgerlijke gemeenten zouden worden ondersteund . Dit geval is mo elijk en
er bestaan zelfs voorbeelden van in niet onaanzienlijke gemeenten ; dock joist eenige tier voorbeelden hebben hewezen,
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dat indien slechts het burgerlijk bestuur zich in zoodanig geval
niet door vrees last beheerschen, maar eene verstandige en
zedelijk krachtige houding tegen zulke laakbare handeling overstelt, deze haar doel mist en een betere staat van zaken er tilt
ontspruit .
Art . 13 . De Regering zou het zeer onraadzaam oordeelen
alle inzamelingen ten behoeve van burgerlijke en gesubdieerde
armbesturen to verbieden . Zij wenscht veeleer, dat de giften
aan deze molten toenemen, ter vervanging van hetgeen zij thans
nog tilt de burgerlijke gemeente-kassen erlangen .
TWEEDS 1IOOFDSTUK .
Van de ondersteuning der arme en het domicilie van onderstande
EERSTE AFDEELING .

Van de o-ndersteuning der armen .
Hetgeen bij de beantwoording der 2e en 4e paragraaph is
opgemerkt, strekt tot nadere toelichting der artt . 20, 21, 22
en 25, en tenens tot oplossing der voornaamste daartegen aangevoerde bedenkingen .
De Regering vertrouwt, dat de overweging van het daar
geleverd betoog, dat bet, om verschillende redenen, onmogelijk
is het aanwezen en de werking eener burgerlijke armenverzorging bij de wet le ontkennen, deze artikelen tilt bet regle
oogpunt en daardoor gunstiger zal does beoordeelen, dan, blijkens
het voorloopig verslag, tot hiertoe bet geval was .
Ter bevordering daarvan heeft zij getracht, door eene wijziging van redactie der ant . 21 en 22, no€; duidelijker de
strekking to doen uitkomen, dat de burgerlijke armenverzorging
zich volstrekt moet beperken tot het geval, dat die den kerkelijke en hijzondere instellingen blijkt to ontbreken, en dan nog
slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid kan optreden ; met volkomen vrijheid van oordeel, of zij dit al dan niet zal doen,
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en dus met vermijding van apes, waaruit eenige schijn van refit
op onderstand voor den arme zou kunnen wowlen afgeleide
Na deze algemeene opmerkingen en met uitdrukkelijke verwijzing naar de beantwoording tier 2e en 4e paragraaph, meent
de Regering zich hier tot bet volgende to kunnen bepalen
Art . 20 . De uitdrukking, das de ondersteuning der armen aan
de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid words
overgelaten , is geene ongepaste opdragt van lets waartoe deze
een eigen refit hebben .
Dat refit bestaat ; dit is den wetgever hewust en hij neemt
de erkennin T van das refit en zijne werking onder zijne voorschriften op, niet omdat die instellingen tilt heboeven , maar
om de onvermijdelijke bepalingen voor de burgerlijke armenverzorging daarop to gronden, daarmede in onmiddelijk vetband to hrengen , en zoo veel mogelijk, tegen verkeerde opvatting to waken .
Art . 21 . Door de nieuwe redactie van (lit artikel en de wijziging van bet hier ter sprake gebragte art . 33, schijnt nu wet
alie aanleiding to zijn weggenomen , om nit de her voorkomende bepaling of to leiden, das in,geval de kerkelijke en bijzondere instellingen niet ondersteunen , bet verleenen van onderstand eene verpligting voor bet burgerlijk bestuur zoo zijn .
Dear wear de diakonien geldelijken en bet hurgeriijk bestuur geneeskundigen onderstand verstrekt, zal de iaatste, zoo de diakonie
er zich niet mede belast, van zelf behooren tot helgeen bet
burgerlijk bestuur kan verleenen ; want bet geven van geneeskundige hulp aan zieken is voorzeker, in redelijken zin, voistrekt
onvermijdelijk .
Art . 25 . De Regering ziet niet in waarorn nit tilt artikel eene
verpligte burgerlijke armenverzorging kan worden afgeleid .
Near hear oordeel gees men to vet , wanneer men meent, das
een voorschrirt, waarbij bet bestaan van burgerlijke armbesturen
en bet door lien verleenen van onderstand words ondersteld ,
uit de wet moet worden geweerd . De redenen, waarom dit niet
kan geschieden zijn reeds herhaaldelijk medegedeeldo De Regering
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gelooft dan ook niet, dat eene op zich zelve hoogst nuttige
hepaling moet worden opgeofferd, orndat men vreest, dat zij
aanleiding zou kunnen geven tot verkeerde gevolgtrekkingen .
Juist het tegendeel van hetgeen men zich voorstelt zal door de
toepassing tier wetsbepaling, naar bet inzien tier Regering,
kunnen worden bemkt . Zij moet voorkomen, dat hurgerlijke
besturen die armen verzorgen, daarhij verder gaan dan met tie
regelen eener goede staathuishoudkunde overeenstemt, en dat
zij ruimer ondersteuning verleenen dan de instellingen, aan
welke, volgens het stelsel tier wet de ondersteuning tier armen
is over ;elalen . Zi,j wekt niet op tot verzorging maar strekt om
the, welke ten gevolge tier werking van de vorige artikelen
Feitelijk geschledt, to beperken . Wet verve dus, dat bet artikel
van den geest tier wet en tier Memorie van Toelichting zou
afwijken, stemt bet integendeel geheel daarmede overeen, zoo
als teregt door eenige leden schijnt to zijn gevoeld .
Daarenboven zal bet voorschrigt een grout practisch nut hebben
en vele omslagtige twister uit den weg ruimer, omdat het den
maatstaf aan de hand geeft, naar welken de teruggave van
onderstand zai kunnen ;eschieden van wege bet domicilie van
onderstand . (Zie art, 41 .)

VIERDE HOOFDSTUK .
Van subsidies uit fondsen van burgerl?jke gemeenten aan instellingen van weldadigheid .
De groote meerderheid tier Kamer en de Regering denken geheel eenstemmig omtrent het beginsel van subsidieering . Beiden
heschouwen bet als een noodzakelijk kwaad, dat zooveel mogelijk
moet worden tegengegaan , en char waar bet bestaat, langzamerhand opgebeven . Men twijfelt echter of door de voorgestelde wetshepalingen de subsidies zullen worden beperkt . De
Regering geloogt dat zij mag volstaan met bet wederleggen van
deze laatste aanmerking . Toes zij in de Memorie van Toelich-
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sing zeide, dat lies met den geest van het wets-ontwerp niet
aou strooken de gesubsidieerde instellingen, alleen omdat zij
subsidie genieten, met de hur rerhjke en gemengde gelijk to
stellen , heeft zij daarmede willen to kennen geven , das door
de subsidie de aard der instelling niet veranderde . Zij was echter
van oordeel, dat aan het verleenen van eene guest door eeu
hurgerlijk bestuur voorwaarden konden worden verbonden, en
het stond bij haar vast, das aan gesubsidieerde kerkelijke of
bijzondere instellingen verpligtingen door de wet konden worded
opgelegd, waaraan de slat gesubsidieerde niet onderworpen
konden worden .
Wel had men, zoo als door sommige laden verlangd words,
de gesubsidieerde instellingen als eerie op zich zelve staande
snort onder eene afzonderlijke letter in art . 3 kunnen vermelden,
dock behalve antler bestond daarentegen dit bezwaar, das bet
in den regal bestaan van gesubsidieerde instellingen daardoor
to veal ward gewettigd, in strijd met de bedoeling en den
wensch der Regering, das subsidies net das bij uitzondering,
slechts in bijzondere gevallen en voor een bepaalden tijd worden
verleend .
Ook zonder die opname kon, naar lies oordeel der Regering,
zoo wel de zucht tot lies aanvragen als tot lies toestaan van
subsidies, genoeg worden tegengegaan, en zij meant dat eerie
aandachtige overweging van de strekking der voorschriften in
de arts . 59, 60 en 61 opgenomen, daarvan lies bewijs zal opleveren .
De gemeente-huishouding brengt merle, das lies verleenen van
subsidies slechts voor den jaar kan worden toegestaan . Bij lies
opmaken der gemeente-begrooting zal dus bet bestuur telkens
noodzakelijk geroepen worden tot bet onderzoek en de behandeling der vraag, of een subsidie voor het volgend jaar al das
slat zal worden verleend . Doch hat is niet genoeg, das de post
op de begrooting worde gebragt en to gelijk met bet goedkeuren daar van worde vastgesteld : hij moot bij een gemotiveerd
besluit worden geregeld . Door das besluit moat blijken, das al

rte vereischt4en in art . 60 vermeld, aanwezig zijn .
Verder moot het besluit worden medegedeeld aan Gedeputeerde
Staten, aan welke door de wet de verpligting wordt opgelegd
van toe to zien, dat de subsidies niet das hij volstrekte onvermijdelijkheid worden ver leend .
De Regeriug mag niet onderstellen, en zij gelooft ook niet
dat daarvoor redenen bestaan, dat de voorzorgen in art, 59 en
60 vermeld, als niet geschreven zullen worden beschouwd . Dit
zou niet kunnen geschieden zonder dat de gemeentebesturen err
Gedeputeerde Staten hun pligt ten eenenmale verzuimden .
Heeft men, naar het oordeel der Regeriug, niet to vreezen ;
dat, gebonden door de voorschriften van art . 60, de gemeentebesturen ligtvaardig subsidies zullen verleenen ; men mag gerust
aannemen , dat de kerkelijke en bijzondere besturen niet zonder
dringende noodzakelijkheid daartoe aanvragen zullen does en
zich daardoor onderwerpen aan de verpligtingen haar opgelegd •
Het gevolg der aanvraag toch is dat zij geheel rekenpligtig
worden aan het burgerlijk bestuur ; dat zij rekening en verantwoording moeten doers der inkomsten en uitgaven over het afgeloopen jaar en de begrooting overleggen voor bet volgende ;
dat zij daarenboven moeten aantoonen, dat, overeenkomstit ;
met den aard der instelling, is hijgedragen door hen, van welke
dit mag worden verwacht en dat bet bestuur der instelling
overeenkomstig hare bestemrning aan zijne verpligting voldoet .
Rekening en verantwoording en openlegging van taken tot in
bijzondei•heden, ook van die, welke kerkelijke en,bijzondere instellingen van weldadigheid gewooulijk niet openbaar makers,
worden vereischt, zoo dikwijls de subsidie wordt aangevraagd
voor een volgend jaar .
Zijn die banden niet voldoende om de besturen, welke subsidies
zouden wenschen aan to vragen, daarvan terug to houden, of
om hen alle pogingen to does aanwenden ten einde ze voor het
vervolg to kunnen ontberen, de Regeriug houdt zich overtuigd,
dat van andere of meerdere gees gunstiger gevolo kan worden
verwacht .
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De leden, die wenschen dat de bepahngen der wet omtrent
bet vaststellen en herzien van reglementen, omtrent bet beheer
der goederen enz . op de gesubsidieerde instellingen van toepassing gemaakt moeten worden, schijnen to veel uit bet oog
to verliezen, dat subsidies beschouwd moeten worden als eene
guest van tijdelijken aard, slechts voor een bepaald tijdperk
toegekend, waardoor de toepassing flier bepaling dikwijls aan
vele bezwaren zou onderhevig zijn .
Op bet in bet oog houden van dies tijdelijken aard der subsidies , stelt de Regering, omdat zij ze als een kwaad beschouwt, hoogen prijs .
Bij de beantwoorJing der 5dc paragraaph zijn de redenen ontwikkeld, waarom men slat kau deelen bet gevoelen van enkele
laden, die meenen flat de subsidies dadelijk geheel moeten
worden afgeschaft . Evenzeer zou de Regering bet gewaagd
achten bij de wet stellig voor to schrijven, flat de subsidies
jaarlijks met een bepaald gedeelte moeten worden verminderd .
In vale gemeenten ion die bepaling vermoedelijk slat kunnen
worden uitgevoerd . De Regering is evenwel overtuigd, flat bet
inslaan van dies wag overal waar de omstandigheden bet eenigzins toelaten wenschelijk is . Zij zal das ook gaarne, indien
bet ontwerp wet wordt, daartoe zooveel mogelijk aansporen,
en zooveel van haar afhangt zorgen, flat de bepalingen van flit
hoofdstuk getrouw en stipt worden nagevolgd .
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