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ROOISCIJ KATHOLIJ g KERK WEZEN
IN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

De, op den vierden Maart 1853, door Z. H. Paus Pius IX
opgerigte kerkelijke provincie in de Nederlanden , bevat vijf
diocesen ; namelijk:
I. Het Aartsbisdom van Utrecht.
II. »
» Haarlem.
Bisdom
» 's Hertogenbosch.
»
III. »
IV. »
»
» Breda.
»
V. »
» Roermond.
De bestanddeelen van deze diocesen en de voornaamste daartoe
betrekkelijke zaken, zijn opgenomen in den vorigen Jaargang
van dit IHandboelcje, bladz. 1--48.
De organisatie der inwendige aangelegenheden van die diocesen is nog niet voltooid : maar het werk der kanonieke inrigting en omschrijving van de parochien heeft, vooral in het
Aartsbisdom van Utrecht, belangrijke vorderingen gemaakt.
1
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De regeling van het beheer tier stoffelijke belangen van d+
parochien is , sedert de daarvan , bij den vorigen Jaargang
gedane mededeeling , insgelijks vooruitgegaan.
Op den 22 November 1854 heeft de Bisschop van Breda , voos
lijn diocees , een Algemeen Reglement voor de parochiale York.
besturen vastgesteld. Het is eensluidend met de reglementen
welke de Kerkvoogden der diocesen van Utrecht , 's Hertogenbosch en Haarlem op dat stuk hebben uitgevaardigd , en waar
van de inhoud op bladz. 9-27 van den Negenden Jaargang van
lit Handboekje wordt aangetroffen.
Aan het Algemeen Reglement voor de parochiale Kerkbesturen
ui het Bisdom van Breda , viel bij Koninklijk besluit van den
31 December 1854 , n o. 83, eene gelijke goedkeuring ten deel
als , bij de besluiten van den 31 Mei en 30 Julij 1854, n o. 64
Yn 58, aan de Algemeene Reglementen voor de parochiale Kerkbesturen in de diocesen van Utrecht, 's Hertogenbosch en Haarlem
was verleend geworden.
Hierbij verdient echter te worden opgemerkt, dat het Algemeen Reglement van het diocees van Breda aanvankelijk slechts
is bestemd en uitvoerbaar verklaard voor hel Noordbrabantsch
gedeelte van dat Bisdom. In deszelfs Zeeuwsch gedeelte bestond
te dien aanzien geene gelijke behoefte, dewijl het decreet van
oden 30 December 1809 aldaar sedert lang in werking is, en
iedere parochiekerk dientengevolge eene kerkfabriek heeft, wier
beheer is geregeld bij het voormeld decreet.
Deze kerkfabrieken zijn op den bestaanden voet behouden , en
dit is ook liet geval met de gelijksoortige instellingen , welke
krachtens het decreet van den 30 December 1809, in het Bisdom
van Roermond zijn gevestigd ; alwaar dan ook om die reden
geen kerkelijke verordening tot instelling van parochiale Kerkbesturen, is uitgevaardigd.

In het begin van het jaar 1855 heeft de Aartsbisschop van
Utrecht , zoo in die hoedanigheid als in zijne betrekking van
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Apostolischen Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch , doelmatige voorschriften gegeven , ten einde de behoorlijke naleving te verzekeren van de, bij de Algemeene Reglementen bepaalde rekenpligtigheid der parochiale Kerkbesturen.
Deze, voor beide diocesen eensluidende voorschriften zijn in
twee afzonderlijke stukken vervat en gaan vergezeld van modellen voor de BEGROOTING, REKENING en INVENTARISSEN. Zij
hebben Bene blijvende waarde en verdienen algemeen bekend
te worden ; waarom aan deze in het Aartsbisdom uitgevaar
digde stukken, alhier eene plaats wordt ingeruimd.

INLICHTINGEN
OMTRENT DE

INRIGTING

EN

ZAMENSTELLI

NG

DER

JAARLIJKSCHE BEGROOTING EN REKE\ING

WEGENS DE INKOMSTEN EN UITGAVEN
DER PAROCHIALE KERKEKASSEN
IN HET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

BEGROOTING.
De begrooting die jaarlijks in de maand Julij , door het
Kerkbestuur moet worden opgemaakt en vóór den vijftienden
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Augustus aan de goedkeuring van den Aartsbisschop won
onderworpen , behoort eene volledige en naauwkeurig ben
kende opgave te bevatten van alle inkomsten en baten, mit
gaders van alle uitgaven en lasten der kerkekas voor de dien
van het volgende jaar , aanvangende op den eersten Januar
en eindigende met den laatsten December.
Het Kerkbestuur moet zich wel overtuigen van het gewit
der verpligting, welke artikel 30 van het Algemeen Reglement
ten deze oplegt.
Zonder eene goed ingerigte begrooting , kan er geene bl
hoorlijke orde in het geldelijk beheer bestaan. Het weglat(
of niet regelmatig brengen van de bekende inkomsten en bl
rekenbare uitgaven op de begrooting, leidt noodwendig ti
verwarring en veroorzaakt bedenkelijke wanorde, zoo in h
bestuur, als in de verantwoording der stoffelijke belangen va
le parochie. Op het Kerkbestuur rust derhalve de verpligtin
om met naauwgezetheid te zorgen , dat de begrooting alle
bevatte , wat tot het geldelijk beheer over het betrokken diens
jaar, kan geacht worden te behooren, en zij mitsdien in waar
held den grondslag uitmake van dat beheer en de deswege
doene verantwoording.
De begrooting wordt ingerigt naar het hierbijgaand model 2
Zij stelt de inkomsten en uitgaven afzonderlijk voor in gewon
en buitengewone.
Elk dezer afdeelingen wordt , naar gelang van den aard e
de hoeveelheid der inkomsten en uitgaven, uit het noodige gE
tal artikelen zamengesteld.
De artikelen worden in zoo vele posten of onderdeelen ui
eengezet en omschreven , als vereischt worden om den aard E
oorsprong, mitsgaders de bestemming en hoegrootheid dl
onderwerpen van ontvang en uitgaaf, duidelijk te doen kennel
Alle inkomsten en uitgaven worden voor één vol jaar ben
kend en vervolgens, naar de voorbeelden bij het model gang+
geven , in eene regelmatige volgorde op de begrooting gebrag
Het bedrag van eiken post of onderdeel van ieder artik

5
wordt binnen 's lij ps geplaatst en vervolgens te zamen getrokkei
in de kolom : geraamd beloop voor het dienstjaar.
Nevens het volgnommer van ieder artikel , wordt de daarvoor hij de begrooting van het vorige dienstjaar toegestane
som vermeld, terwijl in de kolom van aanmerkingen de reden
wordt opgegeven van het verschil tusschen die som en het geraamd beloop voor het dienstjaar.
Wanneer men voorziet, dat op een of ander der bij de modelbegrooting omschreven artikelen , Gr eene ontvangsten of uitgaven
voor het dienstjaar zullen plaats hebben, dan wordt het onder•
werp van zoodanig artikel voor memorie uitgetrokken.
Als er andere, niet bij de model-begrooting vermelde onderwerpen van ontvang of uitgaaf bestaan, dan worden de daarvoor
noodige artikelen op de begrooting gebragt in de afdeelint;
waartoe zij eigenaardig behooren.
INKONiSTEN.

De inkomsten worden tot het onzuiver bedrag in ontvang
begroot, zonder daarvan iets hoegenaamd af te trekken. Dr
kosten van beheer én invordering, de uitkeeringen aan de fun•
ciatiën verbonden en de lasten op de vaste goederen enz. klevende,
worden daarentegen in uitgaaf gebragt.
GEWONE INKOMSTd;N ,

De gewone inkomsten van het dienstjaar worden begrepen
in de eerste Afdeeling en wel onder:
Art. 1. Het waarschijnlijk batig slot van het vorig dienstjaar,
dat is van het jaar, hetwelk dat waarvoor de begrooting bestemd is, onniiddelijk voorafgaat. Het bedrag daarvan wordt
gekend uit de balans der laatst vastgestelde begrooting.
Art. 2. De huren of pachten van vaste goederen, welke worden gekend uit de loopende huur- of pachtcontracten.
Art. 3. De grondrenten, erfpachten en dergelijke jaarlijksche
uitkeeringen aan de kerk, of wegens Fundatiën verschuldigd.
Art. 4. De renten van belegde kapitalen, daaron der begrepen
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de interessen van inschrijvingen op het Grootboek der National,Schuld en van andere rentgevende schuldbrieven.
Art. 5. De jaarlijksche opbrengst der zitplaatsen in de kerk,
of de huur der stoelen en banken , berekend naar de gemiddelde
opbrengst van vorige jaren en me t inachtneming der omstandigheden, welke op die opbrengst van invloed kunnen wezen.
Art. 6. De gewone inzamelingen ten behoeve van de kerk , de
collecten onder de godsdienstoefeningen en hetgeen in o fferkisten of anderzins ontvangen wordt, berekend naar de gemiddelde opbrengst van vorige jaren.
Art. 7. De baten van de kerkelijke diensten: zoo als het aandeel der kerk in het geofferde of anderzins verstrekte waslicht; — de kerkeregten en voordeelen wegens het gebruik der
Lerk- en altaarsieraden en andere voorwerpen bij gelegenheid
p an likdiensten, huwelijksplegtigheden, de bediening van het
H. Doopsel , enz.
Art. 8. De inkomsten der begraafplaats, begravenisregten ;
huur van graven, natuurlijke opbrengst van den grond of houten gras-gewassen, voordeelen van het vervoer der lijken; huur
van rouwkleeden; enz.
Art. 9 en volgende. Daarin worden zoodanige andere gewone
baten gebragt, als waarvan de ontvangst bekend is of mogl
worden voorzien , doch die, om derzelver onbepaaldheid, niet
onder een der vorenstaande onveranderlijke artikelen kunnen gerangschikt worden.
BUITENGEWONE INKOMSTEN.

De buitengewone inkomsten , gedurende den loop van het
dienstjaar te verwachten, worden begrepen in de tweede afdeeling en vel onder :
Art. I. Buitengewone inzamelingen tot bepaalde einden, zoo
als : extra-collecten, inschrijvingen , giften, en bijdragen ter
bekostiging van nieuw aan te schaffen voorwerpen van grootere
waarde , of ter voorziening in eene of meer niet gewone behoeften,

Art. 2. De opbrengst van te verkoopgin goederen , hetzij onroerende of roerende , zoo als gebouwen , landerijen , afbraak
hakhout, oude en buiten dienst gestelde kerkmeubelen , enz.
De magtiging tot het verkoopen of vervreemden der onroerende of roerende goederen , ingevolge art. 20 van het Algemeen
Reglement benoodigd , wordt , zoo zij reeds verleend is , in de
kolom van aanmerking vermeld , of moet , le gelijk met de
goedkeuring der begrooting afzonderlijk gevraagd worden.
Art. 3. De aflossing van renten of kapitalen: afkoop van
grondrenten, gedeeltelijke of geheele terugbetaling van uitstaande
gelden en andere handelingen van dien aard.
Art. 4. De achterstallige vorderingen betreffende verouderde
pretentiën der kerk, welke vroeger in de rekening als oninvorderbaar waren afgeschreven , doch door veranderde omstandigheden, eerst weder ontvangbaar zullen zijn, als de op te makee!
begrooting in werking komt.
Art. 5 en 6. Hierin worden gebragt zoodanige onder divorige artikelen niet eigenaardig te begrijpen buitengewone ontvangsten , waarop voor de dienst van het jaar waarover de
begrooting loopt, mogt te rekenen vallen.
Art. 7. De toevallige baten.
Daaronder behooren de erfstellingen, legaten en schenkingen.
Als men niet bepaaldelijk kan voorzien, dat, ter zake van zulke
baten, gedurende het jaar waarover de begrooting loopt, ontvangsten zullen te doen zijn , wordt dit artikel voor memorie
gebragt ; vermits het allezins gewaagd zou wezen , bij gemis
van zekerheid, eenig geldelijk bedrag voor deze soort van onvoorziene ontvangsten bij de begrooting uit te trekken, of daarop
te rekenen tot het doen van uitgaven , welke bij teleurstelling,
ongedekt zouden blijven.
UITGAVEN.

De uitgaven worden geraamd voor die onderwerpen en tot
zoodanige bedragen , als , naar eene gemoedelijke en volledige
kennis van zaken , kunnen berekend worden noodzakelijk te zijn
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tot kwijting der behoeften en lasten van het dienstjaar. Men
lette daarbij op de in ontvang geraamde middelen en zorge,
dat de uitgaven, binnen de grenzen van het vermogen der pa
rochie blijven , opdat er geen te kort ontsta ; terwijl ook dan,
wanneer er ruimte van middelen mogt wezen, de lasten niettemin met spaarzaamheid en goed beleid, gelijk aan eene ordelijke beheering voegt, moeten begroot worden.

GEWONE UITGAVEN.
De gewone dienstjaarljke uitgaven worden opgenomen in de
eerste afdeeling en wel onder
Art. 1. De altaarbehoeften , of de henoodigdheden voor de
uitoefening van de godsdienst , zoo als : brood , wijn , waslicht, wierook, olij voor de Godslamp, en andere voorwerpen
van verbruik, mitsgaders het jaarlijksch onderhoud, het herstel
en schoonhouden van de gewaden , versierselen , het lijnwaad
en ander altaargerijf. De raming van deze kosten wordt door
den Pastoor opgemaakt, als meer bijzonder tot zijne dienst behoorende.
Men kan met onderling goedvinden, voor deze behoeften eene
globale som aan den pastoor in ééns verstrekken; in welk geval
er geene specificatie van de benoodigdheden gevorderd , noch
verantwoording der te dier zake te doene uitgaven, vereischt
wordt, mits in dat geval, door en voor rekening van den
Pastoor in al de hier bedoelde behoefte, zonder verder bezwaar
van de kerkekas , voorzien worde.
Art. 2. De kerkbehoeften , zoo als: vuur, licht en andere benoodigdheden van verbruik; -- voorts de aanschaffingen, het
onderhoud van de kerk- en sacristij-meubelen ,, de kosten van
het orgel , de gezangboeken en verder é behoeften van het zangkoor; het schoonhouden van kerk, sacristij en toren; mitsgaders
andere dergelijke uitgaven , alles voor zoo ver de bekostiging
Nor rekening der kerkekas loopt.
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Art. 3. Het gewoon onderhoud en de herstellingen van dE
kerk, de sacristij en den toren met zijn uurwerk of klokkenstoel, de pastorij en de begraafplaats mitsgaders van de kapel
(zoo die aanwezig is); — voorts van de overige gebouwde eigendommen der kerk en de verdere gestichten of inrigtingen
welke ten koste van de parochiale kerkekas onderhouden worden.
Art, 4. De lasten op de vaste goederen klevende; zoo als
grond- en polderlasten , grondrenten, erfpachten, cijnsen, tijnsen , enz. , verzekering tegen brandschade en dergelijke voor de
gebouwde of ongebouwde eigendommen der kerk verschuldigdrl
belastingen, prestatiën en orgelden.
Art. 5. De lasten der fundatiën, welker baten in ontvang
zijn opgenomen, zoo als jaargetijden of andere gevestigde diensten, uitdeeling van gefundeerde aalmoezen en dergelijke, door
de stichters aan hunne makingen verbonden, jaarlijksche lasten.
Art. 6. De jaarwedden en toedagen, welke uit de kerkekas
moeten gekweten worden aan den pastoor, den kapellaan, den
koster, den organist, den orgeltrapper, den klokkenluider en
de beambten of bedienden , die verder hij de kerk of bij de
parochiale gestichten of inrigtingen ten laste van de kerkekas
dienst doen,
Art. 7. De kosten van beheer en invordering, zoo als schrijfbehoeften, registers, briefporten en andere huishoudelijke uitgaven van het Kerkbestuur, mitsgaders de kosten vallende op dc
ontvangst van huren , pachten , renten , interessen en andere
inkomsten der kerk ; en
Art. 8. Verschillende uitgaven of zoodanige gewone lasten
welke om derzelver onbepaaldheid niet onder een der. vorige
artikelen kunnen gerangschikt worden , zoo als ; de bijdragen
in de kosten van het Aartsbisschoppelijk bestuur; de kosten der
kerkvisitatie; — het bezorgen der H. Olie, — doop-, trouwof loodboeken ; — en alle andere voor rekening der parochiale
kerkekas komende bijzondere uitgaven , welke hiervoren niet
zijn opgenoemd, noch onder de buitengewone uitgaven kunnen
geacht worden te behooren.
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BUITENGEWONE UITGAVEN.

De buitengewone uitgaven , dat zijn de zoodanige die zich
dan bij uitzondering en in bijzondere omstandigheden voordoen , worden opgenomen in de tweede afdeeling, en wel onder:
Art. 1. De gevestigde schulden der kerk, voor zoo veel betreft de daarop gedurende het dienstjaar, waarover de begrooting loopt , verschuldigde aflossingen en rentebetalingen, welke
voor iedere geidleening afzonderlijk worden omschreven en wel
zoodanig dat de stand der schulden uit dit artikel duidelijk kan
worden nagegaan.
Art. 2. De buitengewone herstellingen en verbeteringen van de
kerk , de sacristij , den toren , de begraafplaats en de overige
vaste goederen. Indien deze, niet tot het gewoon onderhoud
behoorende werken , vallen in de termen van art. 20 f van
het Algemeen Reglement, behoort de vereischte magtiging tot
de uitvoering te zijn gevraagd en verkregen, alvorens de daartoe
betrekkelijke uitgaven definitief kunnen worden toegestaan. Bij
die aanvrage moeten het plan en bestek, mitsgaders de begrooting van kosten overgelegd en de middelen tot dekking aangewezen worden.
Art. 3. De aanschaffing van voorwerpen, bestemd tot bediening
van de Godsdienst. Hiermede worden • bedoeld alle zoodanige niet
in de artikelen 1 en 2 der eerste afdeeling onder de gewone uitgaven behoorende voorwerpen en welker aanschaffing dient tot
meerderen luister of ter buitengewone voorziening in behoeften
van de H. dienst, zoo als : H. vaten , priestergewaden, versierselen , altaargeraden , schilder- of beeldhouwwerken, mitsgaders aanschaffing of vernieuwing van altaar, predikstoel, communiebank, biechtstoelen en dergelijke voorwerpen.
Art. 4. Hieronder te brengen zoodanige andere onder de beide
vorige artikelen niet eigenaardig behoorende behoeften van buitengewonen aard.
Art. 5. De te beleggen kapitalen , voortspruitenden :
a. Uit den in art. 2 of 3 van de tweede afdeeling der inkom
fi let
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Tten in ontvang gebragte verkoopprijs van vruchtdragende vaste
goederen en de aflossing van renten of kapitalen , welker wederbelegging steeds behoort te geschieden, opdat de jaarlijksch,
revenuen der kerkekas geene vermindering ondergaan.
b. Uit erfstellingen , legaten , schenkingen en fundatien, waart van de kapitalen rentgevend of vruchtdragend moeten worden
aangewend tot verzekering der daarop rustende lasten , of tot
verbetering der jaarlijksche vaste inkomsten der kerkekas ; en
c. Uit het beschikbare of niet voor de noodzakelijke behoeften
noodige gedeelten der gewone of buitengewone inkomsten ; —
welk overschot , ingevolge het laatste lid van art. 30 van het
Algemeen Reglement , moet worden aangelegd , ter vermeertiering van de jaarlijksche eigen inkomsten der kerkekas en tot
dekking van toekomstige buitengewone behoeften.
Het Kerkbestuur behoort hierbij wel indachtig te zijn , dat
onder zijne voornaamste verpligtingen eene eerste plaats bekleed
aanhoudend te zorgen, dat de kerk in het bezit bilijve of gerake
van vruchtdragende of rentgevende eigendommen.
Langs dien weg wordt het mogelijk den betamenden luister
der openbare Godsvereering te verzekeren en doelmatig te verhoogen, en in andere, aan de belangen en de waardigheid van
de Godsdienst, passende benoodigdheden, vollediger te voorzien
uit eigen hulpbronnen en alzoo zonder den anders soms drukkenden last van de parochianen te verzwaren.
Art. 6. De Onvoorziene uitgaven, waarvoor in ééns een matig
bedrag , naar gelang van de omstandigheden en in evenredigheid met de beschikbare middelen , moet worden uitgetrokken, ten einde daarop , overeenkomstig art. 33 van het Algemeen Reglement , de in den loop van het dienstjaar opkomende
behoeften, waarvoor geen artikel op de begrooting voorkomt,
te kunnen bestrijden , zonder uitgaven buiten de begrooting te
doen ; eene onregelmatigheid , waarvoor het Kerkbestuur zich
steeds moet wachten, ter voorkoming van onzekerheid en wanorde in het geldelijk beheer.
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BALANS.

De bedragen der artikelen van elke afdeeling der inkomsten
en uitgaven worden bijeenvergaderd, en de totalen vervolgens
aan het slot der begrooting overgebragt, in voege als bi,j
het model is aangewezen ; zoodanig dat de balans het waarschijnlijk batig slot van liet dienstjaar behoorlijk doe kennen.

Als de begrooting door het Kerkbestuur in zijne vergadering
is vastgesteld, wordt zij door den pastoor en de kerkmeesters ,
in duplo onderteekend.
De beide exemplaren der begrooting worden vervolgens, overeenkomstig art. 31 van het Algemeen Reglement, aan de goedkeuring van den Aartsbisschop onderworpen.

JAARLIJKSCHE REKENING.
De rekening welke de Penningmeester verpligt is jaarlijks, in
de maand blaart, over het , op den laatsten December daartevoren , geëindigd dienstjaar, aan het Kerkbestuur in te dienen,
moet in duplo worden opgemaakt.
Deze rekening betreft het geheel geldelijk beheer van het
Kerkbestuur en behoort alzoo te bevatten eene volledige verantwoording van alle gedane ontvangsten en uitgaven, ten behoeve of ten laste der kerkekas over het betrokken dienstjaar,
mitsgaders van die posten , welke bij de vorige rekening als
nog invorderbaar en nog te betalen in ontvang en uitgaaf zijn
erkend en toegelaten.
De Penningmeester zorgt , dat alle tot het dienstjaar beh000
rende inkomsten en uitgaven, vóór het opmaken zijner rekening,
zoo veel mogelijk zijn aangezuiverd.
De ontvangsten en betalingen, welke, sedert den eersten Januarij

tot de maand Maart, plaats hebben voor de diensi van het
nieuwe jaar , worden zorgvuldig afgescheiden gehouden van
die , welke tot het op den laatsten December geéindigd dienstjaar
hehooren. Vermenging van deze tot verschillende diensten betrekkelijke inkomsten en uitgaven , mag in geen geval plaats
hebben.
Het is niet genoeg , dat de ontvangsten en betalingen, welke
de Penningmeester , over het geeindigd dienstjaar, tijdens het
opmaken zijner rekening gehad en gedaan heeft , door hem
worden verantwoord, maar hij is tevens verpligt, om in rekening te brengen, dat gedeelte der inkomsten, hetwelk nog moet
worden ingevorderd, alsmede de verschuldigde uitgaven, welke
nog te betalen zijn gebleven, wegens tie dienst van het jaar waarover de rekening loopt.
Des Penningmeesters rekening en verantwoording wordt ingerigt naar het hierhijgaand model B.
Bij die rekening worden de inkomsten en uitgaven ieder in
drie afdeelingen voorgesteld.
Elke afdeeling wordt in artikelen en ieder artikel in posten
of onderdeelen gesplitst, zoo of in dier voege als bij de begrooting van het dienstjaar waarover de rekening loopt, heeft plaats
gehad.
Het bij de begrooting geraamd bedrag wordt nevens ieder
artikel in de daarvoor bestemde kolom der rekening vermeld.
De omschrijving der posten behoort zoodanig te geschieden ,
dat de aard en oorsprong der inkomsten en de hoedanigheid of
strekking der uitgaven , daaruit naar eisch kenbaar worden.
Wegens eiken post wordt in de daartoe bestemde kolommen,
in cijfers uitgetrokken :
l .. Het deswege te ontvangen of verschuldigd geworden geldelijk bedrag ;
2.. Dat, wat daarop werkelijk ontvangen of voldaan is geworden ; en
3.. De som, welke te dier zake, tijdens het opmaken der
rekening, nog in te vorderen of nog te betalen is gebleven.
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INKOMSTEN.

De eerste afdeeling van ontvang is bestemd voor de gewone
inkomsten van het dienstjaar waarover de rekening loopt.
De tweede afdeeling bevat de buitengewone inkomsten van het-

zelfde dienstjaar.
De derde afdeeling behoort dat gedeelte der gewone en buitenge
wone inkomsten van het vorige dienstjaar te bevatten, hetwelk bij
de laatst geslotene rekening, als nog in te vorderen.is toegelaten.
Elk van deze afdeelingen wordt zoodanig ingerigt en derielver artikelen worden in dier voege gerangschikt, als het model aanwijst.
De Penningmeester zorgt , dat het register , waarin hij het
bedrag van alle voor rekening der kerkekas ontvangen gelden,
naar gelang van de inning en met vermelding van de dagteekening , moet inschrijven , zoodanig worde ingerigt , dat daaruit , voor ieder artikel der begrooting , afzonderlijk blijke:
a, Hoeveel te dier zake aan de kerkekas verschuldigd is of
moet ingevorderd worden ; en
b. Welke sommen daarop achtervolgens zijn ontvangen ;
ten einde, na den afloop van het dienstjaar, geregeld gekend
worde, wat elke post heeft opgeleverd en hoeveel daarop nog
te ontvangen of restant is gebleven.
Uit dit register , mitsgaders uit de stukken , die aan den P enringmeester bij zijne optreding moeten worden ter hand gesteld, of die hij gedurende zijne administratie zelf verzamelt
benevens uit het in art. 29 van het Algemeen Reglement bedoeld
register en voorts uit de verdere boeken , acten en bescheiden
worden de in de rekening te verantwoorden inkomsten gekend
en bewezen.
Wanneer er ontvangsten geschieden , waarop bij de begrooting niet is gerekend en die hare eigenaardige plaats in geen
ander artikel vinden , worden deze onder de toevallige baten
in het laatste artikel der tweede afdeeling onder de buitengewone
inkomsten bij de rekening verantwoord.

De Penningmeester moet in het bijzonder daarop acht geven,
dat alle inkomsten op den vervaldag worden ingevorderd, opdat
bij het opmaken zijner rekening , zoo min mogelijk restant ontvangsten over het afgeloopen dienstjaar overblijven.
Ingeval niet kan worden voorgekomen , dat hij het opmaken
der rekening, nog invorderingen tot het afgeloopen dienstjaar behoorende, moeten plaats hebben , blijft de Penningmeester niettemin gehouden , de invordering dier restanten zoo veel mogelijk
te bespoedigen , vermits het overbrengen daarvan op volgende
rekening, slechts een maatregel van orde is en dus geene aanleiding mag geven tot vertraging in de ontvangst.
Wanneer het, niettegenstaande alle aangewende vlijt van den
Penningmeester, ondoenlijk is geweest , om de restanten van
eene vorige dienst, gedurende het daarop volgende jaar, intevorderen , zal de Penningmeester daarvan bij den betrokken
post der derde afdeeling moeten doen blijken, ten einde het
Kerkbestuur, bij het onderzoek en de sluiting der rekening , in
overweging zoude kunnen nemen , of de Penningmeester voor
diligent kan gehouden worden en of er termen bestaan
om hem van zijne verantwoordelijkheid te dier zake te ontheffen.
Nimmer mag eenig restant op de inkomsten als oninvorderbaar uit de rekening weggelaten en alzoo aan de beoordeeling
van het Kerkbestuur onttrokken worden.
Als het Kerkbestuur na behoorlijk onderzoek bevindt , dat
een restant werkelijk, buiten toedoen of nalatigheid van den Penningmeester, is oninvorderbaar geworden , dan wordt de betrokken post van onwaarde bij de rekening voor memorie in
ontvang geleden , met vermelding der oorzaak , welke de invordering heeft ondoenlijk gemaakt.
UITGAVEN.
De eerste afdeeling van uitgaaf is bestemd voor de gewone
uitgaven van het dienstjaar waarover de rekening loopt.
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De tweede afdeeling bevat de buitengewone uitgaven van hetzelfde jaar.
De derde afdeeling wordt gebezigd voor dat gedeelte der gewone en buitengewone uitgaven van het vorige dienstjaar, hetwelk bij de laatstgeslotene rekening als nog te betalen is uit-

getrokken.
Elk van deze afdeelingen wordt zoodanig ingerigt en derzelver
artikelen worden in dier voege gerangschikt , als het model
aangeeft.
De Penningmeester zorgt , dat het register, waarin de uitgaven der kerkekas , naar gelang zij plaats hebben , met vermelding van de dagteekening , behoorlijk worden geboekt , zoodanig worde ingerigt , dat, voor ieder artikel der begrooting
afzonderlijk blijke:
a. Hoeveel voor ieder artikel bij de begrooting is'toegestaan;
b. Welk bedrag daarop verschuldigd is geworden, met onderscheiding van :
1 . . Wat werkelijk is voldaan ; en
20 . Wat nog te betalen is gebleven ;
ten einde , na den afloop van het dienstjaar, duidelijk kunne
worden nagegaan , wat te dier zake in de rekening moet worden
opgenomen.
De bewijsstukken, welke tot staving van eiken post van uitgaaf bij de rekening moeten worden overgelegd , dragen een
doorloopend nommer , hetwelk achter eiken post in de daartoe
bestemde kolom wordt vermeld.
De Penningmeester zal naauwkeurig acht geven op de bepalingen van art. 33 van het Algemeen Reglement, ten einde hij
geene betalingen doe boven het daartoe op de begrooting toegestane bedrag, zonder daartoe in bet bijzonder en behoorlijk
te zijn gemagtigd.
Het bewijs van die magtiging wordt bij de rekening overgelegd.
Ook zorgt de Penningmeester, voor zoo veel van hem afhangt, dat alle betalingen, het dienstjaar betreffende, tijdens het
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opmaken zijner rekening , volbragt zijn.
In die bijzondere gevallen , waarin uitgaven onvoldaan blijven , worden zij als nog te betalen bij de rekening van het jaar
waartoe zij behooren, in het betrokken artikel gebragt, om
later bij de volgende rekening , in de derde afdeeling van uitgaaf te worden opgenomen. Zij zullen aldaar nimmer met de
gewone of buitengewone uitgaven van het jaar , waarover die
volgende rekening loopt, mogen vermengd worden.
BALANS.
De bedragen der posten van elke afdeeling van inkomsten en
uitgaven, worden bijeenverzameld en de totalen daarvan vervolgens overgebragt op de , aan den voet der rekening te
plaatsen balans, die zoodanig als het model aanwijst, behoort
te worden ingerigt , ten einde daaruit zoude kunnen blijken,
niet slechts de stand der kas , of de hoegrootheid van het batig
slot, hetwelk het eerste artikel der volgende rekening moet uitmaken, maar ook de stand der nog te doene invorderingen en
der nog te betalen lasten en leveringen , met welker aanzuivering de dienst doende Penningmeester zich behoort te belasten ,
om daarvan bij zijne volgende rekening afwijs te doen.

De rekening wordt door den Penningmeester voor deugdelijk verklaard , en die verklaring met zijne handteekening bekrachtigd.
Nadat het Kerkbestuur alle posten van Ontvang en Uitgaaf,
mitsgaders de daartoe betrekkelijke bewijsstukken, naauwkeurig
heeft onderzocht en nagerekend , worden de ontstane bedenkingen, zoo die er zijn , aan den Penningmeester medegedeeld,
ten einde door hem te worden opgelost.
Als de rekening is in orde gebragt, gaat het Kerkbestuur over
tot het opnemen en sluiten van dezelve , met bepaling van het
bedrag der werkelijk gedane ontvangsten en der werkelijk gedane
uitgaven, mitsgaders van het batig slot en de nog in te vorde-
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ren inkomsten. De sommen worden daarbij eerst in schrijfletters en vervolgens in cijfers uitgedrukt. Ingeval er voorbehouding , omtrent het nader regelen van sommige posten , moet
plaats hebben , behoort daarvan in het bewijs van sluiting te
worden melding gemaakt.
Dat bewijs wordt op de beide exemplaren van de rekening
eensluidend gesteld , en door den Pastoor en de Kerkmeesters
(de Penningmeester, als rendant van rekening natuurlijk uitgezonderd) onderteekend.
Indien de Penningmeester als zoodanig vervangen wordt, be.
hoort het batig slot aan zijnen opvolger ter hand gesteld te
worden , te gelijk met alles wat in ' betrekking tot het geldelijk beheer , onder den afgetreden Penningmeester was berustende. Van de overname van het saldo en van de uitreiking
der stukken aan den opvolgenden Penningmeester, wordt schriftelijk bewijs opgemaakt en wederzijds onderteekend, ten einde
ieders verantwoording gedekt zij.
Wijders ontvangt de Penningmeester, wiens rekening is opgenomen en gesloten , een door het Kerkbestunr aftegeven bewijs ter zijner ontlasting wegens het verantwoorde beheer.
Eindelijk voldoet het Kerkbestuur aan het bepaalde bij art.
38 van het Algemeen Reglement door aan den Aartsbisschop
verantwoording te doen, waarbij de gesloten rekening van den
Penningmeester wordt overgelegd.
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b. Z e s maanden pacht van enz. .

f

f

f

Ti

»

»

3

5

G r o n d r e n t e n , erfpachten en
dergelijken:
a. E e n g r o n d r e n t , gevestigd op
v e r s c h u l d i g d door
verschenen
. . . .
b. Eene t r f p a c h t , gevestigd op e n z .

J a a r l i j k s c h e opbrengst d e r zitplaatsen i n de k e r k :
a. E e n j a a r h u u r v a n stoelen .
b. I d e m v a n
zitplaatsen i n de

»

»

»

»

»

»
»

9

lï.

4

Achterstallige vorderingen der k e r k :
a . W e g e n s den laatsten t e r m i j n d e r
s c h u l d v o r d e r i n g , ten laste v a n
be r e k k e l i j k
. .

Totaal
»
i>

van Afdeeling
»
»
J>

))

III
II
I

.
.

.
.

Totaal-Generaal
der gedane en
nog te doene ontvangsten , .

»

»

»

»

»

»

»_

r

f

7

Geldelijk bedrag
wegens e i k e n post.

Geraamd beloop
volgens de
begrooting
per artikel.

Artikel".
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Omschrijving der

uitgaven.

AFOEELING
GEWONE

\

verwerkelijk
schuldigd
voldaan
geworden

I.

UITGAVEN,

Altaarbehoeften :

f
a.
b.
c.
d.
e.
ƒ.

Brood
Wijn
Waslicht
Wierook
O l i e voor de G o d s l a m p .
.
Onderhoud van gewaden,
v e r s i e r s e l e n , l i j n w a a d en
ander a l l a a r g e r i j f
. . .

.ér
2

,

V u u r en l i c h t .
Kerkmcubelen
Het orgel
Gezangboeken .

.

,

.

.

.

.

.

,

ƒ
g
h

»
»
»

f

f

»
»
»

»
»
»

»

»

),

»

»
))

»
»

»
»

»
»

»

»

1»

»
»
»

»
»
»

»

«

»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»

G e w o o n o n d e r h o u d en
herstellingen :

»

a V a n de k e r k
b.
» » pastorij
. .
c.
» » begraafplaats
d

.
.

.
.

6

/•

4 »

f

Kerkbehoeften:
a,
b,
c.
d.
e

3

neg te
betalen.

L a s t e n op de vaste goederen
klevende:
Grondbelasting
Transporter

.

.
.

.

.

»

»

»

.

.

7

"

f

1

/ j

|

Volgnommer der
bewijsstukken.

Artikel.
Geraamd beloop
volgens de
begrooting
per artikel.

3
1

!J
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O m s c h r i j v i n g d e r uitgaven.

i
Per

Transport

.

.

V e r z e k e r i n g tegen b r a n d
•

.

G e l d e l i j k bedrag
wegens e i k e n post.

verwerkelijk ! nog te
schuldigd
voldaan. J betalen.
geworden

|

»

»

- »
»
1

a. Gefundeerde j a a r g e t i j d e n en
andere diensten
. . . .
b
c
.

l

;

»

»

»
»

! ))

»

»

i

*

»

J a a r w e d d e n en toelagen ;

;

a. Van den Pastoor . .
b.
» )) K a p e l l a a n .
c.
v
» Koster . .
d

i

»

7

»
»

Lasten der f u n d a t i ë n :

>

6

-

»
c
d

5

/ .

f

.
.
.

.
.
.

»

i»
>}

»

»

i
i

»
I

K o s t e n van beheer en invordering :

i
* 1

a. Schrijfbehoeften

j

,

.

.

»

.

»
»
»

d
8

Verschillende

»

uitgaven:
»

a. K o s t e n van de k e r k v i s i t a t i e
b.
» d e r bezorging v s n
de H . O l i e . . .
c.
» v a n het toedienen
van het H . V o r m s e l . . .

»
»

»
»
»

»
»

__
f

—

Totaal

der gewone uitgaven.

.

———
f

f

f

————

Volgnonïmer der 1
bewijsistukken. 1

id beloop
ens de

O m s c h r i j v i n g der u i t g a v e n .

a to ê
Ë1 « £

G e l d e l i j k bedrag
wegens e i k e n post.
verschuldigc werkelijk
geworden voldaan.

nog te
betalen.

'

1

Artike
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A F D E E L I N G II.
BUITENGEWONE UITGAVEN.

\

»

Gevestigde s c h u l d e n :
a. Afgelost
aandeelen n « .
i e d e r groot ƒ
i n de g e l d l e e n i n g van f
, voor den
o p b o u w der k e r k . . . .
b. E e n j a a r intrest v a n aandeelen i n de voorschrevene
g e l d l e e n i n g , nog p e r resto
groot ƒ
a
per cent,
verschenen den
H85

f

))

2

f

f

•

•

Buitengewone herstellingen
en v e r b e t e r i n g e n :
»

»
d

))

»
»

»

»

Aanschaffing v a n v o o r w e r p e n ,
bestemd tot b e d i e n i n g v a n
de G o d s d i e n s t :

3

a. A a n g e k o c h t een
b
»
4

»
0

5

»

Belegging van k a p i t a l e n :
a. U i t het b a t i g slot v a n 185 ,
aangekocht, ingevolge magt i g i n g v a n d e n , een e n z .
»

Transporter

.

.

.

f

»

/

»

Volgnonimer der
bewij*tetukken.

Artike

Geraamd belodp volgens de )cgrooeeng
1
per a rtikel.

|
1
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Omschrijving der uitgaven.

1

Per

Transport.

.

Geldelijk bedrag
wegens e i k e n post.

' verwerkelijk
schuldige
voldaan.
geworden

f

.

b. H e t b i j a r t . 7 , onder a d e r
t w e e d e afdeeling v a n ontvang dezer rekening omschreven legaat v a n f
belegd i n e n z .
koopprijs

»

O n v o o r z i e n e uitgaven :

f

<

der buil eng.

Totaal

II

uitgaven.

nog te
betalen.

»
»

»

»
»
»

»
»
»

f

»
»
»

\f

T

f
»

f
»

r
»

»

»

f

AFDEELING l i l .

der
NOG BETA. ALBA AR GEBLEVEN ÜITG &VEN,
vorige
BLIJKENS DE VORIGE REKENING,
rekening.
I.

3

G e w o o n o n d e r h o u d en herstellingen :
a. W e g e n s w e r k e n en l e v e r a n tien a a n de k e r k . . . .

II.

2

Buitengewone herstellingen
en v e r b e t e r i n g e n :
a. Laatste t e r m i j n van den a a n nemingsprijs v a n enz. , .

4

»

Totaal
»
«

van Afdeeling
»
»
»
»

111.
11.
J,

Totaal-Generaal
der gedane
en nog te doene uitgaven.

ƒ
»

f

f

f

f

»
»

a
f
l"

BALANS.
De werkelijke ontvangsten bedragen . . .
De werkelijke uitgaven
bedragen . . . . .
Het

batig slot beloopt .

f.
^.....r

De nog in te vorderen
inkomsten beloopen .
De nog te betalen uitgaven beloopen. . .
Dus meer te ontvangen
dan uit te geven . .

Aldus naar waarheid opgemaakt en met de bewijsstukken aan
het Kerkbestuur der Parochie van den H..... te
aangeboden op den Maart 185 , door den ondergeteekenden
Penningmeester.
(Handteekening.)
Het Kerkbestuur der Parochie van den H..... te .
de bovenstaande rekening met de daarbij behoorende bewijsstukken naauwkeurig onderzocht hebbende , bepaalt :
De werkelijk gedane ontvangsten op eene som van (in
schrijfletters)
De werkelijk gedane uitgaven
schri,,fletters)
En het

eene

som van (in
„

batig slot op eene som van (in schrijfletters) .

f

Zullende dat batig slot, benevens de nog in te vorderen inkomsten ter somme van (in schrijfletters) bij de eerstvolgende
rekening nader in- ontvang moeten verantwoord worden.
Aldus opgenomen en gesloten in de Vergadering =van het
Kerkbestuur van den April 185
.

Pastoor.
Kerkmeesters.

INLICIITINGEN
OMTRENT DE

INRIGTING EN ZANIEN STELLTN G
VAN DE

INVENTARISSEN ?
WELKE , INGEVOLGE ARTIKEL

27

VAN HET ALGEMEEN

REGLEMEMT VOOR DE PAROCHIALE KERKBESTUREN IN
HET AARTSBISDOM VAN

UTRECHT,

MOETEN

WORDEN OPGEMAAKT EN BIJGEHOUDEN.

Onder de vereischten van een goed beheer , bekleedt het
opmaken en bijhouden van naauwkeurige inventarissen der
eigendommen en goederen , eene voorname plaats; vermits
zonder eene behoorlijke beschrijving van de , in beheering gestelde voorwerpen geene regel ma tige verantwoording kan plaats
grijpen en het noodige middel ontbreekt, waardoor een ordelijk
toezigt moet verzekerd worden.
Het is uit dienhoofde dat de Kerkelijke Wetten steeds de verpligtingen hebben voorgeschreven , welke in de artikelen 27
en 28 vAn het Algemeen Reglement aan het parochiaal Kerkbestuur zijn opgelegd , en aan wier volledige betrachting eene
bijzondere waarde moet worden gehecht, opdat de Kerk daarin
den gewenschten waarborg vinde voor de zorgvuldige behandeling harer stoffelijke belan ge n.
Er worden twee inventarissen bij iedere kerk gevorderd ,
omdat de kerkelijke bezittingen zich onderscheiden :
a. In voorwerpen, welke uit hunnen aard meer bijzonder staan
onder de verzorging en bewaring van den Pastoor , en deze
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daarvan de verantwoording inzonderheid te dragen heeft ; er
h. In goederen of zaken , welker verzorging en beheering
tot den werkkring behoort van het Kerkbestuur en waaromtrent de verantwoordelijkheid aszoo meer bepaaldelijk op dat
collegie berust.
Onder de sub a bedoelde voorwerpen behooren al die roerende goederen , welke aan de kerk toekomen en bestemd zijn,
hetzij tot de bediening van de Godsdienst, of wel ten gebruike
van den Pastoor , — mitsgaders het eigenlijk gezegd pastoneel
archief.
De overige bezittingen van de kerk worden begrepen onder de
sub b bedoelde goederen of zaken , bepaaldelijk de onroerende
goederen en zoodanige roerende goederen , welke , ofschoon
kerk-ameublement uitmakende , echter niet onmiddelijk tot de
bediening van de Godsdienst, noch ten gebruike van den
Pastoor zijn bestemd of gesteld, mitsgaders de bewijzen van
eigendommen en alle andere onder het beheer van het herbestuur geplaatste voorwerpen van waarde, archieven , enz.
De beide inventarissen worden ter behoorlijke uiteenhouding
der verschillende zaken afgedeeld in hoofdstukken , zoo als de
hierbijgaande modellen aanwijzen.
De onderwerper van ieder hoofdstuk worden afdeelings-Bewijs
aangewezen door artikelen, welke een doorloopend nommer
dragen.
De voorwerpen worden elk afzonderlijk beschreven, met aanduiding niet slechts van den naam en de hoedanigheid , maar
ook van de stof, waaruit zij vervaardigd zijn , en , als bet
goud- en zilverwerk of andere kostbaarheden betreft , van het
gewigt.
Geheel gelijksoortige voorwerpen worden in één artikel opgenomen , met vermelding van het getal.
De hoeveelheden worden uitgedrukt in schrijfletters en niet
in cijfers.
In de kolom van aanmerkingen , worden de bijzonderheden ,
welke tot een of ander voorwerp mogten betrekking hebben ,
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met een enkel woord aangeteekend.
Daar, waar eene bij-kerk , kapel , begraafplaats of andere
voor rekening en ten behoeve der parochie daargestelde,, tot
haar kerkwezen behoorende, inrigting of gesticht bestaat, worden de daaraan verbondene voorwerpen , goederen en zaken ,
niet met die van de parochiekerk en pastorij vermengd , maar
in de afzonderlijke afdeelingen van liet betrokken hoofdstuk
der inventarissen omschreven.
Indien voor twee of meer parochien ééna begraafplaats of andere gemeenschappelijke inrigting of gesticht bestaat, worden
de daaraan verbondene voorwerpen , goederen en zaken , op
afzonderlijke inventarissen gebragt , door de zorg der in het
tweede Iid van art. 40 van het Algemeen Reglement bedoelde
Commissarissen , met inachtneming van de hier gegeven voorschriften voor zoo ver deze daarop kunnen worden toegepast.
De beschrijving geschiedt met de meeste naauwkeurigheid,
goed leesbaar en zonder verkortingen ; uitschrapping mag niet
plaats hebben. Doorhaling of bijvoeging van woorden vereischt
Gene op den kant geplaatste afzonderlijke goedkeuring van de
onderteekenaars.
Achter het slot van eiken inventaris blijven de noodige bladzijden in blanco, ten einde daarop, met vermelding van Piet betrokken hoofdstuk en artikel , regelmatig bij- of afgeschreven
zouden kunnen worden de voorwerpen, welke, na het opmaken,
aangeschaft of verkregen , afgeschaft , vervreemd of in onbruik
geraakt zijn.
Iedere bij- en afschrijving wordt door de handteekeningen
der leden van het Kerkbestuur bekrachtigd. Bij de afschrijving
wordt de oorzaak aangeteekend van de afschaffing, vervreemding , of het onbruikbaar worden, ten einde daardoor kenbaar
worde wat er van de afgeschreven goederen geworden is en
hoedanig zich de verantwoordelijkheid te dier zake dekt.
De bij artikel 28 van het Algemeen Reglement bevolen
herziening der inventarissen maakt een gewigtig deel der verpligtingen van het parochiaal Kerkbestuur uit.
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Deze herziening moet jaarlijks met de meeste zorgvuldigheid
geschieden, opdat daarin werkelijk die waarborg gevonden
worde , dien het stoffelijk belang der parochie gebiedend vordert , vermits , door dit middel, het duurzaam bezit der kerkelijke goederen en eigendommen kan worden verzekerd, althans
de gelegenheid ontstaat tot het ontdekken van plaats gehad
hebbende verduistering, ontvreemding of andere benadeeling,
waartegen het Kerkbestuur steeds moet waken.
Ook bij het , in het tweede lid van het boven aangehaalde
28e artikel bedoelde vergelijkend onderzoek der inventarissen is
het van veel belang , tot dekking van ieders verantwoordelijkheid, dat deze werkzaamheid zeer naauwkeurig geschiede , (er
voorkoming van de moeiijelijkheden en bezwaren , welke uit
ordeloosheid in dit stuk kunnen geboren worden.
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MODEL A.

INVENTARIS der, aan de parochiale kerk van den
H. .. te . . . . toebehoorende
voorwerpen, welke uit hunnen aard, meer bijzonder
staan onder de verzorging en bewaring van den
Pastoor dier kerk; opgemaakt door het Kerkbestuur
dezer Parochie, ingevolge art. 27 a van het Al-.
gemeen Reglement voor de parochiale Kerkbesturen
in het Aartsbisdom van UTRECHT.

^

Beschrijving der Voorwerpen.

EERSTE HOOFDSTUK.
VOORWERPEN BESTEMD TOT BEDIENING VAN
DE GODSDIENST.

Gewijde vaten

Ii.

Lijnwaad, gewaden en versierselen :

Missalen , zangboeken

I V.

Verschillende goederen

43.

Beschrijving der Voorwerpen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Pastoreel archief :

1.

DERDE HOOFDSTUK.
VOORWERPEN TEN GEBRUIKE VAN DEN PASTOOR.

Deze Inventaris naar waarheid opgemaakt
door de ondergeteekenden en gesloten in de
zitting van het Kerkbestuur, den (dagteekening in schrijfetters) 185
.

Pastoor.
Kerkmeesters

•VÏODEL B.

INVENTARIS
H

der, aan de parochiale herk van den
te . . .
. toebehoorende

goederen of zaken, welker verzorging en beheering
behoort aan het Kerkbestuur; door dat Bestuur
opgemaakt, ingevolge art. 27 § b van het Algemeen Reglement voor de parochiale Kerkbesturen

Beschrijving der Voorwerpen.

EERSTE HOOFDSTUK.
ONROERENDE E N ROERENDE GOEDEREN :

I.

i

Gebouwde eigendommen:

II.

Ongebouwde eigendommen:

III.

Meubelen :

i

Aanmerkingen.

Artikel.

Afdeeling.

j

in het Aartsbisdom van UTRECHT.

Aanmerkingen.I

Artikel,

Afdeeling.

1
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Beschrijving der Voorwerpen.

T W E E D E HOOFDSTUK.
TITELS EN PAPIEREN VAN

I
4

WAARDE.

Bewijzen van eigendom van vaste goederen
en van kapitalen :

II

|

Archieven :

Deze Inventaris naar waarheid opgemaakt
door de ondergeteekenden en gesloten in de
zitting van het Kerkbestuur, den (dagteekening i n schrijfletters) 185

Pastoor.

Kerkmeesters»

KERKELIJK
De

ordelooze toestand,

gedurende

ARMWEZEN.

waarin het K E R K E L I J K

ARMWEZEN,

den abnormalen staat der K e r k hier te l a n d e , was
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vervallen , kon , na het herstel der Bisschoppelijke Hierarchie ,
niet voortduren , maar vorderde eene algeheele voorziening, ten
einde dit aangelegen onderwerp in elk diocees, naar de kerkelijke wetten , op eenen behoorlijken voet zoude kunnen worden
ingerigt en bestuurd.
Deze voorziening werd te noodzakelijker, toen de wet van den
28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100) het burgerlijk Armbestuur
op andere grondslagen vestigde en de kerkelijke Armbesturen
en Instellingen van liefdadigheid onthief van het Staats-toezigt,
waaraan zij ten allen tijde in meerdere of mindere mate waren
onderworpen geweest. Voor de, in dat stuk noodige organisatie
hebben de Bisschoppen , na gemeenschappelijk overleg , een
Algemeen Reglement ontworpen , hetwelk in de maand Januarij
1855, door eiken Kerkvoogd, voor zijn diocees is vastgesteld.
De daarin vervatte bepalingen , welke voor al de diocesen
gelijkluidend zijn , worden alhier medegedeeld door de opname
van het volgende :

ALGEMEEN REGLEMENT
VOOR DE

BESTUREN DER PAROCHIALE
EN

ANDERE

KATHOLIJKE INSTELLINGEN VAN

LIEFDADIGHEID

IN HET

AARTSBISIOM VAN UTRECHT.
EERSTE HOOFDSTUK.
ALGEMEENE BEPALINGEN.

Artikel 1.
Het katholijke armwezen en de daaruit voortgevloeide of
daarmede verband houdende instellingen van liefdadigheid, staan
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in de geheele uitgestrektheid van het Aartsbisdom , onder het
kerkelijk gezag en oppertoezigt van den Aartsbisschop.
De bestuurders dezer instellingen zijn aan hem verantwoordelijk wegens hun beheer.
Zij nemen de bepalingen in acht, welke bij dit reglement
zijn voorgeschreven.
Art. 2.
De katholijke armenverzorging geschiedt , ter eere Gods, uit
liefde tot den naaste , door het beoefenen van geestelijke en
ligchamelijke werken van barmhartigheid.
Art. 3.
De verschillende katholijke inrigtingen van armenverzorging
worden , in betrekking tot de toepassing van dit reglement .
onderscheiden in twee klassen, namelijk :
1 0. Parochiale , en
20. Niet parochiale.
Parochiale inrigtingen zijn die, welke voor de behoeften van
het parochiaal armwezen in het algemeen, als zoodanig door
den Aartsbisschop ingesteld of bevestigd worden , om , voor
rekening der parochie of uit daartoe aan haar verstrekte middelen , te voorzien in den nood der in de parochie aanwezige
armen en hulpbehoevenden. Zij worden beheerd door het Parochiaal Armbestuur.
Alle overige inrigtingen van armenverzorging maken de klasse
der niet parochiale uit , en worden in dit reglement genoemd
bijzondere instellingen of inrigtingen van liefdadigheid. Hare
inrigting en haar bestuur regelen zich naar hare eigene stichtingsbrieven , statuten of reglementen , behoudens de vereischte
kerkelijke goedkeuring en het toezigt van den Aartsbisschop.
Art. 4.
Tusschen het parochiaal Armbestuur en de besturen der in
de. parochie gevestigde bijzondere instellingen van liefdadigheid ,
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bestaat , onverminderd ieders zelfstandig beheer, gemeenschappelijke zamenwerking , zoo dikwerf deze , in het algemeen belang van het parochiaal armwezen , gevorderd wordt.
Door gemeen overleg en onderlinge hulpvaardigheid , alsook
door het wederkeerig geven van inlichtingen of teregtwijzingen,
trachten zij elkanders taak te verligten en eene doelmatige armenverzorging te bevorderen.
Voor zooveel van hen afhangt , verkeeren zij in goede verstandhouding en werken mede, binnen den kring hunner bevoegdheid , met de burgerlijke besturen ter bereiking van nuttige oogmerken in het belang van het armwezen in het alge
meen.
Wanneer er tusschen het parochiaal Armbestuur en de besturen der bovenbedoelde instellingen geschillen ontstaan , welker minnelijke opruiming moeijelijkheid baart , wordt de zaak
aan de beoordeeling van den Aartsbisschop onderworpen.
Art. 5.
De arm- en kerkgoederen en fondsen vormen t;eene gemeenschap. Zij worden afzonderlijk beheerd.
Hunne baten en lasten mogen niet vermengd worden.
Daar waar deze goederen en fondsen in gemeenschap zijn of
onder één beheer staan , moet scheiding plaats hebben.
De daarvan op te maken scheidings-acte wordt aan de be
oordeeling en goedkeuring van den Aartsbisschop onderworpen
Art, 6.
Het afzonderlijk bezit en beheer der arm- en kerkgoederen
vermindert de natuurlijke verwantschap niet, welke tusschen
het parochiaal Armbestuur en het parochiaal Kerkbestuur bestaat en die, door wederkeerige welwillendheid, wordt aangekweekt en onderhouden.
Deze beide besturen bevorderen het algemeen belang der parochie door gemeenschappelijk overleg. Zij verstaan zich onderling en handelen te zamen in de gevallen bij dit reglement
aangewezen.
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Wanneer zij in eene vereenigde zitting vergaderen, geschiedt
zulks onder de leiding van den voorzitter van het Kerkbestuur.
Daar waar voor twee of meer parochien slechts één parochiaal
Armbestuur bestaat, benoemt ieder Kerkbestuur een of twee
Kerkmeesters uit zijn midden , als afgevaardigden ter vereenigde
zitting van deze beide besturen.
In dat geval kiest deze vergadering haren voorzitter.
Art. 7.
Indien de parochiale Armbesturen of de bijzondere instellingen
van liefdadigheid bevoegd zijn of geroepen worden , om met
den Gemeenteraad, reglementen voor instellingen van gemengden
aard te herzien of , zoo er nog geene bestaan , vast te stellen ,
werken zij daartoe mede, onder gehoudenheid om die reglementen vóóraf aan de beoordeeling en goedkeuring van den
Aartsbisschop te onderwerpen.
Art. 8.

Zoo het doel eenex instelling van liefdadigheid is vervallen
wordt het gebruik harer bezittingen en inkomsten tot eene
andere, aan de laatst bekende zoo nabij mogelijk komende bestemming geregeld, ten aanzien van
a. de parochiale instellingen , door het parochiaal Kerkbestuur
en het parochiaal Armbestuur te zamen ;
b. de niet parochiale instellingen van liefdadigheid en de bij
het vorige artikel bedoelde instellingen van gemengden aard
door de daartoe bevoegile personen of ligchamen, in gemeen
overleg met zoodanige personen of ligchamen , als de Aartsbisschop goed zal vinden aan te wijzen.
Deze regeling is aan de voorafgaande beoordeeling en goedkeuring van den Aartsbisschop onderworpen.
Art. 9.
De Aartsbisschop overtuigt zich , .zoo dikwerf hij dit noodig
acht , door een plaatselijk onderzoek , of het parochiaal Armbestuur en de bijzondere instellingen van liefdadigheid, behoorlijk
3
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beantwoorden aan hun doel ; zoo ook of hunne gestichten ,
gods- of gasthuizen en andere inrigtingen van verpleging, opvoeding of onderwijs, naar eisch worden geregeerd. hij neemt ,
des gevorderd, de noodige voorzieningen tot herstel en ter bevestiging van de goede orde.
Art. 10.

Geene kapellen of bidplaatsen kunnen , door parochiale Armbesturen of bijzondere instellingen van liefdadigheid , in hunne
gestichten , gods- of gasthuizen en andere inrigtingen van verpleging, opvoeding of onderwijs, worden opgerigt of geopend,
zonder voorafgaande toestemming van den Aartsbisschop.
Bij deze toestemming worden de noodige bepalingen gemaakt,
omtrent de in die kapellen of bidplaatsen te houden godsdienstoefeningen, het geven van godsdienstig onderwijs en de personen,
welke daarbij dien git zullen doen en kunnen worden toegelaten.
TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN DE PAROCHIALE ARMBESTUREN.

§ 1.
Zamenstelling van de parochiale Armbesturen.
Art. 11.
Elke parochie heeft in den regel één parochiaal .Armbestuur.
In ééne parochie kunnen twee of meer parochiale Armbesturen,
er, voor twee of meer parochien kan één parochiaal Armbestuur
bestaan , wanneer plaatselijke omstandigheden dit wenschelijk
maken.
Art. 12.

Het getal der leden , waaruit ieder parochiaal Armbestuur is
zamengesteld, wordt, in verhouding tot het meer of min omvattende van elks werkkring, door den Aartsbisschop bepaald.
De leden van een parochiaal Armbestuur dragen den naam
v in Ar nameesters.
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Art. 13.
De pastoor der parochie is de Commissaris van den Aartsbisschop in het Armbestuur en neemt daarin van regtswege
zitting met raadgevende stem.
Hij oefent aanhoudend toezigt uit over de handelingen van
het Armbestuur en waakt voor de aangelegenheden van het
parochiaal armwezen in verband met zijne pastorele zorgen.
Hij geeft raad en voorlichting aan het Armbestuur en wordt
door hetzelve gehoord in belangrijke voorvallen.
Wanneer er voor twee of meer parochien slechts één parochiaal Armbestuur bestaat , benoemt de Aartsbisschop een der
pastoors van deze parochien tot zijnen Commissaris , die alsdan
bijzonder belast is met het toezigt en de waakzorg bij het
tweede lid van dit artikel bedoeld.
De pastoors der overige parochien blijven niettemin bevoegd
tot het nemen van zitting met raadgevende stem in het parochiaal Armbestuur en gehouden tot het bevorderen der belangen
van het gemeen parochiaal armwezen.
Art, 14,
De Armmeesters worden benoemd uit de achtingwaardigste
en bekwaamste meerderjarige mansleden van de parochie , of
van het betrokken onderdeel ee ri er parochie , als dit een eigen
Armbestuur heeft ; of wel uit de verschillende parochien , als
deze te zamen maar één Armbestuur hebben.
De eerste benoeming , hij de invoering van dit reglement,
geschiedt door den Aartsbisschop.
Bij iedere aftreding of vacature geschiedt de wedervervulling
door de keuze van liet parochiaal Kerkbestuur en het parochiaal
Armbestuur in eerie vereenigde zitting, volgens zoodanige regels
als door die besturen te zamen, onder goedkeuring van den
Aartsbisschop, zullen worden vastgesteld.
Art. 15.
Nabestaanden , in den bloede of door aanbuwelijking tot den
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graad van Oom en Neef ingesloten, mogen niet gelijktijdig leden
zijn van hetzelfde parochiale Armbestuur.
Opkomende verzw agering zal echter de dadelijke aftreding
van een Armmeester, door wien de verzwagering wordt aangebragt, niet ten gevolge hebben, maar zijne herbenoeming
beletten.
Door het overlijden der vrouw , welker huwelijk de zwagerschap heeft veroorzaakt , houdt het beletsel hieruit ontstaan, op.
Art. 16.

Tot Armmeester zijn niet verkiesbaar
a. loontrekkende bedienden of door het Armbestuur ondersteunden;
b. gewone leveranciers van het Armbestuur ;
c. aannemers van eenig belangrijk werk, waarvan cie kosten
uit de armfondsen betaald worden;
d. zij, die wegens overjarige schuldvorderingen, debiteuren
der armkas zijn.
Armmeesters in een van deze gevallen gerakende, zijn verpligt
hun ontslag uit die betrekking te vragen , waarop door het
parochiaal Kerkbestuur en het parochiaal Armbestuur te zamen,
naar gelang van omstandigheden , wordt beschikt.
Art. 17.

Van het armmeesterschap zijn uitgesloten zij :
a. die de vervulling van hunnen paaschpligt verzuimen, of
een openbaar ergerlijk ievensgedrm leiden ;
b. die niet in het volle genot hunner burgerlijke regten
zijn; enc. die , in hunne maatschappelijke betrekking , kennelijke
blijken van ontrouw of van onbekwaamheid geven.
Art. 18.

De Armmeesters blijven niet langer dan vier jaren leden van
het Armbestuur,

Zij treden beurtelings af , volgens de bepaling , welke daarvoor door den Aartsbisschop gemaakt wordt, hij het vaststellen
van het getal der Armmeesters op den voet van art. 12.
De aftreding geschiedt op den tweeden Zondag na Paschen.
De aftredende Armmeesters zijn dadelijk weder verkiesbaar.
Na hunne herkiezing treden zij op als de jongste leden van
het Armbestuur.
De optreding van Armmeesters heeft plaats op den tweeden
Zondag na Paschen.
Art. 19.
Binnen de eerste tien dagen der vaste van het jaar, waarin
een gedeelte der leden van het Armbestuur zal moeten aftreden,
geschiedt de verkiezing der Armmeesters , op den voet van art.
14, ter vervulling der vacaturen , welke door die aftreding, in
het Armbestuur zullen ontstaan.
Art. 20.
De vervulling van de , door sterfgeval , verandering van
woonplaats , ontslag of anderzins , openvallende betrekking van
Armmeester , geschiedt op den voet van art. 14, en wel binnen ééne maand, volgende op die, waarin de vacature is
ontstaan.
Ieder in dat geval verkozen Armmeester blijft zoolang lid
-van het Armbestuur, als hij , wiens plaats door hem vervuld
wordt , zoude geweest zijn.
Art. 21.
Wanheer de verkiezing van Armmeesters, ter vervulling der
in heide vorige artikelen bedoelde vacaturen , niet binnen den
bepaalden tijd plaats heeft, en ook, wanneer de verkozene
Armmeesters zich hunne verkiezing niet laten welgevallen en
de betrokken besturen in dit geval niet in tijds voor eene nieuwe
verkiezing zorg dragen, zal de pastoor daarvan dadetijk kennis
geven aan den Aartsbisschop, die alsdan bevelen zal, dat alsnog binnen veertien dagen , tot de verkiezing worde overgegaan.
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Indien dat bevel geen afdoend gevolg heeft , zal de Aartsbisschop, na verhoor van het Kerkbestuur, voor ditmaal regtstreei s
de benoeming doen en alzoo zorgen dat het Armbestuur naar
behooren voltallig blijve.
Art. 22.

Voor dat een Armmeester als lid van het Armbestuur zitting
neemt, wordt van zijne benoeming, door de zorg van den pastoor, openlijk afkondiging in de kerk gedaan.
Art. 23.

Een Armmeester kan op zijn verzoek eerrol worden ontslagen, bij een , in eene vereenigde zitting van het Kerk- en
Armbestuur genomen besluit.
De Aartsbisschop kan om gewigtige, ter zijner beoordeeling
staande redenen , een Armmeester uit die betrekking verwijderen, of ook bet bestaande parochiaal Armbestuur geheel ontbinden , nadat, in heide gevallen , een volledig onderzoek der
feiten heeft plaats gehad en de beklaagden, alsook het Kerkbestuur of de in het vierde lid van art. 6 bedoelde Kerkmeesters,
in hun belang zijn gehoord.
Het besluit waarbij het eervol ontslag , de verwijdering of
de ontbinding wordt bepaald , regelt tevens de vervulling der
daardoor ontstane vacaturen en de verdere gevolgen in verband
tot de omstandigheden.
§ II.
Werkzaamheden en bevoegdheid van het parochiaal
Armbestuur.
Art. 24.
Het parochiaal Armbestuur vergadert ten minste eenmaal
's maanfis, ten einde de aan hetzelfde opgedragene belangen in
overweging te nemen en te regelen.
Elke vergadering wordt gehouden in een daartoe geschikt
vertrek van Gene, voor de armen bestemde inrigting, of bij
gebreke daarvan , met toestemming van het parochiaal Kerkbe
stuur, in een geschikt vertrek der kerk of pastorij.

Pro
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De, voor de gewone vergaderingen bestemde dagen en
uren worden bepaald hij een , door het Armbestuur vast te
stellen reglement van orde.
Van het verhandelde in elke vergadering worden behoorlijke
aanteekingen gehouden en de daartoe betrekkelijke stukken zorgvuldig bewaard.
Art. 25.

Het Armbestuur benoemt uit zijn edden een Voorzitter.
een Ondervoorzitter , een Secretaris en een Penningmeester.
Het regelt hunne werkzaamheden en verpligtingen en maakt
de noodige bepalingen tot vbrzekering van het daarop vereischtc
toezigt , tot waarborg der verantwoordelijkheid van de gezamenlijke leden van het Armbestuur.
In parochien van duizend communicanten en daar beneden,
kan de betrekking van secretaris of die van penningmeester, aan
den ondervoorzitter worden opgedragen.
Het dagelijksch bestuur wordt uitgeoefend door den voorzitter,
den secretaris en den penningmeester , terwijl het Armbestuur
bepaalt :
a. hoedanig de overigen zijner leden daarin of in andere
werkzaamheden zullen medewerken of behulpzaam zijn ; en
b. aan welke regels van beheer en toeziet , de handelingen
van het dagelijksch bestuur zullen onderworpen zijn.
Wanneer de belangen der huiszittende of schamele armen en
die der parochiale gestichten , gods- of gasthuizen th andere
inrigtingen van verpleging, opvoeding of onderwijs vorderen ,
dat het bestuur daarvan worde gesplitst, verdeeles de leden
van het parochiaal Armbestuur zich , onder daaraan voegende
eigenaardige benamingen, in zoovele commissien , als voor het
afzonderlijk beheer dier inrigtingen vereischt worden.
Elke commissie bestuurt de aan haar toebetrouwde inrigting
naar daarvoor, door het parochiaal Armbestuur, vastgestelde
huishoudelijke reglementen , en met inachtneming der bepalingen
van dit algemeen reglement.

56
Aan elk Armbestuur kunnen , volgens daarvoor door den
Aartsbisschop goedgekeurde huishoudelijke regels , de hulp en
medewerking worden toegevoegd van liefdadige personen of
vereenigingen , ten einde een doelmatig huisbezoek , zedelijk
toezigt en alle andere liefdewerken , ten nutte van de huiszittende of schamele armen, te beter te verzekeren.
Art. 26.
Daar, waar de hulpmiddelen der parochie niet toereikend
zijn tot het oprigten of instandhouden van parochiale gestichten, gods- of gasthuizen en andere inrigtingen van verpleging,
opvoeding of onderwijs , kunnen cle Armbesturen van twee of
meer parochien zich verstaan tot het daarstellen van gemeenschappelijke gestichten of inrigtingen van dien aard.
De beschikkingen dienaangaande vereischen de goedkeuring
van den Aartsbisschop.
Art. 27.
In de vergaderingen van het Armbestuur raadplegen de leden
onder de leiding van den voorzitter.
De besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen der in de vergadering tegenwoordig zijnde leden.
Bij het staken der stemmen , beslist de stern van den voorzitter.
Er kan geen finaal besluit genomen worden bij afwezigheid
van den voorzitter of van den ondervoorzitter, noch wanneer de
helft van het bepaald getal Armmeesters niet in de vergadering
tegenwoordig is.
De besluiten van het Armbestuur kunnen, voor zoover zij
met de kerkelijke wetten of het algemeen belang der parochie
of van haar armwezen strijden , door den Aartsbisschop buiten
werking worden gesteld.
De van het Armbestuur uitgaande stukken worden door den
voorzitter en den secretaris onderteekend.
Art. 28.
Het parochiaal Armbestuur zorgt , voor zooverre de middelen

toelaten , voor de ondersteuning van de armen en hulpbehoevenden , die woonachtig zijn onder het gebied der Parochie.
Bij voorkeur zal deze zorg zich uitstrekken tot de weezen en
de minderjarige kinderen van behoeftige en voorts tot de armen
en hulpbehoevenden , die zich door •godsdienstigheid, zedelijkheid , orde en matigheid gunstig aanbevelen , of door hoogen
ouderdom , ligchaamsgebreken , aanhoudende ziekelijkheid of
buitengewonen rampspoed bijzonder medelijdenswaardig zijn.
Het Armbestnur tracht , door alle middelen onder zijn bereik.
werkzaamheid te bevorderen en aan te moedigen bij zoodanige
behoeftigen , die tot eenigen arbeid in staat zijn , ten welken
einde het zich met andere parochiale Armbesturen of liefdadige
instellingen kan verstaan.
De aard en het bedrag der ondersteuning van de armen en
hulpbehoevenden , wordt met de meeste zorg geregeld naar
gelang van ieders wezenlijke behoeften en met in achtneming
van de hulp of bijstand , welke zij , die zich om verzorging
aanmelden , van elders verkrijgen of kunnen verkrijgen, of wel
zich zelven door vlijt en spaarzaamheid mogten kunnen bezorgen.
Erkende luiaards, dronkaards, verkwisters, ontuchtigen en
dergelijke, de openbare zedelijkheid door hun gedrag kwetsende
personen hebben, zoo lang zij zich niet verbeteren, geene aanspraak op verzorging van wege het parochiaal Armbestuur,
hetwelk niettemin blijft waken voor het zedelijk en stoffelijk
belang van het gezin dier personen.
Art. 29.
De zorg van het parochiaal Armbestuur bepaalt zich niet tot
de stoffelijke, maar omvat ook, als eerste en voornaamste behoefte, de zedelijke belangen der armen en hulpbehoevenden.
Onverminderd de herderlijke zorgen van den pastoor, wordt
aan de Armmeesters als gewetenspligt bijzonder aanbevolen het
houden van toezigt op het godsdienstig en zedelijk gedrag der
armen en hulpbehoevenden , op het door dezen bijwonen der
openbare godsdienstoefeningen en op de godsdienstige en zede
lijke opvoeding en onderwijzing hunner kinderen.

Armmeesters zullen door geregeld huisbezoek , door hen
zelve of door andere liefdadige personen of vereenigingen , de
aan hunne zorg toevertrouwde armen en hulpbehoevenden, door
vermaning , raad en troost te gemoetkomen en hen in hunnen
geestelijken of ligchamelijken nood, zooveel mogelijk trachten
behulpzaam te zijn.
Art. 30.
Het parochiaal Armbestuur behartigt met ijver en trouw de
aan hetzelve opgedragen belangen. Het zorgt aanhoudend voor
en oefent een rigtig toezigt uit op
a. de voor armen en hulpbehoevenden bestaande parochiale
gebouwen, gestichten en inrigtingen;
b. de daaraan verbondene goederen en fondsen, daaronder
begrepen de inkomsten en uitgaven , cle toevallige baten en
lasten , mitsgaders alle andere rekten en verpligtingen , welke
tot het parochiaal armwezen behooren ;
C. het goed en deugdzaam onderhoud, de behoorlijke instandhouding en cle verzekerde bewaring van alle tot het parochiaal
armwezen behoorende onroerende en roerende bezittingen, inzonderheid van de daartoe betrekkelijke archieven, bewijzen van
eigendom en andere titels van waarde en verdere belangrijke
voorwerpen.
Het regelt voorts, de behoeften van het parochiaal armwezen
en de middelen om daarin te ;v oorzien ; de voorwaarden van
verpachting of verhuring der vaste goederen en overige rentgevende- of vruchtdragende bezittingen; en eindelijk alles wat
verder in zijnen werkkring vereischt wordt of dienstig is, ter
verzekering van een deugdelijk beheer en de deswege verschuldigde verantwoording.
Art. 31.
Zonder schriftelijke magtiging of goedkeuring van den Aartsbisschop, is het parochiaal Armbestuur niet bevoegd tot het
aangaan van burgerlijke handelingen, welke de palen van gewoon beheer te buiten gaan.
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Onder zulke handelingen behooren
a. het aannemen of verwerpen van erfstellingen , le gate!) ,
schenkingen of fundatien ;
b. het aankoopen van onroerende goederen ;
c. het verkoopen , verruilen , verpanden , met erfdienstbaarheden of anderzins bezwaren en het voor langer dan drie achtereenvolgende jaren verhuren van vaste goederen of van aandeelen
in eenige openbare schuld ;
d. het verkoopgin, 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 transactien
of andere bezwarende overeenkomsten ;
f. het oprigten of af breken van gebouwen voor armen of
hulpbehoevenden bestemd en het doe!' van buitengewone herstellingen;
g. het instellen of opheffen van parochiale gestichten , godsof gasthuizen en andere inrigtingen van verpleging, opvoeding
of onderwijs , en het opdragen van de dienst daarin , aan de
geestelijke vereenigingen ;
h. liet doen van hoofdelijke omslagen , het invoeren en
afstaan van kollekten in de kerken en het uitschrijven van
buitengewone inzamelingen , voor andere dan tot het gewoon
beheer behoorende behoeften , en
1. het voeren van processen , als aanlegger of verweerder.
Art. 32.
Het Armbestuur zorgt , dat op eene veilige plaats voorhanden
zij Bene brandkast of eene voor verzekerde bewaring geschikte
kist , voorzien van twee of drie verschillend werkende sloten.
Daarin worgen bewaard alle de , tot het beheer van het
Armbestuur behoorende, gelden, geldswaarden, effecten, stichtingsbrieven , bewijzen van eigendom, rekeningen en andere
belangrijke titels en bescheiden.
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De hoofdsleutel (lezer kast of kist is in handen van den voorzitter : de tweede sleutel en de derde, zoo die er is, berusten
elk bij een , daartoe bepaaldelijk door het Armbestuur aan te
wijzen Armmeester.
Art. 33.
Het Armbestuur neemt alle gepaste maatregelen tegen ontvreemding, verduistering, verwaarloozing of beschadiging door brand
als anderzins , van de onder zijn beheer staande zaken.
Art. 34.
Het Armbestuur zorgt , dat er steeds een volledig opgemaakte
en bijgehouden inventaris voorhanden zij van alle onder zijn
beheer staande onroerende en van waarde zijnde roerende zaken.
Deze inventaris zal Bene ordelijke beschrijving bevatten van
den aard en de hoedanigheid der voorwerpen en bezittingen.
Daarop zullen afzonderlijk omschreven worden de acten of
titels van eigendom van vaste goederen en van alle andere
vruchtdragende of rentgevende bezittingen , met vermelding van
de hoegrootheid der kapitalen , renten en inkomsten , of de hoedanigheid- der r egten en verpligtingen.
De oorspronkelijke inventaris zal, door de leden van het
Armbestuur onderteekend , nergens anders bewaard mogen worden dan in de , bij art. 32 bedoelde kast of kist. Het parochiaal
Kerkbestuur ontvangt een , door het parochiaal Armbestuur
voor echt verklaard afschrift van den oorspronkelijken inventaris
en is gehouden voor de behoorlijke bewaring van dat stuk zorg
te dragen.
De Aartsbisschop neemt kennis van den inventaris ., zoo dikwerf hij dit noodig acht.
Art. 35.
Jaarlijks , ter gelegenheid van het doen der rekening , zal
er eerre herziening van den inventaris plaats hebben , ten einde
daarop de vereischte bijvoegingen en veranderingen aan te
teekenen of des noodig een nieuwen inventaris te vormen.
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In geval er goederen ontbreken , of in andere opzigten onregelmatigheden ontdekt worden , zal het Armbestuur daarop on verwijld orde stellen, naar gelang de omstandigheden vereischen.
Van den veranderden of vernieuwden inventaris wordt een ,
door het Armbestuur voor echt verklaard, afschrift aan liet parochiaal Kerkbestuur, ter bewaring toegezonden.
Art. 36.
De secretaris zal in een behoorlijk ingerigt register, onder
volgnommers en naar orde van dagteekening , hetzij geheel of
voor zooveel noodig , bij woordelijk uittreksel , naauwkeurig
overschrijven
a. de stichtings-acten der parochiale gestichten , gods- of gasthuizen en andere inrigtingen van verpleging , opvoeding of
onderwijs;
b. de fundaliebrieven wegens jaarlijksche diensten , bepaalde
liefdewerken en andere aan gedane rnakingen verbondene lasten;
c. de eigendoms-acten en titels van regten , welke eene belangrijke of bestendige waarde voor het Armbestuur opleveren.
Elk afschrift of uittreksel zal geteekend en met het oorspronkelijk stuk overeenkomstig verklaard worden door den voorzitter
en den penningmeester.
§. III.
Het geldelijk beheer en de rekenpligtigheid van het
parochiaal Armbestuur.
Art. 37.
Jaarlijks vóór den eersten Augustus, maakt het Armbestuur
eene volledige begrooting op van de inkomsten en uitgaven ,
welke geacht kunnen worden, gedurende de dienst van het volgende jaar (van 1 Januarij tot 31 December), te zullen komen
ten bate en laste van de parochiale armkas.
De gewone en buitengewone inkomsten en uitgaven van het
parochiaal armwezen worden, over een vol jaar berekend,
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ordelijk in afdeelingen en artikelen op de begrooting gerangschikt en omschreven.
Als laatste post van uitgaaf wordt steeds eene som voor
onvoorziene uitgaven op de begrooting gebragt.
Wanneer de parochiale armenverzorging, op den voet van liet
vijfde lid van art. 25, in onderscheidene takken gesplist en aan
verschillende commissien uit het Armbestuur , in afzonderlijk
beheer, opgedragen is , worden de inkomsten en uitgaven van
eiken tak , hij afzonderlijke hoofdstukken, op de begrooting behoorlijk in het licht gesteld.
Art. 38.
Het Armbestuur zal zich steeds en inzonderheid bij het op
maken der begrooting bevlijtigen , om de geldmiddelen van het
parochiaal armwezen, met wijze spaarzaamheid, zoodanig te
regelen , dat in gewone omstandigheden , de gelegenheid niet
ontbreke tot het beleggen of vruchtbaar maken van kapitaal ,
ter vermeerdering van de jaarlijksche eigen inkomsten der armkas, en tot goedmaking van toekomstige buitengewone behoeften.
Indien de uitgaven, ondanks de spaarzaamste berekening, bij
het opmaken der begrooting , hooger klimmen , dan de in komsten, beraamt het Armbestuur gepaste maatregelen tot dekking van het berekend tekort.
Rentgevende kapitalen of vruchtdragende goederen , worden
niet aangesproken ter dekking van jaarlijksche behoeften.
Kapitalen en vaste goederen aan het Armbestuur, bij acte
van uitersten wil of van schenking vermaakt, worden, zoodra
zij ontvangen zijn , rentgevend of vruchtdragend belegd of aangewend-, tenzij de erflater of schenker uitdrukkelijk bepaald
hebbe, dat aan deze kapitalen of goederen eene andere bestemming worde gegeven.
Art. 39.
Voor den vijftienden Augustus wordt de, in het vorige artikel
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vermelde begrooting , in eene vereenigde zitting van het parochiaal Kerkbestuur en het parochiaal Armbestuur, gemeenschappelijk overwogen , en vervolgens met of zonder verandering
goedgestemd.
In geval een of meer posten dier begrooting mogten worden
afgestemd, en het Armbestuur gegronde redenen meent te hebben , daarin niet te berusten , wordt de begrooting , met de
noodige inlichtingen, aan het oordeel van den Aartsbisschop
onderworpen , die het geschil beslist , en voor dat geval , de
begrooting vaststel!.
De goedgestemde of vastgestelde begrooting strekt tot grondslag van het geldelijk beheer van het Armbestuur over het betrokken dienstjaar, en dus ook van de invorderingen en betalingen te dier zake door den penningmeester te doen.
Het parochiaal Kerkbestuur ontvangt een, door het Armbestuur gewaarmerkt, afschrift dier begrooting.
Art. 40.

De penningmeester is belast met en zal naauwkeurige aanteekeningen houden van alle invorderingen en betalingen, wegens
de aan of ten laste van de armkas verschuldigde inkomsten en
uitgaven.
Die aanteekeningen worden, naar de volgorde der begrooting,
zoodanig ingerigt, dat daaruit blijke, wat en hoeveel voor ieder
artikel der begrooting moet ingevorderd en kan betaald worden ; welk bedrag daarop ontvangen en uitgegeven is; en hoeveel deswege nog te ontvangen en te betalen overblijft.
Art. 41..

Wanneer er uitgaven te doen noodig zijn, voor welke geen
artikel op de begrooting wordt aangetroíl'en, kunnen zij door
het Armbestuur op de som , bij de begrooting voor onvoorziene
uitgaven toegestaan, word en aangewezen.
De penningmeester zal geene betalingen mogen doen boven
het daartoe bp de begrooting bestemde bedrag , tenzij hij , tot
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de voldoening daarvan , in het bijzonder is gemagtigd bij een
besluit van het Armbestuur.
Indien de op die wijze te doene uitgaven meer beloopen dan
de som, welke op een of meer der andere artikelen der begrooting overschiet of kan worden bespaard , moet het besluit, tot
verhooging van het cijfer der begrooting , door het Armbestuur,
in gemeen overleg met het Kerkbestuur, worden vastgesteld.
In geval zoodanige verhooging niet uit de beschikbare inkomsten kan worden goedgernaakt, moet het Armbestuur, met gemeen overleg van het Kerkbestuur, middelen tot dekking dier
verhooging beramen , met inachtneming , is het noodig, van
de bepalingen in art. 31 vervat.
Art. 42.
Onverminderd de bevoegdheid van het Armbestuur, om, zoo
dikwerf het zulks geraden acht, inzage te nemen van' de kas ,
de boeken en de rekenbare bewijsstukken van den penningmeester, is dezen gehouden in de gewone vergadering opening
te geven van zijn geldelijk beheer, onder overlegging der in
art. 40 bedoelde aanteekeningen, ten einde het Armbestuur den
stand der ontvangsten en uitgaven onderzoeke en, is het noodig,
maatregelen neme ter voorziening in hetgeen de belangen van
het armwezen mogten vorderen.
Art. 43.
De penningmeester doet jaarlijks in de maand Maart Bene
volledige rekening en verantwoording aan het Armbestuur,
wegens de gedane ontvangsten en uitgaven, betreffende het geheele geldelijk beheer over het, op den laatsten December te
voren , geëindigd dienstjaar.
De inkomsten en uitgaven worden daarbij, even als bij de
begrooting , in afdeelingen en artikelen, ordelijk omschreven ,
met vermelding van alles wat werkelijk is ontvangen en uitgegeven, alsook van datgene, wat wegens het dienstjaar, bij
het opmaken der rekening, nog in te vorderen of nog te betalen
is overgebleven.
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Het Armbestuur onderzoekt de rekening en de daarbij overgelegde bewijsstukken met de meeste naauwkeurigheid en zorgt
dat alle daarop vallende bedenkingen behoorlijk beantwoord en
iedere mistelling, cijferfout of ander gebrek , naar eisch verbeterd worden.
Wanneer de penningmeester in gebreke blijft met het 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 vastgestelde saldo, of met de
overgifte der in zijne handen gebleven gelden, boeken , acten
en bewijsstukken aan zijnen opvolger, zal het Armbestuur heir!,
na voorafgaande herinnering en met bepaling van eenen termijn
van ééne maand, tot vervulling zijner verpligting noodzaken
door alle middelen regtens.
Art. 44.
In de maand April wordt de, op den voet van het vorige
artikel, gedane en in orde gebragte rekening en verantwoording
van den penningmeester, in eene vereenigde zitting van het parochiaal Kerkbestuur en het parochiaal Armbestuur, opgenomen
en gesloten , met bepaling van het saldo , de nog invorderbaar
gebleven inkomsten en de nog te betalen uitgaven, waarvan in
de volgende rekening verantwoording zal moeten geschieden.
Van de gedane opneming en sluiting wordt aan den penningmeester bewijs uitgereikt ter zijner ontlasting en van dat oogenblik gaat zijne verantwoordelijkheid wegens het geldelijk beheer,
geheel over op het Armbestuur, hetwelk zich daarvan , ten
aanzien van den Aartsbisschop, zal kwijten op den voet hij het
volgend artikel le bepalen.
Art. 45.
Het Armbestuur doet jaarlijks, voor den eersten Julij verantwoording wegens zijn beheer over het afgeloopen jaar aan den
Aartsbisschop of aan zijnen gemagtigde, door overlegging van
de gesloten rekening in duplo.
Nadat die verantwoording, door of van vege den Aartshis-
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schop is onderzocht en in orde bevonden, wordt het bewijs
daarvan op de rekening gesteld, waarvan het eene exemplaar
in het archief van het Armbestuur, en het andere in dat van
het Kerkbestuur zorgvuldig worden bewaard.
Ingeval er bij den Aartsbisschop of zijnen gemagtigde bedenkingen tegen de goedkeuring bestaan, worden zij aan het Armbestuur medegedeeld en binnen den daartoe gestelden termijn
opgelost.
Art. 46,

Bij de door of van wegge den Aartsbisschop te doene kerkvisitatien , zal het geheel beheer van de parochiale armenverzorging moeten worden blootgelegd, met opening, ter inzage en
verificatie, van de kas, rekeningen, boekhouding, inventarissen
en-alle andere schrifturen, acten, titels, bewijzen van eigendom
en renten, aan de zorg, behandeling en bewaring van het Armbestuur en zijnen penningmeester toebetrouwd.
Bij die gelegenheid zal een beknopt verslag of overzigt worden opgemaakt van den staat en den voor- of achteruitgang der
parochiale armenverzorging. Armmeesters en Kerkmeesters zullen
hun gevoelen doen kennen nopens den loop dier armenveriorging en of in de bestaande behoeften, op ee ri e billijke wijze
heeft kunnen voorzien worden.
Bijaldien er gebreken bestaan , zullen de middelen ter verbetering in eene vereenigde zitting van het Kerkbestuur en het
Armbestuur overwogen, aan den Aartsbisschop voorgedragen ,
en onder zijne goedkeuring vastgesteld worden
Art. 47.

Het Armbestuur kan, met goedvinden van den Aartsbisschop,
jaarlijks voor den eersten November, aan de parochianen gelegenheid geven tot het leeres kennen van den staat der parochiale armenverzorging met hare behoeften en hulpmiddelen ,
waartoe de, door of van wege den Aartsbisschop goedgekeurde,
rekening van het afgeloopen jaar en de vastgestelde begrooting
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van het volgend jaar, ter inzage worden gelegd ; of wel , ais
de omstandigheden zulks doelmatiger maken , een volledig verslag van het gehouden beheer en den toestand van zaken , aan
de belangstellenden wordt medegedeeld.
Is het noodig, dan wordt zoodanig verslag tevens dienstbaar
gemaakt ter opwekking van de milddadigheid, ter bevordering
van een of ander kwijnend of ontbrekend liefdewerk, of tot het
openen van nieuwe hulpbronnen , ter betere voorziening in de
noodzakelijke behoeften.

§ IV.
Overgangs-bepaling.
Art. 48.
Met den dag van het in werking treden van dit algemeen
reglement, houden op van kracht le zijn de vroeger ingevoerde
reglementen en wijze van beheer, betreffende de in dit hoofdstuk
bedoelde parochiale armenverzorging.
Te gelijkertijd worden de , tot zoo lang bestaande , met die
armenverzorging belaste Armbesturen opgeheven en ontbonden,
behoudens hunne verpligting tot overgifte en verantwoording
van hun beheer en de daartoe behoorende gebouwen, goederen,
gelden, archieven, bewijzen van eigendom of regten , aan de
nieuw ingestelde parochiale Armbesturen , welke op denzeifden
dag in functie treden en wier eerste zorg moet worden toegewijd aan de overname van alles , wat tot hunnen werkkring
behoort.
De overgifte en overname geschiedt op behoorlijk omschreven
en wederzijds gewaarmerkte en onderteekende inventarissen, ten
einde ieders verantwoordelijkheid naar eisch gedekt worde.
Van die inventarissen wordt een door het parochiaal Armbestuur gewaarmerkt afschrift aan het parochiaal Kerkbestuur
toegezonden,
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DERDE HOOFDSTUIT.
VAN DE NIET PAROCHIALE INRIGTUNGEN VAN LIEFDADIGHEID.

Art. 49.
Elke niet parochiale, in het Aartsbisdom gevestigde katholijke
instelling van liefdadigheid moet beheerd worden naar beschreven
regels , waarbij haar werkkring en de zamenstelling , de bevoegdheid en de verpligtingen van het bestuur, mitsgaders het
toezigt op het beheer worden bepaald.
De instelling waarbij zoodanige regels ontbreken , is verpligt
daarin te voorzien.
Zij ontwerpt tot dat einde een reglement, en vraagt daarop
de goedkeuring van den Aartsbisschop.
Art. 50.
Elke bijzondere in het Aartsbisdom gevestigde katholijke instelling van liefdadigheid geeft, binnen drie maanden na de
invoering van dit reglement , kennis van haar aanwezen aan
den Aartsbisschop.
Deze kennisgeving bevat : den naam , den oorsprong, het
doel, den werkkring en het bestuur der instelling, met opgave
of zij gestichten , gods- of gasthuizen , of andere inrigtingen
van verpleging, opvoeding of onderwijs onder haar beheer heeft ,
en of daaraan kapellen of bidplaatsen verbonden zijn.
Voor zooverre de Aartsbisschop van de stichtings acte, de
statuten of reglementen geen kennis draagt , .wordt hem een
exemplaar of een afschrift daarvan , op zijne aanvrage, door
het bestuur der betrokkene instelling toegezonden.
Art. 51.
Van alle, in elk dekenaat van hel Aailsbisdom bestaande
instellingen van den hier bedoelden aard wordt, uit de deswege
te verstrekken opgave van de pastoors der parochien , door den
Deken , eene volledige lijst opgemaakt en naauwkeurig bijgehouden.
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Art. 52.
Vóór dat eene vereeniging van personen zich , op eene duurzame wijze , als katholijke instelling van liefdadigheid in eene
parochie van het Aartsbisdom vestigt , vraagt zij daartoe de
toestemming van den Aartsbisschop en de goedkeuring op haar
reglement.
Gelijke toestemming en goedkeuring worden vereischt , alvorens eene bestaande of gevestigde vereeniging van personen
overgaat tot het oprigten, als katholieke instelling van liefdadig held , van een gesticht . ,gods- of gasthuis, of eene andere
hoe ook genaamde inrigting van verpleging, opvoeding of
onderwijs.
Bij de aanvrage der bisschoppelijke toestemming wordt tevens
opgave gedaan van de middelen , waaruit de vestiging en instandhouding van zoodanig gesticht zullen kunnen bekostigd
worden, zonder de belangen der maatschappij in het algemeen
of van die der bestaande instellingen in het bijzonder te benadeelen, noch, door gewaagde ondernemingen , bij teleurstelling in de toekomst, het lot te verzwaren van de armen en
hulpbehoevenden, welke met het uitzigt op verzorging, in zoodanig nieuw gesticht zullen worden opgenomen.
Gestichten of inrigtingen van den hier bedoelden aard, welke
hij uiterste wilsbeschikking of bij acten van schenking onder
de levenden, nieuw worden opgerigt of gefundeerd, ontleenen
hunne hoedanigheid van katholijke instellingen van liefdadigheid , aan de erkenning van den Aartsbisschop , op de aanvrage
van de nitvoerders der stichtingen.
Art. 53. .
Indien aan het doel eener katholijke instelling van liefdadig'held , of aan den wil der stichters van gods- of gasthuizen of
andere inrigtingen van verpleging, opvoeding of onderwijs, niet
langer kan worden voldaan; zoo ook als er gebrek aan evenw,gt -bestaat tusschen de baten en lasten eener stichting, of
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wanneer in andere opzigten voorziening noodig is omtrent het
kwijten van pieuse of liefdadige voorwaarden en verpligtingen,
zal de Aartsbisschop, in overleg met de besturen der instellingen, de noodige beschikking nemen, of, ingevolge de kerkregels uitspraak doen.
Ingeval de stichters, oprigters en weldoeners eenvr katholijke
instelling van liefdadigheid, geene bepaalde bestemming aan de
gefundeerde of vermaakte goederen, kapitalen en giften hebben
gegeven, of wanneer te dien opzigte, of ten aanzien van andere
daarmede in verband staande punten, onzekerheid heerscht, zal
de zaak door den Aartsbisschop , na verhoor van de besturen
der betrokkene instellingen , ten meeste nutte dier instellingen
worden geregeld.
Art. 54.
De regels van beheer en armenverzorging bij dit reglement
aan ,,de parochiale Armbesturen voorgeschreven, strekken aan
de bestuurders der katholijke instellingen van liefdadigheid tot
rigtsnoer, voor zooverre de aard dezer instellingen toelaat, of
daaromtrent bij de stichtingsbrieven , statuten of reglementen
niet anders is bepaald.
Art. 55.
Voor zooverre daaromtrent niet anders bij de stichtingsbrieven, statuten of reglementen is bepaald, zijn de bestuurders der
katholijke instellingen van liefdadigheid alleen geregtigd tot het
aangaan van die burgerlijke handelingen , welke vallen binnen
de grenzen van gewoon beheer.
Als er burgerlijke handelingen verrigt, of beschikkingen genomen moeten worden ,. welke de palen van gewoon *beheer,te
buiten gaan, en de bevoegdheid daartoe niet uitdrukkelijk aan
de bestuurders is opgedragen, vereischen zij de magtiging of.
goedkeuring van den Aartsbisschop.
Art. 56.
De bestuurders der katholijke instellingen van liefdadigheid
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zijn gehouden jaarlijks verantwoording van hun beheer af te
leggen aan den Aartsbisschop of aan zijnen gemagtigde.
Wanneer zij, volgens de stichtingsbrieven, statuten of reglementen, aan anderen rekening moeten doen, wordt niettemin
de goedkeuring van den Aartsbisschop op de rekening vereischt,
alvorens de bestuurders van de, overeenkomstig de kerkregels,
op hen rustende verantwoordelijkheid ontheven zijn.
indien de tijd, waarop de rekening moet worden afgelegd
niet is bepaald , geschiedt zulks binnen zes maanden na den
afloop van het dieustjaar.
De goedkeuring van den Aartsbisschop wordt, zoo zij niet
vroeger is verleend , gevraagd uiterlijk vóór den eersten October
van het jaar op het dienstjaar volgende.
VIERDE HOOFDSTUK.
BIJZONDERE BEPALINGEN.

Art. 57.
De Aartsbisschop behoudt zich voor :
a. nader vast te stellen de regelende voorschriften, welke ter
behoorlijke uitvoering of verzekering der bepalingen van dit
algemeen reglement zullen blijken noodig te wezen ;
b. uitspraak te doen in geschillen of twijfel omtrent den zin
van de in dit reglement opgenomene bepalingen ;
c. aan te vullen of te wijzigen zoodanige artikelen van dit
reglement, als bij ondervinding moeten blijken, ter betere
verzekering der belangen van het katholieke armwezen, verandering te behoeven ; en
d. de uitoefening van zijn bisschoppelijk gezag over de handelingen der parochiale armbesturen en bijzondere katholijke
instellingen van liefdadigheid, te delegeren.
Art. 58.
Bij het openstaan van den Aartsbisschoppelijken zetel, gaat de
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in dit reglement omschreven magi en bevoegdheid van den
Aartsbisschop , regtens over op den tijdelijken beheerder van
het Aartsbisdom.

Gegeven op den huize Gerra, onder Naaren, den 18
Januarij 1855.
De Aartsbisschop van Utrecht,
Apostolisch Administrateur van 's Bosch ,
(geteekend) 1- J.
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STAAT van het getal der openbaar erkende kerkelijke gemeenten

(Parochien en Rectoraten) in de

Nederlandsche Bisdommen , op I Julij 1855.
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Onder de in dezen staat begrepen kerkelijke gemeenten zijn
er 24, welker kerken de hoedanigheid van kapel (Rectoraal)
bezitten. De kerken der overigen hebben de hoedanigheid van
Parochie kerk.
De Rectoraten worden gevonden :
Bisdom van 's Hertogenbosch
» Breda . . .
»
» Limburg , Bisdom van Roermond .

. 4
. 1
. 19

in Noordbrabant

4
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Bisdom
Roermond.

Bisdom
Breda.

Noordbrabant.
Gelderland .
Zuidholïand .
Noordholland.
Zeeland. . . .
Utrecht. . . .
Friesland. . .
Overijssel. . ,
Groningen . .
Drenthe. . . .
Limburg . . .
Totalen . . .

!

»

1 754
8
»
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»

42 » »
2 86 62
6 102 51
»
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»
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»

»
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Rectors.

Desservanten.

Pastoors.

Kapellaans.

Rectors.

55

»

»

Pastoors.

4 158
»
32

»
»

Kapellaans.

175
43

»

»

Rectors.

Kapellaans.
Pastoors.

Pastoors.

Kapellaans.

Pastoors.

Provinciën.

1

60

»
»

»
»

443
192
»
154
167
47
68
» 39
»

»

»

j

1

13 146
13 146

19
19

Behalve de hiernevens vermelde parochiale
bevatten de Bisdommen het volgend dienstdoende personeel:
geestelijken,

In het diocees . .

Aartsbisschop
, 4I
)) » | )) J \
Bisschoppen
i » 4j 4 3
Wijbisschoppen (Coadjutor)) »\
»\ » 4 4 ! »| 2
Vicarissen-Generaal (4). , »;
» » », »' »
98 Secretarissen,
tl 6
Professoren en Preceptoren . 4441 472 474 464j48j
82
18 Dekens (2)
,.
)l

7 Rectors in gestichten .
Totalen
161 339
»

1

Aanmerkingen.

I Haarlem.
I 's Hertogenbosch
[Breda.
| Roermond.
! Totaal-

Bisdom
*s Hertogenbosch.

i

Aarts- Bisdom
bisdom
Utrecht. Haarlem.

Vicarissen. ,
Totaal der parochiale geestelijken per Provincie.

STAAT van het getal der dienstdoende geestelijken in de Nederlandsche Bisdommen , op 1 Julij 1 8 5 5 .

161 1572

1> 1 »

»

»

» !

»

3 7 44 7j Sj 34
49 27 33 26 23 428

(1) De Wij-Bisschop (Coadjutor) van het Bisdom van Breda
is tevens Vicaris-Generaal van den Bisschop van dat diocees.
(2) Er zijn 61 Dekens, die tevens de betrekking van Pastoor
bekleeden en daarom hier niet afzonderlijk vermeld worden.
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STAAT van het getal der GEESTELIJKEN, tot de
Nederlandsche Bisdommen behoorende, welke ,
gedurende het jaar 1854, OVERLEDEN zijn.

Getal.

Diocesen.

A anmerkzngen.

Onder de in dezen staat begrepen overledenen, zijn alleen
4
geteld die priesters, welke in
Haarlem
werkelijke dienst zijn geweest,
6
's Hertogenbosch.
of in hun leven eene openbare
kerkelijke bediening hebben
5
bekleed.
Breda .
Van de 33 in 1854 overleden
Roer mond . 7 geestelijken waren er 23, tijdens hun afsterven, in bediening. De overige 10 bevonden
zich , ter zake van hoogen onTotaal in 1854
33
derdom , ziekte of anderzins,
buiten bediening.
1853
3-1
Naar de betrekking, welke
de overledenen bekleed had;, 1852
57
den, verdeelt zich het getal
der in .1854 afgestorvenen als
1851
36
volgt :
1 Secretaris van een Bisdom.
1850
32
l Regent van een Seminarie.
2 Dekens.
1849
29
Overleden in
21 Pastoors of Desservanten.
8 Kapellaans of Vicarissen.
1848
48
11 Í

Co echt.

Í

1847

28

1846

38

1845

39

Middelbaar getal. .

37.4

ROOMSCH KATHOLIEK KERKWEZEN.
IN DE OVERZEESCHE BEZITTINGEN VAN HET KONINGRIJ L.
DER

NEDERLANDEN

STAAT
`'AN HET

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN BATAVIA
IN

NEDERLANDSCH INDIE.
Dienstdoen rle
,
geestelijken. 5

Eilandend Vestigingsplaat,
waar
^
ro
O
!
O'
statien
sen der
^
O v^ r- ^
gevestigd,
i ^
O ^ y :74
^
zij n.
statien.
Std
T^ ^y G
^ O a^
^
En' ^^
^

1

^ w'
1

2

3, 1

Samarang ..

1

1

1

21

Sourahaija, . .

1

21

Padang ...

i)

Sumatra.

Batted .

Siabo ....

^

1'

)^

Pankal-Pinang.

1

1

))

Totalen....

6

6

^

B'jzondefhetien.

^

(

.I 1

Batavia .
Java.

O

1

liet Vicariaat v an Batavia omvat al de Nederlandsche bezittingen in de Oost-Indie en wordt
bestuurd door een Apostolischen
1 scans , die tevens Bisschop is.
Van de II geestelijken , die
op I October 1855 aan dit 11cariaat aren verbonden, n arden er 8 uit de koloniale kas
bezoldigd , namelijk :
3 Pastoors.
I Onderpastoor.
4 lkapellaans.
Gedurende het j aar 1854 is
een der geestelijken van dit
Vicariaat overleden.
In de laatste helft van September 1855 is een zevental
relipieusen, behoorende tot de
geestelijke vereeniging van de
Ursulinen, gevestigd te Sittard
in het Hertogdom Limburg, naar
het Vicariaat van Batavia vertrokken, ten einde aldaar in het
onderwijs derjeugd diensttedoeu.
.11•161111111011,
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STAAT
VAN HET

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN CURAçAÓ
IN

NEDERLANDSCH WEST -INDIE,

DienstKerkdoende
gebouwen.,
geestelijken
Roomsch
^
Katholijke
.'
`^
bevolking
^
.
^
•
op
^
. c á
á cy
^ : ^ ^
. •• . c • 1 Januarij
1853.
c^ 0^^ lv =^
7,5 0^,^=^^^^
Q.
CI,
;.

Vestigingsplaatsen
der
Statien.

....

Curagao

^

c

^

^

^

a

a x^F^

6 6 7

1

áa

14 6»

^

E:1

1,7

14,015

3

2,780

Aruba ..

.

.

.

l

1

1

»

2 1

2

»

.

.

.

.

1

1

1

»

2

1

2

»

3

2,204

St. Eustatius.

.

.

1

1

»

»

1

1

»

»

1

220

St. Martin

.

,

.

1

1

»

»

1

1

»

1 2

95

.

.

..

1

1

»

»

1

»

»

1

27

Bonaire

Saba

.

1

_____

_

Totalen

^

.

11 11

9 1 21 10 4 3;17
I

19,341
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BIJZONDERHEDEN ,
BETREKKELIJK DEN VOORGAANDEN STAAT.

Het Vicariaat van Curacao omvat de hierboven genoemde eilanden
en wordt bestuurd door een Apostolischen Vicaris , die tevens Bisschop is en een Coadjutor heeft.
Van de 21 dienstdoende geestelijken zijn er slechts 7 uit de koloniale kas bezoldigd , te weten : 4 Pastoor en 2 kapcllaans op Curacao
en 4 pastoor op ieder der eilanden Aruba , Bonaire , St, Eustatius
en St. Martin.
Er is op Curacao een gesticht van Zusters van Liefde, waarin
een dienstdoende priester als Pastoor geplaatst is. Deze religieusen ,
wier getal 21 bedraagt , houden een pensionaat voor jonge jufvrouwen, en besturen verschillende andere scholen en bewaarscholen
Zij geven gratis onderwijs aan ruim 1100 arme kinderen.

STAAT
VAN HET

APOSTOLISCH VICARIAAT VAN SURINAME
IN

NEDERLANDSCH WEST—INDIE.

i .
Vestigingsplaatsen

^

Dienstdoende
geestelijken.
._...

^^

der
Statien.

y

,,;

i ..0

2
^

^ i

^^

;

á{

•

^

^

Roomsch
Katholijke
bevolking

cu

,0
g,.
.x

1 Januarij
1853.

^

^

,^

a

^

L
^.

op

al

E^

}

...

1

1

2

3

C

Opperdistr.

1

1

,,

1

1

Nederdistr,

l

1

»;

1

i

l

1

»

1

1 :

Totalen.,._ 4^4

2

6

4:

Paramaribo .
Nickerie

7,200

Batavia aan de Coppeg

name .

.

.

.

.

'

!
Í

^,

^

,

BIJZONDERHEDEN .
Het Vicariaat van Suriname omvat geheel Nederlandsch Guyana
in Zuid-Amerika en wordt bestuurd door een Apostolischen Vicaris,
die tevens Bisschop is.
Van de 6 dienstdoende geestelijken zijn er slechts 2 uit de koloniale kas bezoldigd , namelijk I Pastoor en I kapellaan te Paramaribo.
Behalve op de vestigingsplaatsen der Statien, wordt er door de
geestelijken ook dienst verrigt op het fort Nieuw Amsterdam en op
verschillende plantagien in onderscheidene divisien der kolonie.

TWEEDE HOOFDSTUK.

STATISTIEKE, FINANCIELE, GESCHIEDKUNDIGE

EN
..■

ANDERE BIJZONDERIIEDEN ,
BETREFFENDE

KERKELIJKE ZAKEN.
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S T A A T der BEVOLKING van het Koningrijk

der NEDERLANDEN op 1 Januarij 1 8 5 4 .

Zielental.
(Wettig getal inwoners.)
Provinciën.

L 1 Januarij 1854. .
Totalen <
( 1 » 1853, .

Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht.

geslacht.

198,632

201,709

193,224
280,737
243,761
79,016
74,735
127,352

J91,309
305,071
266,006
83,109
78,250
130,259

112,304
96,543

111,123

42.563
102,311

40,826
102.018

1,551,178
1,531,385

1,608,929
1,593,084

19,793

15,845

99,249

I
i

Totaal.
400,341
384,533
585,808
509.767
162,125
152,985

I

Feitelijke bevolking.

i

257.611 ;
223,427
195,792

Mannelijk
geslacht.

Vrouwelijk
geslacht.

202,557
195,407

202,968
192,016

284.273
246,030
81,42*
76,557
128,418
115,609
97,110
45,201

j

405,525

Naar de GODSDIENSTIGE GEZINDverdeelt zich de bevolking
op 1 Januarij 1854 in :
HEID

. 307,220

387,423
591,493

268,725
83,652
78,767
131,09-)
112,074
99,991

514,755
165,075
455,324
259,508
227,683
197,101

Katholijken 1,210,321.1,226,837
Onkathol. 1,889,743.1,915,533
Israeliten
60,043. 60,862

87,944
211,401

204.329

107,046

42,743
104,355

3,160,107

1,579,631

1,623,601

3,203,232

3,124,469

1,559,821

1,608,185

3,168,006

35,638

19,810

15,41$

35,226

83,389

Aanmerkingen.

Totaal.

fV ettelijke.

Feitelijke.

Gedurende het j*ar 1853 zijn
in de gemeenten ?an het Rijk:
geboren . , 109,810
overleden . . 82,928
Verschil

26,882 !

met der woon
gevestigd . . 107,690
vertrokken. . 102,797
Verschil

4,893
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STAAT der HUWELIJKEN, ECHTSCHEIDINGEN,

in het Koningrijk der NEDERLANDEN,

1

.
.
.
.

.
.
.
.

Utrecht
Overijssel.
Groningen

Echt scheiidingen.
Scheiding en van
tafel eii bed.

e
u

Huwelijk»

1

Noordbrabant
Gelderland ,
Zuidholland .
Noordholland

1 2678

4
1 2981 1
| 5172 22
! 4512 29

.
.
.
.

j 1338
j 4234
! 2103
| 4 791
i

»

4 2060
24149 1269
48739 994
6722 445
5502 256

2I 3
2! »
» ;»

j 4595
| 696

( in 1852 . . 25530
Totalen \
( » 1854 . . 26768

•1

4
4

2

&504
7082
6708
2753
6487

74 | 22
76 20

110067
40f369

»' 2

2698

4238
5

I

i

i

4 4664

»

6

LevenLevend. loos.

»

5
7
2

5
1

4430

( Meerder . .
Verschilt
( Minder . .

gedurende het jaar 1852.
Verhuizingen.

Geboorten.

i
1

Provinciën.

GEBOORTEN , STERFGEVALLEN eil VERHUIZINGEN ,

» J

610
690

347
377
297
110

!

Onechte,
begrepen
onder de
Leven- Leven de. looze.
375
468
4325
4046
338
259
242
232
354

27.
39
414

I

444

: 32

24
25
44

i

Sterfgevallen

i
1

j

1

i 9793
8306 ' 11616
7806
46428 24*37
42654 17312
5422
5389
7296
3865
7073
5280
5309
4797
8679
4407

9453
40755
20229
45589
6106
6879
6956
4786
7450

473

20
46
20

5678 4897
5667 5240

439
473

74609

403633

94498

68890

88099

84506

»

»

574 9

4 5534

9992
<(

343

if
»

88

343

34

Aanmerkingen.

BijVergekomen trokken

4 834

2703

2239

4446

4293

4356

»

De meeste HUWELIJKEN werden, naar den
maatstaf der bevolking , . voltrokken in de
provinciën Noordholland, Zuidholland, Zeeland , Friesland en Groningen, in welke drie
laatste provinciën die maatstaf gelijk stond ,
de minste in Noordbrabant, Limburg en
Gelderland.'
De provinciën Zeeland , Zuidholland en
Noordholland leverden, even als in 4854 ,
de gunstigste reden van het getal GEBORENEN
tot de bevolking op. Zij verkeerden echter
in den ongunstigsten toestand ten aanzien

der STERFTE.

De provinciën Noordholland , Zuidholland
en Groningen leverden het grootste aantal
ONECHT GEBORENEN , vergeleken met de geborenen in het algemeen. Limburg, Friesland
en Overijssel gaven het kleinste.
De OVERMAAT der geborenen boven de overledenen , was het grootste in Zuidholland ,
Groningen en Friesland , het kleinste in Zeeland , Limburg en Noordbrabant.

«6
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STAAT van het getal der LANDVERHUIZERS uit het Koningrijk der NEDERLANDEN,

Hoofden van huisgezinnen
of
op zich zelve staande personen.

Medegenomen,

Klasse.

Noordbrabant

Noordholland

. . . .

4
189
242
. . . . ! 27
289
9

Friesland .

47

»
»

»

»

n

»

1

4

4

»

»
»

»
»

10
| 79

i

n

»

8

»

O

20
3

»

3

»

»

4

26

7
48

J)

»

3

»

»

4

91
3 306
4 238
28 70
» 323
4 15
61
»

»
»

4

»

»

9 55 25
44 211 54
11 158 69
4 17 34
40 168 445
» 10
5
5

19
124

4
1

3
6

»

2

Kinderen.

Vrouwen.

H

CS
s

79
7844
8

w

O

Onbekend.

O

CS

Behoeftigen.

So

Mingegoeden.

cj
co

Welgestelden.

CU

8
36
44
4
44
4
3
2

4

a

Israëlieten.

Doopsgezinden.
Cbristelijk
afgescheidenen.
Roomsch
Kalholijken.

Lnthersclien.

Protestanten.

Provinciën

Hervormden.

|

'personen.

&
O
C

CU

2

27
44

29

39 122
» 125 422
111 373
15 33 66
175 502
»
8 27
» 35 97

4

6

82

41 •

3
4

»

»

»

»

3

»

»

»

S

»

8
4
»

4
»

1

45

»

50 135

»

Totaal der land^rerhui zers.

over ZEE vertrokken, in den jare 1854,

Aanmerkingen.

252
Verbetering van stand en
864 bestaan is bij verre de mees•
723 ten de beweegrede tot hun
f69 vertrek.
1004
Onder de vertrokkenen telt
50 men :
2 Apothekers.
194 5 Ambtenaren.
40 1 Geneesheer.
84 Leeraar
Onderwijzers.
in de wiskunde.
309 < 8 Schilders.
3 1 Teekenmeester.
39 personen hebben als oor6 zaak van hun vertrek opgegeven ; «godsdienstige begrippen. »

Totalen. . . .

1

4

5 40 |408 234

4

33 1256

90 746 403

17 582 4759 44

3611

88
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EEÏ1E DIENSTEN.
STAAT der, bij de Staats-begrooting van hel Koningrijk der NEDERLANDEN, voor den jare 1855, toegestane UITGAVEN, ten

van het
Kerkelijk
bestuur.

Hervormden . . . .
Evang. Lutherschen . .
Herstelde Idem , «
Doopsgezinden . . . ,
Remonstranten
. ,
Protestanten . . . .
Transporteren . .

i

;

•

| Jaarwedden
der

van het

plaatselijk

Godgeleerd

dienstdoende

onderwijs.

Kerkleeraren.

<>

»

Guld.
1,252,679 31*
40,440.00
4,200.00
16,600.00
22,400.00
2)
4,798 18

52,500.00

37,577.40

4) 4,338,117.493

Guld.
45,900.00
4,500.00
1,600,00
if

500.00

Guld.
1) 29,077.40
6,500.00
200.00
)>
1,800.00

i
i

4) Deze som maakt het bedrag uit der tractementen van tien Hoogleeraren
van het Godgeleerd onderwijs aan die instellingen en de beurzen , welke de
zonderlijk uitgetrokken en kunnen daarom alhier niet met juistheid opgegeven
2) Deze som bevat: het tractement van den Predikant bij de Protestanlsche
aan den Predikant der Protestanlsche gemeente te furin in Piemont, tot
som bijdraagt.
3) Deze som i s , voor het grootste deel, bestemd tot kwijling der pensioenen
de pensioenen van andere Protestanlsche Kerkleeraren en hunne weduwen.
4) Hieronder is begrepen f 488,500 voor kinder-, school- en academiegelden
Predikanten, mitsgaders f 1410, aan vaste en tijdelijke toe agen van sommige

Guld.
Guld.
46,274.82 40,720.00
| 520.00 ' 4,000.00

Kerkelijke
pensioenen.

Kosten van de Eeredienst
der militairen.

!

Kosten

j

Kosten der Eeredienst in
de gevangenissen.

Kosten

Onderstandgelden voor opbouw en herstel van kerken en pastorijen.

Gezindheden.

i

Jaarlijlf&che compelentien,
toelagen en andere betalingen aan gemeenten , kerken , leeraren, kerkelijke
bedienden en personen. v

behoeve van de EEREDIENST der onderscheidene godsdienstige gezindheden.

Totaal
per
gezindheid.

Guld.

Guld.

Guld.

Guld.
4,354,648.53 5

»

»
»

»

»

»

»

w

16,794,82

41,720.00

»

n

V

»

ii

3) (87,400.00

3,500.00

487,400.00

3,500.00

»

52,960.00

»

6,000.00
46,600 00

»

24,700 00
492,698.48
4,647,606.71 3

in de Godgeleerdheid aan de drie hoogescholen des Rijks, De overige kosler*
theologische studenten aldaar genieten , zijn op de Staatsbegrooting niet afworden.
gemeente te Smima in Turkije ad ƒ 4200 , en eer.e toelage van f 598.18
vinding van zijn tractement , waartoe de Koning van Pruissen eene gelijke
van de Hervormde Predikanten en hunne weduwen. Het overige strekt voor
ten behoeve der Hervormde , LutherscUe , Doopsgezinde en Remonstrantsche
Hervormde en Lulhersche Kerkleeraren.
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EERE

Totalen . . .

Kosten

van het

van het

Kerkelijk

Godgeleerd

bestuur.

onderwijs.

der
plaatselijk

Guld.
52,500.00
20,622.00
4,300.00

Guld.
37,577.40

4,825.00

16,500.00

9,400.00
»

dienstdoende
Kerkleeraren.

Guld.
44,720.00
24,945.515 45,600.00

Guld.
487,400.00
42,021.00

Guld.
3,500.00
3,357.00

Guld.
»

541,668.185

»

»

10,900.00
35,200.00
8,000.00

Kerkelijke

»

9,825.00

400.00

3,500.00

»

450.00

»

»

»

»

»

»

82,247.00

63,477.40

4,780,265.16*

4j,837.33* 30,820.00

menten.

22,500.00

\ Roomsch Katholijke Eeredienst . . . .
i

ten behoeve van de \

229,421.00

»

8,000.00

Totaal
per
gezindheid.

Guld.
1,647,606.71^

7,307.00 8,000,00 2,243,374.90

Burgerlijke WachtBureauReisen locaal- en verblijfpensioenen. gelden.
kosten.
behoeften.

/ 29,350.00 3,850.00

Kosten der Departementen ( Protestantsche en Israëlitische Eerediensten

uitgaven

_ ni

»

»

Onvoorziene

0,

Guld.
46,791,&2

Guld.
1,338,117,49»
425,722,67
6,600.00

3

pensioenen.

Trakte-

voor de zaken der

u

Kosten van de Eerediei
der militairen.

Kosten

a

•

Kosten der .Eeredienst
de gevangenissen.

Verschill. gezindheden .

Jaarwedden

i

Onderstandgelden voor c
bouw en herstel van k<
ken en pastorijen.

Per transport . .
Roomsch Kalholijken .
Oud-Bisschopp, Klerezy.

o a «- ja

Jaarlijksche competenti<
toelagen en andere be tal
gen aan gemeenten, k<
ken, leeraren , kerkelij
bedienden en personen.

Gezindheden.

DIENSTEN,

150.00

i)

»

2,080.00

2,800.00

' Protestantsche en Israëlitische Eerediensten . .
Roomsch Katholijke Eeredienst

. .

. , . .

33,350.00
662.50

28,042.50
3,500.00
3,000.00
2,311,267^0
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EEREDIENSTEN.
STAAT van de PROVINCIALE UIT GA VEN, ten behoeve van de
verschillende EEREDIENSTEN, toegestaan op de begrootingen
der Nederlandsche provincien voor het jaar '1855.

Subsidien ten behoeve
van kerken en pastorijen.
Provincien.
0nkatholijke Roomsch
igezindheden. Katholijken.
Nonrdhraharrt .
Gelderland .
Zuidholland .

.i

f

»

»

.

13,500.00
6,000.00

4,500.00
3,000.00

18,000.00
9,000.00

1,000.00

3,000.00

Ncwrdholland .

Zeeland .
Utrecht .
Friesland .
Overijssel .
Groningen .
Drenthe ..
Limburg' .

Totaal
per
provincie.

>

2,000.00

»

,>

3,500.00

500.00

4,000.00

1,300.00

4,850.00

6,150.00

1855

26,300.00

13,850 00

40,150.00

1854

28,800.00

12,850.00

41, 650.00

1,000 00

»

»

1,500.00

;

Tolalen voor
Meerder .
Verschil
Minder ,

'3,500.00

AANMERKING.
slet verschil ontslaat door dat voor de Onkatholijken op de be;;rooting van Drenthe voor 1855 f 3500 minder dan voor 18M is
gebragt en de begrooting van Limburg met f 1000 is verhoogd geworden; terwijl voor de Katholijhen op de begrooting van Utrecht
var 1855 f1000 minder en op die van Limburg f 2000 meer dan
voor 1854 is toegestaan.
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EEREDIENSTEN.
STAAT van de, ten behoeve der VERSCHILLENDE

EEREDIENSTEN

In het Koningrijk der NEDERLANDEN, gedane STAATS -UITover het dienstjaar 1852, aanvang nemende met

GAVEN,

1 Januarij 1852 en eindigende op den 31 December 1853.

I Beschikbaar

Verevend
Afge-

volgens de

Hoofd-onderwerpen,

begrooting.
(6e en 7 e
Hoofdstuk.)

en
schreven.
betaald.

1 e . ROOMSCH KATHOLIJKE EEREDIENST.
Het Departement

1

44,500.00

14,285.84

214.16

Het Roomsch Katholijk
Kerkgenootschap

477,743.18'

474,435,68'

3,607.50

Het Kerkgenootschap der
Oud-Bissch. Klerezy.

40,700.00

40,700.00

51,402.50

48,198.36'

f

»

Pensioenen en wachtgelden ...

Totalen

554,345.68'

547,319.89

3,204.13'
7,025 795

2e . ONKATHOLIJKE EEREDIENSTEN.
Het Departement

f

25,500.00

24,080.16

De Protestantsche Kerkgenootschappen
4,409,532.70' 1,403,343 76'
Het Israëlitische Kerkgenootschap
Pensioenen

32,950.00
192,800.00

Totalen ..

I ,660,782.70'

32;667.895

4 ,419.84
6,4 88.94
282.105

190,494.33

2,305 67

1,650,586.95

40,496.55'

STAAT
DER
NOGG&, MIDDELBARE- E11 LAGERE SCHOLEN,
IN HET
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN ,

over 1853--1854.
Op den 31 December 1853 waren bij de verschillende Faculteiten der drie STOOGE SCHOLEN 1396 studenten ingeschreven.
Dat getal verdeelde zich als volgt:
Leiden. i [Utrecht. + Groningen.
.
Cn

C6

Faculteiten.

Ca
-tz

CO

^
1:3

^

CTS

4.)

studerende.

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

134
216
89
19
29

stustuderende. derende.

45 201
54 154
45 45
5
12 12

22
25
21
2
2

72 264

487 156 417
a^e^^.^-

Totalen in 1853. .
» 1852. .
Verschil Meerder. .
Minder . .

80
97
70
7
10

4.

643
570
73

489
587

264
281

98

17

•

95

Het getal der promotien is geweest in 184 :
te Leiden . . . . 60
» Utrecht . . . . 57
149
» Groningen . . . 32 1
Te Leiden maakten 7 vreemdelingen in dezen cursus van het
academisch onderwijs gebruik. Daaronder telde men :
1 uit Zwitserland voor de godgeleerdheid ;
3 uit de Kaapstad , waarvan `2 voor de godgeleerdheid en t
voor de geneeskunde;
1 uit Demerary voor de geneeskunde ;
2 uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika , beiden voor
de regten.
Te Utrecht nam het getal vreemdelingen toe. Jaarlijks yermenigvuldigen de aanzoeken om het genot der Bernardijnsche
beurs en daar geen Hongaren nu meer komen studeren , kan
die beurs bij voortduring aan 14 studenten uit den Paltz geschonken worden.
Van meer gewigt nog is de belangstelling , die aan de Kaap
de Goede Hoop en in de geheele Nederlandsche Hervormde Kerk
in Zuid-Afrika, in de hoogeschool te Utrecht wordt geopenbaard,
dewijl de jongelieden , die van daar komen , in hunne studien
geene geldelijke ondersteuning ontvangen , zoo als die uit den
Paltz. Hun getal was tot 15 geklommen.
In de godgeleerde faculteit worden de voorschriften omtrent
het gebruik der Latijnsche taal op de hoogeschool te Utrecht
steeds getrouw nageleefd. Alle lessen , die niet tot de meer
practische vakken behooren, worden aldaar in die taal gehonden.
Op de voortduring en handhaving van dit gebruik stelt die faculteit
grooten prijs , vermits zij -de grondige beoefening der oude
letterkunde voor alle critische en exegetische bijbelstudien, onontbeerlijk acht , vooral omdat zonder die letterkunde vele
bronnen der andere theologische vakken ontoegankelijk zijn.
Te Leiden wordt bij de godgeleerde faculteit op het gebruik
der Latijnsche taal alleen uitzondering gemaakt voor de wijsgeerige en pastorale lessen , bepaaldelijk die over de natuurlijke
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en leerstellige godgeleerdheid , alsmede over de predikkunde en
pastorale wetenschap, welke lessen , volgens den tegenwoordigen
stand der wetenschap, en door eene menigte nieuwe denkbeelden,
waarvoor , naar het oordeel der faculteit , de Latijnsche taal
geene woorden heeft , niet dan ten koste der duidelijkheid en
tot schade van het onderwijs, in het Latijn zouden kunnen gehouden worden.
De faculteit der godgeleerdheid te Groningen behandelt de
homiletiek, pastoraal en de overige deelen der praetische godgeleerdheid, zoo mede de geschiedenis van de Nederlandsche
Hervormde Kerk in de Nederlandsche taal, De overige lessen
worden in het Latijn gegeven. (loch op de lessen over encyclopedie en methodologie, alsmede over de dogmatiek, wordt om het
andere jaar, en op die over de natuurlijke godgeleerdheid telken
jare in het Nederlandsch gerespondeerd ; terwijl ook op de uitlegkundige collegien over het Nieuwe Testament , tot meerdere
oefening der studenten, nu en dan de Nederlandsche taal wordt
gebruikt.
Op het ATHENAEUM ie Amsterdam werden voor het studiejaar
81 ingeschreven voor de
godgeleerdheid ,
hij recensie 48 , voor het eerst 17
»
»
regtsgeleerdheid ,
»
^>
»
6
38,
geneeskunde ,
»
20 ,
5
letterkunde ,
4,
1)
,,
1
wis- en natuurkunde»
)T
3,
I
11

1,

1)

,)

113
30
Hierbij zij nog te voegen eenige studenten , en wel 30 leerlingen der Klinische school , die zich verleden jaar als studenten
aan het Athenaeum hadden doen inschrijven , doch zich dit jaar
niet hebben doen recenseren.
Dertien studenten van dit Athenaeum zijn tot doctoren be,
vorderd :
in de regten . . . . 11
» » geneeskunde . .
I
» » godgeleerdheid .

1
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Op het ATHEN'AEUM te Deventer bedroeg het getal studenten
slechts 12 , waarvan
1 voor de godgeleerdheid ,
7»
regten ,
4»
wis- en natuurkunde.
Bovendien werden de lessen bijgewoond door 1 jongeling
vroeger ingeschreven op het album en door 15 pharmaceuten 9
waarvan 7 nieuw aangekomenen. Het geheel bedroeg dus 28.

Er waren in het schooljaar 18n
40 LATUNSCHE SCHOLEN
9 voorloopig
ERKENDE GYMN AS1EN.

18 definitief
De 67 inrigtingen telden op 15 Januarij 1854, 247 onder
wijzers en 1826 leerlingen.
Het getal der leerlingen is dit jaar met 94 verminderd , clod,
daarentegen met 171 vermeerderd , zoodat er op 15 Januarij
1S54, 77 meer waren dan op hetzelfde tijdstip in het vorige
jaar. De voornaamste vermindering (29) had plaats in Noordbrabant en werd er slechts gedeeltelijk opgewogen door eene
vermeerdering van 10 leerlingen. Het ontnemen der tweede
afdeeling aan het gymnasium te Arnhem was mede oorzaak der
algemeene vermindering. Niettemin beliep de vermeerdering in
Gelderland nog 24. In Zuidholland stond tegenover eene vermindering van 7 leerlingen, eene vermeerdering van 63, voor,
namelijk het gevolg van de verandering der Latijnsche school
le Dordrecht in een gymnasium.
Enkele scholen bleven voortdurend zeer weinig leerlingen
tellen. Bij die te Stavoren , welke ook dit jaar weder door geen
enkelen leerling werd bezocht , voegde zich die te Bolsward.
Schoon de meeste der ontvangen berigten naar gewoonte
wat volledigheid betreft , zeer veel te wenschen overlaten,
toch uit enkele verflagen en selgint ook eenigermate uit het
5
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toenemend getal van hen , die de scholen bezochten , te kunnen
worden afgeleid , dat het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1853
(Staatsblad n°. 31) aanvankelijk gunstigen invloed op de Latijnsche scholen en gymnasien heeft gehad. Vooral de nu verkregen
meerdere zekerheid , dat de leerlingen den cursus in zijn geheel
stillen afloopen , heeft een vaster en geregelder gang aan het
onderwijs gegeven.
Aan de hoogescholen kon uit den aard der zaak de invloed
van dat besluit zich nog weinig doen gevoelen. De faculteiten
hebben dan ook vrij eenstemmig verklaard , dat de maatregel
te kort gewerkt had , om daarover met grond een bepaald
oordeel te kunnen uitspreken, Over het algemeen was echter het
oordeel der faculteiten aan de Groninger hoogeschool niet ongunstig ; sommigen schenen van dien maatregel betere gevolgen
te verwachten dan van het vroeger zoogenaamde staats -examen.
Ook van de juridische en bepaaldelijk van de litterarische faculteiten aan de Utrechtsche hoogeschool was het oordeel vrij gunstig.
,, Een eerste voordeel der nieuwe verordening » , zegt laatst
gemelde , cr was al aanstonds de ontmoediging van eene menigte
»volstrekt ongeschikte personen, die zich gereed maakte om, even
»als het vorige jaar , de academie binnen te dringen , ofschoon
» in het allerminst niet tot wetenschappelijke studie opgeleid. In
»1852 kwamen er velen van die soort en onder dezen mannen van
»30 tot 50 jaren , tot ons over. Na het besluit van 4 Augustus
»1853 geen enkele. Men ontving zelfs geene aanvrage om tot
»het faculteits-examen te worden toegelaten dan alleen van jonge
»lieden , die de middelbare scholen min of meer regelmatig ge»volgd of door huis-onderwijs eene zekere mate van bekwaamheid
»verkregen hadden. Deze waren aan onze hoogeschool sedert
»4 Augustus 1853 tot aan de groote vacantie van 1854, ten
getale van 100. Zij werden in 14 zittingen mondeling en schrif»telijk geexamineerd en wel van elf ure des voor- tot vier
»ure des namiddags; 15 zijn bij dat onderzoek afgewezen,
»sommigen als geheel onbekwaam , anderen als te kort komende
»in het Latijn, de geschiedenis of de mathesis. Onder de toe-
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»gelatenen voldeden zij , die althans gedeeltelijk gymnasiaal
»onderwijs genoten hadden, het best.» Minder gunstig daarentegen was het oordeel der litterarische faculteit aan de Leidsche
hoogeschool , bij welke zich 49 jonge lieden hadden aangemeld ,
waarvan 41 voldoende bewijzen van bekwaamheid gaven , en
8 moesten worden afgewezen. Voor zooverre de reeds verkregene ondervinding strekte , was het examen , bij het besluit
van 4 Augustus 1853 voorgeschreven , haar gebleken geheel ongeschikt te zijn ter bereiking van het doel ; haars inziens oefende
het niet den allerminsten invloed uit op het gehalte der studerende
jongelingschap ; bovendien gingen zij , die =op dat examen ongeschikt tot studie bevonden en afgewezen waren, niettemin
ongehinderd voort met het bijwonen der collegien, waartoe zij
ongeschikt bevonden en verklaard waren.
Bijna alle faculteiten aan de Groninger hoogeschooI achtten
het voor de voortdurende goede werking van het examen volstrekt noodzakelijk , dat in het afnemen daarvan,-aan de verschillende hoogescholen eenparigheid gevonden wierd en het
examen noch te moeijelijk, noch te gemakkelijk wierd gemaakt.
Dit een en ander doet zien , dat de inzigten van hen , die ten
deze als de meest bevoegde beoordeelaars kunnen worden beschouwd , geenszins dezelfde zijn. Neemt men nu hierbij in
aanmerking , dat de maatregel, zoo als schier algemeen werd
erkend , te kort heeft gewerkt om daarover met grond te kunnen
oordeelen ; dat het ook twijfelachtig is , of de afkeuring , die
het besluit bij sommigen heeft ondervonden , aan het besluit
zelf , dan wel aan de toepassing daarvan moet worden toegeschreven; dat liet telkens wijzigen van verordeningen allezins
te misprijzen is en alleen door eene algemeen erkende volstrekte
noodzakelijkheid kan worden gewettigd ; dat zoodanige noodzakelijkheid , gelijk uit het bovenstaande blijkt, hier noch niet
aanwezig is; dat bovendien dit onderwerp behoort tot de wettelijké regeling van het hooger onderwijs , zoodat ook in dit
opzigt het nemen van nieuwe maatregelen de grootste omzigtigheid zou vereischen, — dan schijnt de slotsom te moeten
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wezen, dat er althans voor alsnog geene termen zijn tot wijzi;it g van het besluit van 4 Augustus 1853.

V oor

het

ONDERWIJS DIJ HET LEGER

heeft men

scholen bij de korpsen ,
b een instructie-bataillon ,
een wetenschappelijke cursus bij de corpsen.
Ten gevolge van het oprigten van het instructie-bataillon , zijn
vroeger bestaan hebbende bataillons-scholen opgeheven
doch daardoor is aan de onderofficieren , korporaals en verdere
militairen de gelegenheid niet benomen om bij die corpsen
voortdurend onderwijs te erlangen. Ter voorziening in dat
onderwijs toch werden al dadelijk, na de zamenstelling van het
tn: tt•uctie-bataillon, door de zorg van de corps-kommandanten
in de verschillende garnizoenen , scholen opgerigt , welke door
.,^ eigenaardige benaming van huishoudelijke scholen , van de
VI oeger bestaande scholen te onderscheiden zijn.
liet toezigt over deze scholen is opgedragen aan de luitenantsadjudants en het onderwijs wordt gegeven door onderofficieren
1 n korporaals daarvoor geschikt en er toe genegen.
Dit onderwijs heeft niet alleen ten doel de geregelde aanvul
tin g van het kader, maar ook om hun, die zich in het Iezen,
schrijven en rekenen wenschen te bekwamen, daartoe de ge;1(

legenheid te verschaffen.
Gedurende het schooljaar 18H- waren er 117 onderwijzers
en 2768 leerlingen op die scholen. Een getal van 176 leerlingen
kon bij de toelating noch lezen , noch schrijven. 62 kinderen
van militairen hadden het onderwijs bijgewoond.
Het instructie-bataillon ter opleiding van onderofficieren , telde
op 1 October 1854; 28 officieren , 570 onderofficieren, korporaals
en verdere manschappen , terwijl het getal der daarbij gedetacheerden , zoo tot het geven van onderwijs en 4er opleiding
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voor den graad van korporaal en onderoffieier hier te lande en
in Oostindie , als ter voorziening in bijzondere diensten , 157
onderofficieren , korporaals en verdere manschappen bedroeg.
De wetenschappelijke cursus bij de corpsen dient tot het verkrijgen van theoretische en practische kennis , welke diegenen
moeten bezitten , welke tot het officiers-examen wenschen te
worden toegelaten. Het aantal leerlingen gedurende het schooljaar 1834 bedroeg 304. Van de 56 aspiranten, die aan het officiersexamen in dat jaar hebben deel genomen , zijn 41 bij de respectieve wapens tot officier bevorderd ; terwijl er bovendien 5 onderofficieren tot tweeden luitenant-kwartiermeester zijn benoemd.

De KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR DE ZEE- EN LANDMAGT telde
bij de intreden van het studiejaar 1854/55 slechts 308 adelborstels
en kadetien ; terwijl er een groot aantal plaatsen onvervuld
bleef.
Van de 49 adspiranten voor de zeemagt werden er 27 goedgekeurd, waarvan 1 voor den scheepsbouw en de overigen voor
de eigenlijke zeedienst.
Slechts 48 van de 100 adspiranten voor de landmagt legden
een voldoend examen af.

De KONINKLIJKE ACADEMIE TE DELFT, telde gedurende delg
vorigen cursus 166 kweekelingen , daarvan vertrokken 44, zoodat
er 122 overbleven. Bij dezen werden nieuw ingeschreven 28 en
4 die de academie vroeger verlaten hadden, maar hunne studien
kwamen hervatten.
Gedurende den cursus van 1853/54 werden dus de lessen bijgewoond door 154 kweekelingen.
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Op ' S

RIJKS KWEEKSCHOOL VOOR MILITAIRE GENEESKUNDIGEN

werd het onderwijs van het studiejaar 1853/54
aangevangen met 122 kweekelingen , waarvan 4 zijn ontslagen,
1 is overleden en 23 voor de betrekking van officier van gezondheid der derde klasse, zijn bekwaam geoordeeld; terwijl het
getal der met 1 September 1854 nieuw aangenomen teerlingen
24 bedroeg.
........
TE UTRECHT,

De KLINISCHE SCHOLEN telden gedurende den afgeloopen cursus
liet volgende getal leerlingen, waaronder ook vrouwelijke :
.

te Rotterdam .
» Amsterdam.
» Haarlem.
» Hoorn .
» Alkmaar. .
» Middelburg.

.

62
44
36
11
12
37

..■,..._._w _

Op 's RIJKS VEE-ARTSENIJSCHOOL werd aan 7 kweekelingen
onderwijs gegeven.

De LANDHUISHOUDKUNDIGE SCHOOL te Groningen telde, in den
winter van 1853 op 1854, 31 en, in den zomer van 1854
19 leerlingen.

De

SCHOLEN VOOR DE ZEEVAART

telden in 1854:

te Amsterdam 92 kweekelingen, waarvan 48 zich op zeereizen
bevonden.
» Nes op Ameland tusschen de 20 en 30 leerlingen.
» Harlingen 60 leerlingen.
» Groningen 45
»
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LAGER

ONDERWIJS.

In 1853 bedroeg bet getal lagere scholen 3374, waarvan 2469
openbare, 234 bijzondere der eerste en 671 bijzondere der tweede
klasse. Hieronder zijn tevens begrepen de kostscholen en de
dag- en kostscholen , die zoowel tot de openbare als tot de
bijzondere scholen der tweede klasse behooren.
Deze scholen waren aldus verdeeld
,
^,

° ^ ^
1^

^ ^^
22.9:1

c^

^

^

N^^
' ~^ ^,
^,
^
Pt5

•
~y ^
^
^

Totaal.

T3

Noordbrabant.

.

.

299

28

88

415

Gelderland .

.

.

.

333

30

56

419

Zuidholland.

.

.

.

260

63

152

475

Noordholland .

.

.

292

42

186

520

Zeelan d .

.

.

.

.

141

1

17

159

Utrecht .

.

.

.

.

81

26

55

162

Friesland

.

.

.

.

352

1

13

366

Overijssel

.

.

.

.

209

12

18

239

Groningen .

.

.

.

206

13

33

252

Drenthe .

.

.

.

.

134

4

8

146

Limburg

.

.

.

.

162

14

45

221

Totalen in 1853

.

2469

234

671

3374

a 1852

•

2457

214

655

3326

.

12

20

16

48

»

Vermeerderd
q

á

a
,L)^

CU

^ ^
^
Provincien.

4tot,

.

r
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He scholen van bijzonderen aard en strekking bestonden, voos
zooverre de opgaven reiken , uit :
612 bewaar-, kleine kinder- of maitressen-scholen.
136 herhaling-scholen.
114 Zondag-scholen.
49 werk-scholen.
129 volks-zangscholen.
Het getal leerlingen bedroeg op alle lagere scholen
218,723 jongens
392,161.

op 15 Januarij
C 173,438 meisjes
173,170 jongens
» 15 Julij

s 148,680 meisjes

321,850.

Ilieronder zijn begrepen de leerlingen , welke de dag- erg
avondscholen tevens, en die welke enkel de avondscholen bezoeken, Het getal der eersten bedroeg :
15,180 jongens
op 15

21,519.

Januarij

6,339 meisjes
10,059 jongens
P3

15,839.

15 Julij
5,784 meisjes

dat der laatsten
16,121 jongens
23,820.

op 15 Januarij
7,699 meisjes
6,407 jongens
»

10,937.

15 Julij
4,530 meisjes

Hieruit volgt , dat in den winter ruim een achtste , in den
lomer ruim een tiende der bevolking onderwijs genoot op de
lagere scholen.
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Het getal leerlingen der lagere scholen verdeelde zich op :
15 Julij.

15 Januarij.

Jongens. Meisjes.

Jongens. Meisjes.
de openbare ... 179,128.
» bijzondere 1° kl. 18,524.
»
»
2° kl. 21,071.

134,662.
18,545.
20,231.

134,578.
18,391.
20,201.

110,723.
18,153.
19,804.

Totalen . , . 218,723.

173,438.

173,170.

148,680.

Het onderwijzend personeel bedroeg op alle lagere scholen :
Bijzondere
Openbare. 1 . klas. 2° klas.

Onderwijzers.

1° Rang
»
2°
»
3°
D
4°
Geen »

.
.
.
.
.

Totaal
1 . Rang
Onder3°
meesters .

2°

Geen

»

.

»

.

Totaal .
Kweekelingen .

.

3
150
50
5
5

375
39
26
9

2420
-

213

463

»

»
»

4°

23
1469
764
129
35

.

.

Onderwijzeressen. .
Secondanten . .
Totaal .

.

14

»

»

97
138
75
13

128
194
83
41

1576

323

446

593

164

131

49
65

31
68

215
270

114

99

485

444
746
340
46 .
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Het mannelijk personeel was alzoo zamengesteld uit
3096 hoofdonderwijzers.
2345 ondermeesters,
888 kweekelingen.
Totaal . . 6329.
liet vrouwelijk personeel bestond te zamen uit
295 hoofdonderwijzeressen.
403 secondanten.
Totaal. 698.

In den toestand van het lager onderwijs had over het algemeen weinig verandering plaats ; hier was vooruitgang , elders
achteruitgang zigtbaar. De gebreken bleven , voor zooverre
zij een uitvloeisel zijn der verordeningen op het lager onderwijs , uit den aard der zaak bestaan. Voor zooveel zij een gevolg zijn van de onverschilligheid of den onwil der ouders ,
hebben onderscheidene gemeentebesturen en vele schoolopzieners
ijverige en niet overal vrucbtelooze pogingen aangewend om
hierin verbetering te brengen. Bij de reeds bekende hinderpalen , die de verspreiding van het lager onderwijs in den weg
staan , heeft zich dit jaar nog gevoegd de steeds stijgende prijs
der levensmiddelen, waardoor vele ouders verhinderd werden,
het schoolgeld hurl rt er kinderen te voldoen en dezen dus van de
school wegbleven. Daaraan toch schijnt voornamelijk te moeten
worden toegeschreven , dat, terwijl het getal schoolgaande kinderen in den regel jaarlijks toeneemt, een natuurlijk gevolg van
het jaarlijks vermeerderen der scholen , in 1853, niettegenstaande
er 48 nieuwe scholen werden opgerigt, het getal kinderen, dat de
openbare en bijzondere scholen bezocht, genomen op het gunstigst
tijdstip (15 Januarij), vergeleken bij het vorige jaar, 5502 minder bedroeg. Neemt men de openbare scholen alleen , dan is
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die vermindering nog veel aanzienlijker. Met uitzondering der
provincien Noordbrabant, Noordholland en Limburg, waar het
gezamenlijk getal schoolgaande kinderen met 2759 toenam,
verloren de overige provincien gezamenlijk 10,046 kinderen s
aldus verdeeld :
Gelderland 3403,
Zuidholland 1127 ,
883 ,
Zeeland
371,
Utrecht

Friesland 538,
Overijssel 1473 ,
Groningen 683,
Drenthe
1568

en dat niettegenstaande in Zeeland 2 , in Friesland 4 en in
Groningen 3 nieuwe openbare scholen werden opgerigt.
Na aftrek der drie eerstgenoemde provincien , waar respectievelijk het getal schoolgaande kinderen met 481, 767 en 1511
toenam , bedroeg alzoo de vermindering op de openbare scholen
7287. Wel kan de vermeerdering van het getal bijzondere
scholen , welke dit jaar 36 beliep (20 van de eerste en 16 van
tweede klasse), tot die vermindering hebben bijgedragen, maar
toch niet dan in zeer geringe mate , dewijl voor eerst het getal
kinderen op de bijzondere scholen der tweede klasse, niettegenstaande de vermeerdering der scholen van dien aard , met 38
verminderde en ten andere de vermeerdering der kinderen op
de 20 nieuwe bijzondere scholen der eerste klasse slechts 1823
bedroeg; terwijl bovendien niet wel kan worden aangenomen,
dat die 1823 kinderen allen van de openbare scholen afkomstig
waren. Bovendien waren er provincien , die niet alleen op de
openbare, maar ook op de bijzondere scholen der eerste klasse
het getal kinderen zagen verminderen.

Vermoedelijk met het oog op eene nieuwe wetgeving , die
omtrent liet toekennen van acten van algemeene toelating strengere voorschriften zou kunnen inhouden , hebben velen zich
dit jaar tot het verkrijgen van het radicaal van onderwijzer of
van eenen hoogeren rang als zoodanig aangemeld ; hun getal
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beliep 1420, ruim 200 meer dan in het , vorige jaar. Doch juist
deze aandrang schijnt het schooltoezigt te meer tot een naauwgezet onderzoek te hebben genoopt ; althans 332 werden afgewezen. In Noordbrabant werden er 146 toegelaten en 61
afgewezen , in Gelderland waren deze getallen 162 en 32 , in
Zuidholland 196 en 97 , in Noordholland 198 en 51, in Zeeland 39 en 2, in Utrecht 89 en 23, in Friesland 77 en 22,
in Overijssel 57 en 7, in Groningen 58 en 20, in Drenthe I2
en 7, in Limburg 54 en 10. Het cijfer der toegelatenen beliep
evenwel nog 1088 , dus 115 meer dan in het vorige jaar.
De 1088 afgegeven acten van algemeene toelating waren verleeld als volgt
t;
lei rang.
Sehoolonderwijzers van den

2»'
Sen

))

4"

u

»

huisonderwijzers. ,

294

15
160

schoolhouderessen

_,

234

199
6

voor vreemde talen. .
),
de wiskunde ..
,

170

huisonderwijzeressen

10

Het personeel voor huisonderwijs beliep in 1853
Mannelijk. . . . 549
85
Vrouwelijk . . .
Totaal. . . 634

Het getal der OPENBARE SCHOLEN is dit jaar vermeerderd in
Noordbrabant met 2, in Noordholland met 6, in Zeeland met
2, in Friesland met 4 , in Groningen met- 3. Daarentegen verminderde het in Gelderland met 2 en in Drenthe met 3 ; ter-
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wijl het in Zuidholland, Utrecht , Overijssel en Limburg onveranderd bleef.
Op de 2469 openbare scholen was de staat van het onderwijs
te rangschikken als volgt :
op- 795 scholen zeer goed , 1230 goed , 393 middelmatig , 34
slecht. Van de overige 17 was te dien opzigte geene opgave
gedaan.
Aan de zorg voor het kosteloos onderwijs ten behoeve der
behoeftigen en minvermogenden laten vele gemeentebesturen ,
bepaaldelijk ten platte lande , zich voortdurend weinig of niets
gelegen liggen. Aanvragen daartoe worden meestal met grooten
weerzin ontvangen. Niettemin zijn er besturen , die zich in dit
opzigt lofwaardig gedragen en niet alleen door ruime bijdragen, maar ook, hetgeen de waarde verhoogt, door een dagelijksch toezigt, zich de zaak ernstig aantrekken. Deze welwillende
ondersteuning , hoe weinig algemeen dan ook, verdient te meer
opmerking, daar zij zoo noodzakelijk is ook tot wegneming
van een ander bijkomend bezwaar , daarin gelegen , dat de armen en behoeftigen meer dan anderen onverschillig zijn omtrent
het onderwijs , dat hun als het ware moet worden opgedrongen.
Ook de onderwijzers betoonen zich in dit opzigt zeer prijzenswaardig , en blijven met lust en ijver werkzaam om tegen eerre
geringe vergelding of voor niets, die kinderen in hunne school
te ontvangen en te onderwijzen. Hieraan is toe te schrijven dat
het getal leerlingen die kosteloos onderrigt genieten , betrekkelijk nog vrij aanzienlijk is.
In verschillende gemeenten van het zevende schooldistrict hebben zich commissien gevormd met het doel om , door ruime
geldelijke bijdragen der gegoede ingezetenen , het onderwijs der
armen en behoeftigen uit te breiden. Onder anderen te Rozenes
daal verzamelde men tot dat einde binnen weinige dagen de
aanzienlijke som van P 5600, tevens bestemd ter ondersteuning
der noodlijdenden en wering van bedelarij ; zoo bragten te
Sprundel , gemeente Rucphen , de ingezetenen 1 700 bijeen, ten
einde een 40 tal kinderen des middags in de openbare school
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door warme spijs te voeden , wanneer zij trouw de school bezoeken , waardoor het schoolgaan bevorderd en de bedelarij is
geweerd : er bestond gegronde hoop , dat naburige gemeenten
dit loffelijk voorbeeld zouden volgen.
De gang van het onderwijs bleef in het algemeen nagenoeg
dezelfde. Over grondige verbetering zal men zich niet kunnen
verheugen , zoo lang nog zoo velen aan het werktuigelijke
blijven hangen en verstands-ontwikkeling bij een aantal onderwijzers nog al te weinig het doel is. Te naauwernood kan men
van een vierde gedeelte der scholen getuigen , dat zij op gewenschte hoogte zijn ; een ander vierde verheft zich nog niet
boven het middelmatige.
Intusschen ligt de schuil niet uitsluitend bij de onderwijzers,
die zich daarenboven bijna zonder uitzondering blijven onderscheiden door een stil en goed zedelijk gedrag , en door hunnen
ijver en lust om zich meer in hun vak te bekwamen en 'hunne
pligten met alle naauwgezetheid te vervullen. Het kwaad moet
ook elders worden gezocht. Gemis aan pensioenfonds, gebrek
aan ondermeesters , vooral van goede, bij ontstentenis van eene
behoorlijke bezoldiging, en eene al te sobere, soms niet voor
broodsgebrek beveiligende, bezoldiging; — deze omstandigheden,
benevens de weinige belangstelling, ja verwaarloozing van vele
ouders en plaatselijke besturen en de zeer ongelijke regeling der
schoolgelden, zijn de voornaamste beletselen, die dusverre een
meer algemeen en meer deugdelijk onderwijs in den weg staan.

Het getal der BIJZONDERE SCHOLEN DER EERSTE KLASSE is dit
jaar weder toegenomen, en van 214 tot 234 geklommen. In
Noordbrabant vermeerderde het met 2, in Gelderland met 7,
in Zuidholland met 7, in Noordholland met 1, in Utrecht met 3,
in Overijssel met 1, in Groningen met 1, in Drenthe met 2 ,
in Limburg met 2. Daarentegen verminderde het in Friesland
met 1 en in Groningen met 3, terwijl het in Zeeland onveranderd bleef; voorts zijn 2 scholen in Zuidholland ten gevolge
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eener verbeterde opgave naar de bijzondere scholen der tweede
klasse overgebragt.
Van die 234 scholen behooren 155 tot diakonien , godshuizen
of op zich zelf staande gestichten , 18 tot de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen , en komen 61 ten koste en laste van een
of meer bijzondere personen , die zich tot hare oprigting en
geregeld en toereikend onderhoud verbonden of onderling vereenigd hebben ; zoo als nader blijkt uit de volgende opgaaf :

Di akonien MaatTen
godsschappij kosten en
huizen of tot Nut
lasten
op zic
van een of
va
zelv
't Al
meer
staande
bijzondere
gemeen.
gestichten
personen.

Provincien .

=

Noordbrabant

.

.

.

.

20

4

4

Gelderland

.

.

.

.

.

12

3

15

Zuidholland .

.

.

.

.

43

4

16

Noordholland

.

.

.

.

32

2

8

.

.

•

.

»

1

»

1

2

.

Zeeland.

.

Utrecht

.

.

.

.

.

.

23

Friesland ,

.

.

.

.

.

1

»

»

Overijssel.

.

.

.

.

.

6

2

4

Groningen

..

.

.

4

»

9

.

.

.

.

.

.

»

1

3

Limburg .

.

.

.

.

.

14

a

»

Totalen .

.

.

.

.

155

18

61

Drenthe
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De schoolbezoeken en de verder ontvangen mededeelingen heb
ben doen zien, dat op 94 dier scholen de staat van het onderwijs
zeer goed was ; op 107 goed , op 27 middelmatig, op 4 slecht ,
terwijl omtrent 2 de opgave ontbreekt; dat overigens de schoolvertrekken en onderwijzerswoningen over het algemeen goed zijn.
—
Ook de BIJZONDERE SCHOLEN DER TWEEDE KLASSE zijn dit jaar
weder eenigzins toegenomen, te weten: in Gelderland 5, Zuidholland 1, Noordholland 2, Zeeland 2, Utrecht 1, Groningen 2,
Drenthe 5. Daarentegen verminderden deze scholen in Noord
Brabant met 2 en bleef het getal onveranderd in Friesland
Overijssel en Limburg.
De staat van het onderwijs op die scholen, ten getale van
671 , is van 225 zeer goed , van 288 goed , van 115 middelmatig,
van 27 slecht. Van de overige 16 is te dezen opzigte geene
opgave gedaan.

STAKF
VAN HET

ARM WEZEN
IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN4

o ver h et jaar 1S53.

EERSTE HOOFDSOORT.
Instellingen, strekkende ten behoeve of tot verzorging
der armen.
In 1853 bedroeg het getal dezer instellingen 7410, en dus 81
meer dan in 1852.
Van deze instellingen hebben zich 914 onttrokken aan het
leven van inlichtingen, namelijk:
631 besturen van huiszittende armen,
14 genootschappen tot ondersteuning van schamele armen.
12 commission of vereenigingen , die gedurende den winter
uitdeelingen doen van levensmiddelen en brandstoffen.
3 genootschappen tot ondersteuning van behoeftige kraam
vrouwen.
174 godshuizen.
4 gast- of ziekenhuizen.
36 armen- en andere voor behoeftigen geopende scholen.
29 Werkscholen.
11 Werkplaatsen en werkverschaffing.
De 6496 overige instellingen hebben bedeeld 665,280 personen , te weten :
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2900 besturen voor huiszittende armen . .
.
418,318
43 genootschappen tot ondersteuning van schamele
armen . . .
12,187
127 commissitin of vereenigingen , die gedurende den
winter uitdeelingen doen van levensmiddelen en
brandstoffen . . . . . . . . . . . .Onbekend.
41 genootschappen tot ondersteuning van behoeftige
kraamvrouwen . .
3,376
494 godshuizen. ..
21,918
59 gast- of ziekenhuizen . . . .
18,725
163 armenscholen, uitsluitend bestemd voor behoeftige kinderen . .
56,617
2262 scholen, waarin gemeenschappelijk met anderen,
kinderen van behoeftigen worden onderwezen.
36 bijzondere weekscholen , door genootschappen
of particulieren bekostigd. ..
.
103 Zondagsscholen , door genootschappen of particulieren bekostigd. . . • .
138 kleine kinderen- of bewaarscholen .
38 werkscholen ..
2 gestichten voor doofstommen. .
2 gestichten voor blinden .. .
40 instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen, in daartoe ingerigte werkplaatsen.. •
47 instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen . .
1 Maatschappij van Weldadigheid. .
6496

82,801
3,501
7,711
15,567
2,715
234
85
6 323

5,383
9,819

Totaal. . 665,280

Dit totaal staat tot de bevolking als 207,69 tot 1000.
In 1852 was de reden 202,55 tot 1000.
Men mag uit de reden tusschen het totaal dier personen en
de bevolking geenszins en zelfs op verre na niet besluiten, dat
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in Nederland ruim een vijfde deel dezer laatste tot de eigenlijke
gezegde armen behoort, vermits onder de opgegeven getallen,
zeer vele personen twee en meermalen begrepen zijn, nagenoeg
de helft van het totaal, slechts gedurende een gedeelte van het
jaar en dus tijdelijk is ondersteund, en onder de leerlingen op de
onderscheidene hier vermelde scholen ongeveer 100,000 kinderen
gevonden worden, wier ouders niet tot de bedeelden behooren.

De uitgaven der voormelde instellingen hebben in 1853 bedragen . . . . . . . . . . . . . , f 13,360,377,14
waarvan, ter juiste waardeering van dit
bedrag , moet worden afgetrokken :
1 0 . wat daaronder stellig neer dan eenmaal
voorkomt, wegens hetgeen door de Bene
soort van instellingen aan de andere
f 44,912.77'

is verstrekt . . .
2°. wat door verschillende an-

dere oorzaken tweemaal is
.
in uitgaaf gebragt .
3°. hetgeen is uitgegeven voor
niet behoeftigen, die voor
eigene rekening in gestichten zijn verpleegd geworden

f 48,640.61

130,567.10,
224,120,49
------ ------ f
Zoodat ter zake van behoeftigen werkelijk ----------. f 13,136,256.65
is uitgegeven . .
Daaronder is begrepen :
Voor onderhoud van gebouwen , grond- en andere
lasten, mitsgaders admistratie kosten . . . e f 1,450,684.42
f

» aflossing en renten van
97,896.58'
opgenomen gelden . . »
» belegging van gelden. . » 664,057.14
Transporteren. .

f

2,212,638.143

f 13,136,256.65
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Per transport. f 2,212,638.14 5
Voor gereedschappen en werkstoffen. . . . . . . » 190,381.555
203,286.505
arbeidsloonen , . . . »
»
premiera van betoonde
vlijt en bekwaamheid. . »
723.46
kosten van administratie
en onderhoud der inrigtingen, fabrieken, werkplaatsen en bakkerij in de
koloniën der Maatschappij
» 2,615,144.975
van Weldadigheid . .

f

13,136,256 65

f 5,222,174.64
Van welken uitgaven niet
door daartegenoverstaande ontvangsten is gedekt, een bedrag
.. » 323,824.70
van .
Blijft.
------ » 4,898,349.94
Er is alzoo meer regtstreeks voor ondersteu- --.. f 8,237,906.71
ding van behoeftigen besteed. .

Dat bedrag kan in dezer voege worden gesplitst:
.. f 6,779,340.365
Onderstand van allerlei aard .
33,310.18
. »
Geneeskundige dienst .
78,152.94
Geneesmiddelen. .
, »
.
14,047.495
Begrafenis-kosten . .
Bezoldiging van onderwijzers .
. » 200,306.00
»
276,582.47
Verdere kosten van onderwijs
D)

Andere uitgaven dan de hiervoren vermelde,
door de Maatschappij van Weldadigheid gedaan,
voor rentebetalingen, algemeene kosten van
„ 272,850 32
beheer, uitkeeringen enz .
» 225,953.095
Nadeelige sloten van rekening
82,179 755
»
Verschillende uitgaven •
._.__.
...._.._
Transporteren. . f 7,962,722 62
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Per transport . , f 7,962, 722.62
Voor hetgeen meer is uitgegeven dan ontvangen wegens werkverschaffing , .
.»
323,824.70
f

Daarvan moet worden afgetrokken hetgeen
meer dan eenmaal in uitgaaf is gebragt . • »

8,286,547.32
48,640.61

Blijft te zamen als boven. . f 8,237,906,71

De gezamenlijke ontvangsten der voormelde
instellingen hebben in 1853 bedragen . . . f 14,154,243,00'
Hiervan moet, om gelijke oorzaken als bij
de uitgaven zijn vermeld , worden afgetrokken »
226,822.50,'
Zoodat ter zake van behoeftigen werkelijk
-is ontvangen . . . . . . . . .
, f 13,927,420.50
^ _ .. ^.. . _... _. ... a......

Die ontvangsten zijn voortgesproten uit:
Eigene middelen en regten . . . . . . f 6,890,955,71
Bijdragen en giften van de openbare en bijzondere liefdadigheid :
Subsidien van de gemeenten f 2,744,358.015
Idem van de provincien en
van den Staat . . . . . . » 39,594.98,
Collecten en giften . . . » 1,862,310.39
Inschrijvingen en bijdragen
313,762.755
van particulieren , . . . . »
Bestedingsgelden en vergoedingen , volgens aangegane
486,412.07
.. »
overeenkomsten .
--- —
---- » 5,446,438.215
Transporteren . .

f

12,337,393.92,

448

Per transport. , f 12,337,393.925
Bijdragen door sommige instellingen van armbesturen ontvangen en slechts eenmaal in de
. »
opgaven voorkomende .
59,864.085
. »
Opgenomen gelden ..
162,029.515
Kost- en onderwijsgelden.
7,228.395
. »
Terugontvangen kosten van verpleging . . »
266,697.435
. »
15,995.34
Stortingen der kolonisten ..
960,065.095
Voordeelige sloten van rekening .
. »
Verschillende ontvangsten. .
. »
166, 607.32
f 13,975,881.11
Daarvan moet worden afgetrokken hetgeen
meer dan eenmaal in ontvang is gebragt . , »
48,460.61
Blijft te zamen als boven. .

f

13,927,420.50

Gedurende het jaar 1853 zijn er 169 magtigingen tot het
aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen verleend,
waarvan de waarde bedroeg :
Voor diakonien of kerkelijke armbesturen . . . f 219,975.50
» burgerlijke of algemeene armbesturen . . » 36,122.225
» genootschappen ter ondersteuning van be100.00
hoeftige kraamvrouwen .
.»
. » 20,550.00
» weeshuizen . . . . . .
» oude mannen, vrouwen- en kinderhuizen . » 11,250.00
2,000.00
» bestedelingshuizen.
»
» gast- of ziekenhuizen .
4,600.00
.»
. » 11,700.00
» andere godshuizen ..
4,500.00
• . »
» armenscholen . .
. n.,4 4,000.00
» de Maatschappij van Weldadigheid .
Totaal. . .

f

314,797.728
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TWEEDE HOOFDSOORT.
Instellingen , welke het voorkomen van armoede tere
doel hebben.
Deze instellingen betreffen :
de banken van leening ;
de zieken- en begrafenis-bussen ;
de spaarbanken;
de spaarkassen ;
de hulpbanken ;
de vereenigingen tot het uitoefenen van patronaat over armen
de vereenigingen tot het verschaffen van betere woningen
aan de armen ;
alle welke , hoewel niet registreeks tot het armbestuur behoorende , echter door de vruchten harer werking toch invloed
uitoefenen op den staat van het armwezen en dus ook op het
armbestuur.
BANKEN VAN LEENING.
ICING.
Er waren in 1853:
32 Banken , welke door administratien van liefdadigheid
worden gehouden ;
65 » die zijn verpacht, of, ten gevolge van eene
of andere vergunning , door particulieren voor
eigen rekening worden gehouden.
In deze 97 banken werden in 1853, vergeleken met 1852,
33,889 panden meer beleend of vernieuwd,17092 meer verkocht
en 3914 minder gelost. Deze verschillen zijn, op een gezamenlijk
getal van ruim 2i millioen belende panden, weinig beduidend.
Het is echter mogelijk, dat de vermindering van het getal geloste, tegenover de vermeerdering der beleende of vernieuwde
panden , en de toeneming van het cijfer der verkochte in het
algemeen , in eenig verband staat met de meerdere behoeften
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,nt de langdurige koude en de duurte der levensmiddelen bij de
minvermogenden in 1853 ontstaan.
De banken, door openbare administratien beheerd, overtreffen
zeer verre in omvang en werking die door particulieren voor
eigen rekening gehouden , want bij de 32 der eerste soort werden
1,989,824 panden beleend of vernieuwd, 1,888,537 gelost en
84,095 verkocht , terwijl die getallen bij de 65 der laatste soort
slechts bedroegen 554,228, 487,613 en 19,079.

De gezamenlijke

UITGAVEN

hebben bedragen

voor de eerste soort .
» » tweede »

.

.

f

5,883,840.50

» 1,078,362.73

Daaronder zijn begrepen :
^ »

voorgeschoten gelden op panden

5,556,124.80
1,070,197.375

> uitkeering van het overschot

^

^}

43,575.04
1,622,46

De gezamenlijke ONTVANGST FN bedroegen :

voor de eerste soort .
,) » tweede
.

•

»

5,928,265.20
1,056,573.10

,Daaronder zijn begrepen :
5,354,303.685
voor geloste panden .

962,349,625
281,547.755

»

interessen van beleening , .

58,798.65
„

„

opbrengst van verkochte panden .

251,496.626

33,010.22'
De uitkomsten der banken van de eerste soort hebben opgeleverd :
aan winst ..
» verlies .

. f 25,501.50
. » 2,258.24
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ZIEKEN- EN BEGRAVENIS-BIJSSEN.
Van de 383 in 1853 bestaande instellingen van dien aard
hebben 63 geene opgave gedaan.
De overigen hadden 265,317 deelnemers en aan 20,224 personen onderstand verleend.
Zij hebben over 1853:
UITGEGEVEN , aan :
Administratie-kosten .
Ziekengelden ..
Begrafenisgelden .
Geneesmiddelen. .
Genees- en heelkundigen
Belegging van gelden .
Nadeelige sloten van rekening
Verschillende uitgaven . .

f 119,384.025
» 70,963.35
» 370,343.29
» 144,324.94
» 135,740.54e
a 73,266.885
a
616.91
» 15,778.535
Totaal ,

ONTVANGEN , wegens :
Eigene inkomsten ..
Gewone contributies .
Buitengewone idem ,
.
Inleggelden . .
Boeten. . .
Afgelost en te gelde gemaakt.
Voordeelige sloten van rekening.
Verschillende ontvangsten . . .

.

f

930,418.48

f 51,951 .455
» 880,802.355
» 17,28833
2,421.285
»
1,825.69
»
» 15,267.31
» 123,877.735
»
1,901.76

Totaal . . . f 1,095,335,92

6
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SPAARBANKEN.
Deze , vooral voor den arbeidenden en dienstbaren stand
nuttige instellingen, bestonden in 1853 ten getale van 92, waarvan
een lOtal geene opgave heeft gedaan.
In de overige 82 hebben deel genomen 37,423 personen.
De UITGAVEN van deze bedroegen
Administratiekosten. . .
Teruggegeven met interessen .
Belegging van gelden . .
Nadeelige sloten van rekening .
Totaal .

f
11,121.77
. » 1,349,785.82'
» 1,256,719.185
»
2,124.73
, f 2,619,751.515
.,._.._.^ _...._.._. .. .^ ^.

De ONTVANGSTEN beliepen :
Eigene inkomsten . .
Inlagen . . .
Afgelost en te gelde gemaakt . .
Voordeelige sloten van rekening .
Verschillende ontvangsten. .
Totaal .

126,534.48
. f
. » 1,660,341.93
» 884,971.21
113,875.265
»
2,210.54
. ,>
. f 2,787,933.425

SPAARKASSEN.
Er waren in 1853 45 Spaarkassen , waarvan er 1 geene opgave heeft gedaan.
In de 44 overigen hadden deelgenomen 5224 personen.
De UITGAVEN bedroegen :
.. f 1,201.99
Administratiekosten .
Teruggevraagde inlagen in geld, daaronder Transporteren . . f 1,201.99
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Per transport
begrepen de interest en premie .
Uitkeering in natura .
Belegging van gelden . .
Nadeelige sloten van rekening .
Verschillende uitgaven . . . .

/" 1,201.99
29,030.295
» 22,522.10'
. » 4,367.10
»
3.795
»
106.70
»

Totaal .
De ONTVANGSTEN beliepen :
Eigene inkomsten . .
Inlagen . ..
Bijdragen van particulieren . . .
Afgelost en te gelde gemaakt .
Voordeelige sloten van rekening
Verschillende ontvangsten ..
Totaal

f

57.231,98'

f
359.91e
» 50,104.37,
» 4.229.19e
» 2,986.06
» 3,187.75
»
606.34

.
.

f

61,473.635
^...._. ._..^.^.

HULPBANKEN.
Een vijftiental dezer instellingen heeft zich door het doen
van opgaven doen kennen.
Zij hebben ten doel het verstrekken van geldelijke voorschotten
van f 2.50 of iets meer, tot f 50 of f 100, voor een bepaalden
tijd, zonder of tegen matige renten, aan nijvere, doch hulpbehoevende landbouwers , ambachtslieden , handwerkslieden en
andere personen van een goed zedelijk ,gedrag , ten einde hen
in staat te stellen in hun onderhoud te voorzien , door het beginnen , of uitbreiden van reeds uitgeoefend wordende bedrijven
of neringen.
In het algemeen moeten de terugbetalingen bij wekelijksche
termijnen geschieden. In geval van verzuim, wordt eene per-
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entsgewijze boete gevorderd en bij vroegere terugbetaling dan
den bepaalden tijd, een gedeelte der verschuldigde rente kwijtgescholden. De terugbetalingen hebben vrij geregeld plaats,
zonder eenige of noemenswaardige verliezen , daar er , bij
wanbetaling, meestal verhaal geschiedt op borgen, die de voorschotontvangenden moeten- stellen.
Het kapitaal tot het doen der voorschotten benoodigd , wordt
meestal door aandeelhouders of menschenvrienden , tegen lage
rente of renteloos bijeengehragt.
Door een elftal dezer instellingen is in 1853 aan voorschotten
besteed f 132,899.03.

VEREENIGINGEN TOT HET UITOEFENEN VAN
PATRONAAT OVER DE ARMEN.
Voor zoo ver bekend is bestaan er 16 van deze instellingen,
welke hare zorgen tot behoeftigen van bepaalde godsdienstige
gezindheden of tot die van onderscheidene gezindten uitstrekken.
Haar meest algemeen doel is : de armen te bezoeken ; te
trachten hunne behoeften te leeren kennen , hunne zedelijke en
stoffelijke belangen te bevorderen ; acht te geven op hunne
levenswijze en de opvoeding hunner kinderen ; door toespraken , godsdienstige en zedelijke beginselen in te prenten ; op
te wekken tot reinheid , orde en spaarzaamheid, aan te sporen
tot het bijwonen der openbare godsdienstoefeningen ; te bevorderen, dat zij, die nog geene ledematen eener godsdienstige
gezindte zijn, in staat worden gesteld , zich , des verkiezende,
daartoe te bekwamen , dat de kinderen ter school en ter catechisatie worden gezonden; opmerkzaam te maken op datgene,
wat ter bevordering van welvaart kan dienen , of deze in
den weg staat; zoo veel mogelijk terug te houden van het
misbruik van sterken drank, enz.
De besturen van eenige dezer instellingen verstrekken tevens
levensmiddelen, brandstoffen, kleeding- en liggingstukken.
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Bovendien doen eenige dier instellingen voorschotten, ten eindt
behoeftige huisgezinnen in hun bedrijf te schragen , of aan een
nieuw middel van bestaan te helpen ; bekostigen scholen voor
kinderen , subsidieren kantoren van besteding van dienstboden ,
op wier zedelijkheid zij zoo veel mogelijk toezigt uitoefenen ;
houden toezigt op bedeelden; verschaffen arbeid aan hulpbehoevenden ; trachten kinderen, die de school verlaten hebben, te
plaatsen op naaischolen of op ambachten, op teekenseholen of
andere dergelijke inrigtingen ; of beoefenen nog andere liefdewerken.
De uitgaven dezer instellingen worden meestal uit vrijwillige
bijdragen gevonden. Het bedrag der ontvangsten en uitgaven is
niet opgegeven.
1.................

VEREENIGINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN
BETERE WONINGEN AAN ARMEN.
De bekomen opgaven betreffen vijf zoodanige instellingen
welke nog te kort bestaan , om de uitkomsten harer werking
in cijfers te doen kennen.
Het doel dezer instellingen komt hoofdzakelijk neder op het
voorkomen van armoede door bevordering van gezondheid en
zedelijkheid bij den ambachtsman. Dit doel tracht men te bereiken : door het bouwen van nieuwe en voor elk huisgezin
afzonderlijk ingerigte woningen en die tegen eenen billijken prijs
te verhuren ; -- door het aankoopen van slecht ingerigte huizen,
om die zoo veel mogelijk te verbeteren en daarna te verhuren.
of , des noods , weder te verkoopen ; — door het nemen van
alle bereikbare maatregelen , waardoor de gezondheid en zindelijkheid der bewoners kan bevorderd ' worden ; — door in verband hiermede , de zedelijkheid der bewoners , langs gepaste
wegen te verbeteren .

TIENJARIG OPERZIG'f
DER BEVOLKING VAN DE

GENEESKUNDIGE GESTICHTEN
VOOR

KRANKZINNIGEN
IN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,
LOOPENDE OVER DE JAREN

1844-1853 (1).

Op de volgende plaatsen zijn geneeskundige gestichten ter verpleging van krankzinnigen , op den voet der wet van den 29

Mei 1841 (Staatsblad n°. 20), erkend of toegelaten :

(I ) In dat tienjarig tijdvak zijn belangrijke uitkomsten verkregen
van de geneeskundige verpleging en doelmatige behandeling der
krankzinnigen hier te lande. Vroeger was die verpleging in de
hoogste mate gebrekkig. Veelal werden de krankzinnigen toen
in de ellendigste hokken als wilde dieren opgesloten , soms
jaren lang van het zonlicht beroofd ; aan *de ruwheid van bedienden overgelaten , sleepten zij hun ellendig leven in werke.
loosheid , meestal jammerlijk verwaarloosd , voort , zonder
noemenswaardige geneeskundige verzorging , zonder toespraak
van menschenvrienden ; niet zelden onder karige voeding , en
dan nog dikwijls met boeijen beladen en menigmaal erger dan
de galeislaven mishandeld ; terwijl men niet anders dacht dan
wel te doen, indien men, bij hunne opgewekte hartstogten en
regtmatigen wrevel, geweld met geweld keerde en hen als gevaarlijke wezens van de maatschappij afsloot.
Thans zijn deze holen des ongeluks in Nederland overal vet11 wenen , en ook in dit Rijk is het bewezen , dat door waar

1 te 's Hertogenbosch.
1 » Zutphen.
1 » 's Gravenhage.
1 » Rotterdam.
1 » Dordrecht.

menschlievend gevoel, door deelneming in het ongeluk, en dooi
doelmatig aangebragte geneeskundige hulp en leiding, deze verblijfplaatsen van jammer en der hoogste menschelijke ellende ,
in verblijven van dankbaarheid voor genoten weldaden hebben
kunnen worden herschapen.
Alle vroegere sporen van geweld zijn verdwenen ; alle boeijen
en ketenen zijn geslaakt ; alle barbaarsche behandeling heeft
opgehouden , en aan de ongelnkkigen is die mate van vrijheid
geschonken , waarvoor hun toestand vatbaar is. Menschlievendheld verlaat den ongelukkige niet meer bij het binnentreden
in de gestichten , maar wacht hem op in geschikte verblijven ,
geheel tot zijne herstelling en verzachting van zijn lijden bestemd.
Het is de geneeskundige verzOrging , die hij het toedienen
van dienstig uitgekozene en wel berekende middelen tot herstel,
tevens de leiding van zijne denkbeelden bestuurt, door arbeid .
uitspanning en alleiding zijne droomen tracht te verstrooijen ,
door dagelijksche liefderijke toespraak en psychische leiding, het
zoo geschokt en dikwijls verbrijzeld gemoed opbeurt ; het lijden
verzacht en eerre zachte morgenschemering in het gemoed der
lijders doet verrijzen, om zich eindelijk , zoo veel dit bereikbaar is , in het volle licht van zelfbewustheid en herkregen gezondheid dankbaar en gelukkig te gevoelen ; terwijl hij vroeger
dikwijls niets dan nacht meende te zien en in vertwijfeling verzonken , slechts trachtte een gewelddadig einde aan zijn leven
te maken.
Waar vroeger naauwelijks de nabestaanden durfden binnendringen en de banden waren verscheurd , waarmede de ongelukkigen aan de menschheid waren verbonden, treedt thans in
de gestichten de Godsdienst met hare liefderijke toespraak en
opbeuring hem te gemoet, stort balsem in de wonden , steunt
en bemoedigt het gevoel,' door rampzalige denkbeelden van
gewaand ongeluk of misdrijf zoo diep ter neder gedrukt , en
verlicht met haren weldadigen fakkel, niet zeldzaam , den donkeren nacht , waarin hij verzonken is ; blaast de vonk aan van
hoop en vertrouwen, en geleidt den vertwijfelde langzaam weder
tot het geloof aan de liefde van eenen Hemelschen Vader ,
waarvan hij zich verstoten achtte.
Ook in het inwendige bestuur der gestichten is overal regel
en orde ingevoerd , en alles onder toezigt geplaatst.
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1 te Delft.
1 » Meerenberg bij Haarlem.
1 » Amsterdaut (voor Israëlieten.)
1 » Utrecht.
1 » Franeker.
1 » Deventer.
1 »

Maastricht.

In deze twaalf gestichten werden , gedurende het tienjarig
tijdvak loopende over 1844 tot en met 1853, opgenomen 4730
personen, ongerekend een 100 tal (55 mannen en 45 vrouwen),
hetwelk , na de opname niet krankzinnig bevonden en derhalve
ontslagen werd, zonder dat daaromtrent bijzondere aanteekeningen zijn gehouden.
Het opgenomen getal van 4730 krankzinnigen was ingedeeld
Mannen. Vrouwen, Totaal.
Naar de klasse:
Eerste klasse .
.
149
265
116
510
. 279
Tweede »
.
231
Derde

»

, 1999
._...._.
2427

.+.,...
Naar de woonplaats:
Stedelingen . .
Landbewoners ,

. 1671
. 756

^
2427

1956
3955
,.._._. _._.—.
2303

4730

................

__.__._

1731
3402
572
1328
^.__._. —
2303
4730
^.

Naar den ouderdom:

Jonger dan 10 jaren .
Van 10 tot 20 »
» 20 » 30 »
» 30 » 40 »

13
142
551
672

7
94
490
568

20
236
1041
1240

,................

Transporteren . 1378

1159

2537

I 29
Mannen. Vrouwen. Totaal.
2537
1159
1878
1027
463
564
685
303
382
333
198
135
148
101
47

Per transport.
Van 40 tot 50 jaren.
,>
»
50 » 60
60 » 70
Boven de 70
»

»
»

2427

2303

4730

. 1040
. 1387

927
1376

1967
2763

2427

2303

4730

. 1492
. 808
127
.

1466
697
140

2958
1505
267

Naar den burgertijken staat:

Gehuwden . .
Ongehuwden .

Naar de godsdienst :
Protestanten.
Katholijken .
lsraëliten ..

2427

2303 4730
......■■■■• ■■•■■•

Naar den vorm der krankzinnigheid:
871
Manie . . .
436
Monomanie .
322
Melancholie .
Dementia. .
Idiotismus .
Epilepsie . .

507
98
193
2427

981
331
434
391

1852

70
96

767
756
898
168
289

2303

4730
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Mannen. Vrouwen. Totaal.
Naar het ontstaan der krankzinnigheid:
1790
3775
1985
l e maal
300
273
573
2e »
Voor de
3e
3 »
81
172
91
122
4e »
210
88
en meer .

^ —
2427

2303

.............■. ■

..................

4730

Onder de opgenomenen telde men 366 mannen en 457 vrouwen,
te zamen 823 personen die als erfelijk krankzinnig werden beschouwd; alsmede 307 mannen en 53 vrouwen, te zamen 360
personen , wier krankzinnigheid aan dronkenschap werd toegeschreven.
Onder de Protestanten is het aantal vrouwen veel grootex dan
onder de Katholijken; de omgekeerde verhouding vertoont zich
bij de Isratliten.

VERPLEEGDEN.

Gedurende de jaren 1844-1853 zijn er in de geneeskundige
gestichten voor krankzinnigen verpleegd:
Mannen 2859
Vrouwen 2721 5580,
waaronder 424 mannen en 413 vrouwen , te zamen 837 personen, die vóór 1844 waren opgenomen.
Van de 5580 verpleegde personen zijn , gedurende het tienjarig tijdvak :
OVERLEDEN:
917 mannen en 693 vrouwen, te zamen 1610 personen, die
waren ingedeeld:

13i
Naar de woonplaats :
Mannen. Vrouwen. Totaal.

558
135

1223

Landbewoners . . 252
917

693

1610

Naar den burgerlijken staat :
. 437
Gehuwden .
. 480
Ongehuwden .

265
428

702
908

917

693

1610

. 595
. 276
46
.

488
167
38

1083
443
84

917

693

Stedelingen . . . 665

Naar de godsdienst :
Protestanten .
Katholijken .
Israt liters . .

387

....M.........

1610

Naar het ontstaan der krankzinnigheid :
1e maal
Voor de 2 e »
3e »
4e
»

en meer .

815
72
19
11

618
49
11
15

1433
121
30
26

917

693

1610

.

Onder de overledenen telde men : 100 mannen en 87 vrouwen ,
te zamen 187 personen, die als erfelijk krankzinnig werden beschouwd ; — alsmede 91 mannen en 15 vrouwen , te zamen,
106 personen, wier krankzinnigheid aan dronkenschap wend
toegeschreven.
De sterfte was het grootst voor de mannen van 40 tot 5(f
jaren; voor de vrouwen van 50 tot 60 jaren. Tusschen de 30
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en 50 jaren stierven meer dan de helft of 517 op de 1000 mannen , terwijl op dien leeftijd slechts 365 op de 1000 vrouwen
zijn overleden.
Ruim de helft der overledenen is gestorven binnen het jaar
der opname in de gestichten en wel betrekkelijk veel meer
mannen dan vrouwen.
De sterfte is het grootst bij de gehuwde mannen en het minst
bij de gehuwde vrouwen. Mannelijke krankzinnigen van middelbaren leeftijd, bezwijken spoediger dan vrouwen, die in de gestichten een' hoogeren leeftijd bereiken.
Uit de berekeningen kan men opmaken , dat vroegere ongeregelde leefwijze, armoede enz. zeer nadeelig werken en wel
het sterkste bij de vrouwen ; — dat de sterfte de minste van
allen is onder gehuwde vrouwen, die in het algemeen een geregeld leven leiden ; — en dat tegenovergestelde oorzaken de
sterfte bij ongehuwde vrouwen tot een hooger cijfer brengt.

ONTSLAGEN.
Mannen. Vroawen. Totaal,

Herstelden . . . 798
Verbeterden . . . 196
Niet verbeterden . 142

897
174
112

1695
370
254

1136 1183

2319

De ontslagenen waren ingedeeld :
Naar de woonplaats :
900
Stedelingen . . . 777
283
Landbewoners . . 359

1677
642

1136 1183

2319
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Naar den burgerlijken staat:
Mannen. Vrouwen. Totaal.

Gehuwden . . .
Ongehuwden. . .

506
630

530
653

1036
1283

1136

1183

2319

708
57

732
374
77

1440
745
134

1136

1183

2319

Naar de godsdienst:

Protestanten .

•

Kat holi jken .

. 371

Israëliten . .

.

Naar het ontstaan der krankzinnigheid :

4

878
l e maal
»
140
2e
9
. 42
3e
e » en meer . 76

852

188

1730
328

60
83

159

102

_____. ^

1136

1183

2319

Onder de ontslagenen telde men: 168 mannen en 212 vrouwen,
te zamen 380 personen, die als erfelijk krankzinnig werden beschouwd; — alsmede 165 mannen en 23 vrouwen, te zamen
188 personen, wier krankzinnigheid aan dronkenschap werd
toegeschreven.
Van de 1695 herstelden behoorden :
Mannen. Vrouwen. Totaal.

527
tot de stedelingen .
» » landbewoners . 271
•

798

1210
683
485
214
^—.. .r.ww
1695
897

434
Mannen.

Vrouwen.

Totaal.

tot de gehuwden . , 393
n » ongehuwden . . 405

407

800

490

895

798

897

1695

Het getal der herstelde recidieven bedroeg : 187 mannen en
257 vrouwen , te zalven 444 personen.
Voor de beide geslachten zijn de herstellingen het talrijkste
beneden den ouderdom van 40 jaren. Beneden de 50 jaren was
de reden betrekkelijk gunstiger voor de mannen dan voor de
vrouwen.
Op de 1000 herstelden telde men :
beneden de 50 jaren.

798 mannen.
.
765 vrouwen.

boven de 50 jaren .

202 mannen.
235 vrouwen.

Op de 1000 ,verpleegden waren:
278 mannen.
herstelden
328 vrouwen.
120 mannen.
• h
niet herstelden .
(•
106 vrouwen.
Drie vierden der herstelden zijn, na eene verpleging van hoogstens één jaar, hersteld. De reden was iets gunstiger voor de
mannen dan voor de vrouwen.

Op den 31 December' 1853 werden in de 12 geneeskundige
gestichten voor krankzinnigen verpleegd 1637 personen , waarvan
1621 inlanders en 16 vreew4elingen.
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Naar de provincien waartoe zij behooren , waren die verpleegden ingedeeld als volgt

Mannen.

Provincien.

Vrouwen.

Totaal.

Noordbrabant .

.

.

.

84

60

444

Gelderland.

.

.

.

.

88

87

475

Zuidholland .

.

.

.

469

232

401

Noordholland.

.

.

.

495

245

440

Zeeland.

.

.

.

.

26

25

54

.

.

.

.

.

46

48

94

Friesland .

.

.

.

.

48

39

87

••

5

36

89

.

.

29

23

52

Drenthe,

....

.

44

2

43

Limburg

.

.

37

38

75

786

835

4 624

44

5

46

797

840

4637

Utrecht .

.

Overijssel ....
Groningen .

.

.

.

.

•

Vreemdelingen en onbekenden . . . .

Totalen

.

.

.

In reden tot de bevolking, was het getal verpleegden het
grootst uit Noordholland, Zuidholland en Utrecht, en het kleinst
uit Drenthe, Groningen en Zeeland.

4 56

De zorg voor de geestelijke belangen der krankzinnigen behoort tot eene goede psychische leiding. Aan troost, opbeuring en
bevordering van gemoedskalmte, hebben velen groote behoefte.
Wel zijn er in ieder gesticht velen , wier toestand niet gedoogt
godsdienstige vergaderingen bij te wonen , of wier gang van
denkbeelden van dien aard is , dat het rigten daarvan op godsdienstige overleggingen veeleer schadelijk dan gunstig zou
werken ; maar bij velen heeft ook het omgekeerde plaats. Het
behoort tot het gebied des geneesheers , dit te bepalen en aan
te wijzen , wie der verpleegden zulke vergaderingen kunnen en
behooren bij te wonen , of afzonderlijk nu en dan in eenen
godsdienstigen zin behooren te worden toegesproken.
Van de in 1853 verpleegde krankzinnigen , ten getale van
1032 mannen en 1093 vrouwen , te zamen 2125 personen, hebben
de volgende getallen in dat jaar afwisselend , geregeld of nu
en dan de godsdienstoefening bijgewoond:
Mannen. Vrouwen. Totaal.
in de gestichten . . 214
222
526 (1)
in kerken buiten de
gestichten . . . .
26
40
68 (2)
Hieronder zijn niet begrepen de verpleegden in het gesticht
voor Isra laten te Amsterdam , die bijná alle de godsdienstoefening hebben bijgewoond.
De berigten over den indruk , dien die bijwoning op de verpleegden uitoefent, zijn zeer gunstig. Vele lijders worden,
volgens die berigten, daardoor getroost en bemoedigd; rust en
kalmte van gemoed , tevredenheid , welvoegelijkheid in gedrag,
terughouding van zedelooze handelingen worden er door bevorderd; er zijn voorbeelden, dat de verpleegden het gehoorde
zeer goed en lang onthielden , later met elkander bespraken ,
dankbaar herdachten en sommige gezegden , die hen bijzonder

(1) In dit totaal zijn 90 personen begrepen, die niet afzonderlijk naar het geslacht zijn opgegeven.
(2) Als voren 2 personen.

hadden getroffen , of op zich zelve of ook wel, op vermanende
wijze , op verkeerde handelingen van anderen toepasten ; zelfs
dementes en imbecillen , die niets of weinig begrijpen van hetgeen zij hooren , worden er door gestemd tot meerdere rust ,
tevredenheid en orde. Ook mag men niet voorbij zien , dat ,
terwijl juist het gemis van zelfbeheersching een voornaam gebrek
L; bij krankzinnigen, de indruk eener plegtigheid , die hen noopt
stil en ordelijk zich te gedragen , krachtig medewerkt om zich
daarin te oefenen , het vermogen om opwellingen te bedwingen
versterkt, en daardoor psychisch nuttig is ook voor hen, die
niet in staat zijn den gang eener rede te volgen. Bij velen is
e en groot verlangen merkbaar , om er bij te worden toegelaten;
die toelating wordt meermalen verleend als belooning van een
rustig en goed gedrag , dat door het vooruitzigt op het verlangde
l;enot wordt opgewekt. Bij sommige reconvalescenten werd de
genezing er bepaaldelijk door bevestigd , en er zijn herstelden,
die hunne dankbaarheid betuigden voor den troost en de kracht,
die zij uit het bijwonen der godsdienstoefeningen hebben geput.
'Bij dit alles komt nog, dat de verveling, die anders op de
Zondagen, hij het stilstaan der gewone werkzaamheden, dikwerf ontstaat en schadelijk werkt, er door wordt voorgekomen
,)f afgebroken.
Hoezeer in sommige der gestichten , door de medewerking
der kerkleeraars en geestelijken , de godsdienstoefeningen geregeld plaats hebben, zijn er echter ook gestichten waarin die,
of nog in het geheel niet of nog slechts elke veertien dagen
eenmaal, of niet onder de leiding van bedienaren van de Godsdienst, gehouden worden; welligt als een gevolg van het bij
velen nog heerschend dwaalbegrip , dat de moeite, die men zich
daarvoor ten aanzien van krankzinnigen zoude geven , doel- en
vruchteloos zou zijn, en dus slechts als verloren kan beschouwd
worden.
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Op den 31 December 1853 bedroeg het getal der bij de 12
gestichten aangestelde personen, belast met oppassing of bediening der toen verpleegd wordende 1637 krankzinnigen : 101
mannen en 100 vrouwen , te zamen 201; waaronder niet zijn
begrepen zoodanige bedienden , welke uitsluitend voor huis- en
keukendienst worden gebruikt.
Er waren bovendien 35 mannen en 14 vrouwen , in dienst
als vaste werklieden of arbeiders, meer bepaald voor de leiding
van den arbeid der krankzinnigen bestemd.
Het gesticht te 's Hertogenbosch wordt grootendeels bediend
door broeders en zusters van liefde , met een broeder en zuster
overste, belast met het toezigt over de leden der orden in het
gesticht werkzaam en over de verzorging en leiding der krankzinnigen.
Ook in het gesticht te Maastricht wordt de dienst gedeeltelijk
verrigt door zusters van liefde.
Behalve de 12 geneeskundige gestichten bestonden er noch op
het einde van 1853 zes erkende bewaarplaatsen voor krankzinnigen ; als
1 te 's Hertogenbosch ,
1 » Boekel ,
1 » Nijmegen ,
1 » Beverwijk ,
1 » Roden ,
1 » Grubbenvorst.
Op den 31 December 1853 werden in die bewaarplaatsen
verpleegd : 34 mannen en 31 vrouwen , te zamen 65 personen ,
van welke behoorden tot de
Mannen. Vrouwen. Totaal.
eerste klasse . • fl
5
4
9
tweede »
. 16
12
28
15
derde
. 13
»
28
34

31

65

1 39
De bewaarplaats te Boekel dient alleen voor mannelijke kt anks,innigen en die te Grubbenvorst alleen voor vrouwelijke krankzinnigen.
Het eerste dezer twee gestichten wordt door eene geestelijke
vereeniging van mannen en het tweede door eene geestelijke
vereeniging van vrouwen bediend.
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STAAT van de BEVOLKING der GEVANGENISSEN in het Koningrijk der NEDERLANDEN, gedurende het jaar 1852.
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P
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25 jaren en
daarboven.

Ouderdom.

Staat.

Beneden de
25 jaren.

Totaal.

Israëli ten.

Protestanten.

Gevangenissen.

Katholijken.

geweest.

Ongehnwden.

Bij afwisseling aanwezig

4948

4232

425

3275

2205

4070

4332

4943

Huizen van Verzekering, . 4274

2490

474

6935

4503

2432

2543

4392

2592

2435

86

5443

2989

2424

4924

3489

Totalen over 1852 . . . 8784

6457

385 45323

9697

5626

5799

9524

In het jaar 1851 . . . .

8448

5946

387 44454

9289

5462

5547

8904

L Meerder . . .
Verschil <
( Minder . . .

663
»

244
»

872
»

408
»

464

252

620
»

Strafgevangenissen

Huizen van Arrest

. . .

, . .

»

2

w

»

Aanmerkingen.

Het getal der gevangenen, gedurende het jaar 4852 ,
bij afwisseling in 474 HUIZEN VAN BEWARING aanwezig geweest , bedroeg voor iedere soort als volgt:
Opgeslotenen wegens verkwisting of wangedrag.
Veroordeelden door de kantonregters . . . .

32
4290

Veroordeelden voor niet langer dan eene maand 222
Doortrekkende gevangenen
, . . 6484
Tijdelijk opgenomene krankzinnigen . . . .
29
Gevangenen, bestemd om naar de koloniën der
Maatschappij van Weldadigheid te worden
Elders veroordeelden, die hunne gevangenisstraf
23
in het huis van bewaring hebben ondergaan.
In 4854 bedroeg het getal , . 40977
Dus meerder in 4852

. . .

4452

Het getal der kleine kinderen , tijdelijk bij hunne moe-
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DE GRONDWETTIGE BETREgIIING
tusschen den STAAT en de KERK in het Koningrijh der
Nederlanden; toegelicht nit het deswege verhandelde
bij sommige Kerkgenootschappen, alsmede
tusschen de Regering en de Staten-Generaal, in de jaren 1854 en 1855.
(Vervolg van bladz. 142 van den Negenden Jaargang van
dit Handboekje.)

Bij de behandeling van het Vets-ontwerp tot vaststelling van
het REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDSCH
welke zaak bij de wet van den 2 September 1854
(Staatsblad n°. 129) haar beslag heelt verkregen , zijn verschil,
lende beginselen ter sprake gebragt, rakende de betrekking tusr
schen Kerk en Staat.
Vrij algemeen werd het gevoelen voorgestaan , dat in Nederlandsch Indie, even als in het Moederland, de belijdenis van
godsdienstige meeningen, op den voet van art. 164 der Grondwet,
volkomen vrij moest staan , doch dat eene bepaling als die van
art. 165 , betrekkelijk de gelijke bescherming der verschillende
Kerkgenootschappen , aldaar niet te pas kwam , dewijl de Regering door zoodanige bescherming te beloven , zich tegenover
de Mohammedanen en zeer zeker nog meer tegenover de Heidenen
in eene valsche stelling zou plaatsen.
Omtrent de vrijheid van inrigting en bestuur der Christelijke
Kerkgenootschappen meende men ook beperkende bepalingen
noodig te hebben; inzonderheid voor het Protestantsche KerkINDIE,
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genootschap , hetwelk in Indie op een geheel ander standpunt,
geplaatst was , dan het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap.
«Die vrijheid v zeide de Regering « zou , indien men het wel
»begrijpt , voor het Protestantsch Kerkbestuur in Indie daarin
»moeten bestaan , dat het zich , even als het Roomsch Katho
»lijke , regelde op eersen voet van overeenstemming met de
»in Nederland bestaande organisatie. Bij het minste nadenken
»blijkt de onmogelijkheid eener dusdanige gelijkstelling , omdat
ohet Protestantsch Kerkbestuur in Nederland zelfstandige ge»meenten veronderstelt, op welke het stelsel van vrije keuze en
»opklimmende vertegenwoordiging kan worden toegepast, ter»wijl in Indie de elementen van Bene dusdanige organisatie ge»heel ontbreken.»
Tot staving van deze beschouwing werd het volgende aan gevoerd :
In Indie ontbreken de elementen , om het bestuur der Hervormde Kerk te regelen op den in het Moederland aangenomen
voet. -- Beroepen van de gemeente uitgaande , zijn b.v. aldaar
onmogelijk. Deze moeijelijkheid bestond reeds onder het algemeen reglement van 1816. Zij beslaat in dubbele mate, sedert
dat het Reglement van 1852 het vertegenwoordigend beginsel,
ook ten aanzien ,der (Hervormde) Kerk , gehuldigd en verordend
heeft , dat het geheele Kerkbestuur zal rusten op de onderlinge
medewerking van kerkeraden, hoogere kerkbesturen en de Algemeene Synode : allen zamengesteld uit leden, gekozen , hetzij
door de gemeenten , hetzij bij opklimming, door ligchamen, die
hun aanwezen aan de vertegenwoordigers der gemeenten verschuldigd zijn.
Daar de Indische (Hervormde) Kerk zich niet zelve kon
regelen , heeft de Regering het voor haar gedaan. Vroegere
bepalingen gaat men met stilzwijgen voorbij, en wijst alleen
op het thans nog bestaande Koninklijk besluit van den 28 En October 1840, waarbij is vastgesteld een Reglement op het bestuur
der Protestantsche kerken in Nederlandsch Indie (Staatsblad
van Nederlandsch Indie van 1844 nE . 34). Bij dat Reglement

1 44

is ingesteld een door den Gouverneur-Generaal benoemd col legie , verblijfhoudende te Batavia , aan hetwelk onder anderen
opgedragen is , het voordragen van predikanten aan den Gouverneur-Generaal, om door hem te worden geplaatst , verplaatst
of ontslagen , en voorts de zorg voor de algemeene belangen
der Protestantsche kerken in Nederlandsch Indie, en voor de
behoorlijke uitoefening van de openbare godsdienst aldaar. Bij
bevonden nalatigheid der kerkeraden kan de commissie voorzieningen vragen van den Gouverneur-Generaal.
Aan het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap in Nederlandsch
Indie is, sedert deszelfs vijftigjarig bestaan aldaar, van regeringswege nimmer een Reglement van bestuur gegeven. Dit was
trouwens onnoodig , omdat , volgens de regeringsvorm van dat
Kerkgenootschap , het van zijn Hoofd afhangt , om de elders
gevestigde priesters te bekleeden met de magt , gevorderd voor
het besturen der gemeenten aan hunne zorg toebetrouwd.
Beide Kerkgenootschappen hebben zich echter gelijkelijk onderworpen aan organisatien van den Koning uitgegaan (Staatsblad
van Nederlandsch Indie 1844 n o. 34) , uitsluitend handelende
over het aantal geestelijken door de koloniale kas te bezoldigen,
over hunne standplaatsen en benoemingen , over hunne jaarwedden , zoowel bij aanvang als bij opklimming en eindelijk
over hupne pensioenen.
Ten aanzien van het R. K. Kerkgenootschap is daarin sedert
liet jaar 1847 deze verandering gekomen , dat de benoeming,
als in dat Kerkgenootschap alleen kunnende uitgaan van het
geestelijk gezag, is vervangen door ee ri e agreatie of toelating ,
zonder dat daardoor evenwel in het minst is verkort de voor
heide Kerkgenootschappen bestaande regel, dat geene plaatsing
of verplaatsing van geestelijken gevolg kan hebben, zonder dat
de Gouverneur-Generaal zijne goedkeuring schenke, zoowel
met opzigt tot den persoon als tot het oord van zijne vestiging,
waaromtrent, in het belang van orde en rust, de beslissende
magt van den Gouverneur-Generaal niet is , of behoort te worden verkort.

In Nederland worden de belangen der Indische kerken waar genomen, voor zooveel de Protestanten aangaat, door eerre
speciaal . daartoe op Koninklijk gezag ingestelde commissie en
voor zooveel de Roomsch Katholijken betreft , door eenen daartoe door den Pauselijken Stoel aangewezen geestelijke. Van
hen gaat de voordragt uit, wanneer de predikanten of geestelijken
naar Indie moeten worden gezonden. De Departementen van
Eeredienst treden in overleg met den Minister van Kolonien ;
(le Koning verleent ten slotte de magtiging om de aangewezen
personen op te nemen onder de uit de koloniale kas bezoldigde
leeraren en om hen de geldelijke voordeelen te doen genieten
aan de benoeming verbonden.
Voor zooveel het Roomsch Katholiek Kerkgenootschap betreft,
schijnt op den thans bestaanden weg te kunnen worden voortgegaan.
Met opzigt tot het Hervormd Kerkgenootschap is een onderzoek
aanhangig nopens de vraag : of de bestaande bepalingen K ijziging vereischen , in verband tot het thans vastgesteld Algemeen
Reglement voor de Hervormde Kerk in het Honingrijk der Neder landen , in hetwelk gewezen wordt op de wenschelijkheid eener
meer kerkelijke regeling der betrekkingen tusschen de Oost- en
West-Indische kerken en de Synode. (Zie art. 4 van (lat
Reglement.)
Bij de bekrachtiging van dat stuk door den Koning , is ten
aanzien van het 4 artikel de reserve gemaakt; (lat daaruit niets
»zal kunnen worden afgeleid ten aanzien der bevoegdheid van de
»Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk tot regeling der
»belangen en der betrekkingen van de Protestantsche kerken ira
»Nederlandsch Oost- en West-Indie, waaromtrent Zijne Majesteit
»zich voorbehoudt de bestaande bepalingen, zoo noodig te
»wijzigen in verband tot de behoeften en de belangen der kerken,
ode regten van den Staat en de aanspraken, welke, naast de
»Hervormde Kerk, ook de andere daarbij betrokken Kerkge»nootschappen kunnen doen gelden. »
Met het oog op dit een en ander en op de thans weer dan
7
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vroeger opgewekte belangstelling in kerkelijke zaken , is het
voorgekomen , dat in het Regerings-reglement , van Nederlandsch
Indie dient te worden opgenomen eene beknopte, maar duidelijke
aanwijzing van den weg , die hij eventuele herziening der thans
bestaande bepalingen, zal worden gevolgd.
Daartoe strekt het voorgedragen artikel, hetwelk na al het
voorafgaande geene verdere toelichting zal behoeven.
Als een voorbeeld hoe onmisbaar exceptionele bepalingen in
Indie ten aanzien der Kerk zijn, wordt herinnerd, dat het noodig
is bevonden , de beheerders van kerkelijke fondsen rekenpligtig
te verklaren aan de Algemeene Rekenkamer en hun de bevoegdheid te ontzeggen, om zonder magtiging van regeringswege,
uitgaven te doen ten behoeve van de tot hunne administratie
behoorende gebouwen. De getadige verplaatsingen der ambtenaren en officieren, uit welke die beheerders veelal moeten gekozen worden, en de meerdere onzekerheid van het leven in de keerkringslanden, hebben deze maatregelen noodzakelijk gemaakt.»
Ten aanzien van de verspreiding van het Christendom in
Nederlandsch Indie heeft de Regering haar beginsel in de volgende bewoordingen opengelegd :
,) De bewering dat de Nederlandsche Slaat is een Christelijke
Staat, en daarom de verspreiding van het Christendom , zoo
niet door active, dan althans door passive middelen moet be vorderen , is niet aannemelijk.
Wat ook te dien aanzien de personelijke wenschen mogen zijn
van hen , die het Staatsbestuur uitmaken , zij mogen ambtshalve
handelende, niet vergeten dat de Nederlandsche Staat geene
bepaalde kerkelijke geloofsbelijdenis heeft, en dat elke pogin g
om de eene godsdienstige overtuiging boven de andere te begunstigen , eene afwijking zou zijn van het in de Grondwet
gehuldigde beginsel van gewetensvrijheid en gelijkstelling der
gezindheden.
Het is de taak niet van het Staatsbestuur, bij het beramen
van regerings maatregelen , uit te gaan van de stelling , dat

(zoo als in het Voorloopig Verslag van 12 Maart 1853 gezegd
wordt) a op Nederland eene providentiele roeping rust om aan
»de bevolking van zijne overzeesche bezittingen de weldaad des
»Christendoms te schenken. u
Men betwist geenszins, dat het in de plannen der Voorzienigheid ligt , dat dit het gevolg zal zijn van de Nederlandsche
vestiging in den Indischen archipel , maar men beweert slechts
dat het Staatsbestuur onbevoegd is , om die veronderstelling
hoe waarschijnlijk zij ook wezen,,S mag , tot rigtsnoer van zijne
handelingen te nemen. Het Staatsbestuur moet in de keuze zijner
middelen blijven binnen eenes werkkring, die op het stuk van
geloofsbelijdenis volkomen kleurloos moet zijn. Het beschermen
van personen , regten en eigendommen , opdat de maatschappij
in haar eigenaardig voorwaarts streven niet worde belemmerd,
ziedaar de bestemming van den Staat.
Al wat dat streven kan verstoren of verhinderen , moet dooi
den Staat worden opgeheven , en daarom moet hij in de eerste
plaats zorgen voor rust en orde , als de eerste voorwaarde van
beschaving en ontwikkeling.
Het is deze pligt , het zijn deze inzigten, (lie de rigting hebben
bepaald van de in Nederlandsch Indie aangenomen gedragslijn
ten aanzien van de verspreiding van het Christendom. Daar waar
talrijke Mohammedaansche bevolkingen met al hare elementen
van fanatismus en tegenstand , dc meerderheid uitmaken , heeft
de Regering gemeend preventief te moeten Handelen; in die
gedeelten van Nederlandsch Indie zijn dus, met uitzondering
van de groote steden, geene zendelingen tot prediking van het
Evangelie onder de inlanders toegelaten. Trouwens bij liet bestaande Regeringsstelsel zou die toelating zonder eenigen twijfel
door de inlanders worden opgevat als een bewijs , dat het
Nederlandsch Gouvernement hunne bekeering tot het Christendom begeert, en dat de zendelingen zoovele ambtenaren zijn
door de Regering afgevaardigd om het bekeeringswerk te volbrengen, De Regering mag na hare overtuiging geen voet geven
aan zulk een dwaalbegrip, zij mag het thans bestaande ver-
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trouwen niet in gevaar brengen van onherstelbaar te worden
geschokt.
Overigens heeft de Regering zich nimmer verzet tegen hetgeen
tiaar haar inzien geschieden kon , zonder hare beginselen te verloochenen en zonder gevaar voor rustverstoring. Zij heeft' bijv.
niet verhinderd, dat zendelingen te Batavia , Samarang en Sou=
rabaija wonende , vertalingen van gedeelten des Bijbels hebben
vervaardigd , gedrukt en rondgedeeld. Zij heeft toegelaten dat
afgevaardigden van het Nederlandsch Bijbelgenootschap gedurende vele jaren het Javaansch hebben beoefend in het centraal
gedeelte van Java , alwaar de landtaal het zuiverst gesproken
wordt ; zij heeft dit toegelaten niettegenstaande die vergunning
was gevraagd met het erkende doel , dat de alzoo verkregene
taalkennis zou benuttigd worden voor het vervaardigen van
B ene naauwkeurige vertaling van de heilige Schriften. De Regeri ng belemmert den invoer in Nederlandsch Indie niet van de
m Nederland gedrukte vertalingen des Bijbels en evenmin fret
uitdeelen of verkoopgin derzelve aan de Javanen. Zij verhindert
le Javanen niet zich hij de zendelingen , in de groote steden
;evestigd, te vervoegen en van hen onderrigt te vragen. Zij
vergunt aan de zendelingen den toegang tot de inlanders , olie
geheel ongezocht het Christendom hebben omhelsd of het voornemen daartoe aan den dag leggen ; maar zij meent de beoorfleeling, omtrent plaatsen en personen alsmede het stellen van
bepaalde voorwaarden , niet uit hare handen te moeten geven.
Zij is verantwoordelijk voor de rust, de zendelingen zijn het
niet. Haar oordeel moet in vlezen beslissend zijn.
Overal waar de verkondiging van het Christendom de rust
niet bedreigt, heeft de Regering den vrijen loop gelaten aan de
prediking van het Evangelie. De Moluksche Archipel , Timor
en de onderhoorige eilanden, sommige gedeelten 'van Celebes en
Sumatra , de eilanden Bali en Lombok , eindelijk het groote
eiland Borneo zijn voor de zendelingen opengesteld.
Vraagt men nu , waartoe de vertaling des Bijbels in het Javaansch toegelaten , wanneer men niet gezind is de vrije predi-
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king van het Evangelie op Java te vergunnen ? het antwoor ci
ligt voor de hand. Zoo de Javanen zich door de lezing onzer
heilige Schriften willen laten stemmer g ten gunste van het Christendom, de Regering zal geene hinderpalen in den weg legtree
aan de godsdienstige beweging , welke uit die ingenomenheid
mogt ontstaan. Waar die beweging het vormen van christelijk€
vereenigingen mogt ten gevolge hebben , en waar uit die vereenigingen de wensch openbaar wordt , om door zendelingen
te worden onderwezen , zal die wensch niet onbevredigd blijven,
Onder zoodanige omstandigheden zal de Regering even pligt-matig toegeven aan den wensch der beheerden, als zij tot hiertoe
pligtmatig heeft gemeend te moeten weérstand bieden aan eeneu
aandrang die van elders komt.
Aldus begrijpt de Regering hare stelling tegenover de iotlandsche bevolking in het algemeen. Nergens potringen om het
bekeeringswerk zelfs in schijn door den steun van het wereldlijk
gezag ingang te verschaffen ; overal strenge onzijdigheid ; overat
vergunning tot prediking, waar de rust daardoor niet wordt ii;
gevaar gebragt; overal streng toezigt, waar dat gevaar aanwezig is.
Een voorbeeld zal niet te onpas zijn. Op verschillende punten
van de residentie Soerabaija en ook te Samarang hebben zieft
ongevoeliglijk Christen gemeenten onder de Javanen gevormd,
Mer g verhindert de zendelingen niet die gemeenten te bezoeken, maar men laat hen niet toe zich naar de 11 Ioharnmedaansche
dessa's te begeven tot prediking van het Evangelie.
Straks is in het voorbijgaan gesproken van de strekking, die
het op Java aangenomen regeringsstelsel heeft, om al wat laat
me( toelating der Regering gebeurt , het voorkomen te geven
als of het op haar bevel geschiedde. Daaruit is vervolgens afgeleid , dat het toelaten aldaar van de vrije prediking van het
Evangelie, deze als een regeringsmaatregel zou doen beschouwen.
Dit punt is , blijkens het Voorloopig Verslag van 12 Maart
ook in de Afdeelingen ter sprake geweest, met dat gevolg, dat
Benige leden hebben aangedrongen op het verlaten van het be-

staande stelsel van centralisatie en op het verhaasten van den
tijd, dat het Gouvernement in Indie ophoude de spil te zijn waar
zich alles om beweegt en het punt waarvan alles uitgaat.
Ook aan de Regering is de staathuishoudkundige regel bekend, waarop deze welmeenende aandrang rust, maar bij de
bestaande overtuiging, eensdeels dat zonder de gewraakte Insschenkomst van het centraal bestuur , de productie van Nederlandsch Indie met rassche schreden zou teruggaan, en ten andere
dat het Moederland de vruchten dier productie niet kan ontheren, ziet de Regering de mogelijkheid niet in, om aan dien
aandrang eenig gevolg te geven.
De Regering verklaarde wijders : dat zij in betrekking tot de
vast te stellen bepalingen omtrent de inrigting en het bestuur
der Christelijke Kerkgenootschappen , niet zal treden buiten den
kring van de bevoegdheid der wereldlijke raagt en hare bemoeijenis zich vooral niet zal uitstrekken «tot het innerlijke
»leven der Kerk, de wijze waarop de godsdienstoefening plaats
»heeft, en de regelen door predikanten en andere geestelijken
»bij het vervullen hunner kerkelijke betrekking in acht te nemen.»
In antwoord op eene gedane vraag , gaf de Regering te kennen : « dat de door den Gouverneur-Generaal verleende toelating
»van geestelijken verschillende gevolgen heeft, naar gelang dat
»de persoon al of niet behoort tot de van Gouvernementswege,
»met eene Koninklijke aanstelling, uit Nederland gezonden gees»telijken. In beide gevallen beslist de toelating, dat de persoon
»op de aangewezen plaats het heilig dienstwerk mag verrigten,
»en in het eerste geval brengt zij daar te boven mede het genot
»der aan de betrekking verbonden voordeelen • ten laste der
»koloniale kas, zoo als jaarwedde, vrije woning, reis- en ver»blijf kosten en dergelijke. Wordt aan een geestelijke, tot de
»laatstgemelde kategorie behoorende, door zijne kerkelijke overheid de vervulling van het priester- of leeraars-ambt ontzegd,
»dan heeft die ontzegging ook den stilstand der toegelegde
»geldelijke voordeelen uit de koloniale kas ten gevolge.»
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Op de vraag: of in het toelaten van Christen zendelingen preventief of repressief moet worden gehandeld ? werd geantwoord:
« De Regering vermeent het repressive stelsel slechts dáár te
kunnen toepassen , waar de bevolking zelve prediking vraagt ,
of waar die prediking , naar het oordeel der Regering, de rust
niet bedreigt. Elders moet preventie de algemeene regel zijn ,
behoudens zoodanige uitzonderingen , als de Regering zelve zal
oordeelen zonder gevaar te kunnen toelaten.
Men heeft erkend , dat er van regeringswege geene sprake
kon of behoorde te zijn van eene active bevordering der evangelisatie , maar heeft eene passive bevordering daartegen overgesteld , als een regel die veilig kon worden gevolgd.
De Regering deelt die beschouwing niet : zij gelooft met de
leden, wier gevoelen deswege is uitgedrukt, dat onverstandige
ijver zeer ligt kwetsende woorden op de lippen zou kunnen
nemen : dat kwetsing zelfs uit onvolkomene taalkennis kan ontstaan; en dat wanneer dat eenmaal geschiedt en de rust daardoor verstoord ware, de repressive maatregel van het verwijderen
van den aanstootelijken persoon , wel eens niet zou baten om de
verbitterde gemoederen tot bedaren te brengen.
De gevolgen van het op die wijze berokkende kwaad zouden
nog lang kunnen voortduren , nadat de onverstandige ijveraars
waren verwijderd of gestraft geworden. Tegen zulke gevaren
moet preventief niet blootelijk repressief worden gewaakt.
Andere leden , die zich met de tegenwoordige houding der
Regering zouden tevreden houden , vragen waarborgen voor de
voortduring dier gunstige stemming. Zoo achten zij de aanwijzing van bepaalde kringen voor den arbeid der zendelingen een
min gunstig voorteeken. Zij keuren die belemmering af, omdat
vrije beweging de voorwaarde is van het welslagen.
De Regering vraagt of dit niet is een streven om onvereenigbare tegenstrijdigheden te doen zamengaan? De eisch van vrije
beweging is tevens die, dat de Regering afstand doe van het
eenige middel , hetwelk haar ten dienste staat, om tenen gewigtigen pligt, de zorg voor de rust, te vervullen.

152
Geheel deelt de Regering in de beschouwingen ten slotte door
andere leden medegedeeld, dat de weg, door haaf bewandeld
tn waarvan de billijke strekking toch algemeen, ook blijkens
de, in het Voorloopig Verslag aangeduide, zendelingsverslagen,
wordt erkend, de eenige is, die met hare pligten overeenkomt,
en leiden kan tot eene vreedzame -- de eenige wenschelijke —
verspreiding van het Christendom in Indië.
Bij de, op den 8 Augustus 1854 gehouden beraadslaging in
de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, over het VII Hoofdstuk van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië, betreffende ((DE GODSDIENST,» beantwoordde de
Minister van Koloniën , de in het midden gebragte 'algemeene
beschouwingen , in de volgende redevoering.
c{Wij zijn thans genaderd tot een hoofdstuk dat elementen
bevat waarover het spreken nuttig is , maar waarvan de bespreking tevens voorzigtigheid gebiedt. Wanneer ik hier voorzigtigheid aanprijs , bedoel ik niet den weérklank, welke de
beraadslaging hier te lande vinden kan , maar ik heb uitsluitend
het oog op de bezittingen , waar dit regerings-reglement zal
moeten werken. Even ais hier de Godsdienst eene snaar is, die
in aller harten trilt, is dit ook in Nedertandsch Indie het geval.
Ook in Indië hecht de bevolking aan godsdienstige begrippen.
Niets is haar dierbaardër. Goed, have, geld, alles kan
worden prijs gegeven , maar godsdienstige meening niet.
Van het standpunt der Regering wordt dus gebiedend gevorderd niet alleen voorzigtigheid; maar ook de meeste onzijdigheid
en dat is ook de geest der Nederlandsche Grondwet. Wanneer
nu van zekere zijde wordt beweerd, dat die onzijdigheid eene
soort van schroomvalligheid verraadt, wat wil men daarmede
dan zeggen? Dat men schroomvallig is om de denkbeelden van
eene of andere rigting te volgen en ten uitvoer te leggen ? Maar
evenzoo zou dan ook van den anderen kant kunnen warden
gezegd: gij gaat te ver, gij handelt tegen het gebod van de
Grondwet en van het Regeringsreglement.
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Immers er staat ook in dit Reglement geschreven ; «leder
»belijdt zijne godsdienstige meening met volkomen vrijheid ».
De Regering vermeent dat het hare roeping is om die uitdrukking tot eene waarheid te maken , niet alleen in Nederland ,
maar ook in Indië; in Indië, waar zoo veel verschillende godsdienstige meeningen bestaan, die niet alle op dezelfde wijs kunnen worden bevredigd. Thans vooral, nu de Nederlandsche
Regering geroepen is om in de Oost-Indische bezittingen een direct
gezag uit te oefenen , mag dat niet uit het oog worden verloren.
Meer dan de uitdrukking in het artikel zelf, wordt der Regering verweten , dat de adstructive mernorien een geest van
tegenkanting ademen; dat er eene vrees in wordt gevonden
voor de verspreiding van het Christendom , die niet overeenstemt
met de providentiële roeping eenex Christelijke natie. De Reg ering heeft te dien aanzien moeten zeggen -- en ik stel er prijs
op dat hare bedoeling niet worde miskend — Nederland is geen
Christelijke Staat. De Regering moet van haar standpunt onzijdig zijn. De Koning , de bestuurders, de natie mogen Christenen
zijn, doch wanneer het de bescherming in het algemeen geldt.
en vooral, zoo als onderwerpelijk het geval is, van eene be
volking die grootendeels de Christelijke leer niet bereidt, dan ,
Mijne Heeren , moeten onzijdigheid en voorzigtigheid op den
voorgrond worden gesteld. Maar moet daaruit warden afgeleid,
dat de Regering eenzijdig is, dat zij met leede oog gin aanziet,
dat het Christendom in Indie wordt verspreidt en veld wint ?
Men wijst op hetgeen in vroegere tijden gebeurd is, maar men
vergeet, dat toen in Indie en ook hier te lande eerre geheel
andere orde van zaken bestond. Men had toen eene Godsdienst
van Staat, die gevolgd, begunstigd, bevorderd moest worden.
Kan men dat nu verlangen ? Is er thans ee ri e Godsdienst van
Staat? In Indie was het destijds niet vergund eenige andere
Christenleer te verkondigen ' dan die overeenstemde met de in
Nederland heerschende Kerk. Toen was het aan geene Roomsch
Katholijkera vergund dáár het woord des Heeren te verkondigen.
Is dit nu het geval?
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De Regering moet zijn passief, maar zij moet tevens waken.
Moet de Regering in Nederland waken , des te mèer nog in
Indie; het grondwettig voorschrift is daar van gebiedende noodzakelijkheid. Is daaruit nu af te leiden , dat de Regering is
tegen de verspreiding van het Christendom ? Neen, Mijne Heeren,
ik herinner u aan hetgeen ik gezegd heb in erne der eerste
zittingen , waarin over dit Regerings-reglement is beraadslaagd:
ik heb toen mijne overtuiging medegedeeld , en blijf ook nu
daarbij volharden. De denkbeelden der Regering en ook mijne
individuele beschouwingen zijn niet die, welke men ons toedicht ; wij allen , die Christenen zijn , willen en moeten willen,
dat het Christendom meer en meer worde verspreidt ; maar als
Regering moet men dit niet voorop zetten en niet willen dat
dit geschiede door de Regering en van regeringswege.
Algemeen wordt erkend, dat reeds , zoo veel de omstandigheden Beddogen , zoo veel de voorzigtigheid het toelaat , het
hekeeringswerk in Nederlandsch Indie vorderingen maakt. Maar
het blijkt ook reeds uit den verschillenden geest der twee redevoeringen , die wij heden morgen hebben gehoord , dat de wijze
waarop men naar dat doel wenscht te streven , niet hij' allen
en in alle opzigten dezelfde is ; en is dit reeds uit die twee
redevoeringen blijkbaar , zal het dan nog niet veel meer blijken , wanneer ieder geroepen wordt om daarover een oordeel
uit te spreken
Er is gezegd : laat ten minste toe dat daar, waar vorsten en
hoofden , die Mohammedanen zijn, het zelf verlangen en er
zich niet tegen verklaren , liet Christendom worde verkondigd.
De tweede spreker heeft reeds aangemerkt, dat het getal dier
hoofden en vorsten zeer gering zal zijn , en ik zeg het hem na:
niet alleen omdat het mijne overtuiging is , maar de feiten spreken.
Nog met de laatste overlandmail is van den Gouverneur-Generaal
eene depêche ontvangen van de maand Mei jl. , waardoor dit
wordt bevestigd ; daarbij waren gevoegd brieven van twee
regenten op Java , waaruit is af te leiden , welke de gevolgen
zouden kunnen zijn van het denkbeeld, dat de verspreiding van
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de Christelijke leer geschiedde door of onder begunstiging van
de Regering. Dat alles mag de Regering niet uit het oog verliezen,
In de artikelen tot dit hoofdstuk behoorende , wordt geen
verbod uitgesproken. Er is vrijheid , zoo veel de omstandigheden dit gedoogen ; de preventive maatregelen , die de Regering
voorstaat , zijn noodig voor den toestand van Indie, voor den
toestand van de maatschappij aldaar , waarvan het grootste deel
der leden uit Mohammedanen bestaat,
Op Java neemt de Christen bevolking toe ; maar zal dit meer
gebeuren wanneer men bespeurt dat het Christendom verspreid
wordt onder begunstiging van het Gouvernement, wanneer de
aandacht van hen, die geen Christenen zijn , daarop wordt gevestigd ? Zij die het met de zaak wel meenen , zullen dit niet
wenschen en ook inzien , dat het doel daardoor niet wordt
bevorderd.
Wat zou er van worden , wanneer de regel wierd gevolgd,
die door den afgevaardigde uit Groningen (den heer Ten Cate)
is voorop gezet? Daar waar een zendeling zich heeft gevestigd,
zou geen ander worden toegelaten.
Let eens , Mijne Ileeren , op de gevolgen. De eerstkomende
neemt geestelijk bezit van de plaats ; een ander, zijn naasten
buur, is van eene andere geloofsbelijdenis, zal die niet trachten
hem te verdrijven, door hem tegen te werken, en invloed te
verkrijgen ook in zijn gebied? Zal daarvan niet het gevolg zijn
tweespalt en botsing.
Mijne Meeren, ook bij deze gelegenheid is mij weder gebleken , hoe men ter goeder trouw over de werkelijke gesteldheid
van Indie kan dwalen , wanneer men niet met de plaatselijke
omstandigheden, zeden en gewoonten bekend is. Ik heb aanhalingen gehoord uit de werken van personen, die in Nederlandsch ladle hebben gereisd. Ik neem aan , dat zij , hetgeen
door hen geschreven is, beschouwen als volkomen juist en op
waarheid gegrond; maar ik geloof tevens, dat het aan geene
tegenspraak van andere reizigers omtrent al die onderwerpen
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ontbreekt. De geest waarin men denkt, doet bij zulke gelegenheden zoo veel af. Het is de opvatting van het oogenblik , ,die
men ter nederschrijft ; men ziet zoo dikwijls wat men wil zien,
terwijl men niet zelden het oog sluit voor hetgeen werkelijk
bestaat. Dit is vooral dan het geval , als men zich voor eenige
weinige dagen bevindt in een- streek , waar men niet bekend
is en waar men , bij de beoordeeling van hetgeen daar geschiedt,
slechts op hooren en zien van anderen kan afgaan.
De afgevaardigde uit Groningen heeft beweerd, dat men tusschen do klippen moest doorzeilen. Ik kan die meening niet
deelen. Neen , Mijne Heeren , de Regering moet een ruim vaarwater kiezen , waar geene klippen te vermijden zijn ; met andere
woorden , zij moet hier onpartijdig en billijk blijven en aan
ieder de vrijheid laten , die de wet hem toekent.
Dit is toch de taak der Regering , en zij behoort deze taak
wel voor oogen te houden , waar het zulk een teeder vraagstuk
geldt als het onderwerpelijke. Gelijkheid voor allen, en dus
geene uitsluiting, ziedaar de roeping der Regering; en om die
reden kan ik mij dan ook niet vereenigen met een artikel, zoo
als die afgevaardigde er een in dit Reglement zoude wenschen (1).
Begunstiging van tien een , is belemmering voor anderen , en
daarom mag van de zijde der Regering geene begunstiging
plaats vinden. Zou men begunstiging mogen toestaan , wanneer
zij, door de Mohammedanen gevraagd werd? Zoodanig beginsel mag, naar mijne meening, in dit Regerings-reglement
niet worden opgenomen.
Ik geloof ook niet dat de bewering juist is , dat in de stukken ,
die van de Regering zijn uitgegaan, de vrees is geuit, dat de
verspreiding van het Christendom zou kunnen leiden tot ver-

(l) De heer Blaauwpot ten Cate wenschle een artikel nagenoeg
van dezen inhoud : « De verkondiging en uitbreiding der Christelijke Godsdienst in Nederlandsch Indie, worden door den
»Gouverneur-Generaal begunstigd, voor zooveel bestaanbaar is
»met de openbare rust en orde. »

mindering van de voordeelen , die Indie thans voor het moederland oplevert. Wanneer in die stukken is gewezen op de hooge
noodzakelijkheid , om in deze met voorzigtigheid en beleid te
werk te gaan , dan is dit geweest om te doen beseffen dat , bij
mangel aan die voorzigtigheid, ons bezit dier gewesten wel
eens in gevaar zou kunnen geraken. Wil men nu uit de gedragslijn der Regering afleiden , dat zij niet aan hare roeping
voldoet , ik geloof dat die beschuldiging , hoezeer uit een christelijk gemoed voortspruitende , ten eenenmale ongegrond is. Stele
mn zich de roeping der Regering juist voor, dan kan die geene
andere zijn , dan het welzijn te bevorderen van alien , die onder
haar bestuur geplaatst zijn. De wijze waarop dit behoort le
geschieden , wordt zeer verschillend begrepen ; nimmer zal een
Mohammedaan zijn welzijn bevorderd achten door eene begunstiging , zoo als die , welke de afgevaardigde uit Groningen
heeft aangeprezen, en men vergete toch nimmer, dat in Indic
de Europeanen beschouwd worden als een overheerschend ele
ment, hetwelk daar eigenlijk niet te huis behoort.
In die zelfde zitting werden de inzigten der Regering , door
den Minister van Kolonien , nog meer in het bijzonder verklaard. Daaromtrent zeide hij :
« De beide sprekers-, die zoo even het woord hebben gevoerd ,
schijnen uit te gaan van de veronderstelling, dat het de bedoeling van de Regering is , om de Kerk in Indie te houden
onder de magt van den Staat of van de Regering. Ik schrijf
het aan die opvatting toe, dat zij hunne bezwaren zoo gewigtig achten , en dat, ondanks de verklaring , reeds in de
Memorie van Beantwoording door de Regering afgelegd, ook
thans wordt aangedrongen op verduidelijking van dit punt. De
Regering heeft in haar antwoord op het Voorloopig Verslag
reeds uitdrukkelijk gezegd , dat zij in haar toezigt over de Kerk
genootschappen in Indie niet verder wilde gaan dan met hare
pligten overeenkomt. Zij heeft daarmede willen zeggen, dat het
niet in hare bedoeling lag , om zieb te mengen in de inwendige
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inrigting van de Kerk , vermits de zorg voor de inwendige
inrigting niet behoort tot haren werkkring. Is zij door de tegenwoordige redactie van dit artikel er niet in geslaagd om dat
denkbeeld behoorlijk terug te geven ; de Regering is bereid die
bezwaren , welke niet rusten op wezenlijke , maar op vermeende
gronden , weg te nemen.
De afgevaardigde uit Arnhem (de beer Mackay) heeft zoo
even aangehaald een reglement van kerkelijk opzigt en kerkelijke
tucht , dat onlangs door den Koning is goedgekeurd. Maar dat
reglement is ontworpen door het Indisch Kerkbestuur zelf, Dat
bestuur heeft uit den aard der zaak dat reglement onderworpen
aan de hoogere goedkeuring , en door die hoogere goedkeuring
heeft de zaak haar beslag verkregen. Het Indische Kerkbestuur
zal ook , en zeer te regt , hebben ingezien , dat het bij de gemeenten tegenspraak zou kunnen ontmoeten , en dat de uitvoering
van den maatregel welligt tegenstreven en verzet zou kunnen
ontmoeten , wanneer dit reglement niet door het Opperbestuur
was bekrachtigd. In het belang dus van de orde heeft men
gemeend , dat de Regering aan dat reglement haar zegel behoorde te hechten om de goede werking van die bepalingen te
verzekeren. Maar ook hier is geene bemoeijenis van de Regering met het inwendige der Kerk, slechts medewerking ter
verzekering van de verordeningen door het Protestantsch Kerkbestuur zelf daargesteld. In het bedoelde reglement is geene
sprake van beroeping van leeraren bij de Protestantsche gemeenten in Indie, vermits dit een onderwerp is afgescheiden
van de aangelegenheid, welke in dat stuk werd behandeld.
In de Memorien van Toelichting en van Beantwoording is
reeds gezegd, dat een onderzoek aanhangig is nopens de vraag:
of, en zoo ja , welke veranderingen de organisatie van de Protestantsche Kerk in Indie behoort te ondergaan. De Kamer is
bekend met hetgeen thans bestaat; zij weet ook dat hier te
lande eene speciale Commissie met de behandeling en behartiging der belangen van de Protestantsche Kerken in de overzeesche bezittingen belast is. Van die Commissie zijn denk-
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beelden uitgegaan, Die beschouwingen zijn naar Java gezonden ,
het Kerkbestuur heeft daarop de zijne medegedeeld , er heeft
ook verder gedachtenwisseling in Indie plaats gehad en het resultaat is reeds sedert geruimen tijd door mij ter kennis gebragt
van het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst.
Bij dat Departement , of wel bij de Indische Commissie , moeten
thans in overweging zijn de verschillende meeningen , die uit
Indie zijn medegedeeld. En wanneer de zaak daar tot rijpheid
gekomen is , zal kunnen worden beslist , of en in hoeverre de
bestaande inrigting van de Protestantsche Kerk in Indie zal
moeten worden gewijzigd.
Intusschen verklaar ik hier , dat het de bedoeling der Regering
niet is , om hare bemoeijing uit te strekken tot de inwendige
inrigting der Kerkgenootschappen , maar alleen tot dat gedeelte
van de inrigting en het bestuur , hetwelk direct met de Regering in` aanraking komt. Door dienzelfden spreker is gevraagd:
of andere dan de tegenwoordig bestaande Kerkgenootschappen
in Indie zullen worden erkend? Daaromtrent kan, dunkt mij
geen twijfel bestaan , dit volgt uit de bepaling in dit VII d" hoofdstuk opgenomen. Andere gemeenten en dus ook die, welke
door den geachten spreker zijn genoemd (1), zullen in Nederlandsch Indie even goed als in Nederland werden erkend. Wanneer ik het denkbeeld van dien spreker wel gevat heb , dan
ziet hij in de benoeming der predikanten door het Indisch bestuur bezwaar, omdat daaraan wordt gehecht het denkbeeld
van ambtelijke benoeming , als of zij daardoor het kenmerk
van Indische ambtenaren zouden krijgen. Ik moet zeggen , dat
dit denkbeeld ongegrond is , die benoeming is niet meer dan
eene plaatsing en ik kan niet inzien hoe daarin op eene andere
wijze zou kunnen worden tegemoet gekomen. Men beweert, dat

(í) De spreker had genoemd ; a eene Luthersche Kerk , die
»van het Protestantsch Evangelische Kerkgenootschap geen deel
»wilde uitmaken , of een Hervormde gezindte, die eene afzonderli jke gemeente zou willen vormen, zooals in Duitschland. »
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iedere gemeente het ragt moet hebben om zelve hare eigene predikanten te beroepen; doch men vergeet dat in Indie geene candidaten,
geene propenenten gevonden worden , die zich regts en links begeven om zich bij de gemeenten bekend te maken , en de gemeenten
alzoo in de gelegenheid stellen om hij het ontstaan van vacatures
eene keuze te doen. pie gelegenheid ontbreekt in Nederlandsch
Indie ten eenen male en eerst dan wanneer de hulp der Regering in dat opzigt kan worden ontbeerd, zal het oogeoblik gekomen zijn , .waarop door die gemeenten zelve in de beroepen
zal kunnen worden voorzien. Maar ook dan zal het op Java ,
in de voornaamste steden , gemakkelijker vallen eene keuze te
doen , dan op de vele afgelegen plaatsen, vooral buiten Java; men
zal daar moeijelijk weten wien te kiezen , de gekozene zal
welligt bedanken en de gemeente zal van geestelijke hulp ver stoken blijven. Naar mijn gevoelen zal het dan ook noodrg zijn,
(lat het Kerkbestuur als besturend ligchaam blijve handelen , en
de standplaatsen der predikanten aanwijzen , gelijk ook thans
geschiedt. Wil men nu dat die aanwijzing geschiede onafhankelijk van het Gouvernement , dan zou men verder gaan dan
voor let Roomsch Katholiek Kei kgenootschap bepaald is. De
voordragt van het Kerkbestuur tot het benoemen van een predikant bij de eerre of andere gemeente , geschiedt met liet
doel om de agreatie van het Gouvernement te verkrijgen, waardoor de aangewezen persoon op zijne standplaats wordt erkend
en in het genot gesteld van de bezoldiging aan de betrekking
verknocht. Ziet men nu daarin eene tusschenkomst, eene bemoeijing van de Regering die onbillijk is, de tijd zal moeten
leeren of zonder die bemoeijing in de zaak behoorlijk zal kunnen worden voorzien.
En nu , na de bezwaren die geopperd zijn tegen dit artikel ,
zoo als het nu luidt , en die mij, reeds vóór dat de sprekers
ze geuit hadden , indirect waren ter ooren gekomen , wensch
ik, in de plaats van artikel 1241 , (nieuw 122) Bene andere
redactie voor te stellen , waardoor de uiteenloopende gevoelens
kunnen worden- vereenigd en de meening der Regering duide-
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lijker zal worden uitgedrukt. Ik verzoek dat artikel 124 (nieuw
122) worde gelezen als' volgt :
«In de bestaande inrigting en het bestuur der Christelijke
»Kerkgenootschappen wordt geene verandering gebragt, dart
»met wederzijdsch goedvinden van den Koning en het bestuur
»van het betrokken Kerkgenootschap.»
Nadat twee leden deze verandering in het wetsontIN erp hadden
beaamd , werd de beraadslaging daarover gesloten en het artikel
zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
Het geheel wetsontwerp werd op den 8 Augustus 1854 , bij
de Tweede Kamer in stemming gebragt en met 38 tegen 19
stemmen aangenomen.

In het verslag der Commissie van Rapporteurs hij de EERSTE
K AMER der Staten-Generaal , nopens het wetsontwerp tot vaststelling van het REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING 1N
NEDERLANDSCII-INDIE , werden de volgende bedenkingen mededeeld, opzigtelijk het hierboven omschreven artikel 122 (oud 124):
«De overweging van dit gewigtig artikel , dat , uit de beraadslagingen in de Tweede Kamer , als in één oogenblik des
tijds opgerezen is , gaf in é€ne Afdeeling aanleiding , dat men
zich eenparig beklaagde over den kennelijken achteruitgang tot
het stelsel der concordaten met den Pauselijken Stoel , waarvan
deze bepaling de blijken draagt. Men beklaagde zich dal dit
artikel , door terug te gaan tot het systeem van concordaten
le kort doet aan het beginsel van gelijkstelling der gezindheden,
dat zoowel door de Grondwet als door de wet op de Kerkgenootschappen gehuldigd is. Men vreesde dat door die bepaling
aan het Hervormde en andere Kerkgenootschappen eene afhankelijkheid wordt opgelegd , welke het Roomsch Katholijke , naar
den aard van deszelfs inrigting, niet zal ondervinden.
Met het oog op de moeijelijkheden , die vroeger ten aanzien
van het bestuur van het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap
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zijn gerezen, werd in eene andere Afdeeling de vraag geopperd:
of er eene overeenkomst bestaat , naar welke dat bestuur is geregeld : en zoo neen , met wien de Regering voornemens is
dien aangaande in overleg te treden? Men verlangde tevens ook
met betrekking tot het Hervormde en andere Kerkgenootschappen
te vernemen , met wien men over eene toekomstige regeling
zou kunnen en willen onderhandelen. »
Deze bedenkingen werden op den 27 Augustus 1854 in voege
als volgt beantwoord :
cc De Regering kan het alleen aan eene verkeerde opvatting toeschrijven , wanneer artikel 122 wordt beschouwd als
opleverende een bewijs van teruggang tot het systeem der
concordaten. Dit ligt volstrekt niet in hare bedoelingen, en zij
kan ook niet toestemmen , dat dit artikel aan het Hervormde
en andere Kerkgenootschappen eerre afhankelijheid oplegt, welke
het Roomsch Katholijke niet zal ondervinden.
Zoowel in de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer , als bij de beraadslagingen van
den 8 dezer maand , is door de Regering duidelijk verklaard ,
dat zij zich niet wenscht te mengen in de inwendige rigtiug van de Kerk , en dat zij in haar toezigt niet verder wil
gaan dan met hare pligten overeenkomt. Art. 122 gaat uit van
hetzelfde denkbeeld als art. 1 der wet op de Kerkgenootschappen
en heeft dezelfde strekking als de laatste alinea van dat artikel.
Eene overeenkomst , naar welke het bestuur van het Roomsch
Katholijk Kerkgenootschap in Indie is geregeld , bestaat niet ,
maar in 1847 zijn door den Koning, ter voorkoming van moeijelijkheden, eenige bepalingen daargesteld, daarop nederkomende,
dat de kerkelijke benoeming, of het verleenen der kerkwettige
bevoegdheid om in eenen bepaalden kring het heilig dienstwerk te
verrigten , in één woord, de aanwijzing der standplaatsen van de
Roomsch Katholijke geestelijken in Indie, is overgelaten aan den
Roomsch Katholijken Kerkvoogd aldaar; dal echter de geestelijke
geen gebruik kan maken van de hem verleende kerkelijke juris-
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dictie , zonder eene uitdrukkelijke toelating van den GouverneurGeneraal, en zonder dat het bevel tot erkenning van den kerkelijk
benoemde, door hem gegeven zij aan het burgelijk bestuur der
aangewezen standplaats; dat die toelating niet anders zal worden
geweigerd dan wanneer die gevaarlijk zou zijn voor orde en
rust en strijdig met de aangenomen regeringsbeginselen.
Deze regeling heeft tot nu toe goed gewerkt en er bestaat
geene reden bij de Regering om daarin eene verandering te
brengen.
Wat het Protestantsch Kerkgenootschap betreft , is , zoo als
reeds in de Tweede Kamer is medegedeeld , een onderzoek
aanhangig nopens de vraag of , en zoo ja, welke veranderingen
de bestaande organisatie behoort te ondergaan. Wanneer de
overwegingen omtrent de verschillende te dezen aanzien geopperde meeningen zullen zijn afgeloopen , zal omtrent die zaak
eene beslissing kunnen worden genomen ; eene toekomstige
regeling zal dus worden tot stand gebragt na voorafgaand
overleg met het bestuur van het betrokken Kerkgenootschap. 0
Op den 31 Augustus 1854 werd het wets-ontwerp tot vaststelling van het Reglement op het beleid der Regering in Nederlandsch Indie, door de EERSTE KAMER , met 31 tegen 1 stem
aangenomen , zonder dat, bij de daarover gehouden beraadslaging, over die artikelen van dat Reglement, welke (le
doDSDIENST raken , aanmerkingen werden in het midden gebragt.

De behandeling der STAATS-BEGROOTING voor den jare 1 855
gaf , in het laatst van 1854 , wederom aanleiding tot het wisselen van onderscheidene denkbeelden over de betrekking tusschen den Staat en de Kerk.
Daar de Regering, hij het opmaken dier begrooting, was
uitgegaan van de reeds hij de vorige begrooting verklaarde
noodzakelijkheid der voortdurende instandhouding van de beide
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Departementen voor de Zaken der verschillende Eerediensten
zoo werd dat punt , bij het indienen der Staats-begroQting voor
1855 niet besproken, noch hij de betrokken hoofdstukken nader
t oegelicht.
De Memorie van Toelichting, betreffende het Zesde hoofdstuk ,
bevatte geenerlel beschouwingen, noch ophelderingen omtrent
den stand der organisatie van de Protestantsche en Israélitische
K erkgenootschappen ; maar bij de Memorie van Toelichting,
rak ende het Zevende hoofdstuk , werden met opzigt tot het
Roomsch Katholijk Kerkgen000tschap en dat der Oud-Bisschoppelijke Klerezy, de volgende belangrijke mededeelingen gedaan.
«In betrekking tot de Roomsch Katholijke Kerkorganisatie
valt op le merken , dat , ofschoon de inwendige regeling der
nieuw opgerigte Bisdommen nog geenszins is voltooid , dit onderwerp niettemin een voorwerp van aanhoudende zorgen uitmaakt. De betrokken Kerkvoogden , wier vestigingsplaatsen ,
gelijk bekend is , reeds bij Koninklijk besluit van den 3 den November 1853 , n o, 61, zijn geschikt verklaard , beijveren zich

de veel omvattende taak, welke de gedachte regeling hun oplegt,
met beraad en overleg voor te bereiden en achtereenvolgende
met omzigtigheid te volvoeren.
Het Staatsgezag wordt daarvan, voor zoover noodig, naar
behooren in kennis gesteld en ontvangt regelmatig de vercischte mededeeling van de door het Kerkelijk gezag ontworpene
en vastgestelde bepalingen, nopens de inrigting en het bestuur
vzn het kerkwezen in de verschillende diocesen, waaruit blijkt,
dat de daartoe betrekkelijke aangelegenheden met beleid worden
geregeld.
Een voor de stoffelijke belangen der kerkgemeenten allezins
gewigtig onderwerp, welks behoorlijke regeling gedurende den
vroegenen staat van het Kerkgenootschap in de meeste gewesten
des Rijks steeds eigenaardige zwarigheden ontmoette, namelijk,
het beheer der kerkelijke goederen en fondsen , vorderde in de
eerste plaats voorziening. Deze voorziening is in de diocesen van
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Utrecht , 's Hertogenbosch en Haarlem op een eenparigen voet
geschied , door het vaststellen van Algemeene Reglementen voor
de parochiale Kerkbesturen , welke bij de kanonieke oprigting
der parochien in deze diocesen zullen in werking komen.
Deze kerkelijke reglementen verordenen een rigtig beheer en
toezigt , mitsgaders eene behoorlijke rekenpligtigheid. Zij zijn
dan ook door den Koning , na verhoor van den Raad van State.
hij de besluiten van den 31 Mei en 30 Julij 1854 n v . 64 en 56,
voor zooveel noodig, goedgekeurd ; waardoor deze, ook voor
de belangen van den Staat niet onverschillige zaak, met wetter
zijdsche tevredenheid haar beslag heeft verkregen.
Een ander, niet minder moeijelijk werk, namelijk, de parochiale indeelinq der diocesen van Utrecht en Haarlem -- alwaar
de, tijdens het bestaan der Hollandsche Zending , ingestelde
statiën nog aanwezig zijn , -- wordt regelmatig voorbereid. Het
is reeds ten aanzien -van enkele k+Tkelijke gemeenten in het
diocees van Utrecht tot stand gekcam, , ;r , en zal, naar men vertrouwt, aldaar, íoowel als in het diocees van Haarlem, onafgetSi.oken worden voortgezet, opdat de parochien, naar gelang
hare omschrijving of grensbepaling gereed zij, worden ingesteld
en alzoo cie onmisbare bestanddeelen eener behoorlijke orga
nisatie van het Kerkwezen wel , lra het aanwezen verkrijgen.
In het diocees van 's Hertogenbosch -- alwaar, even als in de
Bisdommen van Breda en Roermond , de vroeger ,vastgestelde
parochiale indeeling was behouden --- zijn de bestaande parochien
met hare omschrijving of grensbepaling onlangs bevestigd, ten
gevolge waarvan het bovengemeld Algemeen Reglement voor
de parochiale Kerkbesturen in dal diocees bereids is ingevoerd.
De onlangs door de Staten-Generaal aangenomen wet tot
regeling van het Armbestuur,- heeft de noodzakelijkheid doen geboren worden, om de kerkwettelijke regeling van 'het Katholijk
Armwezen in de verschillende diocesen te verhaasten. Deze aan
gelegenheid was, gedurende den vroegaren staat van het Kerkgenootschap en ten gevolge van het verordende Staatstoezigt op
de kerkelijke Armbesturen, niet meer in die mate aan het
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kerkelijk gezag onderworpen als thans wordt vereischt , zoodat
dit belangrijk deel der kerkelijke inrigting daarom te eerder
voorziening noodig maakt.
Tot de ordelijke werking der kerkelijke instellingen van weldadigheid, aan welke de bedoelde wet de armverzorging wil
hebben overgelaten , worden alsnu kerkelijke reglementen gevorderd , opdat die instellingen , na hare onafhankelijkheid van
het Staatsgezag , aan doelmatige kerkregels gebonden worden
en niet zonder wakend toezigt blijven , maar door eerre goede
inrigting en een doelmatig bestuur in staat geraken hare moei=
jelijke taak met vrucht te kunnen volvoeren.
Het hoog gewigt dezer zaak is uit dien hoofde aan de Kerkvoogden dringend aanbevolen , met uitnoodiging om , ieder in
zijn diocees, op dit voor Kerk en Staat even belangrijk onderwerp, door hun kerkelijk gezag, naar eisch orde te stellen , ten
einde de onder hun gebied staande instellingen van weldadigheid
zoodanig worden georganiseerd , dat zij in haren werkkring
kunnen beantwoorden aan het vertrouwen van den wetgever,
die op de zorg der Kerk heeft gerekend, door haar Armbestuur
van het Staatstoezigt vrij te stellen en aan haar de bedeeling
der armen over te laten.
Men vleit zich, dat deze moeijelijke aangelegenheid, door
goede verstandhouding en wederkeerige welwillendheid bevorderd, bereidvaardige medewerking ontmoeten en langs dien
weg voor het welzijn van Kerk en Staat gewenschte vruchten
dragen zal.
Met betrekking tot de inrigting en het bestuur van het Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy, heeft het Staatsgezag-insgelijks de vereischte mededeeling ontvangen.
Daaruit is onder anderen gebleken, dat dit Kerkgenootschap,
hetwelk ruim 5000 zielen telt en in drie diocesen is afgedeeld,
als zoodanig erkent :
I. Een Aartsbisdom van Utrecht,
H. een Bisdom van Haarlem,
III. een Bisdom van Deventer,
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en dien ten gevolge de daaraan ontleende Bisschoppelijke titulaturen aan zijne drie Kerkvoogden toekent.
Ieder Kerkvoogd heeft zijne plaats van vestiging aangewezen
en deze zijn, bij Koninklijk besluit van den 22 April 1854
n°. 105, geschikt verklaard , te weten .
I. de gemeente Utrecht ,
II. de gemeente Amsterdam ,
HI. de gemeente Rotterdam.
Het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van dit Kerkgenootschap is, even als de parochiale indeeling van zijne Bisdommen, nog op den vroeger bestaanden voet ingerigt gebleven.
Dit is insgelijks het geval met zijn Kerkelijk Armwezen, welks
beheer en toezigt nu echter regeling behoeven, waartoe de betrokken Kerkvoogden zijn uitgenoodigd de vereischte beschikking
te nemen.»
Bij het onderzoek, in de Afdeelingen der TWEEDE HAMER, van
het wetsontwerp, bevattende de begrooting van uitgaven voor het
Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst , werden
v*schillende punten ter sprake gebragt , waaromtrent men
ophelderingen had verwacht bij de Memorie van Toelichting.
§ 1. Onder die punten zijn , bij het Voorloopig Verslag van
den 12 October 1854, de volgende opgenoemd :
a. de maatregelen door de onderscheidene Kerkbesturen genomen ter bevordering van eene, zooveel mogelijk alom gelijke
armbedeeling, en alzoo van eene goede werking der wet regelende het Armbestuur ;
b. de, met het bovenstaande in verband staande regeling van
het beheer der kerkelijke goederen. Op welke wijze en naar
welke grondslagen , vroeg men, zal zij plaats hebben ? Er waren
sommige leden , die als hunne meening te kennen gaven , dat
,hij die regeling het beginsel niet moest worden losgelaten ,
dat hier een doorloopend toezigt van Staatswege allernoodzakelijkst is.
Zoowel omtrent dit punt als omtrent het voorgaande (werd

verder opgemerkt) onderscheidt zich de Memorie van Toelichting
tot het VII hoofdstuk der begrooting, ten (laren gunste; waarin
men den stand der in het Katholijk Kerkgenootschap, met betrekking tot deze punten plaats gehad hebbende verrigtingen ,
aangegeven vindt ;
c. met betrekking tot de kerkelijke wetgeving werd ook in
de Memorie van Toelichting hoegenaamd geene melding gemaakt
van de regeling van het beroep van predikanten; niet gezegd
hoever dit onderdeel van wetgeving gevorderd is ; op welken
voet het zal worden tot stand gebragt ; door wie het beroep
zal geschieden ; en welk aandeel aan de Staatsmagt daarin zal
worden toegekend.
Er waren leden , die den invloed van den Staat in deze aangelegenheid geheel uitgesloten wenschten• Huns inziens is dit
onderwerp van zuiver kerkelijken aard , en als zoodanig van
elke Staatsbemoeijenis afgescheiden.
Evenmin werd er eenige opening gegeven van de nadere regeling
der regten van approbatie en coltatie. Omtrent het eerste dezer
heide punten, op welker opheffing reeds uitziglen waren geopend,
was men het vrij algemeen eens , dat het behoort tot de eigwem
vrije inrigting der Kerk , ook bij de wet regelende het toezigt
op de Kerkgenootschappen nader gewaarborgd. Wat het tweede
punt betreft , behoort er te worden onderscheiden tusschen de
regten van particulieren en die van den Staat. Erkennende de
moeijelijkheden , die eene eindregeling van de eerste soort kunnen
vertragen, maar niet voortdurend tegenhouden, konden vele leden
in de instandhouding niet alleen, maar in de nieuwe daarstelling
van Koninklijke collatien bij in het leven roepen van nieuwe
standplaatsen, niets anders zien dan eens bestaande zucht om
zich met de regeling der inwendige kerkelijke aangelegenheden
in te laten. Zoo vaak is op de afschaffing van dit rept van
den Staat van vele zijden aangedrongen , maar tot nog; toe
zonder gevolg. Er is hier herinnerd , dat eene regeling in dien
zin , als ten onderwerp hebbende eigendomsreglen van den
Staat en inderdaad dus een afstand van eigendom zullende zijn,
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niet bij maatregel van algemeen bestuur, maar wel bij wet zal
behooren te geschieden.
d. een vierde punt , door enkele leden aangevoerd als toelichting behoevende , was de verhouding der Regering tot de Synode
der Hervormde Kerk. Hierop is echter geantwoord , dat de
verhouding blijkt uit het reglement van dat ligchaam ;
e. ook de reserves op het Reglement van het Hervormde
Kerkgenootschap zijn weder ter sprake gekomen, en werd
daarbij herinnerd, hoe reeds onder het voorlaatste bewind
uitzigten waren geopend op de intrekking van dezelve; hoe
echter ten vorigen jare door den toenmaligen Minister ad interim , bij de openbare discussie van den 5 December , het
vervallen dier reserves werd afhankelijk gesteld , « van hetgeen
»nader omtrent de gereserveerde punten in de Synodale vergadering zelve zal worden beraamd» ; hoe ook toen door dien..
zelfden Minister gesproken is van , «gedane voorstellen» tot het
uit den weg ruimen van het geschii. Nadere inlichtingen werden
dus omtrent deze aangelegenheid niet ten onregte verwacht.
§ 2. Betreffende het wets-ontwerp zelf is in de eerste plaats
op nieuw een punt van onderzoek geweest de noodzakelijkheid
van het behoud van Ministerien van Eeredienst.
De zaak, in beginsel beschouwd, werd met de zoo dikwijls
besprokene en zoo algemeen bekende , onder andere ook in het
Voorloopig Verslag en in de discussie ten vorige jare ontwikkelde argumenten bestreden en verdedigd. De scheiding van
Staat en Kerk en de noodzakelijkheid voor den eersten om
zich steeds op een zuiver standpunt te houden buiten alle hemoeijenis met de laatste, die tegenover den Staat althans als
een op zich zelf staand zedelijk ligchaam moet worden beschouwd,
bleef het voorname argument der bestrijders. Huns inziens
heeft de Staat ten opzigte van de Kerkgenootschappen in het
Rijk geen ander regt uit te oefenen dan dat van toezigt (politie)
in het belang van rust en orde , even als op elk ander ligchaam
of genootschap , en behoort .hij zelfs den schijn van elke
8

170
andere bemoeijenis van zich af te weren. En evenmin als voor
dit toezigt een afzonderlijk Minister noodig is , evenmin is hij
noodig met het oog op de geldelijke ondersteuning , die door
den Staat aan de Kerk wordt geschonken. En deze twee punten
van aanraking tussehen de beide genoemde ligchamen zijn de
eenige , welke deze leden zich konden voorstellen. Bovendien
moet huns inziens, het behoud van afzonderlijke Ministers voor
beide hare onaangename zijde hebben en aan beide kwaad herokkenen. Aan den Staat namelijk, door 'hem in gedurige aanraking te brengen met en te slingeren tusschen geschilpunten
van de Kerkgenootschappen onderling niet alleen , maar zelfs
in haar eigen boezem. Aan de Kerk , door steeds vreemde bemoeijenis , die ook niet anders dan het gevolg kan zijn van een
ijverig en vaak naijverig Staatstoezigt , in haar midden te vinden.
En deze beschouwingen zijn met der daad bevestigd , zeiden
zij, door de houding zelve van het Staatsbewind, dat afzonderlijke
Ministers van Eeredienst heeft aangesteld , ten opzigte van allergewigtigste aangelegenheden, naauw in verband geacht met de betrekking tussehen de Kerk en den Staat. Bij de aanroering b. v. van
kerkelijke regelingen in Nederlandsch Indie, tijdens de behandeling van het Reglement voor die bezittingen ; van punten
betreffende liet Onderwijs; hij de behandeling van de Armenwet
en in de voornaamste plaats bij die van de wet regelende het
toezigt op de Kerkgenootschappen -- alle hoofdpunten, strekkende tot ondersteuning van de mee p ing der voorstanders van
afzonderlijke Ministers , -- hebben zich cie Ministers van Eeredienst niet alleen buiten bemoeijenis gehouden, maar is zelfs
door de Regering met klem het boven ontwikkelde zuiver standpunt voorgestaan. Zelfs de thans aangebodene Memorie van
Toelichting schijnt zich daarop te willen houden.
Wel is beweerd, dat de Koning als het Hoofd van het uitvoerend bewind bevoegd is , zijn ministerie in zooveel onderdeelen te splitsen als hij noodig acht, maar daarentegen staat,
dat deze Koninklijke bevoegdheid, even als zoovele andere
bevoegdheden der Kroon, niet belemmerend mag werken op

171
de uitoefening der grondwettelijke regten van de Vertegenwoordiging, en der op haar rustende dure verpligting , om over
's lands penningen niet dan na rijp beraad en gebleken noodzakelijkheid te beschikken. Zonder dus deze Koninklijke bevoegdheid in het minst te willen verkorten , schijnt tevens dit
regt der Kamer niet te mogen worden over het hoofd gezien.
De verdedigers der zaak in beginsel, zich houdende aan de
van hunne zijde meermalen aangevoerde beweeggronden, achtten
het bestaan van afzonderlijke Ministers , althans voor de Hervormde en Katholijke Eerediensten , voornamelijk noodig in het
belang van de goede verstandhouding tusschen den Staat en de
Kerk , en tusschen de Kerkgenootschappen onderling. Dit belang, van zoo hoogst teederen aard , zou , buns inziens , niet
worden bevorderd door de zorg voor de aangelegenheden betreffende die ligchamen op te dragen aan andere Departementen
van algemeen bestuur , wier hoofden bezigheden hebben van
geheel anderen aard , en te veelvuldig om zich te knnnen onledig houden met verschillende hemoeijenissen , die moeijelijk
te vermijden botsingen kunnen voorkomen : botsingen , die niet
anders dan beweging en onrust in de gemoederen kunnen verwekken en gaande houden. Hierbij moet gelet worden op de
bezwaren, welke ontstaan uit de moeijelijkheid, om de belangen
der Kerkgenootschappen door andere dan geloofsgenooten in het
Staatsbestuur te doen waarnemen.
Bij deze beide gezigtspunten voegde zich nog een derde
gedeeld door leden ook in de eerste plaats bij deze paragraaph
genoemd, dat namelijk, hoe ook ove, de zaak op zich zelve
moge worden gedacht , het oogenblik althans nog niet was
gekomen, om de heide Ministerien van Eeredienst af te schaffen,
nu die genootschappen nog bezig zijn hunne inwendige organisatie ten einde te brengen. »
Op deze aanmerkingen werd het volgende, bij de Memorie
van Beantwoording gedagteekend 3 November 1854, door de
Regering, aangevoerd :
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a § 1. Bij het opstellen der Memorie van Toelichting heeft
men in het oog gehouden het naaste doel van dit stuk, om toe
te lichten wat binnen het wets-ontwerp ligt, hetwelk evenwel,
noch in zijne zamenstelling , noch in de bijzondere posten,
aanmerkelijke afwijkingen van vroegere ramingen oplevert. De
omstandigheid , dat bij vroegere gelegenheden meermalen ophelderingen zijn gegeven over andere onderwerpen, heeft teruggehouden, om deze thans aan te voeren. Er was aan de zijde
der Regering geene bijzondere aanleiding daartoe ; en men zou
bovendien veelal in herhalingen hebben moeten vervallen, of in
het onzekere vooruitloopen op hetgeen men mogt verlangen
nader of meer van de Regering te vernemen.
Als onderwerpen , waaromtrent thans opheldering , inlichting of nadere uiteenzetting begeerd wordt , en aan welk verla ngen de Regering gaarne , zooveel mogelijk , zal voldoen ,
komen in de eerste plaats voor
a. de maatregelen door de onderscheidene Kerkbesturen genomen ter bevordering van eene , zooveel mogelijk alom
gelijke armbedeeling , en alzoo van eene goede werking
der wet regelende het armbestuur ; en
b. de hiermede in verband staande regeling van het beheer der
kerkelijke goederen. « Op welke wijze en naar welke
»grondslagen , vroeg men , zal zij plaats hebben ? »
De onderscheidene Kerkgenootschappen , van welke in het
VIdc hoofdstuk der Staatsbegrooting de rede is, gaan, zooveel
bekend is, met de bedeeling hunner armen voort, overeenkomstig
de algemeene en plaatselijke verordeningen en gebruiken, welke
op hun kerkelijk gebied van kracht zijn.
De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk
had in den jare 1852 een algemeen reglement voor de diakonien
dier Kerk uitgevaardigd. Zij heeft echter in hare jongste fitting
nader een algemeen reglement op dit stuk ontworpen , hetwelk
zij aan onderscheiden kerkelijke besturen heeft medegedeeld,
ten einde de consideratien, die zij zullen hebben , daarop in te
winnen.
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Middelerwijl was de Synode door de Regering uitgenoodigd,
om eene aanschrijving te rigten aan de kerkelijke armbesturen,
ten einde aan de verzorging der armen in de Hervormde Kerk
die rigting te geven , welke door de wet tot regeling van het
Armbestuur , van den 28 Junij jl. (Staatsblad n°. 100), wordt
bedoeld.
De Synode heeft aan die uitnoodiging voldaan, en onder
dagteekening van den 11 September jl. eene aanschrijving uitgevaardigd , waarin zij de beginsels der wet uiteenzet , en vervolgens aan de kerkeraden en met name aan de collegien van
diakenen uitnoodigingen rigt , geschikt om ook aan die zijde
den goeden loop der armbedeeling te bevorderen en deze verband
te doen houden met de maatregelen van Staatswege verordend.
Alleen doet de Synode opmerken , dat zij op het punt van het
domiollie van onderstand , de belangen der kerkelijke armenzorg
niet op dezelfde wijze als de Regering die der Staats armenzorg
kan beschouwen , doch onder hare hierboven bedoelde uitnoodigingen heeft zij tevens eene opwekking geplaatst , zoo wel om
van de zijde der diakonijn de ongelegenheid voor te komen, die
voor dein behoeftige uit het verschil van het Staats- en Kerkelijk
onderstands domicilie zou kunnen voor tspruiten , als ook tot
hulpvaardigheid en betoon van welwillendheid , wanneer het
gebeurt , dat het burgerlijk bestuur in het belang van behoeftigen,
die wel elders woonachtig , maar in hunne gemeente geboren
zijn, de welwillendheid der diakonijn inroept.
Met betrekking tot het beheer der kerkelijke goederen, welke
afgescheiden van de diakonie-fondsen bestuurd worden, en eene
andere bestemming hebben , is vooreerst geene nieuwe regeling
te wachten , en is zij ook, in verband met het werk der armbedeeling, niet,noodig.
c. Ten aanzien van de regeling van het beroep van predikanten
is in de Memorie van Toelichting niet gesproken , al ware het
alleen omdat dit onderwerp in den boezem van het Kerkbestuur
der Hervormden nog een punt van overweging uitmaakt. Er is
door de Synode in hare laatste vergadering een concept-regle-
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ment op de vacaturen vastgesteld , hetwelk overeenkomstig de
voorschriften van het algemeen reglement , aan de provinciale
kerkbesturen is of zal worden gezonden , ten einde er hunne
stem over uit te brengen. Wanneer de tijd daar zal zijn , dat
de Regering in die aangelegenheid , naar aanleiding van de te
verwachten verordeningen , mogt worden betrokken , zal zij
gelijk zij er gaarne de verzekering van geeft , zich onthouden
de Staats-bemoeijenis ten deze tot iets anders te doen strekken
dan tot hetgeen noodig zal zijn ter regeling van de geldelijke
belangen , waartoe zich trouwens thans reeds de approbatie, op
predikants-beroepen verleend wordende, bepaalt.
Behalve de approbatie der predikants-beroepen is ook ter
sprake gebragt het collatieregt. Men erkent bij het verslag de
moeijelijkheden , welke aan eene eindregeling van de particuliere
collatieregten in den weg staan ; maar men dringt met te meer
ernst aan op de opheffing van dit regt , voor zoo veel het door
den Koning , hij de aan den Staat toebehoorende collatien, wordt
uitgeoefend.
De Regering mag ten deze niet onopgemerkt laten , dat noch
van de zijde des hoogen Kerkbestuurs der Hervormden , noch
van den kant der belanghebbende gemeenten, klagten , hetzij
over het bestaan , hetzij over de tegenwoordige wijze van uitoefening van dit collatieregt, gehoord worden. Die wijze van
uitoefening sluit dan ook inderdaad uit het denkbeeld , als of
van dit regt gebruik zou worden gemaakt uit zucht om zich
met de regeling der inwendige kerkelijke aangelegenheden in
te laten.
In verband met de hiervoren geplaatste opmerking, en vermits
de Hervormde Kerk in deze oogenblikken bezig is de zaak der
predikants-beroepen te regelen, heeft de Regering het voorzigtig
geoordeeld dit onderwerp thans te laten rusten. Zij zal het
echter gewis niet uit het oog verliezen.
Vroeger mag de benoeming van den predikant, bij het oprigten
van nieuwe standplaatsen, aan den Koning zijn voorbehouden
geworden, in de laatste jaren is dit niet geschied.
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cl. Wordt , hetgeen hier voorkomt , omtrent de verhouding der
Regering tot de Synode der Hervormde Kerk , verstaan van de
betrekking waarin de Regering , volgens de verordeningen , tot
gemelde kerkelijke vergadering verkeert , dan moet men zich
gedragen aan het antwoord reeds in het verslag opgenomen.
Voor zoo verre er ook een andere zin aan de uitdrukking is te
geven , zij hier bijgevoegd , dat de Regering zoodanige welwillende betrekking met het hoogste Kerkbestuur der Hervormden
onderhoudt , als meest geschikt is , om de regten en belangen
van Staat en Kerk, in verband met den tegenwoordigen stand
van zaken , in zamenklank te brengen.
e. Met betrekking tot de reserves kan men mededeelen , dat
de voorstellen waarop gedoeld wordt , destijds buiten gevolg
zijn gebleven , en dat ook sedert van de zijde der Synode geene
aanzoeken of voorstellen aan de Regering zijn gedaan , welke
tot dat onderwerp betrekking zouden hebben.
Naar mate de Regering , waar slechts de gelegenheid geboren
wordt , tracht te doen blijken , dat het haar ernst is met de
zelfstandigheid der Kerk , en naar mate de uitleggingen en
verklaringen der Regering , gepaard met den waarborg van
zelfstandigheid en vrijheid , door de wet van 10 September 1853
verzekerd, •aan de Hervormde Kerk de overtuiging heeft gegeven,
dat de reserves, waarvan de rede is, geenszins beoogen de
Kerk aan banden te leggen, en dat deze, volgens en op den
voet der bedoelde wet , onbelemmerd is in de vrije regeling
van haar inwendig bestuur, ook ten aanzien van die punten,
welke bij de reserves zijn aangevoerd, — naar die mate schijnt
het meer en meer overbodig te worden geacht , om op die bepalingen op eenigerhande wijze terug te komen.
§ 2. De noodzakelijkheid van het behoud van Ministerien
van Eeredienst is op nieuw een punt van onderzoek geweest.
Het wordt bij het verslag erkend , dat de zaak, in beginsel
beschouwd met de zoo dikwijls besprokene en zoo algemeen
bekende argumenten bestreden en verdedigd is; terwijl ten slotte
het derde gezigtspunt, dat, namelijk, hoe ook over de zaak
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zelve worde gedacht, hét oogenblik nog niet gekomen is om
beide Ministerien af te schaften , ook door bestrijders van derzelver behoud is verdedigd.
Blijkens het Voorloopig Verslag over het VII Hoofdstuk van
de Staats-uitgaven, heeft zich, bij de behandeling van dat hoofdstuk , gelijke strijd van gevoelen geopenbaard.
In dezen stand der overweging meent de Regering zich te
moeten bepalen . om hare overtuiging uit te spreken , dat, wat
ook toekomstige toestanden zullen veroorloven of gebieden te
doen , nu althans het oogenblik niet kan geboren zijn om over
het bestaan der Departementen van Eeredienst te beslissen.
Het beginsel van afscheiding van Staat en Kerk , ook in den
ruimsten zin opgevat , kan slechts langzamerhand tot volkomene
toepassing worden gebragt. De Kerkgenootschappen zelve bevinden zich , met betrekking tot hun inwendig bestuur, in een
tijdperk van overgang, en het zoude verwarring doen ontstaan
indien men , in stede van af te scheiden , losscheurde.
Zoolang alzoo deze inrigting van bestuur der Kerkgenootschappen niet is afgeloopen , zoolang de betrekkingen en aanrakingen , welke wel altijd tusschen den Staat en de Kerkgenootschappen zullen blijven bestaan , niet volledig bekend en ,
in verband met eerre definitive inrigting, geregeld zi!n , zoolang
is het raadzaam die takken van het Staatsbestuur, welke naar
aanleiding van het Zesde hoofdstuk der Grondwet bestaan , op
den tegenwoordigen voet te behouden , en wel, zoolang zij als
afzonderlijke administratien aanwezig zijn , met eigene hoofden ,
die zich aan de behandeling der zaken zóó kunnen toewijden,
als van de hoofden van andere Departementen, aan welke de
zaken der Eerediensten bij wege van afdeelingen zouden zijn
toegevoegd, niet te vergen is.
Het is er intusschen verre van laan , dat de Regering, zich
voor dat gevoelen verklarende, daarmede iets zoude wenschen
of beoogen , wat naar overheersching of naar inmenging in het
organismus der Kerkgenootschappen zou kunnen zwemen. Wat
zij wenscht en beoogt is eene goede en op vertrouwen gegronde
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verstandhouding tusschen den Staat en de Kerkgepootschappen ,
te blijven aankweeken , en om in de menigvuldige aanrakingen, waarin zij, meer dan men vermoedt , tot elkander komen,
met de uiterste naauwgezetheid en met het meest voorzigtig
beleid al de verpligtingen te vervullen, die de Grondwet of andere wetten te dezer zake aan den Staat hebben opgelegd. Zij
vermeent te mogen beweren , dat de uitkomsten , in dit opzigt
verkregen en le verkrijgen . in het voordeel van afzonderlijke,
verantwoordelijke Ministers van Eeredienst pleiten en zullen pleiten.
Mogen overigens de tegenwoordige hoofden dier Departementen
geen deel hebben genomen aan discussien betrekkelijk wetsontwerpen of aangelegenheden , waarvan de verdediging of behandeling in de Kamers bepaaldelijk aan andere Ministers toebehoort, dan volgt hieruit niet, dat zij zich ten aanzien van
zoodanige onderwerpen ook buiten die bemoeijenis houden,
welke hunne plaats in den Raad van Ministers medebrengt;
terwijl in het bijzonder met opzigt tot de onderwerpen , waarvan hier de rede is, niet moet worden uit het oog verloren ,
dat zij bij de Staten-Generaal waren aanhangig geworden op
een tijdstip, dat de tegenwoordige Ministers voor de Zaken der
Eerediensten nog niet waren opgetreden.
Bij het onderzoek in de afdeelingen der TWEEDE KAMER van
het wets-ontwerp tot vaststelling van het VIP" hoofdstuk der
Staats-begrooting voor 1855 , betreffende het Departement voor
de Zaken der R. K. Eeredienst, werden een tweetal algemeene
aanmerkingen gemaakt, welke, volgens het Voorloopig Verslag
van den 7 October 1854 , luiden als volgt
§ 1. Door enkele leden is teruggekomen op de vraag, of het
wel noodig en nuttig te achten zij , dat ook aan het hoofd van
dit Departement een afzonderlijk Minister geplaatst hlijve. Zij
toonden zich , onder verwijzing naar het vroeger deswege aangevoerde, voor eene ontkennende beantwoording dier vraag
gestemd. Andere leden echter meenden te moeten herhalen, dat
zoo welligt in het afgetrokkene de opdragt van het Departement
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voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan een afzonderlijk Minister minder noodzakelijk kon worden geacht , in
de bijzondere omstandigheden , waarin men thans nog hier te
lande verkeert, redenen genoeg gelegen zijn, om deze opdragt
als wenschelijk en overeenkomstig met het welbegrepen 4 belang
van den Staat te beschouwen.
§ 2. Ofschoon men van de mededeelingen , in de Memorie
van Toelichting tot dit hoofdstuk vervat, met belangstelling kennis
heeft genomen , hebben daarbij gebezigde uitdrukkingen , bij
eenige leden zekere mate van beduchtheid doen ontstaan , of de
Regering, ten aanzien der bemoeijenis met de inwendige zaken
van het Kerkgenootschap, ook verder zou kunnen gaan dan de
perken door de Grondwet en de wet van 10 September 1853
gesteld. Die leden oordeelden het dan ook niet geheel overbodig,
eene waarschuwende stem tegen het overschrijden dier perken
te doen hooren. Vele andere leden konden niet toegeven , dat
er genoegzame aanleiding voor het geven van zoodanigen wenk
bestond. Hunnes inziens was de bedoeling , waarmede de Minister de bedoelde mededeeling gedaan had , ligt te raden en
niet te misprijzen. De daarbij gebezigde uitdrukkingen lieten
zich , naar dit gevoelen , zeer goed verdedigen.
Hierop werd het volgende, bij de Memorie van Beantwoording van den 3 November 1854 , aangemerkt.
§ I. Ten aanzien van het bij deze eerste paragraaph besprokene , meent men te kunnen volstaan met eene verwijzing naar
het des betreffende regerings-antwoord op het Voorloopig Verslag
omtrent het VIP. hoofdstuk.
Met het oog op dat antwoord zal, vertrouwt men, worden
begrepen en gebillijkt de onthouding voor alsnu van een opzettelijk onderzoek der vraag, wat in het bijzonder de eigenaardig practische toestand in betrekking tot het Roomsch
Katholijk Kerkgenootschap, ook uit een zuiver staatkundig
gezigtspunt , zou kunnen geacht worden te eischen of raadzaam
te maken.
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§ 2. De Regering is zich niet bewust van bij de Memorie
van Toelichting uitdrukkingen te hebben gebezigd, welke grond
zouden kunnen geven aan de bij deze paragraaph van het
Verslag geuite beduchtheid.
Het ligt in haar beginsel , en zeer bepaaldelijk in dat van
de beide hoofden der Ministerien van Eeredienst , om ten aanzien der bemoeijenis met de aangelegenheden van het Kerkgenootschap , de perken , door de Grondwet en de wet gesteld,
streng in . acht te nemen ; in het allerminst zou eene overschrijding dier perken kunnen strooken met hare inzigten en bedoelingen.
Zij neemt de gedane waarschuwing , als geheel met hare
zienswijze overeenstemmende, gaarne over, en zal er een spoorslag te meer in vinden , om ten deze de uiterste naauwgezetheid
in acht te nemen.
Het binnen hare juiste grens houden der betrekkingen , die
ae Grondwet tusschen den Staat en de Kerk heeft daargesteld,
vordert, ook naar de overtuiging der Regering , de meeste
omzigtigheid.
Onder in achtneming daarvan is haar streven om door eene
goede verstandhouding , op wederkeerig vertrouwen gevestigd,
eene anders zeer moeijelijke taak te vergemakkelijken en in
beider belang, doch tevens met behoud van ieders regten,
vruchtbaar te maken.
Men verlieze niet uit het oog , dat de talrijke punten van
aanraking, welke zich uit den aard der zaak tusschen Kerk en
Staat aanhoudend voordoen, en die het gevolg zijn van de uit
de Grondwet en andere wetten voortvloeijende verpligtingeo,
het doen heerschen van overeenstemming noodzakelijk maken.
De zorg dat de Kerkgenootschappen zich houden binnen de
palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, moet
door de aankweeking eener goede verstandhouding merkelijk
worden verligt, en in zijne verhouding tot de Kerk is het voor
den Staat gewis de meest gewenschte toestand, als hij met eerre
ijverige betrachting van den hem opgelegden en in zijn eigen
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belang niet te miskennen beschermingspligt , de Kerkgenootschappen door eene stemming van welwillendheid en vertrouwen , niet door noodelooze en- wrevelwekkende banden , aan
zich bindt en daardoor van zelf het practisch terrein vernaauwt, waarop de werking van den toezigtspligt zich behoeft
te doen gevoelen.
De Regering vertrouwt, dat eene welwillende zamenwerking
ter bereiking van de hier bedoelde overeenstemming, vooral in
betrekking tot de kerkelijke aangelegenheden , wier regeling op
nieuw moet plaats hebben, niet zal misprezen, noch kan gewraakt worden, zelfs niet door hen, die liet beginsel der
scheiding van Kerk en Staat , ook buiten de palen door de
Grondwet gesteld, zouden wenschen uit te breiden.
Bij de op den 7 December 1854 geopende beraadslaging over
het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1855,
werd door enkele leden over de instandhouding der Departe
menten van Eeredienst gesproken. Deze instandhouding werd
bestreden en verdedigd , terwijl de Minister voor de Zaken der
Hervormde Eeredienst daaromtrent en aangaande een paar andere algemeene punten , het volgende in het midden bragt :
((Mijnheer de Voorzitter , het is voor mij eene moeijelijke
taak, voor de eerste maal in deze vergadering optredende, te
moeten spreken als pro dorno. Men heeft aangetast, gelijk dit
reeds meerdere jaren het geval is geweest, het bestaan van de
Departementen voor de Eerediensten. Dit is geschied op verschillende gronden. Ik zal echter nu niet treden in een onderzoek van al de consideratien , welke vóór en tegen het bestaan
van de Departementen voor de Eerediensten zouden kunnen
worden aangevoerd, omdat dit onderwerp in zekeren zin mag
geacht worden te zijn uitgeput.
Ik zal mij bepalen bij die punten, welke hier zijn ter sprake
gebragt.
Twee redenaars hebben zich over het bestaan van de Departementen van Hervormde Eeredienst en van de Roomsch Katholijke
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Eeredienst bezwaard gevoeld. De een , omdat hij meende, dat
de Kerkgenootschappen niet behoorden vertegenwoordigd te
worden in den raad van Ministers ; in den Ministerraad werden
alleen behandeld de burgerlijke zaken en daarmede had de Kerk
niets te maken. Een ander spreker daarentegen heeft zich —
indien ik ten minste zijne redenering wel heb begrepen — daarover beklaagd , dat de Kerkgenootschappen in den Raad van
Ministers niet genoeg zouden vertegenwoordigd zijn.
Ik geloof , Mijnheer de Voorzitter , dat beide sprekers ten
deze niet te zeer aan bekommering behooren toe te geven. De
Raad van Ministers is wel is waar geen Staats-ligchaam , het is
eene vereeniging van de hooge Staats-dienaren , hoofden van de
departementen van algemeen bestuur, om onderling te beraadslagen over den algemeenen gang der regeringszaken en over
de algemeene belangen van den Staat. Tot die Staatsbelangen
behoort ook voorzeker het onderwerp der Godsdienst, behooren
ook de belangen der Kerkgenootschappen. De Regering volgt
daarin de aanwijzing , gegeven door de Grondwet zelve , die
eene reeks van bepalingen heeft opgenomen in een afzonderlijk
hoofdstuk over de Godsdienst en de daaraan toegewijde Kerkgenootschappen. De belangen van de Kerkgenootschappen worden
dus ook in zoover als belangen van den Staat vertegenwoordigd
in den Ministerraad, zonder dat daarom de Kerk ingrijpt in de
regten en belangen van den Staat.
Een ander redenaar (de heer van Eck) heeft zich verklaard
tegen het bestaan van afzonderlijke Departementen voor de Eerediensten, omdat liet hem niet genoeg gebleken was, welke punten
er nog waren overgebleven ter organisatie der Kerkgenootschappen ; hij heeft gevraagd , of deze punten niet zouden kunnen
worden behandeld door de hoofden van andere Departementen.
Te dien aanzien behoef ik slechts te wijzen op den toestand ,
waarin op di: oogenblik nog verkeeren het grootste onzer Kerkgenootschappen, het Hervormde en tevens het Kerkgenootschap
der Israëliten. Het Hervormd Kerkgenootschap heeft , wel is
waar, zijne 'algerneene organisatie, zijn algemeen reglement ,
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maar er bestaan nog een aantal reglementen , afkomstig uit een
vroeger tijdvak , toen er eene innige verhouding bestond tusschen Kerk en Staat , krachtens welke -- indien ik mij dus mag
uitdrukken -- de Minister voor de Zaken dier Eeredienst daarbij
Bene bijzondere rol te vervullen heeft. Die reglementen worden
door de Kerk herzien , maar die herziening gaat uit den aard
zelven eener delibererende Kerkvergadering , die slechts gedurende korten tijd bijeenkomt , langzaam voort.
Even zoo is het gelegen met de organisatie van het Israelitisch
Kerkgenootschap. Er is ee ri e vergadering bijeengeroepen , om
over de belangen van dat Kerkgenootschap te beraadslagen. Die
vergadering heeft een reglement ontworpen ; dat reglement is
aan de Regering aangeboden en door haar gesteld in handen
van de hoofdcommissie voor de Zaken van de Israeliten, die
daarover onlangs een zeer uitvoerig rapport heeft uitgebragt,
hetwelk thans aan fret onderzoek van de Regering is onderworpen. Daarin komen verscheidene vraagstukken voor, die van
een moeijelijken en teederen aard zijn en nog veel overweging
zullen vorderen. Ondertusschen is ook dat Kerkgenootschap nog
altijd door naauwe banden met de Regering vereenigd.
Ik beken dat het vorige Kabinet de behandeling van die zaken
had toevertrouwd aan de hoofden van andere Departementen.
Dat Ministerie heeft dit evenwel altijd voorgesteld als eene proefneming , als een voorloopig middel van bezuiniging. Het helde
over tot de opheffing van de Departementen voor de Eeredienst,
maar het heeft zelf het bezwaar daarvan ingezien. Toen nu
het tegenwoordige Ministerie aan het bestuur kwam , heeft het
gemeend deze proefneming als afgeloopen te moeten beschouwen.
Het is van oordeel geweest , dat het op den duur moeijelijk was
twee ligchamen van ongelijke grootte, van verschillenden gang
en beweging , te plaatsen onder één hoofd , zonder dat het kleinere
ligchaam veel last zou hebben van zijn' grooteren tweeling.
Het heeft begrepen , dat zelfstandige, verantwoordelijke Staatsdienaars , aan het hoofd dier Departementen geplaatst , de beste
en meest geschikte punten van aanraking zouden opleveren
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tusschen het Staatsbestuur en het bestuur of de hoofden der
Kerkgenootschappen.
Een ander geacht redenaar had nog wel leven aan dat Departement van Eeredienst willen gunnen , ware het niet , dat hij
zich bezwaard vond door het stilzwijgen , dat door het hoofd
van dat Departement bij belangrijke debatten is in acht genomen.
Bij de vroegere debatten heb ik mij opzettelijk van deelneming
aan de discussie onthouden, omdat de ontwerpen, die toen behandeld zijn geworden , waren ingebragt (zoo als ik in de Memorie van Beantwoording heb gezegd) op een tijdstip , voorafgaande aan mijne benoeming tot hoofd van dat Departement :
en in de debatten van de laatste dagen heb ik mij niet gemengd , omdat door mijn ambtgenoot voor de Binnenlandsche
Zaken, mijns inziens , alles gezegd is, wat daaromtrent kon
worden te berde gebragt , zoodat het onnoodig zou geweest
zijn van mijne zijde daar iets bij te voegen. Ik geloof bovendien , dat , indien ik bij die gelegenheid het woord had opgevat ,
ik weinig troostrijks voor den spreker , die mij dit heeft voorgeworpen , zou hebben kunnen zeggen; want ik zou dan verpligt
geweest zijn hen te wijzen op de omstandigheid, dat nog in
1850 de Synode der Hervormde Kerk zich tot de Regering gewend heeft , om aan deze te verzoeken , dat de theologische
faculteiten hij de hooge scholen zouden worden in stand gehouden , ten einde te dienen tot kweekscholen van de toekomstige
leeraren der Hervormde Kerk.
Ik zou dan ook dien geachten spreker hebben moeten wijzen
op de omstandigheid , dat de Synode der Hervormde Kerk zich
in der tijd heeft gewend tot de Regering, om invloed te hebben
op de benoeming van hoogleeraren in de theologische faculteit,
en dat de Regering zich toen van haren kant niet ongenegen
heeft betoond, om op vertrouwelijke wijze de Synode te raadplegen bij de benoeming van die hoogleeraren , maar dat de
Synode dat aanbod, zoo als het daar lag, niet heeft aangenomen.
Indien echter de tegenwoordige Regering heeft geoordeeld de
Departementen van Eeredienst te moeten behouden en te moeten
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voorzien van eigen hoofden , dan is dit geenszins geschied met
het oogmerk , om de onnoodige aanraking , welke nog tusschen de Kerkbesturen en den Staat bestaat , te blijven bestendigen , veel min te vermenigvuldigen , maar juist omdat die
Regering van oordeel was , dat de scheiding van Kerk en
Staat , overeenkomstig de voorschriften der Grondwet en volgens
de belangen van Staat en Kerk , niet beter zou kunnen worden
bevorderd dan door Staatsdienaren , die van den geest der
Regering in dit opzigt doordrongen waren , en dat dit niet
moest worden overgelaten aan Departementen , die onder andere
hoofden geplaatst zijn.
Maar , heeft een ander redenaar gezegd , zoo dan nog het
Departement van Hervormde Eeredienst zal gespaard worden,
dan moet het ook handelen , en in dit opzigt heeft die redenaar ,
gelijk ook een ander redenaar , voornamelijk gewezen op het
Collatieregt. Het is bij het stellen der Memorie van Beantwoording mijn oogmerk niet geweest te kennen te geven , dat ik
het Collatieregt wensch te behouden , maar mijn oogmerk is
alleen geweest te doen zien , dat de Regering zich nog niet genoeg ingelicht acht. Dat Collatieregt is vooral in deze Kamer
herhaaldelijk aangevallen geworden , maar ik heb mij , bij het
aanvaarden van het Departement , gevraagd , of ook bij de
Kerk zelve zulk een tegenzin tegen dat Collatieregt bestond en
ik heb bevonden, dat in het jaar 1847 eene speciale commissie
uit de Synodale commissie dat geheele onderwerp met aandacht
en naauwkeurigheid heeft onderzocht, na te hebben geraadpleegd
de provinciale Kerkbesturen. In het rapport , dat die commissie
vervolgens heeft nitgebragt, erkent zij het vele goede dat door
het Collatieregt in de Hervormde Kerk is tot stand gebragt ,
en ten opzigte van het Koninklijk collatieregt maakt die commissie niet ééne aanmerking , maar zij geef^r t integendeel eene
lofspraak aan de wijze, waarop dat collatieregt wordt uitgeoefend. Die commissie heeft toen voorgesteld eenige maatregelen
te nemen, ten einde de moeijelijkheden, welke uit het Collatieregt ontstonden , eenigermate af te wenden. De Synodale com-
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missie heeft zich met die voorstellen van hare speciale commissie
niet vereenigd en zij heeft andere voorstellen aan de Synode der
fervormde Kerk gedaan. Aan het hoofd van die voorstellen
stond dit , om aan den Koning te verzoeken , het besluit van
den Souvereinen Vorst, van Februarij 1815, omtrent de uitoefening van het volstrekte collatieregt , in te trekken. De Synode
heeft zich daarmede vereenigd ; het adres is aan den Koning
aangeboden en overeenkomstig het verzoek van de Synode is
het besluit ingetrokken. Toen nu de uitslag van het verzoek aan
de Synode en aan de „Synodale commissie is kenbaar gemaakt ,
hebben zij met den toenmaligen staat van zaken van het collatieregt, zoo het schijnt , volkomen genoegen genomen en op dat
oogenblik geene meerdere maatregelen noodig gekeurd. Dat dit
nog het geval is , mag misschien hieruit worden afgeleid , dat
in het Algemeen Reglement van de Hervormde Kerk van het
jaar 1851, in art 24, deze bepaling is opgenomen :
«Wettig verkregen regteu van collatoren en tloreenpligtigen
»worden geeerbiedigd , tot zij door wet of overeenkomst zullen
»zijn opgeheven. Tegen die verkeerdheden of misbruiken, die
»met het bestaan of de uitoefening van dit regt gepaard gaan
»of daarbij plaats kunnen hebben , zullen door de Kerk de
»noodige maatregelen worden genomen of uitgelokt. »
Het is mij, niet bekend , Mijnheer de Voorzitter , dat na het
vaststellen dezer bepaling door de Kerk eenige pogingen zijn
aangewend , eenige demarche zou zijn gedaan , om dergelijke
maatregelen , als waarvan hier sprake is , nit te lokken. Ik
meen daaruit te mogen afleiden , dat de bezwaren , die tegen
het Collatieregt en speciaal tegen het Koninklijk Collatieregt zijn
aangevoerd , niet zoo algemeen worden gevoeld.
Een ander redenaar heeft zich bezwaard gevoeld over het
antwoord gegeven omtrent het punt van de reserves. Die redenaar is van oordeel, dat die reserves niet overeenkomen met
de Grondwet. Het valt mij moeijelijk, Mijnheer de Voorzitter,
dat beweren te weerspreken, omdat ik niet gehoord , althans
niet verstaan heb de gronden , die door dien redenaar zijn
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aangevoerd, waarom hij beweert , dat die reserves niet met de
Grondwet overeenkomen.
De Koning had de bevoegdheid om het Hem aangeboden
algemeen reglement goed te keuren of niet goed te keuren. Hij
had dus ook, dunkt mij, de bevoegdheid om aan die goedkeuring zekere voorwaarden te verbinden, immers daarbij te
voegen zekere uitdrukkingen , waardoor geexpliceerd werd de
goedkeuring aan dit Reglement verleend.
Die reserves hebben in der tijd een zeer onaangenamen indruk
gemaakt. Dit is zeer verklaarbaar , wanneer men ze in verband
brengt met de verzekering, in der tijd door de Regering gegeven,
dat de Kerk volkomen vrij was om zich te organiseren. Men
had zich niet voorgesteld, dat aan deze organisatie zekere voorwaarden, zekere beperkingen zouden verbonden zijn. Die indruk
heeft te weeg gebragt , dat men aanvankelijk misschien meer
hartstogtelijk dan naauwkeurig de reserves heeft onderzocht.
De tijd evenwel , die sedert verloopen is , heeft ook deze wonde,
zoo ik geloof, aanmerkelijk gelenigd. De Regering heeft de
gelegenheid gehad om zich te verklaren over den zin , waarin
die reserves moesten worden opgevat. De Kerk heeft van haren
kant de gelegenheid gehad te ondervinden op welke wijze de
reserves door de Regering worden toegepast. En nu geloof ik ,
dat van beide kanten, immers ook van den kant der Kerk,
die geen verdere pogingen heeft aangewend om de beperkingen
te doen intrekken , het daarvoor kan worden gehouden dat dit
verschil — zoo het een verschil mag heeten -- tot beider genoegen is beslecht.
Ik moet dit nog ten slotte doen opmerken, dat in elk geval
de reserves bezwaarlijk naar het verlangen van den spreker uit
Zeeland (den heer van Eck) , alle kunnen ingetrokken worden.
Daaronder toch zijn er die zouden bestaan, al waren zij niet
geschreven. Ik neem maar tot voorbeeld de elfde, waarin gesproken wordt van de meerdere kosten , die de inrigting van
de kerkelijke organisatie zou kunnen te weeg brengen. In die
elfde reserve lees ik : u Dat onze bekrachtiging van het Algemeen
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».Reglement geen grond zal kunnen opleveren , om van Staats
»wege voorziening in te roepen in de meerdere kosten, welke
»het Kerkbestuur hetzij door meer talrijke vergaderingen van
»de Synode of anderzins, mogt vorderen. »
Het was misschien geen onnuttige precautie van de Regering
om •aan het Kerkgenootschap te doen gevoelen , dat de goedkeuring niet per se zou medebrengen het goedmaken van de
meerdere kosten, die uit de organisatie zou kunnen voortvloeijen.
Maar nu eenmaal die reserve geschreven is, zou uit de intrekking
daarvan de gevolgtrekking kunnen voortvloeijen , dat men die
meerdere kosten moest goed maken. Dit evenwel kan de bedoeling van den geachten spreker niet zijn.
Men aou dus moeten overgaan , wilde men die reserves intrekken , om ze in te trekken onder reserve, en om dat voor
te stellen, Mijnheer de Voorzitter, daartoe zou mij de moed
ontbreken. »
Bij de voortzetting dier beraadslaging op den 8 December.
1854 werden nog nadere beschouwingen terzelfder zake in het
midden gebragt ; waarop , door den Minister voor de Zaken der
Hervormde Eeredienst , in voege als volgt werd geantwoord:
Mijnheer de Voorzitter , de, vraag omtrent het bestaan der
Departementen van Eeredienst is heden op nieuw ter sprake
gebragt.
De redenaar uit Zeeland (de heer van Eck) heeft zich niet
bevredigd gevonden door de redenen , welke ik gisteren heb
aangevoerd om aan te toonen, dat het , althans op dit oogenblik , noodig was de Departementen van Eeredienst te behouden.
Ik druk op de uitdrukking op dit oogenblik. Want wij spreken
nu niet van hetgeen in het vervolg zal kunnen gebeuren. Wanneer de Kerkgenootschappen *in normalen toestand zullen*zijn
gekomen, wanneer men zal kennen de difinitieve inrigting en
den omvang van de behoefte dier Kerkgenootschappen, dan zal
men kunnen bepalen de werkelijke verhouding der Kerk tot den
Staat, dan eerst, dunkt mij , zal het de tijd zijn te beslissen,
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aan welke organen van de Staatsmagt de behandeling der kerkelijke aangelegenheden in overeenstemming met de Grondwet
en andere wetten zal kunnen worden opgedragen. Maar zoolang
dit het geval niet is, zoolang nog reglementen bestaan , afkomstig uit een tijdvak , dat de meest innige verhouding bestond
tusschen Staat en Kerk , zoolang zal het noodig zijn , dat die
Departementen blijven aangehouden en van eigen hoofden voorzien. Ik zou den spreker uit Zeeland moeten verzoeken kennis
te nemen van die reglementen, ten einde zich te overtuigen ,
hoe noodig het is , dat er gedurende den tijd , dat de herziening der reglementen plaats heeft, hoofden bij die Departementen
gesteld zijn. Het zou niet moeijelijk vallen die Departementen op
te heffen , maar ik zou vreezen , dat alsdan de schrgomeljkste
verwarring daarvan het gevolg zou zijn. Men moet altijd in het
oog houden , dat het bestuur van het Hervormd , en ook van
het Israelitisch Kerkgenootschap niet zoo is ingerigt , dat de
medewerking der Regering , op den voet der reglementen zou
kunnen worden ontbeerd.
Het vorige Ministerie , ofschoon overhellende tot de opheffing
der Departementen van Eeredienst , is altijd daarvan uitgegaan,
dat de finale opheffing zou moeten worden afhankelijk gesteld
van den afloop der hierziening van de reglementen. Het heeft
gewaarschuwd tegen oververijlde afbreking van het bestaande ,
en ik geloof dat men aan dat Ministerie dank verschuldigd is
van niet te hebben toegegeven aan de hartstogtelijke stemmen ,
die gehoord werden toen de kreet van scheiding van Kerk en
Staat geslaakt werd.
Diezelfde spreker heeft zich daarover beklaagd , dat de Minister der Hervormde Eeredienst zou hebben te kennen gegeven , dat het bestaan van dat Ministerie noodig is , ten einde
mede te werken tot de herziening dier reglementen. Dit is de
bedoeling niet. De bedoeling is, dat de Minister van zijn kant
helpe bevorderen de opheffing van die onnoodige banden , die
nog mogten bestaan tusschen Kerkbesturen en Staatsbestuur. De
Kerkgenootschappen zelve zijn , zoo als ook door den spreker
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uit Arnhem (den heir de Kempenaar) is opgemerkt , volkomen
vrij om hunne reglementen te wijzigen en te bewerken op zoodanige wijze als zij dit zullen goed vinden.
Eindelijk heeft ook de spreker uit Maastricht (de heer Thorbecke) zijne stem uitgebragt omtrent het bestaan van afzonderlijke Ministerien van Eeredienst. Ik geloof, dat de zienswijze van
dien spreker , zoo als die daar is voorgedragen , niet meer bevat
dan hetgeen reeds vroeger door hem bij verschillende gelegenheden is te kennen gegeven. Ik deel in zijn gevoelen niet, dat
het bestaan van afzonderlijke Ministerien van Eeredienst, en
bepaald van Ministers bij die Departementen belemmerend zou
zijn voor de vrijheid der Kerkgenootschappen, belemmerend voor
het Staatsbestuur. Ik zou veeleer gelooven , dat het losmaken
van die banden , het betamelijk losmaken van die banden ,
zoover de Grondwet dit gedoogt (want tene geheele losmaking
zal nooit tot stand kunnen worden gebragt en dit is, geloof
ik , ook door het vorige Ministerie erkend) , dat die betamelijke
losmaking zeg ik, van de banden van Staat en Kerk, alleen zal
kunnen worden tot stand gebragt door Ministers , die doordrongen zijn van dit beginsel en die zich geheel aan hunne
betrekking kunnen toewijden. »
Nog sprak de Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst over hetzelfde onderwerp. Hij betoogde in de eerste
plaats, dat het Koninklijk praerogatief, de bevoegdheid om
ministeriele Departementen in te stellen en er de hoofden van
te benoemen , niet intact zou blijven , wanneer liet, door het
afstemmen der begrooting, alleen omdat daarop Ministers van
Eeredienst met hunne bezoldigingen voorkomen , werkeloos zou
kunnen worden gemaakt. In de tweede plaats deed hij uitkomen ,
dat de taak van een Minister van Eeredienst zich wijder uitstrekt, dan tot het verdedigen van wetten , welke door andere
Ministers worden voorgedragen , en het alzoo niet opgaat tot
de nutteloosheid der Ministers van Eeredienst te besluiten, omdat
zij geen deel genomen hadden aan de beraadslagingen over ver-
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schillende, door een der sprekers opgenoemde wetsontwerpen ,
waarin de Kerkgenootschappen kunnen geacht worden meer of
min betrokken te zijn. Hij merkte op, dat hun eerste pligt
is , de vrijheid der Kerkgenootschappen te bevorderen en te beschermen , en dat het eene edele , staatkundige en vooral regtvaardige gedachte van wijlen Koning WILLEM II was , toen hij
voor het eerst de Directeuren-Generaal voor de Zaken der Eerediensten als Ministers deed optreden. «Die gedachte, » zeide de
Minister , «was een blijk van echt practische beteekenis , want
» het bestaan van Ministerien van Eeredienst is eene bij uitstek
» practische vraag in ons land. Het zou te betreuren zijn indien
» de grond , die deze gedachte aan dien Vorst ingaf , wegviel.
» Want wat zou gebeuren ? De zaken, die de Eeredienst be»treffen en waaraan , wat men er ook van zegge moge , de
» teederste, de gewigtigste en zoo ligt kwetsbare belangen zijn
» verbonden , die zaken zouden behandeld worden als bijzaken
» door een Minister , die ze niet genoeg kende en niet genoeg
» was doorgedrongen in de eigenaardigheden van de Kerkge» nootschappen , en zouden overgaan in de handen der bureau
» cratie. En ik wil het gevraagd hebben : kunt gij in ons land
» iets gevaarlijker doen dan aangelegenheden , die in betrekking
» staan met de teederste belangen van Godsdienst , ter behande» ling en beslissing laten alleen van eerre bureaucratie?»
Ten aanzien der opvatting van art. 168 der Grondwet , waarover een der sprekers had uitgewijd, merkte de voornoemde
Minister ten slotte nog aan : «Indien het onbezoldigd laten der
»leeraars, die tijdens het emaneren der Grondwet er niét waren
» of geene bezoldiging genoten , kon geacht worden met de
»Grondwet in overeenstemming te zijn, dan zou de Grondwet»gever hebben geschreven èn eene overtolligheid èn een onregt.
» Eene overtolligheid, omdat het wel van zelf spreekt, dat aan
»don wetgever is overgelaten , om bezoldigingen toe te kennen,
» ja dan neen. Een onregt, want hoe verklaart gij u , Mijne
» meeren , het denkbeeld van den Grondwetgever , dat hij de
destijds genoten bezoldigingen èn in de Grondwet èa voor
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»`altijd zoude hebben gewaarborgd , en dat hij daar naast zoude
» hebben gesteld niets meer dan eene bloote mogelijkheid , om
» te kunnen bezoldigen andere leeraars , die dezelfde roeping
» vervullen , hetzelfde leeraarsambt waarnemen ? Dit is , geloof
» ik, een denkbeeld, dat men op het minst aan de Grondwet
» niet mag toeschrijven.»
Nadat nog enkele woorden te dier zake waren gewisseld, is
de beraadslaging over het Zesde hoofdstuk gesloten , het eerste
artikel (Traktement van den Minister) met 46 tegen 15 stemmen
en het geheele hoofdstuk met 57 tegen 5 stemmen aangenomen.
In dezelfde zitting van den 8 December 1854 werd het eerste
artikel van het Zevende hoofdstuk (Departement voor de Zaken
van de Roomsch Satholijke Eeredienst) met 47 tegen 15 stemmen
en het geheele hoofdstuk met 57 tegen § stemmen , zonder beraadslaging aangenomen.
Bij het onderzoek dier beide hoofdstukken in de afdeelingen
der EERSTE KAMER werd , blijkens het verslag van den 23 December 1854, in betrekking tot het zesde hoofdstuk slechts het
volgende aangemerkt :
((Ofschoon de meeste leden der Kamer voor het tegenwoordige
»konden berusten in het behoud der beide Departementen voor
»de Zaken der Eerediensten , onder het toezigt van afzonderlijke
»Ministers , hebben enkele leden daarbij te kennen gegeven , dat
»zij daardoor geenszins geacht wilden worden voor de toekomst
»hunne goedkeuring te verleenen aan deze administratien , en
»nog veel minder aan het behoud van afzonderlijke hoofden van
»die Departementen.»
Daarop is door de Regering geantwoord: « dat het hare be»doeling niet is, om, in den tegenwoordigen stand der zaak,
»aan het over dit of het volgende VII e hoofdstuk uit te brengen
»votum eene voor de toekomst meer verbindende strekking te
»hechten , dan uit den aard der stemming over eene éénjarige
»Staats-begrooting voortvloeit ; » — en n dat zij , in verband
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»hiermede, gelooft zich te mogen onthouden van thans in eene
»beschouwing te treden van hetgeen dit onderwerp in het al»gemeen betreft, en van hetgeen weer bijzonder door enkele
»leden over het behoud van afzonderlijke Departementen van
»Eeredienst , onder eigene hoofden , is te kennen gegeven. »
In de zitting van den 29 December 1854 werd , nadat slechts
één lid zijne beschouwing over het in het verslag besproken
onderwerp had medegedeeld, het Zesde hoofdstuk met algemeene
stemmen (31) aangenomen.
De beraadslaging over het Zevende hoofdstuk (Departement
voor de Zaken der Roomsch Batholijke Eeredienst), in diezelfde
zitting geopend en ten einde gebragt , heeft aanleiding gegeven
tot de volgende rede van den Minister van dat Departement:
«Het is mij een genoegen den geachten spreker uit Zeeland
te kunnen geruststellen ten aanzien van een bezwaar, door hem
reeds verleden jaar, bij gelegenheid van de behandeling van het
Vild e hoofdstuk geopperd. Ik vlei mij dat bezwaar volledig te
zullen kunnen opheffen. Die geachte afgevaardigde gaat uit van het
begrip, dat de bezoldigingen , die aan de Kerkvoogden , opgetreden bij de nieuwe organisatie van het Roomsch Katholijk
Kerkgenootschap, zijn toegekend , zoude medebrengen een beginsel van verpligte bezoldiging, die voort zoude vloeijen uit
elke reorganisatie van welk Kerkgenootschap en van welken
omvang dan ook. Wat is het geval ? Het Roomsch Katholijk
Kerkgenootschap heeft, ten gevolge van de onlangs daaraan
gegeven nieuwe organisatie, verkregen een nieuw kerkelijk bestuur, dat zich oplost in een veranderden vorm van dat bestuur,
vorm die jaren rugwaarts altijd is te gemoet gezien , en wel
zoo zeer, dat geene enkele begrooting vèèr 1850 is vastgesteld,
waarin niet het vooruitzigt op die te wachten organisatie en
het daarnit voort te vloeijen veranderd bestuur is uitgedrukt.
Het geldt dus niet , Mijne Meeren , een kerkelijk bestuur, ontstaan uit eene organisatie die een nieuw en onverwacht aanzien
van het Kerkgenootschap heeft gegeven, maar een bestuur, dat
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uit het concordaat van 1827, zoo dat uitvoering had erlan .
zou zijn vo rtgevloeid, maar dat thans hij het wegvallen van
die conventie tusschen den Paus en het Nederlandsch Gouvera
nemént, een uitvloeisel is geworden van het beginsel van vrije
organisatie. En wat is nu uit die nieuwe organisatie voortgevloeid? Dat in de plaats van drie Vicarii Apostolici en van een
Vice-Superior, die namens den Paus hier aan het hoofd der
Nederlandsche Missie stond , zijn opgetreden één Aartsbisschop
en vier Bisschoppen. Het artikel , dat bestemd is om te dekken
de bezoldigingen van die Bisschoppen , is uitgetrokken onder de
algemeene omschrijving van Kerkelijk bestuur. De bezoldigingen
daaronder begrepen voor den Aartsbisschop en de Bisschoppenra
-- en dit wensch ik vooral aan de aandacht van den geachten
spreker aan te bevelen -- bedragen slechts f 12,500. Nu was
aan het voormalig kerkelijk bestuur, reeds vóór 1815 en dus
vóór de invoering van de Grondwet van dat jaar, toegekend
als bezoldiging eene totale som van f 14,800. Die som was
zamengesteld uit f 5000, die aan de twee Kerkvoogden in
Noordbrabant reeds in 1804 waren toegestaan , uit de geestelijke
goederen, die in bezit waren genomen in die provincie, en uit
f 6100, die in 1,314 als jaarwedden aan de Aartspriesters en
aan de landdekens in de Hollandsche Zending waren verleend.
Het Hertogdom Limburg heeft vóór zijnen terugkeer onder de
Grondwet van 1840 deel uitgemaakt van het Bisdom van Luik;
stelt men het Linnburgsche gedeelte van (le Luiksche diocees op
een derde van dat Bisdom, dan verkrijgt men uit de jaarwedde
van den Bisschop van Luik, tot f 11,150, voor dat een derde
f 3,700. De drie sommen nu zamen gevoegd maken het bedrag
tilt %an f 14,800. De bezoldiging van het kerkelijk bestuur van
het ttoomsch Katholijk Kerkgenootschap is op dit oogenblak
beneden hel bedrag van hetgeen , waarop dat Kerkgenootschap
uit kraclnte der Grondwet regt zou hebben.
En nu meen ik vleze vraag aan den geachten spreker uit Zeeland te mogen voorleggen. Indien het Kerkgenootschap op (lit
oogenblik en met de bezoldigingen , zoo als ze nu aan zijn be_
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stuur zijn toegekend , niet meer, maar minder geniet dan waarop
het grondwettig aanspraak heeft , zal clan door die toegekende
bezoldigingen eenige nieuwe en voor de toekomst bedenkelijke
verpligting worden erkend ? Ik kan ter meerdere geruststelling
van den geachten spreker uit Zeeland nog dit zeggen , dat al
ware ook het bedrag der bezoldiging van het nieuwe Roomsch
Katholijk Kerkbestuur uitgetrokken boven de som dan waarop
een bepaald grondwettig reet is verkregen , dan nog zou daaruit
geenszins eenige verpligting voor eventuele nieuwe organisatien
op grootere schaal kunnen voortvloeijen. Ik mag bij deze gelegenheid wijzen op een feit , dat misschien niet genoeg bekend
is , maar dat zal getuigen van de uiterste zorg en naauwgezetheid, waarmede ten aanzien van het finantiele wordt gehandeld
als het bezoldigingen geldt ten behoeve van het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap of zijne leeraars.
In de hoofdstad des Rijks genieten de leeraren van dit Kerkgenootschap tot nog toe geen enkelen cent uit de schatkist ,
omdat de Regering heeft gemeend , dat het aantal daar aanwezige statiën met kerkleeraren te ;;root was voor de behoefte.
Amsterdam telt binnen zijne muren 16, en extra muros 2, te
zamen 18 pastoors. Alleen op grond dat men dit getal , in betrekking tot den last die uit het bezoldigen voor de schatkist
zou voortvloeijen , te groot achtte , is tot op heden aan geen
enkelen Roomsch Kalholijken leeraar in die gemeente eene jaarwedde verleend. Eene keuze trouwens , waarbij de een tot het
genot van de voor steden bepaalde bezoldiging zou worden
toegelaten . de ander daarvan uitgesloten , kon niet worden
gedaan. Ik voer dit alleen aan als een bewijs hoe van de zijde
der Regering steeds gewaakt is, dat er geene uitgaven buiten
de grens van het noodzakelijke worden gedaan. Even als voor de
hoofdstad des Rijks, welligt op het gevaar af van de billijkheid
gekwetst te zien, deze regel is toegepast, zoo zal er voor de toekomst wel geen gevaar zijn, welke nieuwe en uitgebreide organi satie ook mogt opkomen, waaraan -- daarvan durf ik den spreker
de verzekering geven -- wel nimmer zal worden gedacht. »
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Hierop gaf de spreker, wien de Minister geantwoord had , te
kennen :
«Het verheugt mij zeer , dat ik aanleiding heb gegeven tot
»het ontvangen van de belangrijke inlichtingen , die ons door
»den Minister zijn verstrekt. Ik geloof dan ook de tolk te zijn
»van de gevoelens der gansche Vergadering , wanneer ik Zijne
»Excellentie daarvoor mijnen dank betuig. Voor mij althans is
»er meer licht over deze zaak verspreid , dan tot nog toe voor
»mij bestond.
»Intusschen moet ik den Minister verzoeken wel te willen
»gelooven , dat het niet in mijn doel heeft gelegen -- toen ik
»het vorige jaar dat hoofdstuk afstemde — daardoor te kennen
»te geven, dat mijns inziens de Kerkvoogden , die thans bij het
»Katholijk Kerkgenootschap bestaan, te hoog waren bezoldigd,
»of dat dit Kerkgenootschap te veel aan de schatkist kostte.
»Geenszins; maar ik ben -- en ook om deze reden verheugt
»het mij thans deze aangelegenheid ter sprake te hebben ge»bragt -- altijd bevreesd geweest , dat uit de bezoldiging der
»Kerkvoogden door elk Kerkgenootschap, welk ook , bij hare
»eventuele organisatie, aanleiding zou kunnen worden genomen
«om ook van zijne zijde zich met het verzoek om bezoldiging
»lot de schatkist te wenden. Dit alleen heb ik als een gevaarlijk
»beginsel beschouwd en willen doen uitkomen. »
Na de sluiting der beraadslaging werd het Zevende hoofdstuk
in stemming gebragt en met algemeene (31) stemmen aangenomen.

NB. Net hier behandelde onderwerp zal , in een volgenden
Jaargang van dit Handboekje, worden voortgezet,
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STAAT van het zielental der erkende g' dsdienstige
gezindheden in FRANKRIJK en van het, op de
staats-begrooting van dat Keizerrijk voor 185
toegestaan bedrag ten behoeve van de EEREDIENST
dier gezindheden.

Godsdienstige gezindheden,

Iiatholiiken ..
Proles-

Hervormden . 480,507

tanten

Lutherscheu

Israëliten

.

Zielental
in 1854.

Staatsuitgaven ten
behoeve van
de Eeredienst

34,931,032

Franken.
42,064,100

748,332

1,345,936

73,975

164,400

35,753, 339

43,574,436

267,825

.
Totaal .

AANMERKINGEN.
In 1854 bedroeg de geheele bevolking van Frankrijk 35,733,339
zielen , daaronder Iwgrepen 300 1 0 zielen , welke niet tot de hierboven opgenoemde gezindheden behooren.
De begrooting der staats-uitgaven voor de Eerediensten over 1855
bedroeg: fr. 44,410,936. Daaro . oder zijn begrepen, behalve de hierboven gemelde sommen: fr. 217,000 voor de kosten der administratie
van het Departement voor de Zaken der Eerediensten en fr. 619,000
voor de Eerediensten in Algiers.
De Staats-uitgaven ten behoeve van de Eeredienst der in Frankrijk
erkende godsdienstige gezindheden , bedroegen PER ZIEL berekend :
voor de Katholijken... fr. 1,20 4/
in
56,70 cents.
» » Protestanten .. » 1,80
Nederlandsch
85,05
a Israëliten ... » 2,22
»
geld.
104,89
n
In Nederland bedragen de staats-uitgaven ten behoeve van de
Eeredienst dier gezindheden , PER ZIEL
voor de Katholijken.... 46,81 cents.
a
a Protestanten . . , 86,18 »
,^ Israëlieten .... 55,51
»

DERDE HOOFDSTUK.

LEGISLATIE , OF STAATS-VERORDENINGEN ,

IN VERBAND STAANDE TOT
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AANMERKING,

De algemeene aanmerkingen , op bladzijde 116 van den
Eersten Jaargang van dit Handboekje voorkomende, zijn
ook ten deele op dit Hoofdstuk van toepassing, weshalve
daarnaar wordt verwezen.
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TIJDREKENKIJNDIGE OPGAVE
der wetten , besluiten en verordeningen , door Iet Nederlandsche Staats-bestuur uitgevaardigd in betrekking
tot de zaken van de EEREDIE NST, het OPENBAAR
ONDERWIJS en het ARMWEZEN in Liet algemeen,
en inzonderheid van die, welke Iet ROOMSCH
KATTHOLIJK KERKGENOOTSCHAP betreffen.

Tiende Reek s .
1851--1854.

5 Januarij 1851.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Middelburg ,
waarbij onder anderen als beginsel is aangenomen :
dat , ofschoon diakonien , uit den aard harer instelling, zedelijk
verpligt zijn , uit de liefdegaven , waarover zij het beheer voeren,
aan de behoeftige leden harer gemeente bedeeling te doen ,
echter de last en verpligling , om aan Benig lid onderstand te
verstrekken , haar hij geene wet is opgelegd ;
dat in onze wetgeving ook geen spoor is te vinden, dat behoeftigen regt op onderstand zouden hebben ;
dat, evenmin als een persoon, waarmede een zedelijk ligchaam
in regten gelijk staat, wettelijk verpligt kan zijn, aan anderen
terug te geven , hetgeen deze tot onderstand van derden mogten
hebben uitgegeven , ten ware hij zich bij overeenkomst daartoe
verbonden had of zelf werkelijk verpligt was in het onderhoud
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van die ondersteunde te voorzien , -- zoo ook eene diakonie ,
in die gevallen niet verkeerende, geenszins tot zoodanige teruggave kan gehouden zijn (Zie Vonnis 15 November 1851 en
Arrest 30 December 1851.)
Nota. Bij vele regterlijke uitspraken , zoo van vroegere als latere
dagteekening, is ins;.elijks als beginsel aangenomen :
dat een kerkelijk armbestuur (diatronie) niet bij de wet verplig' is tot het bedeelen van behoeftigen en mitsdien ook ongehouden moet woeden geacht de elders gedane bedeeling aan
behoeftigen te bekostigen of terug te geven.
liet tegenovergesteld beginsel is echter ook door andere regterlijke uitspraken gehandhaafd.
Aan deze verscheidenheid Fan regtspraak heeft de wet van
den 28 Junij 4854 (Staatsblad n o . 400) een einde gemaakt.
15 Januarij 1851.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Friesland , waarbij
onder anderen is aangenomen :
dal , van overoxide tijden af, de dorpen in Friesland waren
van Staatswege erkende zelfstandige zedelijke ligchanien, universitates , heMende in den renel ieder een afzonderlijken lageren
overheidspersoon , vroeger atta , later dorpsregter genoemd
zijnde in 1511 ieder afzonderlijk in de toen opgemaakte registers
van de huurwaarde voor de gi ondbelasting (floreenkohieren) opgenomen ; hebbende reeds in 1578 en waarschijnlijk vroeger
ieder eens afzonderlijke stem in regering3 zaken , bezittende
ieder eeoc eigene kerk, eigene goederen, om die kerk, en andere
eigene goederen om een eigen pastoor te onderhouden. (Zie
Cltarterboelc van Friesland II . pag. 42, n 0 .45 en pag. 14-29;
III, 1183; IV, 299; Bee, Nederlandsche historie, editie 1679;
I, 266 , en de Bene fiiciaalboeken van Friesland.)
dat van deze goederen , geheel in afwijking van hetgeen elders
in Europa , naar de beginselen van het Jus Canonicum, plaats
vond , de eigendom geenszins aan de geestelijkheid was , maar
aan de leeken , schotschietende ingezetenen van ieder dorp , die
over gemelde goederen kerkvoogden aanstelden ;
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dat deze kerkvoogden de goederen , die tot onderhoud van
de kerk waren bestemd , kerke- of patroons-goederen , steeds
zelve daartoe in bezit en beheer hielden ;
dat zij daarentegen de goederen , tot onderhoud van den pastoor bestemd , pastorij-goederen , telkens aan den tijdelijker
pastoor, die ook in ieder dorp , door voormelde ingezetenen
zelve werd gekozen , in vruchtgebruik overlieten , doch niettemin
op zijn beheer over dezelve toezagen , en bij ontstentenis van
een pastoor, door vacature of anderzins, ook zelve deze goederen
in bezit en beheer hielden , tot zoolang er weer een nieuwe
pastoor kwam. (Zie Charterboek I , 287b ; II, 256b in fini , 267
en 818; II, 819, 841, n°. 20, 21 en 847 , en de Bene ficiaalboeken , Oostergoo , I , 207b , 220a, 221, 233a , 249a en 328 ;
Westergoo , 1, 429a , 447 ; Zevenwouden , II , 27 en 243a) ;
dat op deze wijze ieder dorp in Friesland in 't algemeen een
eigen afzonderlijk en zelfstandig regtsbestaan had , waarbij het
bloot wereldlijke met het wereldlijk-kerkelijke ten naauwste was
vereenigd , toen in 1580 de Roomsche godsdienst-oefening werd
hervormd ;
dat de kerkelijke en pastorij-goederen in Friesland , na de
Kerkhervorming , eigendom der hervormde schotschietende ingezetenen van ieder dorp zijn gebleven ;
dat de Hervormde leeken die schotschietende ingezetenen
(floreenpligtigen) zijn , in deze regt hebben en geenszins eenige
kerkeraad of ander geestelijk gezag. (Zie Resolutien der Staten
van Friesland van 31 Maart 1580 , 7 Maart en 6 Julij 1582 ,
23 April 1583, 8 Ap-il 1584 en 28 April 1585.)
6 Februarij 1851, n°. 168.

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij
Gedeputeerde Staten der provincien worden aangeschreven , om
de besturen der gestichten en instellingen van weldadigheid te
herinneren aan de bepalingen van de artikelen 4 en 9 der wet
van den 15 Januarij 1815 (Staatsblad n°. 4) en diegenen dezer
gestichten en instellingen , welke in het bezit mogten zijn van
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certificaten aan toonder van Nederlandsche werkelijke schuld,
ernstig aan te bevelen , om deze onmiddelijk in inschrijvingen
op de Grootboeken der Nationale schuld te verwisselen en om
zich in het vervolg van het aankoopen van Certificaten te onthouden, ten einde van de boeten bevrijd te blijven , welke bij
voorn. wet is bedreigd tegen die bestuurders, welke Ie dien
aanzien anders handelen. (Zie Circulaire 24 Maart 1829, n°. 113
en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 189 van den Tweeden
Jaargang van dit Handboekje, mitsgaders Circulaires 31 October
1845 en 13 Augustus 1854 , n°. 4,)
13 Februarij 1851.
Vonnis van het Kantongeregt te Assen , waarbij is beslist
dat iemand , waarvan niet blijkt , dat hij lid is eener kerkelijke gemeente in den ergeren zin , niet verpligt is bij te dragen
in den hoofdelijken kerkelijken omsla; ;
dat, krachtens geene wettelijke bepaling de verandering van
burgerlijke woonplaats , noodzakelijke inlijving in eerie kerke
lijke gemeente der nieuwe woonplaats, medebrengt. (Zie Vonnis
21 Januarij 1844 en Arresten 2 Januarij, 29 Mei en 24 December 1846.)
19 Februarij 1851, n°. 140.
Besluit, houdende dat aan de godsdienstige gezindheden zal
worden kennis gegeven , van den gezegenden staat , waarin
H. K. H. , 's Konings beminde zuster , de Erf-Groot-Hertogin
van Saxen-Weimar-Eisenach , zich bevindt , met uitnoodiging
om daaraan in derzelver gebeden indachtig te zijn , opdat ,
door de vaderlijke zorg des Almagligen , H. K. H. met voortdurenden welstand begunstigd en in tijd en wijle door eene
voorspoedige bevalling verblijd worde. (Zie Besluit 4 April 1851,
n°. 85.)
12 Maart 1851.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland, waarbij
als in regten vaststaande is aangenomen

dat de vroeger bestaan hebbende ve, ettelijke verpligting tot
Bene vereeniging van de betrekkingen van voorlezer, voorzanger,
koster en schoolonderwijzer, ook ten gevolge van de Grondwetten
van 1814 en 1815 is komen te vervallen ;
dat de afscheiding van Kerk en Staat , als beginsel , nood,
wendig ten gevolge heeft, (lat het aanstellen en afzetten van
kerkelijke bedienden, als daar zijn koster, voorzanger, op het
kerkelijk gezag, en dat van burgerlijke beambten, als daar zijn
schoolonderwijzer , op het politiek gezag , is overgegaan. (Zie
Arrest 3 Mei 1850 en de daarbij geplaatste Nota op bladz.
299-300 van den Negenden Jaargang van dit Handboekje.)
4 April 1851, n . 85.
Besluit , houdende nitnoodiging tot dankzegging aan den Allerhoogste ter gelegenheid van de gelukkige verlossing van H. K. H.
Mevrouw de Erf-Groot-Hertogin van Saxen-Weimar-Eisenach,
van eene prinses. (Zie Besluit 19 Fehruarij 1851, n°. 140.)
11 April 1851 , n°. 125.
Resolutie van den Minster van Financien , houdende dat de
slotbepaling der resolutie van den 3 October 1845 , n°. 170 ,
waarbij de aldaar vermelde gedeelten der Seminarien van den
vrijdom der personele belasting worden uitgesloten , als vervallen moet worden beschouwd. (Zie Resolutie 3 October 1845 ,
n°. 170 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 369-370 van
den Zevenden Jaargang; van dit Handboekje.)
18 April 1851.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen, dat,
ofschoon in het algemeen , wanneer het berekening van tijd
geldt, de Zondagen moeten mede gerekend worden , dit echter
het geval niet is in het berekenen der dagen van heloopene
boete, wanneer bij een contract van aanneming is bedongen ,
dat voor iedereu dag nawerkens eene zekere som zal gevorderd
worden, en wel omdat de algemeene landswetten openbaren
arbeid op Zondagen verbieden.
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25 April 1851.
Vonnis van het Kantongeregt te Gorinchem , waarbij is beslist, dat de vordering tot restitutie van verleenden onderstand
aan eenen behoeftige , wiens domicilie van onderstand zich elders
bevindt, al was die regtmatig en op de wet gegrond, echter
niet toekomt aan bestuurders van een gemeentelijk ziekengasthuis, wanneer de bevoegdheid tot het voeren van regtsgedingen,
bij het reglement van zoodanig gesticht, niet uitdrukkelijk aan
die bestuurders is toegekend , en wel omdat een ziekengasthuis
niet is eene vereeniging van personen, noch deszelfs regenten
eene vereeniging of zedelijk ligchaam uitmaken, maar, zoo hier
aan een zedelijk ligchaam moet worden gedacht, het de gemeente
is waaraan het gesticht toebehoort en dus hare bestuurders,
zoo eischende als verwerende, in resten kunnen optreden. (Zie
Missive 17 Mei 1852, n°. 250,)
13 Mei 1851 , n°. 20.
Resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland , luidende
Overwegende, dat het onderzoek van de gemeente-begrootingen
voor het jaar 1851 de nadere overtuiging heeft gegeven , dat
ten aanzien van het hoofdelijk onderhoud der armen , voor
welke uit gemeente- of dorpskassen bijdragen worden verstrekt,
een zeer groot verschil bestaat en zulks niet in gemeenten alleen
ten platten lande tegenover de sleden , maar ook in de steden, de
platte landsgemeentes} en de dorpen en in deze laatsten onderling;
Overwegende, dat wel is waar, deze ongelijkmatigheid in de
kosten , waarop voor ieder hoofd de bedeeling komt te staan ,
in de eerste plaats is toe te schrijven aan het verschil in gesteldheid, zoo van de plaats waar bedeeld wordt, als van de
personen , die worden onderhouden ; dat echter het aan geen
twijfel onderhevig is, of tot die ongelijkmatigheid dragen bij
het minder strenge en minder voortdurend toezigt van sommige
plaatselijke besturen op de verrigtingen der armen-directien, en
minder zorg voor eene goede zamenstelling van deze laatsten;

Overwegende , dat beter toezigt en betere zamenstelling , bij
armbesturen meerdere gelijkmatigheid zouden te weeg brengen,
en ook daardoor goede [gevolgen zouden hebben voor de gemeentelijke finantien ;
Hebben besloten ;
Aan de plaatselijke besturen in deze provincie le kennen te
geven , gelijk geschiedt hij deze, dat het aan hunne vergadering
is gebleken, dat het, in het hoofd dezer aangeduide verschil in het
hoofdelijk onderhoud der armen, mede is toe te schrijven, daaraan, dat niet overal een even aanhoudend en naam%lettend toezigt van wege het plaatselijk bestuur, wordt gehouden op de
de verrigtingen van de armen-direction ; terwijl de zamenstelling dezer direction hier en daar te wenschen overlaat en vrij
algemeen eene verbetering schijnt te kunnen erlangen door de
aanstelling bij die direction van een vasten armvoogd-boekhouder , belast met de dagelijksche zorg voor het armbestuur
en inzonderheid met het naauwkeurig aanhouden van registers
en het opvolgen der regelen van comptabiliteit, voorgeschreven
hij de resolution van Gedeputeerde Staten van den 26 Februarij
en 3 Augustus 1850 n o. 2 en 3 (Provinciaal blad n°. 29 en 99);
Weshalve genoemde plaatselijke bestur en worden uitgenoodigd:
1 .. Om , zoo ver noodig , een meer aanhoudend en naauwkeurig toezigt te houden op de wijze, waarop de direction, bij
het regelen van het onderhoud der armen, te werk gaan ;
2°. Om tot een punt van overweging te maken , of het niet
in het belang van spaarzaamheid en in het algemeen van een
rigtig en verstandig gebruik der armen-fondsen zoude zijn, dat
bij de collegien van armen-voogden, een vaste boekhouder werde
aangesteld, tegen eene aan de meerdere moeite van die betrekking geevenredigde bezoldiging uit de plaatselijke- of dorpskas,
welke boekhouder inzonderheid zou zijn belast, met de dagelijksche zorg voor en het toezigt op de armen, en het rigtig
aanhouden der vereischte registers , en het stiptehjk opvolgen
der voorgeschreven regelen van comptabiliteit, — terwijl in het
algemeen eene goede zamenstelling der armbesturen als eene

9.06
zaak van hoog belang wordt aanbevolen , welke in het alge
meen naar vaste regelen behoorde te geschieden , op het voorbeeld van het reglement in de grietenij Barradeel in der HO
vastgesteld, ter navolging aangeprezen bij resolutie van Gedeputeerde Staten van 18 September 1827 n°. 1.
3°. Om van deze hunne overwegingen vóór den 15 Junij eerst
komende aan hen Gedeputeerde Staten verslag in te zenden.
30 Mei 1851 , n°. 108.

Circulaire van den Minister van Justitie aan de ProcureursGeneraal bij de Provinciale Geregtshoven , luidende :
De wet op het Notaris-ambt van 9 Julij 1842 (Staatsblad no.
20) , legt in art. 39den Notarissen de verpligting op , oin ,
ingeval van overlijden of afwezig-verklaring van den testateur,
binnen veertig dagen nadat zij daarvan kennis dragen , de be
langhebbenden te verwittigen , dat de uiterste wilsbeschikkingen
van den overledene of afwezige onder hunne minuten berusten.
Het is mij gebleken , dal dit voorschrift der wet niet overal
in het Koningrijk met dezelfde nauwkeurigheid wordt in acht
genomen , met name niet ten aanzien van kerkelijke ad painistraLien , kerkfabrieken en armbesturen.
Niet lang geleden deed zich het geval voor , dat eene kerke
lijke administratie , bij toeval , ontdekte, dat zij vóór vele jaren
tot erfgename was ingesteld van een , door den testateur met
vruchtgebruik bezwaard , onroerend goed ; de vruchtgebruiker
was sedert overleden en het bezit reeds in handen van derden
overgegaan.
Dit eene voorbeeld toont genoegzaam , tot welke moeijelijkheden de niet naleving van art. 39 der wet. op het Notaris-ambt
leiden kan en hoe noodzakelijk het zij , dat de Notarissen door
de bevoegde magt daaraan gehouden worden.
Ik verzoek U W. Ed. Gestr. de Officieren van Justitie onder
U. W. Ed. Gestr. ressorterende, met den inhoud dezer bekend
te maken, ten einde, door hunne tusschenkomst, de Notarissen
in hun arrondissement op de bij art. 39 voormeld opgelegde
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verpligting nadrukkelijk worden indachtig gemaakt , ook en met
name ten aanzien der administratiear en ligchamen hiervoren
opgenoemd.
Tevens verzoek ik U W. Ed. Gestr. te zorgen , dat , ingeval
van gebleken overtreding van gezegd wets-artikel , door den
bevoegden Officier van Justitie, tegen den betrokken Notaris,
bij zijne regtbank, die maatregelen van toezigt worden uitgelokt, welke de wet toelaat.
Nota. Reeds was bij art, 58 van het decreet van den 30 December 4809 (Bulletin des Lois, n°. 303) voorgeschreven :
,f Alle notarissen , voor wie eenige acte verleden wordt , hou» dende gift onder de levenden , of uiterste wilsbepaling , ten
» voordeele van eene Kerkfabriek, zullen verpligt zijn daarvan
»aan den pastoor of desservant kennis te geven. »
Dan dit voorschrift werd, even als dat van art, 39 der wet
van den 9 Julij 4842 (Staatsblad n°. 20) , vaak uit het oog
verloren , tot merkelijk nadeel der bevoordeelde kerkelijke instelling; waarom het noodzakelijk werd geacht de aandacht
der Notarissen op deze bepaling te vestigen.
6 Junij 1851.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is aangenomen ; dat
uit den onbetwister eigendom , welke men van eene kerk
heeft , niet eo ipso ook het regt van eigendom op banken en
zitplaatsen in dezelve, zonder verder bewijs volgt en dat de
bepaling van art. 626 van het Burgerlijk Wetboek, volgens
welke de eigendom van den grond in zich bevat den eigendom
van hetgeen op en in den grond is, geenszins toepasselijk is,
wanneer eene bank of zitplaats niet met den kerkengrond zoodanig is vereenigd, dat zij daarmede één ligchaam uitmaakt.
Nota. Bij interlocutoir arrest van het Provinciaal Geregtshof in
Drenthe , van 20 September 1853 , is , als praesumptie wegens
den eigendom van banken en zitplaatsen in de kerken , aangenomen, dat er wel degelijk in de kerken een gebruik van
zitplaatsen kan zijn , met de bedoeling en de uitwendige tee-
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kenen , van ze als eigenaar te gebruiken en dus als eigenaar te
bezitten; welke nseening is gegrond daarop , dat, ofschoon in
de kerken wel zitplaatsen worden aangetroffen, die door het
kerkbestuur tot algemeen gebruik zijn bestemd en daaromtrent
het beginsel geldt, dat het gebruik van zoodanige zitplaatsen ,
hoe lang en ongestoord dan ook , geen bezit als eigenaar daarstelt , noch grond kan opleveren om daarop een bewijs van
eigendom te bouwen , -- echter in de kerken tevens bekentelijk
zitplaatsen gevonden worden , waardoor sommigen een regt var!
eigendom hebben, hetwelk vatbaar is voor en dus ook aanleiding geeft tot het toelaten van het bewijs in regten. (Zie Arrest
4 Februarij 1854.)
17 Junij 1851, no. 63.

Koninklijk rescript , houdende uitnoodiging aan de leeraren
der onderscheidene gezindheden, om op den tot dusverre gebruikelijke wijze te gedenken aan den gezegenden staat waarin
zich Hare Majesteit de Koningin bevindt. (zie Rescript van den
25 Augustus 1851, n°. 37.)
29 Junij 1851. Staatsblad n°. 85.
Wet, regelende de zamenstelling , inrigting en bevoegdheid
der gemeentebesturen.
Nota. 1-let lidmaatschap van den Raad is onvereenigbaar , onder

anderen , met de betrekking van geestelijke of bedienaar der
godsdienst , en van onderwijzer voor het lager of middelbaar
onderwijs. (Art. 23, § is en 1.)
De betrekking van Burgemeester , Wethouder , Secretaris of
Ontvanger der gemeente , is , onder anderen , onvereenigbaar
met die van geestelijke of bedienaar der godsdienst . van onderwijzer voor het lager of middelbaar onderwijs en van hoogleeraar of lector bij instellingeu van hooger onderwijs. (Artt.
62, 89, 98 en 107.)
De Gemeenteraad laat zich jaarlijks verslag doen van den
toestand van alle in de gemeente aanwezige godshuizen , gestichten van weldadigheid , genootschappen en andere instellingen van openbaar nut, die niet Rijks of provinciale instel-

langen , of aan het algemeen of provinciaal bestuur ondergeschikt
zijn.(art. 946.)
NB. De gemeentewet geeft geen middel in handen der overheld, om de besturen der instellingen van weldadigheid tot
het doen van verslag te dwingen. De Regering meende , dat
er een band zou liggen in de vrees voor het verwijt , dat gemeenlijk hen treft , die het beheer eener inrigting voor elk
verborgen willen houden. (Zie wijders arst. 10--92 der wet
tot regeling van het Armbestuur van den 28 Junij 1854, Saatsblad n° 400).
De raad benoemt , voor zooverre de benoeming niet aan anderen
behoort , op de wijze bij plaatselijke verordeningen te bepalen
de leden en beambten van het bestuur der godshuizen en andere
instellingen van liefdadigheid. Hij schorst en ontslaat de door
hem benoemden. (Art, 147).
NB. Deze bepaling maakt geen inbreuk op hetgeen bil stichtingsbrieven , omtrent de benoeming mogt zr;n voorgeschreven,
vermits de woorden : cc voor zoo eerre de benoeming niet aan
anderen behoort , » duidelz k aantoonen , dat de raad in dat
geval niet geroepen is , om te dier zake te beschikken.
Zijne goedkeuring wordt vereischt op de begrooting en rekening
der godshuizen en andere instellingen van liefdadigheid , die uit
de gemeentekas onderstand genieten. (Art. 148).
NB. Deze bepaling is , b j art. 60 der wet tot regeling van
het flrmbesiuur van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ,
uitgebreid.
Tot het dagelijksch bestuur der gemeente , aan Burgemeester
en Welhouders opgedragen , behoort onder anderen , volgens
art. 979:
§ t. het toezien op het beheer der banken van leenii'g en der
godshuizen en andere instellingen van liefdadigheid , waarover
door de wet op het Armbestunr , door stichtingsbrief of andere
verordening , aan het gemeentebestuur toezigt is opgedragen.
§ u.

het geregeld, op onderscheiden tijdstippen in het jaar

bezoeken van alle die inrigtingen, en het doen van verslag daar-

omtrent aan den raad.
NB. B j het antwoord van de regering op de aanmerking
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, werd in betrek -
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king tot het hier bedoelde toezigt te kennen gegeven: « Naar
»aanleiding van deze bepaling, zullen Burgemeester en Wethouders geenerlei toezigt erlangen over die inrigtingen , waarover
»de wet op het Armbestuur hun geen toezigt opdraagt of opdra»,:en kan. »
25 Augustus 1851, n o . 37.
Koninklijk Rescript . strekkende om de godsdienstige gezindheden uit te noodigen tot dankzegging aan den Allerhoogsten
voor de gelukkige verlossing van hare Majesteit de Koningin ,
met bede voor het spoedig en volkomen herstel van Hare Majesteit en het welzijn van haren zoon. (Zie Rescript 17 Junij 1851,
n°. 63.)
4 September 1851.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Goes, beslissende,
dat het is verboden, op den tweeden Kersdag te jagen, vermits
die dag is een algemeene Christelijke feestdag en de wet het
jagen op feestdagen verbiedende , geene onderscheiding heeft gemaakt omtrent den duur der feestdagen en in den zin der wet
niet kan gezegd worden , dat het Kersfeest, op dien dag na het
eindigen der godsdienstoefening, is afgeloopen. (Zie Arresten 24
Maart 1840, 5 April 1842, 3 October 1843 en 24 Junij 1845.)
.Nota. De Hooge Raad heeft de voorziening in cassatie tegen dit
vonnis bij arrest van den 9 December 1851 verworpen.
30 September 1851.
Vonnis van de Arrondissements-regthank te Leiden, waarbij
is beslist, dat eene autorisatie van Gedeputeerde Staten , om te
procederen tegen een gemeentebestuur, niet gelden kan in een
proces, hetwelk gevoerd wordt tegen een diakoniehestuur.
20 October 1851.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Limburg , waarbij
de vraag ontkennend is beantwoord: « of de kerkhoven zijn be-

211

»grepen onder de goederen , die bij art. 1 van het decreej van
»den 7° n Thermidor, XI jaar, aan de kerkfabrieken zijn terug
gegeven ?
Nota. Dit Arrest is , hij dat van den Hoogen Raad van den 20 Januarij 4854 , vernietigd , vermits het niet is bewezen , dat de

kerkhoven vóór of na het decreet van den 7 Thermidor XI Jaar
zijn vervreemd geworden en alle niet vervreemde goederen ,
vroeger aan de kerkfabrieken toebehoorende, bij dat decreet aan
dezelve zijn toegekend met inbegrip der bedoelde kerkhoven.
Het verdient opmerking dat de regtspraak omtrent dit punt
in Frankrijk, in Belgie en hier te lande verschilt. Het hof
van Luik heeft de kwestie even als het hof van Limburg in
eenen ontkennenden zin beslist, doch de hoven van Gent en
en Brussel als ook het hof van Cassatie in Belgic, hebben, even
als de Hooge Raad hier te lande , geoordeeld. In Frankrijk
heeft zich eerre gelijke verdeeldheid geopenbaard, vooral ook
onder de regtsgeleerden , die het in Belgie insgelijks oneens
zijn. (Zie het Arrest van den 20 Januarij 1854 hierna in zijne
geheel opgenomen.)

15 November 1851.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank leGorinchem, waarbij
is aangenomen
dat op alle armbesturen, onder welke benaming die o, k
mogen zijn gevestigd , de zedelijke verpligtiug rust , om. hunne
verarmde natuurgenooten te ondersteunen en met geldelijke opofferingen ter hulp te komen , doch dat daaruit geenszins volgt,
dat de verarmde ingezetenen zulke le gemoetkoming , als een
hun toekomend regt, in regten zouden kunnen vorderen ; en
dat dan ook bij geene wets-verordening aan de armen zulk
een regt is toegekend, maar in tegendeel het tegenovergesteld
beginsel bij de wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°.
40) is aangenomen , daar , zoowel uit de praemissen als uit den
inhoud dier wet, blijkt, dat de wetgever alleenlijk heeft willen
aanwijzen de plaats, waar de behoeftigen kunnen , maar niet
waar zij moeten bedeeld worden. (Zie Vonnis 5 Januarij 1851.)
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Nota Het gold hier de vordering van iemand , wiens bloedverwant , in der tijd , aan een armbestuur, een stuk land had
gelegateerd onder bepaling , dat de zuivere revenuen daarvan
zouden worden uitgekeerd , eerstelijk aan zijne of zijner huisvrouw behoeftige familie, en daarna aan de armen der gemeente.
De regtbank beschouwde deze making als eene liefdegave, gedaan
aan verarmde natuurgenooten , hetzij die tot des testateurs
familie , of niet tot die familie behoorden , en begreep, dat
de rang, waarin die revenuen moeten worden uitgekeerd , is
overgelaten aan het Armbestuur, order welks beheer het gelegateerde zich bevindt, ten einde , onder toezigt van de betrokken
administratieve autoriteit , daarmede naar bevind van zaken te
handelen ; terwijl de eischor niet ontvankelijk werd verklaard,
op grond dat geen arme rept heeft onderstand te vorderen.
1 December 1851.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Limburg , waarbij
is beslist :
dat de Kerkfabrieken , ingevolge deer eet van 30 December
1809 , zijn instellingen , hehoorende , in den kring harer bevoegdheid , tot het administratief bewind en gezag:
dnt derhalve cie expedrtien of afschriften hunner resolutien of
deliberatien in dien kring genomen , door den secretaris in behoorlijken vorm afgegeven , of uitgereikt, volle geloof in regten
verdienen , zoo er geene i,ischrijving of bewering van valschheid of vervalsching bestaat ;
dat art. 1925 van het Burgerlijk Wetboek en art. 148 van
het Wetboek van Burgelijke Regtsvordering, betrekkelijk het
bewijs van burgerlijke verbi,ritenissen, vertooning, mededeeling
of overlegging van het oorspronkelijk dier stukken , hier , voor
wat de vertooning, mededeeling of overlegging van het oorspronkelijk betreft, van geene toepassing kunnen geacht worden.
Nota. De Arrondissements-regtbank te Maastricht had den eisch,
waarbij mededeeling van de originele deliber atie der kerkfabriek
gevorderd was, toegewezen , maar het geregishof heeft in hooger
beroep dien cinch ontzegd.
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De voorziening in cassatie tegen het arrest van het hof werd
verworpen bij arrest van den bogen Raad van den 15 October
4852 , waarbij 's Hofs dictum werd gehandhaafd , op grond dat
de vertooning van het origineel alleen dan te pas komt, wanneer
men beweert, dat de afschriften met het oorspronkelijk stuk
niet overeenstemmen.
9 December 1851.

Arrest van den Ho pgen Raad , waarbij is aangenomen :
Dat, ter godsdienstige viering der heilige herinnering, waaraan
het .persfeest is toegewijd, door alle Christelijke gezindheden
hier te lande, sedert onheugelijke tijden zijn afgezonderd twee
dagen , den 25 en 26 December van elk jaar ;
Dat onder de feestdagen , waarop het jagen is verboden, naar
de bedoeling der wet , de tweede Kersdag mede is begrepen.
(Zie vonnis 4 September 1851.)
26 December 1851,

Staatsblad N°.

196.

Wet, luidende:
Allen die deze zullen zien of hooren lezen, saint I doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artt.
119 en 120 der Grondwet, de algemeen begrootiug jaarlijks
moet worden vastgesteld ;
Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden err
verstaan , gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Het VIId° hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven voos
het jaar 1852 , betreffende het Departement voor de Zaken der
Roon^ sch h'athcl#jke Eeredienst, w ordt vastgesteld als volgt :
Iste AFDEEL1NG.
Het Departement.
Art.

1.

Tractement van den Minister .

Memorie

Transporteren . f 0 G,0
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Per transport. . f
0.00
Art. 2. Tractementen der ambtenaren en bedienden ..
. - 11,500.00
Art. 3. Bureau- en locaalbehoeften,
benevens drukwerk. .
. - 3,000.00
Art. 4. Reis- en verblijfkosten . .

Memorie.
---^f

14,500.0(

Il de AFDEELING.

Roomsch-Katholijk kerkgenootschap.
Art. 5. Kerkelijk bestuur. . . . f 19,810.00
Art. 6. Seminarien .. . .. - 9,000.00
Art. 7. Onveranderlijke competen tien. .
. - 21,745.515
Art. 8. Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars ..
.. - 407,987.67
Art. 9. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . - 16,200.00
-- f 474,743.185
III d° AFDEELING.

Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
Art. 10. Kerkelijk bestuur . . . f 4,300.00
Art. 11. Dienstdoende kerkleeraars - 6,400.00
Art. 12. Gebouwen voor de openbare eeredienst . .
. Memorie
----^ ^--- f 10,700.00
IV de AFDEELING.

Pensioenen, Wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Art. 13. Pensioenen ..
Art. 14. Wachtgelden .
Art. 15. Tijdelijke onderstand

. f 47,640.00
.662.50
. - 3,100.00
----f 51,402.50

Vde AFDEELING.

Art. 16. Onvoorziene uitgaven
Transporteren. .

..

f

, .

f

3,000.00

554,345.683

2 13
Per transport. . f 554,345.685
Totaal vijf honderd vier en vijftig duizend, drie
honderd vijf en veertig gulden , acht en zestig en
een halve cent . . . . . . . . , , • • • f 554,345.685
Art. 2.
Wanneer de som , in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een der
onderwerpen van uitgaat , begrepen onder de artikelen 3 , 4 ,
9, 12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift
van het 2d0 lid van art. 24 der wet van den 5" October 1841
(Staatsblad N°. 40) aangevuld worden door overschrijving uit
den post voor onvoorziene ui t gaven , in hetzelfde hoofdstuk
voorkomende.
Art. 3.
De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, het
voorschreven Departement betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk , worden op den
post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten , als zij gelijksoortige
onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst , en dat alle Ministeriele Departementen, Autoriteiten ,
Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
30 December 1851.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Zeeland , waarbij
onder anderen is aangenomen
dat diaconien zijn zedelijke ligchamen, uitsluitend daargesteld
tot het verleenen van onderstand aan behoeftige geloofsgenooten,
uit de tot dat einde onder derzelver beheer gestelde fondsen ;
dat , ofschoon zoodanige fondsen , ter voldoening van de op
iederen menSch rustende zedelijke verpligting om zijne verarmde
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natuurgenooten hij te staan, en alzoo geheel vrijwillig uit de
liefdegiften van hijtondere personen zijn gevormd en ontstaan
daaruit echter geenszins volgt, dat op de bestuurders dier diaconien evenzeer slechts Bene zedelijke verpligting tot ondersteuning zonde rusten, daar toch dusdanige besturen niet anders
zijn te beschouwen dan als beheerders van gelden , door de
oorspronkelijke gevers bestemd tol het verleenen van onderstand; waaruit alzoo volgt , dat zij , ook krachtens de algemeene
regtsbeginselen, gehouden zijn, die gelden tot voorschreven
einde aan te wenden en te bezigen. (Zie Vonnis 5 Januarij 1851
en Arrest 19 Maart 1852.)

2 Maart 1852.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Amsterdam ,
waarbij als beginsel is aangenomen , dat de verantwoordelijkheid voor het begraven van een lijk zonder verlof van den
ambtenaar van den burgerlijken stand, rust op dengene, die
belast is met het op- en toezigt over het ter aarde bestellen van
lijken op de begraafplaats.
5 Maart 1852, Staatsblad n°. 45.
Wet, houdende regeling der zaken van de voormalige Weesen Momboir-Kamers.
Nota. De bedoelde kamers en de besturen van alle soortgelijke

instellingen , onder welken titel zij ook mogen bestaan , zijn bi
die wet ontbonden , en in derzelver plaats eene algemeene
commissie van liquidatie ingesteld.
Bij Koninklijk besluit van den 14 September 9852 (Staatsblad
ne . 145) , is het tijdstip der ontbinding dier kamers en instellingen bepaald op den 9 October 9852.
De instructie der algemeene commissie van liquidatie der
zaken van de voormalige Wees- en Illomboir-Kamers , is vastgesteld bij Koninklijk besluit s an den 25 Augustus 1852, (Staatsblad n°. 142).
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19 Maart 1852.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is aangenomen , dat,
naar den zin en de bedoeling van art. 13 der wet van den 28
November 1818 (Staatsblad n°. 40) , alle denkbeeld van verpligting tot restitutie van verstrekten onderstand vervalt , wanneer het eischend Armbestuur alen onderstand niet heeft verstrekt
ten behoeve van het betrokken Diakonie-bestuur , maar zelfs
tegen diens uitdrukkelijken wil , waarmede het eischend bestuur
bekend was toen het desniettemin met de bedeeling aanving en
daarmede eenes geruimen tijd is voortgegaan ; zoodat ook
daarom met geene mogelijkheid hier kan gedacht worden aan
eene zoodanige negotiorum gestio , als anders eene vordering tot
restitutie zou kunnen wettigen. (Zie de Arresten 13 Junij 1845,
25 Januarij 1850 , 15 Februarij 1850 , 14 Maart 1850 , 21 Junij
1850, 1 November 1850 en 2 December 1853.)
9 April 1852.
Vonnis van de Arrondissements-regthank te Tiel , waarbij
onder anderen is beslist , dat het bestuur der Domeinen beregtigd
is , om het beheer over de kapittel-goederen in Gelderland te
voeren , uit aanmerking :
dat de, bij het stichten van een' kerk , kapittel in dezelve en
vicarijen enz. , daaraan door den stichter geschonkene goederen.
op verzoek van den stichter, door den Bisschop (die zoodanige
gift confirmeerde) werden gemortificeerd ten behoeve van de
begiftigden , waardoor deze goederen werden res nullius et divini juris ;
dat, na de invoering van de Hervormde godsdienst in Gelderland , de Staten dier provincie, door over de geestelijke goederen
te beschikken, facto dezelve seculariserende, deze goederen
daardoor ophielden juris divini te zijn , en als res nullius daarvan
de eigendom aan den Staat kwam; (H. DE GROOT. Inleiding tot
de Hollandsche regtsgeleerdheid, 2e B. le D. § 30.)
dat de Staten van Gelderland , bij resolutie van 19 December
10

218
1609, hebben verstaan, dat het geheel inkomen der Canonisijen
en Pastorijen , respectieve van 1faa(ten , Herwynen , Heilouw
en Rossum, behoort aangelegd en bekeerd te worden tot onderhoud van de kerkdienst en wat daarvan dependeert , eerst ter
plaatse der fundatie , en wat mogt overschieten , dat men hetzelve behoort te emploijeren ter naaste plaatse daar gebrek is ;
dat door de woorden : wat daarvan dependeert , niet alleen te
verstaan is het onderhoud van kerk en pastorij , maar ook van
liet schoolhuis en tractement der schooldienaren , zoo als blijkt
uit Quartiers-resolutie van 15 Maart 1683 , een uitvloeisel van
de Landdags-resolutie van 31 Mei 1580, en dat ook hieronder
de schooldienaren begrepen werden , zulks welligt is toe te
schrijven , dat de kanonniken belast waren geweest met het
onderwijs, daar de school onafscheidelijk was van de instelling
des kapittels ;
dat , bij gemelde resolutie van 19 December 1609, het, vruchtgebruik der kapittelgoederen aan de Hervormde gemeente geschonken zijnde , deze gift , even als of zij door een bijzonder
persoon gedaan was , door het aannemen van dezelve , onherroepelijk is geve orden , en buitendien dat regt van vruchtgebruik
door een tijdsverloop van meer dan twee eeuwen geacht kan
worden verkregen te zijn ;
dat bij gemelde resolutie is verstaan , dat deze goederen zijn
gernortifiiceerd en daarom ten dienste Gods geapproprieerd , en
ofschoon aan het woord morti/lceert wel niet die beteekenis zal
gehecht zijn geweest , als vroeger daaraan werd gegeven, echter
daaruit blijkt , dat (le Staten gewild hebben , dat deze goederen
onvervreemdbaar zouden zijn en blijven , tot een altoosdurend
genot van derzelver inkomsten voor de kerkdienst en wat daarvan
dependeert;
dat de Staten , alleen het vruchtgebruik dier goederen geschonken hebbende, de bloote eigendom onvervreembaar bij den
Staat is gebleven, en volgens Landdags-reces van 11 Maart 1591,
zoo bij de Algemeene Staten te Antwerpen vergaderd , als bij
de Staten van Gelderland is verstaan, dat de directie, admini-
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stratie en dispositie van alle geestelijke goederen competeert den
Staten van iedere provincie , daar de goederen gelegen zijn ;
dat ieder der drie Quartieren van de provincie Gelderland zijn
eigen huishouden , regten , gewoonten en eigen domein had ,
en zij ten dezen opzigte en in het stuk der geldmiddelen van
elkander onafhankelijk waren , en ieder daaromtrent Souverein
in zijn eigen Quartier was ;
dat de Staten van elk Quartier, krachtens hunne Souvereini
teitsmagt , te dien opzigte , in hun Quartier toepassende het
bepaalde bij de Algemeene Staten en de Staten van Gelderland,
vermeld in voornoemd reces van 1591, het beheer en de directie
voerden over de geestelijke goederen in hun Quartier gelegen ,
die niet door de kerkelijke gemeente zelve werden beheerd , en
met uitzondering der geestelijke goederen behoorende tot geestelijke stichtingen in de steden , welke de steden in eigendomsbezit hadden genomen ;
dat de Staten van het Quartier van Nijmegen diensvolgens de
geestelijke goederen in de Tielre- en Bommelrewaarden door
bij hen benoemde Rentmeesters lieten administreren , hetgeen
ten opzigte der kapittel-goederen te Rossum tot 1706 heeft plaats
gehad ;
.
dat, uithoofde van deze constitutie der Quartieren, de Staten
van dezelve, en dus als het ware de Staten der provincie zelve,
daar zij bestonden uit de drie Quartieren, de geestelijke goederen
in hun Quartier gelegen , uitgezonderd de pastoralia en andere
geestelijke goederen , die als bijzonder eigendom door de kerkelijke gemeenten en steden werden bezeten , beschouwden , als
bona vacantia, tot hun bijzonder domein te behooren , en het
Quartier van Nijmegen dan ook van die goederen heeft verkocht (Aanteekeningen van J. IN DE BE TOUW op het Quartiersreces van 26 Mei 1797) , onder anderen in 1738 de goederen
behoorende tot de abdij van Mariënweerd ;
dal , ten gevolge van de bij artt. 200 en 201 der Constitutie
van 1798 ingevoerde eenheid van goederen en schulden , de
goederen , zoowel van de provincie als van de drie Quartieren
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van Gelderland en bijgevolg ook deze kapittelgoederen , zijn
gekomen aan den Staat, en buitendien, door die en de volgende
Constitutien , de Staat in de regten van het Quartier van Nijmegen is getreden , ten gevolge waarvan de Staat thans heeft
het beheer der voormelde kapittel-goederen en hetzelve door deszelfs bestuur der Domeinen kan doen uitoefenen. (Zie Circulaire
21 Junij 1852, n o . 100.)
Nota. Omtrent het beweren van den gedaagde , dat na de invoering der Kerkhervorming , de Hervormde Kerk met den Staat
vereenird geweest zijnde , de Staat uithoofde van die vereeniging
het beheer en de directie voerde , zoo wel in sacra als circa
sacra , en de Staat van de Kerk gescheiden zijnde , dat bestuur
en beheer van den Staat is komen op te houden , heeft de Regtbank overwogen , dat deze redenering alleen doorgaat ten opzigte van hetgeen de Eeredienst en Kerkelijke zaken betreft ,
en ook van zoodanig beheer , als een gevolg van de vereeniging
was , doch niet wat het beheer der kapittel- en andere geestelijke goederen aangaat, dewijl de Staat, ook zonder die vereeniging , zich bet beheer over dezelve konde voorbehouden ;
alsmede , dat door het beheer , hetwelk de Staat , hoezeer niet
met de Kerk vereenigd , voert, geen nadeel aan de Hervormde
Kerk kan worden toegebragt , dewijl , zoo het bestuur der
Domeinen dezelve ten nadeele van degenen, die uit krachte van
gemelde resolutie van 49 December 1609 het vruchtgebruik
dezer goederen hebben, bestierde , of aan hen de inkomsten
van dezelve niet uitkeerde , aan de Hervormde Kerk voor hare
kerk en kerkdienaren , en aan de burgelijke gemeente voor bare
school en schooldienaren , tegen den Staat , op wiens last
het bestuur der Domeinen dat beheer uitoefent , eene gewone
burgerlijke regtsvordering zoude competeren,
NB. De Arrondissements-regthank te Tiel heeft bij vonnis van den
20 Mei 4853, den eisch van het Domeinbestuur in eene soortgelijke zaak toegewezen ; welk vonnis bij arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland van den 29 December 4854
is bevestigd. (Zie wijders het vonnis van de Arrondissementsregtbank te Nijmegen van den 29 November 1853 en het daarop
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gevolgd arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland val
den 29 December 4854; als ook het Arrest van den Hoogen Raad

van den 43 April 4 855.)
20 April 1852 . n°. 4,-4.
,-,.
Missive van den Minister van Buitenlandsche Zaken , voorloopig belast met het Nestuur van het Departement voor de
Zaken der R. K. Eeredienst aan Gedeputeerde Staten van het
hertogdom Limburg , luidende :
In antwoord op Uwe , hij missive van den 12 Maart 11.
no. 1028/J, aan mij voorgestelde vraag : hoedanig artikel 11 van
het decreet van den 23 Prairial X1 1 e jaar, betrekkelijk de voorwaarden waarop eenig terrein voor graven op de begraafplaatsen
kan worden afgestaan , behoort te worden verstaan , wanneer het
geval zich voordoet , dat de begraafplaats uitsluitend in eigendom
aan eene kerkfabriek toekomt? -- heb ik de eer Uwe vergadering
als mijn gevoelen te doen kennen , dat de bedoelde voorwaarden
alleen geacht kunnen worden gesteld te zijn voor het afstaan
van graven op begraafplaatsen , welke aan burgerlijke gemeenten
in eigendom toebehooren , en dat eene kerkfabriek , als zij
graven op hare eigene begraafplaats afstaat , geene handeling
ver rigt krachtens art. 11 van het hierboven aangehaald decreet,
maar eene daad uitoefent, welke blootelijk Bene beschikking
over haar eigendom bevat, waarvan de voorwaarden onder het
gemeen rept vallen.
Met dit gevoelen heeft mijn ambtgenoot voor de Binnenlandsche Zaken , bij missive van den 14 dezer, n o . 152, tweede
afdeeling, zich vereenigd, daar ook hij van oordeel is, «dat
»art. 11 van het decreet van 23 Prairial , XII° jaar, alleen het
»oog heeft op begraafplaatsen, welke aan de burgerlijke ge»meenten behooren , en dat dus de daarin gestelde voorwaarden
»voor het afstaan van graven niet kunnen geacht worden van
»toepassing te zijn op begraafplaatsen , welke aan kerkfabrieken
»toekomen. »
Indien alzoo eene kerkfabriek een gedeelte gronds op een aan
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haar in eigendom toekomende begraafplaats tot het daarstellen
van een eigen graf afstaat , dan kan art. 11 van het decreet van
23 Prairial, XIIe jaar, geen regt noch bevoegdheid aan de

burgerlijke gemeente geven, om uit die handeling geldelijk voordeel voor zich of voor de armen of gasthuizen te bedingen
terwijl, ingeval Uwe vergadering geroepen wordt tot het magtigen van zoodanigen afstand, zij op het bepaalde hij voormeld
artikel alleen dan te letten heeft, wanneer de begraafplaats
eigendom is van de burgerlijke gemeente.
17 Mei 1852, n°. 250.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken , houtlende, dat een burgerlijk armbestuur, hetwelk door het openbaar
gezag is ingesteld en welks leden steeds door den gemeenteraad
zijn benoemd , krachtens de natuur zijner betrekking tot het
burgerlijk bestuur en zonder dat daartoe eene uitdrukkelijke
wetsbepaling wordt vereischt , rekenpligtig is aan den gemeenteraad ; — terwijl art. 148a der Gemeentewet, naar des Ministers
inzien , niet ten doel kan hebben voor zulk een bestuur die
rekenpligtigheid in eenig geval te doen ophouden , aangezien ,
(lat artikel kennelijk strekt tot aanduiding van het geval, waarin
de goedkeuring van den gemeenteraad wordt vereischt op de
begroetingen en rekeningen van instellingen van liefdadigheid,
die met het burgerlijk bestuur niet in zoodanige gemeenschap zijn, waaruit dit van zelf voortvloeit. (Zie Vonnis 25
April 1851.)
8 Junij 1852.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is aangenomen, dat,
ter toepassing van art. 261 van het Wetboek van Strafregt,
geenszins wordt vereischt, de bedoeling om de godsdienst te
storen , maar alleen het vrijwillig verrigten eenei daad, waardoor zij werkelijk is gestoord, en dat het voor storing van
godsdienstoefening moet worden gehouden , wanneer iemand in
eene Protestantsche kerkvereeniging, dadelijk na plaats gehad

hebbende bekendmaking der tot diakenen benoemde personen ,
op het oogenblik dat de predikant tot de voorlezing van den
nazang zal overgaan , door een , met luider stem uitgebragt ,
protest tegen de benoeming van diakenen , den predikant zoodanig in ontsteltenis brengt, dat deze daardoor in de voorlezing
verhinderd wordt ; terwijl er in des daders bevoegdheid , om
als lid der gemeente tegen zoodanige benoeming op voegzamen
tijd en plaats te mogen protesteren , geene verdediging kan
gevonden worden.
21 Junij

1852, n°. 100.

Circulaire van den Minister van Justitie, luidende
Bij onderscheidene hier te lande ingevoerde en alsnog verbindende kracht hebbende verordeningen van Franschen oorsprong,
met name bij de wet van 26 September 1791 en het Keizerlijk
16 October
decreet van 27 Februarij 1811, is het bezit en beheer van
kapittel-goederen , fundatien en dergelijke fondsen opgedragen
aan het bestuur der domeinen.
Onlangs heeft zich het geval voorgedaan , dat , met voorbijzien van bovenbedoelde verordeningen , het opengevallen beheer
van zoodanige fundatie door eene Arrondissements-regtbank is
opgedragen aan een bijzonder persoon , en zulks buiten medewerking van het domeinbestuur.
Naar aanleiding daarvan , heb ik de eer, in voldoening aan
eene mij daartoe door den Minister van Financien gedane uitnoodiging, U W. E. G. te verzoeken, de heeres Officieren van
Justitie binnen Uwe provincie aan bovenbedoelde verordeningen,
voor zoo veel noodig, te herinneren , en hen aan te schrijven
om , zoo dikwerf bij hunne regtbank , zonder tusschenkomst
van het domein -bestuur, zich eene zaak van soortgelijken aard
opdoet, alsdan, alvorens hunne conclusien te nemen, daarvan
ten spoedigste kennis te geven aan het Departement van Justitie,
met vermelding van alle die omstandigheden, welke ter zake
dienende kunnen zijn.
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Die kennisgeving zal door mij vervolgens aan den Minister
van Financien worden medegedeeld , ten einde Zijne Excellentie
aldus in staat gesteld worde om , daartoe termen zijnde, voor
de regten van het bestuur der domeinen ook van zijne zijde te
waken. (Zie Arrest 30 Junij 1852 en Vonnissen 9 April 1852,13
Mei en 29 November. 1853, als ook Arrest 29 December 1854.)
30 Junij 1852.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland, waarbij
is aangenomen :
dat , wat er ook moge zijn van vroegere secularisatie van
de abdij van Elten , zeer zeker, hij Senatus- Consult van den 10
December 1810, het grondgebied , waarop de abdij te Elten was
gelegen , is verklaard een gedeelte van het Fransche Keizerrijk
uit te maken , waarvan het noodzakelijk gevolg is geweest de
suppressie van de abdij te Ellen en het vervallen van alle derzelver goederen aan den Staat , overeenkomstig de beginselen
26 September
Oetnber- 1791, het Keizeren de bepalingen der wet van
l6
lijk decreet van 27 Februarij 1811 en het decreet van 3 Januarij
1812;
dat de abdij Abdinkhof in Paterborn, in den jare 1803 is
geseculariseerd , ten gevolge van het Rijks reces te Regensburg,
tusschen de buitengewone Rijks deputatie en het toenmalig
Fransch Gouvernement en het voorafgegaan verdrag van Luneville; dat, bij beschikkingen van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek van den 12 April 1803 n°. 6 en 15 April 1803
n°. 37, ten gevolge van de suppressie der abdij Abdinkhof, is
gelast, dat de goederen tot die abdij behoorende, inzonderheid
die van de Kellenarij te Putten, als overeenkomstig het algemeen regt en constant gebruik, omtrent de goederen en inkomsten
van gesupprimeerde geestelijke corporaties , aan dezen lande
vervallende, ten spoedigste in bezit zouden worden genomen ,
en daarvan aan de Pruissische Regering kennis gegeven; en dat
werkelijk de Nederlandsche Staat zich in 1803 in het bezit van

°) f] 0.7
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iiie goederen heeft gesteld , zonder dat de Pruissische Regering
zich hier tegen op eenigerlei wijze heeft verzet ;
dat , volgens Landschaps-resolutie van den jare 1581, goederen , hier te lande gelegen , doch die behooren tot uit heemsche
corpora, zijn toestendig aan het Landschap ; dat, volgens Landschaps-resolutie van den 11 Maart 1591, de directie , administratie en dispositie van alle geestelijke goederen den Staten
competeerde ; dat bepaaldeli&k, bij Landschaps-resolutie van den
20 Mei 1600, aan de abten van Paterborn en de Vrouw van
Elten was verboden , eenige goederen , hier te lande gelegen ,
buiten kennis en consent van het Landschap te veralieneren of
te veranderen ; dat overzulks de vruchten van die goederen
wel door de geestelijke corporatien worden genoten , zonder
dat de eigendom van (lie goederen kon geacht warden bij die
corporatien te berusten;
dat , door de opheffing van de geestelijke gestichten, van zelf
voor dezen het genot der vruchten is komen te vervallen , en
dat , door de Regering hier te lande niet zijnde toegestemd in
de alienatie van de goederen , die goederen zijn geworden onbeheerde goederen , die , volgens algemeene beginselen van regt ,
ook gehuldigd in art. 713 Code Napoléon en art. 576 Burgerlijk Wetboek , aan den Slaat toebehooren , kunnende in deze
wel van geenen anderen Staat de rede zijn dan van dien Staat,
waarin de onbeheerde goederen zijn gelegen ;
dat de onroerende, hier te lande gelegene goederen van de
abdij van Ellen en Abdinkhof , de eerste moeten geacht worden
aan het Domein van dezen Staat te behooren , orn de regten ,
die gelijk voorzegd , door den Souverein vroeger op die goederen werden uitgeoefend , en omdat de Pruissische Regering, in
welk Rijk die abdijen waren gelegen, nimmer eenige de minste
aanspraak op die goederen heeft gemaakt, zijnde zelfs bij het
grenstractaat van den 7 October 1816 (Staatsblad 1850 n'. 10),
art. 33, uitdrukkelijk het beginsel aangenomen , dat de domeinen
van den Staat , welke in de gemeenten of gedeelten van gemeenten , welke van bestuur veranderen , gelegen mogten zijn,
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zullen volgen het grondgebied , en aan den nieuwen Souverein
behooren ;
dat uit dit een en ander volgt, dat de goederen , behoord
hebbende aan buiteniandsche geestelijke corporatien, voor zooverre die goederen hier te lande zijn gelegen, ten gevolge van
de suppressie van olie gestichten , tot de domeinen van dit Rijk
zijn overgegaan, en dat overzulks het bestuur der domeinen
volledjg zijne bevoegdheid heeft bewezen, om de questieuse
uitgangen in te vorderen, (Zie Vonnissen 13 Mei en 29 November 1853.)
16 Julij 1852, n 0. 70.
Besluit , luidende :
Op het rapport van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken,
voorloopig belast met het bestuur van het Departement voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 5 Junij
1852 n°, 3/959, betrekkelijk een verzoek van L. H. Rutten,
Roomsch Katholijk Priester te Maastricht, strekkende :
1 0. Om Onze rnagtiging te verkrijgen tot het aannemen van
een , door wijlen den heer C. L. Baron van Wijkerslooth
van Schalkwijk, Bisschop van Curium enz. aan voornoemden L. H. Rutten , als Directeur der Christelijke Broeders te Maastricht, vrij van het regt van successie, vermaakt legaat van 130,000; welke making, hij uiterste
wilsbeschikking op den 30 Augustus 1851 verleden voor
den Notaris J. P. W. Schermer te Leyden is geschied ,
ten einde uit de revenuen ten allen tijde te onderhouden
en op te voeden twaalf Roomsch Katholijke vader, of
moederlooze kinderen of weezen van militairen in dit Rijk
of in onze Kolonien dienende of gediend hebbende, staande
de aanneming dier kinderen ter keuze van den legataris, en
20. Om Onze goedkeuring te erlangen op het voor de bedoelde stichting ontworpen Reglement;
Gelet op de bij dat rapport overgelegde adviesen van Gede-
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puteerde Staten van het Hertogdom Limburg en van den Kerkvoogd van het Vicariaat van Limburg;
Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13 Julij 1852, n°. 167, zevende afdeeling ;
Gelet op artt. 947, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Onder goedkeuring van het hiernevens gevoegd Reglement
voor de stichting van wijlen Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk, ten behoeve van Roomsch Katholijke militaire weezen,
den heer Rutten voornoemd te magtigen tot aanvaarding van
het voorschreven legaat, van welks belegging op den voet van
het 4. artikel van dal Reglement, binnen één jaar na de dagteekening dezes aan Gedeputeerde Staten van het Hertogdom
Limburg zal moeten blijken.
En zijn Onze voornoemde Ministers, ieder voor zoo veel hem
aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan
afschriften zullen worden gezonden aan de Departementen van
Oorlog , Marine en Kolonien tot narigt.

REGLEMENT
Voor de stichting ten behoeve van

ROOMSCII KATIIOLIJKE

MILITAIRE WEEZEN.

Art. 1.
De stichting draagt den naam van: stichting van wijlen Baron
van Wijkerslooth van Schalkwijk.
Art. 2.
Het doel en de strekking dezer stichting is het onderhouden
en opvoeden van Roomsch Katholijke vader- of moederlooze
kinderen of weezen van militairen in dit Rijk of in onze Kolonien dienende of gediend hebbende.
Art. 3.
In den geest der stichting is het getal der kinderen bij voorraad op twaalf bepaald.
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Art. 4.

De kosten van hun onderhoud en hunne opvoeding worden
gevonden uit de revenuen van het legaat van wijlen Zijne
Hoogwaardigheid C. L. Baron van Wijkerslooth, Bisschop van
Curium, hetwelk te dien einde zal worden belegd op eene der
wijzen bedoeld in art. 449 van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 5.
.
Wanneer de middelen der stichting mogten vermeerderen, zal,
in verhouding daarmede, een grooter getal der in art. 2 bedoelde kinderen kunnen worden opgenomen.
Art. 6.

De opgenomene kinderen worden behoorlijk gevoed, gekleed
en verpleegd in een daartoe ingerigt gebouw of gesticht in het
Hertogdom Limburg, terwijl hunne opvoeding vooral ten doel
heeft om hen tot brave, bekwame en nuttige leden der Maatschappij te vormen.
Art. 7.
Zoo lang de kinderen in het gesticht verblijven, zijn zij onderworpen aan de reglementen voor de innerlijke huishouding en
tucht bepaald.
Art. 8.

Wanneer zij zich goed gedragen hebben, verkrijgen zij bij
hun vertrek een uitzet naar hunne verdiensten, door het bestuur
te bepalen.
Art. 9.

De kinderen dragen in het gesticht eene eenvoudige eenvormige kleeding.
Art. 10.

Het bestuur der stichting is opgedragen aan den, door den

229
stichter, hij zijn testament, aangewezen Directeur als Overste
benevens aan 3 Adsistenten.
De Overste wordt in het vervolg benoemd en ontslagen door
den Roomsch Katholijken Kerkvoogd der diocese.
De Adsistenten worden benoemd door den Overste en ontslagen door den Kerkvoogd. Om de twee jaren treedt er een
van de Adsistenten af, naar een' rooster. Zij zijn telkens weder
verkiesbaar.
De ondergeteekende L. H. Rutten, Roomsch Katholijk Priester,
constitueert zich thans als Overste , met benoeming als Adsistenten van H. A. van den Broek , J. Frusch en J. J. Hoolmans,
allen te Maastricht, die ten blijke van aanvaarding dit Reglement mede onderteekenen.
Art. ll.

Aan dat bestuur is overeenkomstig huishoudelijke bepalingen,
het geldelijk en dagelijksch beheer der stichting opgedragen.
Art. 12.

Alle acten en verhindtenissen in naam der stichting (de bloot
huishoudelijke hiervan uitgezonderd) worden door den Overste
onderteekend. Deze heeft de keuze der op te nemen kinderen ,
overeenkomstig de bepaling des stichters, onderhandelt met de
overgeblevene betrekkingen der kinderen of met de burgerlijke
en militaire autoriteiten , welke deswege geraadpleegd zouden
behooren te worden, benoemt de suppoosten enz. en vertegen.
woordigt de stichting.
Art. 13.
Jaarlijks in de maand April, zal de rekening van ontvangsten
en uitgaven der gelden door het bestuur behoorlijk worden
opgemaakt en gesloten onder goedkeuring van den Kerkvoogd
van het district of zijnen gedelegeerde.
Art. 14.
Het bestuur der stichting geschiedt ter liefde Gods en aszoo
om niet.
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Art. 15.
Het bestuur onderwerpt zich zoowel aan de wetten en verordeningen op dit stuk bestaande, als aan de slipte naleving
van dit Reglement.
iVlaastricht 15 Mei 1852.
Het bestuur der Stichting,
(geteekend) L. H. RUTTEN , R. K. P.
H. A. VAN DEN BROEK.
J. FRUSCH.
J. HOOLMANS.
Behoort bij Koninklijk besluit van den 16 Julij 1852, n o. 70.
Ons bekend :
De Minister van Buitenlandsche Zaken ,
voorloopig belast met het bestuur van het
Departement voor de Zaken der R. K.
Eeredienst.
(geteekend) VAN SONSBEECK.
De Minister van Binnenlandsche Zaken.
(geteekend) THORBECKE.
4 Augustus 1852, Staatsblad n o . 136.
Besluit, houdende, met wijziging der tegenwoordige voorschriften, dat de inschrijving op de rolle der studenten aan
eene Iloogeschool of het Athenaeum te Amsterdam of Deventer,
voortaan zal geschieden zonder dat het noodig zij eenig getuigschrift omtrent vroegere studien te vertoonen. (Zie Besluiten
1 Julij 1850, Staatsblad n°. 36 en 4 Augustus 1853, Staatsblad
n°. 31.)
10 Augustus 1852, n°. 166.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, strekkende om de besturen der Wees- en Godsbuizen opmerkzaam
te maken op de gelegenheid, die er voor hunne pupillen be-
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staat, om bij het te Kampen opgerigte Instructie-Bataillon ge.
plaatst te worden ; waartoe in den regel wordt vereischt : ouderdom tusschen de 16 en 18 jaren , een gezond ligchaamsgestel
en bedrevenheid in het lezen, schrijven en de vier hoofdregels
der rekenkunde; terwijl de verhindtenis moet worden aangegaan
voor tien jaren, en men, onder overlegging van de gewone,
tot een militair engagement gevorderde bescheiden , zich behoort
te adresseren aan den Kommandant van het Instructie-Bataillon,
aan wien de admissie bepaaldelijk is overgelaten.
4 September 1852.
Vonnis van het Kantongeregt te Hulst, waarbij is beslist ,
dat de meester %oor den last, dien hij aan zijne knechten heeft
gegeven tot liet verrigten van openbaren arbeid op eenen Zondag, niet strafbaar is, dewijl zoodanige lastgeving, noch bij
de wet van den 1 Maart 1815 (Staatsbad n°. 21) , noch hij
cenige andere wettelijke verordening met straf is bedreigd.
7 September 1852, n°. 147.
Missive van den Minister van Bi' nenlandsche Zaken, luidende:
Uit bij mij ontvangen opgaven blijkt, dat nu en dan gepensioneerde militairen , die niet in eerre Nederlandsche gemeente
domicilie van onderstand hebben , uit armenfondsen worden
ondersteund met het doel om de uitgaven daarvoor van het
Rijk terug te vragen.
Ik acht dit in den regel bedenkelijk.
De pensioenen van militairen zijn geregeld naar de deswege
bestaande verordeningen, in verband met hunnen diensttijd en
voor hen die ligchaamsgebreken hebben, met den aard van deze.
Daarom bestaan er, naar mijn oordeel, in den regel, geene
termen hun bovendien van 's Rijkswege onderstand te geven.
Dit zou , in het wezen der zaak , eerre verhooging van pensioen zijn, waarvoor geen wettige grond bestaat.
Het kan echter gebeuren , dat enkele dier personen, vooral
zij wier pensioen zeer gering is, door ziekten of andere zware

rampen, in zoodanigen buitengevvonen toestand geraken , dat
daarin voldoende grond wordt gevonden om tijdelijk van den
regel af te wijken , met voorbehoud om hetgeen hunne verpleging in gestichten kost , geheel of ten deele te doen vergoeden
uit het bedrag van hun pensioen , gedurende den tijd dier verpleging.
Om deze redenen heb ik de eer de heeren Commissarissen
des Konings bij deze te verzoeken , het daarhenen te leiden,
dat voortaan niet dan bij ziekte of andere bijzondere en zeer
dringende gevallen , onderstand voor 's Rijks rekening aan gepensioneerden , van welken aard ook , worde verstrekt , vóór
dat daarin door mij uitdrukkelijk zij toegestemd. In verband
hiermede verlang ik , dat elk geval van dezen aard worde gemaakt tot het onderwerp eener afzonderlijke briefwisseling, en
alzoo niet worde vermeld op de gewone maandstaten der in
onderstand opgenomen behoeftige vreemdelingen.
30 September 1852.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Roermonde,
waarbij , in betrekking tot het klooster van St. Agatha bij Cuyk
in Noordbrabant, onder anderen de volgende punten als in
repten gegrond zijn aangenomen :
1 0 . Dat dit klooster, in de dertiende eeuw gesticht, niet door
het tractaat van Munster van den 30 Januarij 1648 is
gesupprimeerd ; waa: omtrent de regtbank heeft overwogen:
dat in dat tractaat niet eens van het klooster van St.
Agatha gerept wordt, en dat het eenige wat daartoe betrekkelijk zou kunnen zijn, enkel hierin bestaat, dal,
nadat, door den Koning van Spanje , de Algemeene Staten
der Vereenigde Nederlanden, nevens de landen en steden
met dezelve verbonden, voor vrije en Souvereine Staten
en landen erkend zijn geworden , bedongen werd , dat
elk zal behouden en gebruiken hetgeen hij bezit; zullende
dus aan de Staten blijven de stad en meijerij van 's Hertogenbosch en de stad Grave en het land van Cuyk, met

bijvoeging , dat de Koning « afstand doet van het regt
van redemptie en van alle andere regten , welke hij hebben mogt op de stad Grave en den lande van Cuyk, voorheen in pandschap bezeten hij wijlen den Prins Willem
van Oranje en aan Prins Maurits, in eigendom afgestaan,
door de Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden ,
als Souvereinen der gemelde stad en lande in den jare
1611.» (WIGENAAR , Vaderlandse-he Historie. Xldc deel,
bladz. 457 en volgende.);
dat uit de bedingen, dat het land van Cuyk , in hetwelk
het klooster van St. Agatha is gelegen , aan de Staten
der Vereenigde Nederlanden zal blijven , in het geheel
niet volgt de suppressie van gezegd gesticht, maar dat
daaruit alleen kan voortvloeijen , dat gezegde Staten als
Souvereine magt geregtigd waren de suppressie te bevelen;
wanneer zulks niet vroeger en tijdens het niet als wettig
erkend bezit , had plaats gehad;
dat dit laatste nergens uit blijkt , dewijl ook niet daargesteld is, dat de Staten van hun Souverein gezag, nadat
hetzelve door den Koning van Spanje op het land van
Cuyk aanerkend was , gebruik gemaakt hebben om gezegd klooster te supprimeren;
dat de eischer vermeent heeft dit te kunnen afleiden
uit een rescript , dd. 7 Junij 1648, waarbij Willem, Prins
van Oranje, op grond van meergemeld vredestractaat,
volgens welk aan hem zouden vervallen zijn, onder andere
in gezegd rescript omschreven eigendommen, het klooster
en het buis Gods van St. Agatha met bijbehooren, bevel
en magtiging geeft aan den rentmeester zijner domeinen
en der geestelijke goederen van de stad Grave en van het
land van Cuyk , om alle hoegenaamde goederen in Hoogstdeszelfs naam in bezit te nemen en aan de kanunniken
van evengemeld klooster alle titels en verdere bescheiden,
tot hetzelve betrekkelijk, af te vragen en zich ter hand
te doen stellen; zijnde het bevel, voor wat de in bezit-
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neming der goederen aanbetreft, ten uitvoer gelegd ,
blijkens daarvan op den 15 van gezegde maand Juryij
opgemaakte acte, niettegenstaande overgegeven protest
door den Prior en conventualen van gezegd klooster;
dat noch uit gemeld rescript, noch uit de acte van inhezit-neming , noch uit het gedaan protest, de suppressie
van gemeld gesticht verondersteld kan worden, terwijl
het tegendeel zelfs daaruit af te leiden is , wordende in
eerstgemeld stuk aan de kloosterheeren van St. Agatha de
gebruikelijke benaming van Kanunniken gegeven , terwijl
in het tweede, opgemaakt door schollen en schepenen ,
hun die van Prior en Conventualen wordt gegeven, en (lat
het protest ook door Prior en Conventualen geschied is;
dat voorzeker die hoedanigheden noch aan gemelde
kloosterheeren zouden zijn gegeven , noch door hen genomen, ware het dat het gesticht of de geestelijke orde,
waartoe zij behoorden, ten gevolge der besluiten der
hoogere bevoegde magt, opgehouden had te bestaan ;
dat JOANNES KNIPPENBERG, in zijn Historia Ecclesiastica ducatas Geldriae, op het oogenblik dat hij de gemelde
geschiedenis heeft geschreven, te weten in 1719, het
klooster van St. Agatha onder de alsdan nog bestaande
kloosters rangschikt;
dat de niet suppressie van voormeld klooster ook nog
volgt uit de omstandigheid, dat de kloosterheeren in hetzelve, ofschoon als pachters of admodiateurs, zijn blijven
wonen, en de daarbij hehoorende goederen bezitten op
den vorigen voet, en onder hetzelfde bestuur en onder
naleving derzelfde regels van tucht en orde bijeen zijn
gebleven; (1)

(I) Bij onderscheidene beschikkingen van het Staatsbestuur is aan
de kloosterlingen van St. Agatha, bij uitzondering op de verordeningen , waarbij het aannemen van nieuwe leden in de bestaande
kloosters verboden was , vrijheid verleend tot het aannemen van
nieuwelingen Dit heeft onder anderen plaats gehad bij de resolu-
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dat de suppressie niet uit de eene of andere bijzondere
omstandigheid kan worden afgeleid, evenmin als de stichting van een klooster; dat beide daden, als van de bevoegde hoogere Regering afkomstig, stellig dienen te zijn
uitgedrukt; dat dus in casu de builen-bezitstelling enkel
het klooster St. Agatha van zijne goederen , maar in het
geheel niet van zijne verkregen regten beroofd heeft. (Zie
SCHMALGRUBER, Consilia sue responsa juris, Consilium
XI , § 20 en 21, p. 368.) ;
dat derhalve de suppressie van gezegd gesticht niet is
daargesteld, maar enkel dat hetzelve uit het wettig bezit
zijner goederen is gesteld , zijnde de eigendom daarvan
aan hetzelve ontnomen. (1)

tiën van den 29 Junij 1665, 21 April 1755 en 23 November 1802,
mitsgaders bihhet Koninklijk besluit van den 28 November 1840 ,
ne . 46.
(4) Het is allezins betwistbaar , dat het klooster van St. Agatha
in 4648 op eene wettige wijze zou zijn onteigend geworden.
Prins Willem 11 heeft de kloostergoederen destijds wel door zijnen
Rentmeester laten opschrijven als domein der Heerlijkheid Cuyk ,
maar daardoor zijn die goederen niet geconfisqueerd of, ten behoeve van den Prins als Heer dier Heerlijkheid, verbeurd verklaard
kunnen worden, vermits hij tot het doen van zoodanige confiscatie
regtens onbevoegd was , aangezien zijne regten Fan Neer zich niet
uitstrekten over de eigendommen van derden, en de Staten-Generaal,
onder wier Souvereine opperheerschappij de Heerlijkheid Cuyk
stond , nimmer de suppressie van het klooster, noch ook de secnlarisatie en verbeurdverklaring der daaraan behoorende goederen ,
hebben uitgesproken.
Men heeft dan ook de acte van inbezitneming van den 45 Junij
4648 niet als eene acte van confiscatie aangemerkt , maar veel eer
beschouwd als een tijdelijken maatregel ter voorkoming van de
confiscatie , waartoe de Staten-Generaal zouden hebben kunnen
besluiten en waardoor de kloostergoederen alsdan aan het Staatsdomein zouden zijn vervallen, zonder eenig voordeel voor het domein
van den Prins, Vandaar dat Prins Willem 11 de kloosterlingen in
het feitelijk bezit , genot en beheer der goederen liet, tegen uitkeering eener jaarlijksche som als admodiatie. Zoodanig admodiatiecontract is dan ook in den jare 4653, door de Raden van rekening
van den minderjarigen Prins Willem III , met goedvinden zijner
voogden, aan de kloosterlingen voorgesteld en met hen werkelijk gesloten ; terwijl de hernieuwing van dusdanig contract , sedert dien
tijd , onafgebroken heeft plaats gehad, niet alleen tijdens de Heerlijkheid Cuyk aan het vorstelijk huis van Oranje toebehoorde, maar
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2°. Dat, eens aangenomen , dat het klooster van St. Agatha
niet gesupprimeerd is geweest, hetzelve op den 13 Junij
1795, hij de toen door den Senior en vijf kapitularissen
gedurende de vacature van het Prioraat, gedane vervreemding van obligatien, onderworpen was aan de regelen
en formaliteiten omtrent het verkoopen of verpanden van
kloostergoederen , en bij het niet inachtnemen daarvan,
bepaaldelijk bij het ontbreken der magtiging of goedkeuring van hoogere, bevoegde magt , die verkoop niet als
wettig gedaan kan worden beschouwd.
Nota. Het gold hier eene schuldvordering , ten laste van de
burgerlijke gemeente :dook in Limburg, ter zake van de obligatien in der tijd uitgegeven door de onder die gemeente behoorende heerlijkheid ikliddelaar; welke obligatien aan het
klooster van St. Agatha waren aangekomen en op den 43 Junij
1795 bij eene onderhandsche aete , door den Senior en vijf
kapitularissen van dat gesticht , aan een' derde waren overgedragen.
De gemeente Mook verzette zich tegen de rentebetaling en
aflossing dier obligatien , op grond , dat het klooster de cessie
dier effecten niet bevoegdelijk noch behoorlijk had gedaan en
alzoo geacht moest worden regtens den eigendom daarvan te
hebben behouden; waaruit werd afgeleid, dat de bedoelde
obligatien zouden zijn gevallen onder het bereik van artikel 8
van het Keizerlijk decreet van den 21 . Augustus 1810, luidende:
allous déchargeons les communes de toutes les dettes qu'elles
»ont contractées, soit envers noire domaine, soit envers les
ook na 1795 , — zelfs onder het Fransch bestuur en vervolgens
onder het Nederlandsch bestuur tot op den tegenwoordigen tijd; —
zoodat de kloosterlingen van St. Agatha nog steeds in het bezit, genot en beheer der kloostergoederen zijn, waarvan zij alle lasten dragen
en bovendien eene bepaalde som als admodiatie prijs, bij wijze van
pacht , aan het domein uitkeeren. Onder de lasten op die goederen klevende , behooren niet alleen de grond- en dergelijke aan het
Rijk verschuldigde belastingen ; maar ook een aantal renten, uitgangen en soortgelijke prestatien, aan derden verschuldigd, mitsgaders
die, welke voortvloeijen uit de gefundeerde geestelijke diensten,
waarmede de goederen van ouds bezwaard zijn.
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»corps et communautés, corporations religieuses supprimées ,
»0 li

autres établissements de bienfaisance , aux dépenses, des

»quels les communes pourvoient sur les produits de leur
»octroi.»
De regtsvraag : of dat artikel van voorsz. decreet op het
klooster van St. Agatha toepasselijk was? is door de regtbank
niet in overweging genomen , vermits de beslissing daaromtrent
eerst te pas kwam , wanneer dat klooster de gemeente Mook,
om betaling in regten aansprak
lntusschen valt, in betrekking tot die vraag , te bemerken ,
dat , aangezien het klooster van St. Agatha niet was gesupprimeerd tijdens de uitvaardiging van het voormelde decreet , de
aan het gesticht toebehoorende vorderingen ten laste der gemeente Mook, niet onder het bereik der hij dat decreet bepaalde
ontheffing van schuld, konden betrokken worden.
Eerst bij het Keizerlijk decreet van den 3 Januarij 1812 zijn
de toen nog in Noordbrabant bestaande kloosters gesupprimeerd,

welk decreet echter met opzigt tot het klooster van St. Agatha
onuitgevoerd is gebleven.
13 October 1852.

Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland, waarbij
onder anderen is beslist , dat een geschil over het doen van
collecten in de kerken ten behoeve van de armen en weezen,
niet bij uitsluiting aan de kerkelijke overheid, maar aan het
Staatsgezag van den wereldtijken regten onderworpen moet worden geacht, vermits dit onderwerp niet geestelijk, maar een
privaat burgerlijk regt betreft over mijn en dijn, en alzoo valt
in art. 148 der Grondwet en in art. 2 der wet op de Regterlijke organisatie.
15 October 1852 , n c . 55.

Besluit, waarbij Mr. H. van Sonsbeeck , op zijn verzoek ,
eervol wordt ontslagen als Minister van Buitenlandsche Zaken,
tevens belast met liet bestuur van het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredieust, en zulks met dank-
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betuiging voor de gewiglige in die betrekkingen bewezene
diensten.
15 October 1852 , n o. 56.
Besluit, bepalende, dat het bestuur van het Departement voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst , met ingang van
den zestienden October 1852, voorloopig zal zijn opgedragen
aan den Minister van Justitie Mr. M. P. H. Strens. (Zie Besluit
19 April 1853, n°. 99.)
16 October 1852.
Koninklijke beschikking , houdende magliging op den Minister
van Buitenlandsche Zaken , om aan den Apostolischen Internuntius hij het Hof der Nederlanden , — als einduitkomst der
op den 9 December 1851 geopende onder handeling, betrekkelijk de
regeling der R. K. Kerk-aangelegenheden in dit Rijk, — de overeenstemming van het Gouvernement met den H. Stoel te kennen
te geven, daarin bestaande : dat, door het herstel der Bisschoppelijke Hierarchie hier te lande , — waartoe de Paus vrijelijk
kon overgaan ingevolge de beginselen der Nederlandsche Grondwet en de op den 24 Maart 1852 van 's Koningswege gedane
verklaring, — liet Gouvernement wederkeerig zal zijn ontslagen
varl de verbindtenissen hij de overeenkomsten van 1827 en 1841
aangegaan , en dat alzoo , door de vrije regeling van de R. E.
Kerk-aangelegenheden , de bedoelde overeenkomsten ophouden van
kracht te zijn en geheel zullen zijn vervallen.
Nota. De stukken , betrekkelijk de hier bedoelde onderhandelingen en derzelver gevolgen , zijn opgenomen in den Achtsten Jaargang van dit Handboekje, bladz. 412-191. (Zie verder
de Circulaires van den 31 Maart en 30 Mei 4853, mitsgaders
de daarbij geplaatste Kota.)
17 October 1852, Staatsblad n o .

184.

Besluit, waarbij de bepalingen onder lett. c en d van het
Koninklijk besluit van den 9 Januarij 1841 (Staatsblad n o. 2)
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voorkomende, worden ingetrokken, uit aanmerking, dat de
voorwaarden daarbij opgelegd aan de Afgescheidenen van het
Hervormde Kerkgenootschap, welke zich als eene Christelijk
afgescheidene gemeente zouden verlangen te vestigen, geheel
overbodig zijn te achten , naardien , met opzigt tot laatstbedoelde bepaling in het bijzonder, het niet afleggen van zoodanige
verklaring geene de minste inbreuk kan maken op de regten ,
welke het Hervormd of eenig ander Kerkgenootschap, krachtens
welken titel ook, bezit. (Zie Besluit 9 Januarij 1841 en de
daarbij geplaatste Nota op bladz. 248 en 249 van den Zesden
Jaargang van dit Handboekje.)
6 December 1852, n o. 31.
Besluit , luidende:
Op het adres van :
1°. C. Belgrado , Vice-Superior der Hollandsche Zending en
fungerend Procurator voor de Roomsch Katholijke Zendingen in Nederlandsch Oost- en West-Indische bezittingen;
2°. F. J. van Vree, President van het Roomsch Katholrjk
Seminarie te Warmond; en
3°. H. van Essen , Roomsch Katholijk Priester te Oegstgeest,
gewezen Secretaris, van wijlen C. L. Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk in leven Bisschop van Curium ;
daarbij , in hoedanigheid, zoo van Curatoren van liet, door den
zoo even genoemden Baron van Wijkerslooth , bij acte van den
28 October 1851 gevestigd gesticht: «tot opleiding van jonge
» lieden uit de verschillende diocesen van ons Rijk , die hunne
» humaniora geëindigd hebben, tot Roomsch Katholijke geestelijken
» voor onze overzeesche bezittingen of kolonien , onder den naam
» van Roomsch Katholijk Seminarie van de Nederlandsche Kolo» uien,» -- als van Administrateurs der goederen, die het
voorschreven gesticht eventueel zal verkrijgen, -- verzoekende:
I. Magtiging tot aanneming van de volgende legaten, welke
voornoemde C. L. Baron van Wijkerslooth , bij zijne, op
den 31 October 1851, voor den te Leyden residerenden Notaris
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J. P. W. Schermer verledene uiterste wilsbeschikking,
vrij van het regt van successie, aan het hierboven omschreven gesticht heeft vermaakt , te weten :
1 0 . de huitenplaa(s Duinzigt , met al de daarbij gelegene
gebouwen , tuinen , bosschen en vijvers en het daarover gelegen weiland, breeder omschreven in het overgelegd extract uit den kadastralen legger der ongebouwde
en gebouwde eigendommen van de gemeenten Oegstgeest
en Poelgeest in de provincie Zuidholland;
20. zijne boekerij en al zijne meubelen, met uitzondering
van al zijn zilverwerk en het best porceleinen tafelservies ;
30 van zijn zilverwerk zoodanige stukken als kunnen
dienen voor de kapel van het gesticht;
40. zoodanig gedeelte der ornamenten en kostbaarheden
van zijne kapel als voor de dienst van het gesticht noodig
zal worden geacht , staande de beoordeeling van deze
'en de sub. 3°, bedoelde behoeften aan zijnen Secretaris
den heer Van Essen ; en
40. eerre kapitale som van vijftig duizend gulden in contanten;
met bepaling, dat wanneer, door welke omstandigheden
ook, het evengemeld door hem gefondeerd Roomsch Katholijk Seminarie voor de Nederlandsche Kolonien, niet lot
stand kon komen , of mogt worden opgeheven, de goederen daaraan geaffecteerd , onder de administratie van de
door hem daarvoor benoemde curatoren en administrateurs
(de hierboven vermelde adressanten) zullen worden aangewend tot zoodanige pieuse einden, als het meest aan
een gelijksoortig doel , de bevordering van het Theologisch
onderwijs in de Kolonien, beantwoorden; terwijl de testateur wijders heeft gewild :
a. dat voor het geval, dat het bovengemeld Seminarie op
de buitenplaats Duinzigt niet tot stand kwam, of later
mogt worden opgeheven , die buitenplaats nimmer zal
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worden geali4neerd of verhuurd , maar op de eene of
andere wijze zal worden bestemd tot huisvesting van
Roomsch Katholijke geestelijken , ten einde ten alien
tijde het karakter van geestelijk gesticht te behouden;
b. dat de bepalingen van zijne beide vorige testamenten
gedagteekend 30 Augustus en 17 October 1851, betrekkelijk de bewoning van Klein Duinzigt door den
. . en van Duinzigt door den Heer
Heer ..
van kracht en waarde zullen blijven ; en
c. dat insgelijks van kracht blijft , ten behoeve van voormeld R. K. Seminarie voor de Nederlandsche Kolonien
het, hij zijn eerstgenoemd testament aan de daarbij
vermelde fundatie op Duinzigt en aan het daarbij gefundeerde Weeshuis te zamen, ter verdeeling van zijnen
Secretaris , besproken legaat , bestaande in zijn' zilveren inktkoker en al zijne zilveren lepels, vorken, messen
en soeplepels , om ten dienste dier gestichten te gebruiken ; en
H. Erkenning van het hierboven omschreven gesticht als
Roomsch Katholijk Seminarie voor de Nederlandsche Kolonien,
ten einde te kunnen genieten de regten of voordoelen aan
de overige Seminarien van dit Rijk toegekend,
Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, voor,
loopig belast met het bestuur van het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 3 December
1852 n o . 8/2041 , mitsgaders het daarbij overgelegd advies van
Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland, alsmede de,
onder dagteekening van den 30 October en 11 November II. ,
door de adressanten gedane beantwoording van de bedenkingen
en vraagpunten aan hen , van wegre het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, ter oplossing medegedeeld ;
En in aanmerking nemende :
Dat het voor alsnog niet is beslist, of het hierboven bedoeld
gesticht als : a Roomsch Satholijk Seminarie voor de Neder11
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landsche Kolonien,» al dan niet tot stand zal komen , waardoor het nog onzeker is of het voor het negatieve geval door
den testateur gestelde alternatief zal worden in werking gebragt;
Dat de adressanten uildienhoofde verlangen dat de door
hen gevraagde erkenning van het bedoelde gesticht als Seminarie,
worde aangehouden eu inmiddels de verzochte magtiging tot
aanvaarding der aan het gesticht besproken legaten verleend ,
als wanneer zij zich bereid verklaren de aan hen medegedeelde
voorwaarden, in voege als bij hun antwoord van den 11 November 1852 is omschreven , te vervullen ;
Dat de in deze zaak betr okketr belangen van derden voorzieningen noodzakelijk maken , ten einde deze belangen , zoowel
als de wil van den stichter en testateur voor de toekomst te
verzekeren ;
Gelet op art. 947 van het Burgerlijk Wetboek en op Onze
beschikking van den 24 October 1851, n°. 7;
Hebben goedgevonden en verstaan : de adressanten, in hunne,
uit de acte van den 28 Oerober 1851 ontleende hoedanigheid
van Curatoren over het daarbij door C. L. Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk gevestigd gesticht en administrateurs der
goederen, die hetzelve eventueel zal verkrijgen, te magtigen tot
het aannemen van de , lui zijn testament van den 31 October
1831, aan dat gesticht vermaakte legaten ; welke magtiging Wij
verlen g en onder de volgende voorwaarden
1°. dat, binnen twaalf maanden na de dagteekening vare
Ons tegenwoordig besluit zal moeten zijn beslist, of
het hierboven bedoeld gesticht als: « Roomsch Katho«lijk Seminarie voor de Nederlandsche Kolonien» al
dan niet tot stand komt ;
2°. dat, door de adressanten of door hunne opvolgers irt
de hierboven nnischrevene hoedanigheid, vóór of op derf
verschijndag van den zoo evengemelden termijn, aart
het Departement voor de Zaken der Eoomsch Katholijke Eeredienst worde verklaard , welke beslissing te
dier zake is gevallen;
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3°. dat , voor het geval dat het gesticht als Seminarie tot
stand kome , de adressanten of hunne opvolgers in
voorschrevene hoedanigheid, gelijktijdig met de gedachte verklaring , Onze erkenning van dat Seminarie
zullen hehooren te vragen , onder mededeeling der optossing en beantwoording van de , aan hen , onder
dagteekening van den 28 Augustus 1852 n o . 8/1433,
voorgestelde vraagpunten ;
4°. dat , ingeval het gesticht als Seminarie niet mogt tot
stand komen , of , tot stand gebragt zijnde , later mogt
worden opgeheven en alzoo het , voor dat geval , door
den stichter bij zijn testament van den 31 October 1851,
bepaalde alternatief behoorde te werken , de making
alsdan zal onderworpen worden aan zoodanige bepalingen als ter verzekering der in deze betrokken belangen, op de voordragt van het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredieust , na gehouden overleg met de adressanten , door Ons zullen
worden vastgesteld ; en
5°. dat het kapitaal van f 50,000 warde belegd in inschrijvingen op het Groothoek der Nationale schuld
onder het hoofd: «Stichting of fonds van wijlen Cornelis Ludovicus Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk,
tot opleiding van jongelieden tot Roomsch Katholijke
geestelijken voor de Nederlandsche Kolonien, van welke
belegging de adressanten , binnen drie maanden na
de dagteekening dezes, hel bewijs zullen vertoonen
aan het Departement voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen
Minister van Kolonien tot narigt.
14 December 1852.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist, dat het be-

244
vel, bij de wet van den 1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21) gegeven , om op de Zon- en algemeene Christelijke feestdagen ,
gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefeningen bestemd , de deuren der herbergen enz. gesloten te hebben, in
dien zin kan worden opgevat, dat geenszins het tappen gedurende
dien tijd, maar alleen het openstaan der deuren is verboden en
alzoo ten deze eene deur op de klink, al is hare sluiting daarenboven niet door middel van een slot of iets dergelijks verzekerd,
niet geacht kan worden mei eerre opene deur gelijk te staan.
23 December 1852 (Staatsblad n°. 247.)
Wet, luidende:
Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , saint 1 doen te
weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens
artt. 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 verstaan bij deze:
ARTIKEL 1.

Het VIId ° hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven
voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement voor de
Zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst, wordt vastgesteld
als volgt :
Iste AFDEELING.

N et Departement.
Art. 1. Tractement van den Minister Memorie.
Art. 2. Tractementen der ambtena. . . . . f 12,800.00
ren en bedienden .
Art. 3. Bureau- en locaalbehoeften,
. - 2,800.00
benevens drukwerk. .
Art. 4. Reis- en verblijfkosten . . - Memorie.
— f 15,600.00
Transporteren . . . f 15,600,00
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Per transport. .
W.

. , f 15,600 00

AFDEELING.

Roomsch-Katholijk

Kerkgenootschap.

. . f 19,816.00
Art. 5. Kerkelijk bestuur .
. - 9,000.00
Art. 6. Seminarien .. .
Art. 7. Onveranderlijke competen. - 21,745.31
tien . .
Art. 8. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars. . .
.. - 412,787.67
Art. 9. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen. . - 16,200.00
----

III de

f 479,549.18 5

AFDEELING.

Kerkgenootschap der Oud-bisschoppelijke Klerezy.
. f 4,300.00
Art. 10. Kerkelijk bestuur .
Art. 11. Plaatselijk dienstdoende
. . , . - 6,400.00
lcerkleeraars . . .
Art. 12. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . . Iflemorie.
-------- f 10.700.00

I Vde AFDEELING.
Pensioenen , wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Art. 13. Pensioenen.. .
Art. 14. Wachtgelden . .
Art. 15. Tijdelijke onderstand.

. f 45,535.00
.662.50
. - 2,600.00
----- ---- f 48.797.50

Vde AFDEELtNG.

Art. 16. Onvoorziene uitgaven . . . . . . f 3,000,00
en alzoo tot een bedrag van vijf honderd zeven
en vijftig duizend, zes honderd zes en veertig gul- ---den, acht en zestig en een halve cent . . . . f 557,646.68'
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ARTIKEL

2.

Wanneer de som , in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3, 4,
9, 12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift
van het 2de lid van art. 24 der wet van den 5 October 1841 ,
(Staatsblad n°. 40) , aangevuld worden door overschrijving uit
den post voor onvoorziene uitgaven , in hetzelfde hoofdstek
voorkomende.
ARTIKEL

3.

De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, het
voorschreven departement betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk , worden op den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder•
werpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen , Autoriteiten ,
Collegien en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Het Zevende hoofdstuk der Staats -begrooting voor 4853
is, bij de wet van den 45 April 4854 (Staatsblad no . 37), verhoogd met f 5582.42.

IVoota.

.................

10 Januarij 1853, n°. 42.
Besluit , luidende:
Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie , voorloopig belast met het bestuur van het Departement voor de
Zaken der R. K. Eeredienst van den 29 November 1852
n°. 94009 en dat van Onzen Minister van Kolonien van den
8 Januarij 1853 lett. H n o . 23 , ingediend ten gevolge eenex
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mededeeling van den Internuntius van den H. Stoel hij Ons
Hof, gedagteekend den 24 November 11., waaruit blijkt, dat
Zijne Heiligheid den Paus heeft benoemd tot Apostolisch Vicaris
van Suriname in West-Indie , met de waardigheid van Bisschop, onder den titel van Mellipotamos in partibus infidelium,
den heer Gerardus Schepers, pastoor der R. K. gemeente te
Paramaribo, en zulks ter vervanging van den , op den 29 April
1852 , overleden Kerkvoogd aldaar , den heer Jacobus Groot(
Bisschop van Canea in partibus ira/Idelium;
Gelet op art. 65 der Grondwet en op de Koninklijke besluiten van den 16 December 1842 n°. 72 en 26 ianuarij
1847 n o. 59;
Hebben besloten en besluiten :
De heer Gerardus Schepers wordt erkend in hoedanigheid
van Apostolischen Vicaris van Suriname en hem wordt tevens
verlof verleend tot het aannemen der waardigheid van Bisschop,
onder den titel van Mellipotamos in partibus in fidelium.
Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor zoo veel hem
aangaat , belast met de uitvoering van dit besluit.
Nota. De Hoog Eerwaarde heer G. Schepers, die in 4829 tot
kapellaan en in 1843 tot pastoor te Paramaribo is benoemd geworden , was den 48 Augustus 4798 te Dingden , in Wesiphalen
bij Cleef geboren. Hij is op den 7 September 4853 in het Bis
Seminarie te Haaren, in Noordbrabant, tot Bis--schopelijk
schop gewijd.
5 Maart 1853 , n o. 58.
Besluit , luidende :
Gezien het rapport van Onzen Minister van Justitie, voorloopig
belast met het bestuur van het Departement voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 26 Februarij 1853
n°. 14427 en dat van Onzen Minister van Kolonien van den 3
Maart 1853 n o. 6 , betrekkelijk eerie mededeeling van den Internuntius van den H. Stoel bij Ons Hof, gedagteekend 17 Februarij
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1853 , waaruit blijkt , dat tot Coadjutor met regt van opvolging
van den tegenwoordigen Apostolischen Vicaris van Curacao, Monseigneur M. J. Niewindt is benoemd de heer Joannes, Fredericus,
Antonius, Kistemaker, thans pastoor der Roomsch Katholijke
gemeente op het eiland St. Eustatius in voormeld Vicariaat, en
zulks met bepaling , dat hij , bij de uitoefening der functien
van Coadjutor den titel zal voeren van Pro-vicaris;
Gelet op art. 59 der Grond«et;
Hebben besloten en besluiten : de heer I. F. A. Kistemaker
voornoemd wordt erkend in hoedanigheid van Coadjutor met rept
van opvolging van den tegenwoordigen Apostolischen Vicaris
van Curacao, Monseigneur M. J. Niewindt en zulks onder den
titel van Pro-vicaris van het Apostolisch Vicariaat van Curacao.
Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor zoo veel hem aan gaat , belast met de uitvoering van dit besluit.
Nota. De heer J. F. A. Kistemaker is geboren op den 22 Augustus
4843 te Oldenzaal in Overijssel en heeft sedert 1837 dienst
gedaan in het Apostolisch Vicariaat van Curacao.
31 Maart 1853.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Commissarissen des Konings in de provincien , luidende :
Over den onlangs , door het Hof van Rome , genomen maatr egel , tot instelling van Bisschoppelijke Zetels hier te lande ,
is een misverstand gerezen en mij door een uwer ambtgenooten
medegedeeld , dat mij noopt, U H. E. G. Benige inlichting te
geven, ten einde daarvan door U, waar het pas geeft , zonder
van dit mijn schrijven te gewagen, zou kunnen worden gebruik gemaakt.
Toen vóór eenigen tijd , van wege het Roomsch Katholijk
Kerkbestuur aan het Gouvernement, het verlangen werd medegedeeld, de Missie, en dus de ondergeschiktheid aan de'congregatie de propaganda fide te Rome, door een regelmatig Bisschoppelijk bestuur te doen vervangen, heeft de Regering verve
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klaard het beginsel der Grondwet, dat aan alle Kerkgenootschappen
gelijke bescherming verleent , tot volle uitvoering te willen laten
komen. Evenmin als het Gouvernement de Protestanten in hunne
vrijheid om de kerkelijke inrigting zoo te regelen , als zij goed
oordeelden , beperkt , dacht het dit ten aanzien der Katholijken
te doen. De verlangde instelling kort dus geen bezwaar ontmoeten , onder voorwaarde , dat dan ook het concordaat verviel.
Hierin stemde de Pauselijke Stoel toe. liet Gouvernement
gaf daarbij tevens den wensch te kennen , over den tijd en de
wijze van uitvoering vóuraf te worden onderrigt , ten einde
daaromtrent zijn gevoelen aan het Hof van Rome te kunnen
mededeelen , en , zoo noodig , in het belang der zaak en des
lands , raad te geven , hoe te handelen.
Van het juiste tijdstip en van de wijze van invoering hing
alles af. Koos men het geschikte oogenhlik , en voerde men
stil, zonder ophef of vertoon , de nieuwe regeling in , zij kon,
zonder aanstoot , zonder moeite of verzet , tot stand komen.
Hiertoe kon de voorlichting van liet Gouvernement nuttig zijn.
Het kwam er op aan, met wijsheid te werk te gaan , den
prikkel van onverdraagzaamheid niet te wekken en alle aanleiding te mijden tot vrees voor iets , hetgeen op zich zelf aan
de overige gezindten ten eenemale onverschillig moest zijn.
De Pauselijke Stoel heeft eerst met den slag gewaarschuwd (1).
Het Gonvernement heeft van de , voor dit land weinig berekende stukken ; allocutie en breve , niet dan na de uitvoering
kennis erlangd. Evenmin is het over de Bisschoppelijke Zetels
of over de personen geraadpleegd. Zijn er reeds benoemd ? Het
weet het niet.
Het geldt thans te zorgen , dat , hij het in werking komen
der kerkelijke nieuwigheid , de nadeelige indruk , die de vorm
harer invoering kon doen ontstaan, weder worde uitgewischt.

(1) Men weet dat dit feit door den Pauselijken Stoel is ontkend
geworden, en dat van dien kant is beweerd, dat er tijdig eene
vóórafgaande niededeeling heeft plaats gehad.

gvo
Zoodra de Regering de personen der Bisschoppen zal kenners ,
zal het trachten, voorzigiigheid , eenvoud en uiterste gematig=
hein aanbevelende, door hen zooveel mogelijk te doen goedmaken, hetgeen de curia welligt bedorven heeft.
Ik meen te mogen onderstellen , dat dit niet zonder gevolg
zal blijven , en dit het weldra zal blijken , dat de Bisschoppelijke instelling geen den minste wezenlijken grond kan geven
voor de schrikbeelden , die sommigen zich daar van nu schijnen
te vormen. (Zie besluit 19 April 1853, n e. 99 en Circulaire 28 Mei
1853, n°. 3/975).
19 April 1853, n°. 99.
Besluit , waarbij , onder anderen , wordt aangenomen het verzoek om eervol ontslag, hij adres van den 16 April 1853, aangeboden door M r. M. P. H. Sirens, Minister van Justitie, tevens
belast met het bestuur van het Departement voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst.
Nota. Het adres van den 16 April 1853 , waarbij de Raad van
Ministers zijn ontslag heeft aangeboden , luidde als volgt;
« Bij de toenemende aandrang van adressen , betreffende een
»Bisschoppelijk bestuur over de Roomsch Katholijke Kerk hier
»te lande , had den Raad van Ministers , onder dagteekening
»van den 13 April jt., de eer aan Uwe Majesteit een ontwerp
»van beschikking voor te stellen (1). Het scheen in deze , aan
»zoo velerlei misvatting onderworpene, zaak noodig, de regt»vaardigheid van de door het Gouvernement betrachte handelwijs
»te doen gevoelen , de regeling zelve en den sorm harer invoering , als buiten het bereik des Gouvernements geplaatst . niet

(1) Door den Raad van Ministers was voorgesteld , om , bij 's Konings antwoord , te kennen te geven : « dat de invoering van een
»Bisschoppelijk bestuur over het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap
»bier te lande , als een uitvloeisel der grondwettige kerkelijke vrij»held , geene goedkeuring of erkenning van Zijne Majesteit behoeft,
»noch op de belangen van andere Kerkgenootschappen of van den
»Staat invloed behoort te hebben; dat Zijne Majesteit waakt en zal
»waken , dat door die invoering niemands repten worden gekrenkt;
»dat alzoo, hij de wederzijdsche eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging , geen grond tot bekommering bestaat. »

»met zijne taak te laten verwarren ; te wijzen op den waarborg,
»dien ieder tegen wezenlijke krenking hij Uwe Majesteit vindt ,
»en van Harentwege tot verdraagzaamheid en kalmte te stemmen.
»Volgens de berigten heeft het antwoord , dat Uwe Majesteit
»op de publieke audientie te Amsterdam gaf , een gin gansch
»anderen indruk gemaakt. Men meent van Uwe Majesteit te
»hebben verstaan , dat l-loogstdezelve zich , tegen haren zin ,
»door de Grondwet gebonden achtte ; dat Uwe Majesteit door
»het ontvangen beklag over hetgeen volgens die Grondwet gebeurd is , den band tusschen het Huis van Oranje en Neder»land nog versterkt rekende.

»Men gelooft natuurlijk tusschen die toespraak en de houding
»van Hoostdeszelfs Ministers een strijd te ontdekken , die als
»tegenwerking wordt uitgelegd.
»Zoo iets, Sire, mag, zelfs in schijn, niet bestaan; het minst
»ten aanzien eener aangelegenheid, waarin alle klassen des
»volks levendig, ja, hartstogtelijk belang stellen. Niemand moet
»kunnen gelooven , dat hij in het hoofd der Regering tegen
»de Regering steun vindt. Ware het anders , de kracht der
»Koninklijke regering ware gebroken ; de beweging der ge)moederen zou niet ophouden, maar voortduren , of telkens
»op nieuw kunnen worden gewekt; onrust en tweedragt zouden
»gewonnen spel hebben.
»Wij komen U, Sire ! in het belang van het Land en van
»het Koningschap , met eerbiedigen ernst vragen, dat het Uwer
»Majesteit behage, aan een ondragelijken toestand een einde te
»maken.
»Ééne waarheid wordt algemeen erkend : de Koning, die met
»Zijne Ministers niet overeenstemt , moet zijn Ministerie ver»anderen.
»Wij brengen gezamenlijk het verzoek voor den troon , dat

»Uwe Majesteit goedvinde hiertoe te besluiten; of allen twijfel
»en misverstand op de meest uitdrukkelijke wijze, door eerie
»ronde, openbare verklaring weg te nemen.
« De Grond wet verleent , naar onze overtuiging zeer teregt
»kerkelijke vrijheid en gelijkheid van bescherming. Wij hebben
»aan de grondwettige vrijheid haren loop gelaten. Mogt Uwe
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»Majesteit met de Grondwet of met ons stelsel van bestuur niet
»tevreden zijn, Uwe Majesteit gelieve Ons te ontheffen.
« Dat bij den ontvangen indruk eene onverwijlde beslissing
»noodzakelijk is , behoeven wij naauwelijks onder de aandacht
»van Uwe Majesteit te brengen.»
Op dit adres werd van Koningswege den 19 April 4853 het
volgende antwoord gegeven :
«De Koning heeft ontvangen het adres van de heeren Ministers van den 16 April 11.
« Bij dat adres wordt erkend, dat de Koning, met zijne
»Ministers niet overeenstemmende , zijn Ministerie moet ver»anderen.
«Zijne Majesteit heeft mij opgedragen , in antwoord daarop
»te kennen te geven , gelijk ik de eer heb te doen bij deze,
»dat Zijne Majesteit vermeent het oogenblik gekomen te zijn,
»om in eene verandering van het Ministerie te voorzien.
» De Staatsraad, Directeur van het Kabinet des Konings,
(geteekend)

A. G. A.

»

VAN RAPPARD.

NB. Zie wijders de medegedeelde stukken en geschiedkundige
bijzonderheden , voorkomende in den Achtsten Jaargang van
dit Handboekje •

bladz, 412-177.

19 April 1853, n°. 100.

Besluit , waarbij, onder anderen , wordt benoemd tot Minister
voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst Mr. L. A.
Lightenvelt. (Zie Besluiten 18 Junij 1853, lelt. E 11 en 28 De..
cember 1853, n°. 52.)
28 April 1853, n°. 143.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Naar aanleiding Uwer missive van den 12 Januarij ji. n o. 25/1
heb ik de eer te kennen te geven , dat, zoo verre mij bekend
is, de uitdrukking gemeentebestuur, voorkomende in art, 10 van
het Reglement A, behoorende bij de wel van 3 April 1806,
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steeds in dien zin is opgevat, dat daaronder de gemeenteraad
wordt verstaan.
Naar het schijnt te regt. Het benoemen toch eenex commissie
van toezigt over al de lagere scholen en het geheele onderwijs
eener gemeente, mag geacht worden verder te gaan dan de
gewone werkkring van Burgemeester en Wethouders , en van
genoegzaam gewigt te zijn , om door den gemeenteraad te worden verrigt.
In de verordeningen omtrent het lager onderwijs, wordt herhaaldelijk van het gemeentebestuur gesproken. Die uitdrukking
heeft vroeger reeds aanleiding tot twijfel gegeven en bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1847 (Staatsblad n°. 22) is beslist,
dat, voor zoo veel de openbare scholen betreft , de gemeenteraden, en wat de bijzondere scholen aangaat, Burgemeester en
Wethouders daaronder worden verstaan.
Wel gold die uitlegging alleen de oprigting van scholen en
niet , zoo als nu, het benoemen eener plaatselijke schoolcommissie. Doch uit het aangehaalde besluit schijnt de gevolgtrekking te mogen worden afgeleid , dat het benoemen van zoodanige
commissie, wier toezigt zich over alle, zoo openbare als bijzondere scholen in de gemeente uitstrekt, evenzeer door den raad
moet geschieden , en derhalve het woord gemeentebestuur in
art. 10 van het Reglement A: ook alzoo is te verstaan. (Zie
art. 126 der wet van den 29 Junij 1851, Staatsblad n o. 85.)
Nota. Bij Koninklijk besluit van den 5 September 4854 (Staatsblad na . 434) is eene beslissing genomen in betrekking tot de
bevoegdheid om te beschikken op een verzoek tot oprigting eener
lagere school en om admissie als huisonderwijzer , en volgens
de Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den
8 September 4854, n°. 444, is het uitgemaakt ,dat de aanstelling van onderwijzers bij de openbare scholen , behoort tot de
bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders. (Zie Missive 11
Februarij 1854 , a°. 430.)

13 Mei 1853.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Utrecht, waarbij
is beslist, dat , bij het decreet van 27 Februarij 1811, wel alle
goederen van geestelijken oorsprong , waaronder, blijkens de
praemissen van dat decreet , ook die van het kapittel van
St. Maria te Utrecht, zijn vereenigd met het domein van den
Staat , en mitsdien regtens onder het bestuur der Staatsdomeinen zijn gebragt; doch dat daaruit in geenen deele volgt, dat
het domeinbestuur in al de regten en verpligtingen van dat
kapittel zoude zijn getreden , veel min dat het geregtigd zoude
zijn , om als uitvoerder of beheerder van eene armen-fundatie
voor dat kapittel op te treden : een regt, dat zelfs op den
opvolger onder universelen titel als zoodanig nimmer overgaat.
(Zie Circulaire 21 Junij 1852, n°. 100 en Vonnissen 30 Junij
1852 en 29 November 1853.)
Nola. Het gold hier eeue, bij uitersten wil van den 24 Februarij
4578, door den, in 1584 te Keulen overleden Zeer Eerw. heer
J. van Drolshagen , in leven apostolisch pro-notarius, kanunnik en scholaster der kerk van de H. Maagd te Utrecht , gevestigde stichting ten behoeve van de armen; waarvan het beheer aan den Deken van het kapittel, bij ontstentenis van andere
aangewezen administrateurs , was opgedragen Het beheer dier
stichting was, na de suppressie van het kapittel, gebleven in handen

van den tijdelijken secretaris en vervolgens overgenomen door den
gewezen rentmeester van het voormalig kapittel van St Marie
te Utrecht. In 4351 werd dat beheer, bij eene, naar aanleiding
van art. 4026 en 1067 van het Burgerlijk Wetboek, door de
Regtbank te Utrecht gedane benoeming , toebetrouwd aan een
particulieren bewindvoerder , van wien het domeinbestuur de
overgifte in regten vorderde.

De beide eerste artikelen van bet decreet van 27 Februarij
1811 bepaalden :
Art. 1. Tons les biens d'origine ecclésiastique dans les Departements de la Hollande , autres que ceux dont les revenus sont

affectés aux salaires des ministres des cultes , a leurs dépenses
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ou á t'instruction publique, sont réunis au domaine de l'état.
Art. 2. Sont également réunis les biens ci-devant possédés par
des corporations ou établissemens supprimés ou par des corps
priviligiés.
De Fransche wetgeving verstond onder «goederen van geestelijken oorsprong », les biens dépendants des fondations faites en
faveur d'ordres, de corps et de corporations en commun ou
des individus, qui pourraient en faire partie, considérés comme
menbres des nits ordres, corps et corporations.
Het was de bedoeling niet, om de geesteliike goederen , welke
ter bezoldiging van de dienstdoende geestelijken, ter bekostiging
van de eere+liensten of ten dienste van bet openbaar onderwijs bestemd waren, aan die bestemming te onttrekken, zoo als duidelijk blijkt uit de praemisse van het aangehaald decreet, luidende:
«Voulant laisser a leur destination les biens ecclésiastiques ,
»qui servent au dépenses relatives á l'instruction publique , a
»salarier les ministres des cultes et a acquitter les autres dé»penses de ce service.»
Bij het decreet van den 8 Januarij 1892 werden de, tijdens het
Fransche bestuur , hier te lande bestaande corporatien van
geestelijke personen en monniken orden, gesupprimeerd; met dal
gevolg , dat de , aan die corporatien en orden behoorende goederen , op den voet van het decreet van den 14 November 1814,
aan het domein van den Staat zijn vervallen.
Uit de bepaling van het decreet van 3 Januarij 1842 , houderide , dat de bedoelde corporatien en orden zijn en blijven
vernietigd, «(sont et demenrent supprimés) », is voortgevloeid,
dat deze instellingen sedert dien tijd geene goederen hier te
lande meer hebben kunnen bezitten. Ten aanzien van de kerken der regulieren, was evenwel bij art. 30 van het decreet
van den 11 November 981 1 , de volgende uitzondering verordend :
«Les églises des couvens supprimés, qui servent de paroisses ,
»seront conservées avec tout ce qui en peut dépendre, et adéea
»tées au service du culte ; à la charge par les prétres qui des-.
»sejvent ces églises, de vivre comme simples séculiers, de cesser
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,^ toute correspondance directe ou indirecte avec les ci-devant
»supérieurs de leur ordre , et de demeurer soumis a l'évëque
»diocésain.»
Op grond van deze bepaling zijn de bedoelde kerken met derzelver toebehooren, parochiaal eigendom geworden ; doch al de
overige bezittingen der kloosters of orden zijn eigendom van

den Staat geworden en onder het beheer van het domeinbestuur moeten overgaan.
28 Mei 1853, n°. 3/957.

Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan de Commissarissen des Konings in de
provincien , houdende kennisgeving, dat de aan de Regering
gedane mededeeling van de optreding der Roomsch Katholijke
Bisschoppen op het kerkelijk gebied, door haar voor alsnog
aaléén voor kennisgeving is aangenomen , onder voorbehoud ,
om dien aangaande nader de vereischte beschikking te nemen.
(Zie Circulaire '29 September 1853, n°. 10/1414.)
Nota. De Pauselijke Internuntius, Mgr. Belgrado, die op den 24
Maart 4853 het lIrstel der Bisschoppelijke Hierarchie aan den
Minister van Buitenlandsche Zaken had aangekondigd , gaf op
den 7 April 1853 aan de Regering berigt van de door den Paus
gedane benoeming, , zoo van den Aartsbisschop van Utrecht als
van die zijner suffraganen.
De benoemde Prelaten hebben vervolgens van hunne optreding
schriftelijk aan het Gouvernement kennis gegeven.
Die optreding heeft plaats gehad , voor zoo veel betreft :

4°, den Aartsbisschop van Utrecht (Mgr. J. Zwijsen), den 21
April 1853,
2°. den Bisschop van Haarlem (Mgr. F. J. van Pree) , den
80 April 1853.
3°. den Apostolischen Admistrateur van het Bisdom van
's Hertogenbosch (Mgr. J. Zwijsen), den 26 April 1853.
4e . den Bisschop van Breda (Mgr. J. van Hoogdonk), den
25 April 4853.
5°. den Bisschop van Roermond (Mgr. J. A. Paredis), den

27 April 1853.

Ari7
Bij de optreding dier Prelaten in hunne Bisschoppelijke hoedanigheid, traden de tot zoolang gefungeerd hebbende Kerkvoogden af, en daarmede waren de Hollandsche Zending en de
Apostolische Vicariaten van 's Hertogenbosch, van Breda l en Ivan
Limburg opgeheven ; waarvan de Regering insgelijks mededeeling ontving.
Daaruit volgde, dat zoolang de nieuw opgetreden Prelaten
en hunne diocesen niet van Staatswege erkend werden, de betrekking tusschen den Staat en de Roomsch Katholijke Kerk
bier te lande, moest geschorst blijven , gelijk dan ook werkelijk het geval is geweest tot dat die betrekking, ten gevolge
der wet van den 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102), weder
is kunnen aangeknoopt worden.
30 Mei 1853, n o. 76.
Resolutie van den Minister van Financien, waarbij, in antwoord op de vraag :
«of de zich noemende Aartsbisschop van Utrecht, Bisschop
»van Haarlem, enz. op grond van de bestaande algemeene
»voorschriften, aanspraak kunnen maken op vrijdom van port
»voor de ambtshalve door hen gevoerde briefwisseling?» wordt
te kennen gegeven :
«dat, vermits geene Roomsch Katholijke geestelijken of Kerk»voogden in bovengemelde betrekking bij de administratie bekend zijn, ook niet te dier zake of onder dien titel Benige
»vrijstellingen van port, wegens de aan hen gerigte of door
»hen verzondene brieven kan worden toegestaan. 1,

Nota. Deze Resolutie is bij die van den 23" September 4853,
n e . 79, buiten toepassing gesteld.
18 Junij 1853, lett. E 11.
Besluit, waarbij aan den Heer Mr. L. A. Lightenvelt, Minister
voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst eene bijzondere missie naar Rome wordt opgedragen, met bepaling, dat,
gedurende zijne afwezigheid, de teekening bij het Departement
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voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst zal zijn toebetrouwd aan den Minister van Buitenlandsche Zaken.
Nota. Bij beschikking van den laatstgenoemden Minister, gedagteekend 29 Junij 1853 no. 311049, werd de zorg voor het inwendig beheer en voor de dienst der uitgaven bij het Depart &
ment voor de Zaken der R. K. Eeredienst opgedragen aan den
Heer J. C. Willemse, destijds Referendaris , belast met de
functien van Secretaris bij dat Departement, en zulks met
magtiging tot het onderteekenen van alle stukken , welke dat
beheer en die dienst betroffen.
In het begin van September 1853 heeft de heer M r. L. A.
Lightenvelt wederom het bestuur van het Departement hernomen
4 Augustus 1853, Staatsblad no. 31.
Besluit, houdende bepalingen ter verzekering dat zij, die
eenen akademischen graad begeeren, tot het aanhooren van
Hooger onderwijs zijn voorbereid. (Zie Besluiten 23 Mei 1845,
1 Julij 1850 en 4 Augustus 1852.)
9 September 1853, no. T47.
Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, houdende inlichtingen, omtrent het toelaten van
openbare processien in die gemeenten des Riks , alwaar de
openbare godsdienstoefeningen buiten de gebouwen en besloten
plaatsen, volgens het Koninklijk besluit van den 23 April 1822
lett. W 4 en het tweede lid van art. 167 der Grondwet van
1848 , geoorloofd zijn.
1Vota. liet gold hier de vraag : of de bedoelde processien tot
een bepaald getal beperkt waren ? waarop geantwoord ward,
dat dit het geval niet was, ten aanzien van de, in het Koninklijk
besluit van den 23 April 1822 bedoelde gemeenten ; terwijl
daarbij verder werd bewerkt :
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«Edoch die vrijheid behoort binnen de palen van het gewoon
»gebruik te blijven ; althans het zou niet oirbaar zijn , indien
»de kerkelijke optogten en godsdienstige plegtigheden buiten de
»gebouwen en besloten plaatsen vermenigvuldigd werden en
»alzoo afwijking plaats vond van het gewoon gebruik, hetwelk
»het Koninklijk besluit van den 23 April 1822 altéén heeft
»willen eerbiedigen ; zoodat eene onbepaalde vrijheid tot uit»breiding van deze openlijke verrigtingen zeker niet is bedoeld
»geworden. Willekeurige handelingen mogen in deze geen plaats
»hebben en daarvoor is van den kant der plaatselijk dienst»doende geestelijken niet ligtelijk te vreezen ; eensdeels, omdat
»de Kerk hare uitwendige godsdienstige plegtigheden geenszins
»te zeer wil vermenigvuldigd hebben, en anderdeels, dewijl de
»Kerkvoogden tegen alle overdrijving in dat stuk moeten waken
»en de magt bezitten elk misbruik in dat opziet te keeren ;
»terwijl geen enkele van die plegtigheden door de plaatselijk
»dienstdoende geestelijken kunnen of mogen ingevoerd worden ,
»zonder vóórafraande uitdrukkelijke toestemming van den be»trokken Kerkvoogd. » (Zie Vonnis van de ArrondissementsRegtbank te Eindhoven van den 29 October 4855.)
10 September 1853, Staatsblad n°. 102.

Wet , luidende
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodig
is eenige wettelijke bepalingen vast te stellen ter uitvoering van
onderscheidene voorschriften van het VIde hoofdstuk der Grondwet en ter vervanging van op dit onderwerp bestaande verordeningen, opdat Wij gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen in dit Rijk kunnen verleenen, en waken, dat zij zich
houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van
den Staat;
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 verstaan bij deze :
Art. 1.
Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen vrijheid
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verzekerd alles wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan
in hunnen eigen boezem betreft, te regelen.
De bepalingen betreffende de inrigting en het bestuur worden,
voor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen
eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders
of hoofden der kerkgenootschappen aan ons medegedeeld. Nieuw
te maken bepalingen worden mede vóór of bij het in werking
brengen daarvan , op gelijke wijze ter Onzer kennis gebragt.
Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel
bedoeld , eenige bevindt , welke de medewerking van het Staatsgezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend , tenzij
de bepaling door Ons is goedgekeurd.
Art. 2.

Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening, dan
na daartoe Onze toestemming te hebben verkregen.
Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden.
Art. 3.

De titulaturen in de kerkgenootschappen aan de bedienaren
der openbare godsdienst toegekend, geven noch ten opzigte van
het wereldlijk gezag , noch ten opzigte van andere kerkgenootschappen,, eenige aanspraak, rang of voorregt. .
In de aanraking met het wereldlijk gezag worden die titulaturen alleen gebezigd met vermelding van den geslachtsnaam
der titularissen.
Art. 4.

De ter aanwijzing van kerkelijk gebied door kerkgenootschappen gebezigde namen van provincien of gemeenten worden
slechts als van kerkelijken aard beschouwd en hebben geen
verder gevolg.
Art. 5.
Synodale vergaderingen en hoofden , die kerkgenootschappen
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vertegenwoordigen of besturen , behoeven Onze goedkeuring op
de plaats van vestiging.
Voor zooveel deze goedkeuring bij de afkondiging dezer wet
nog niet is verleend , wordt , na met hen gehouden overleg, door
Ons, den Raad van State gehoord , over de geschiktheid der
aangewezene vestigingsplaats uitspraak gedaan.
Alleen in het belang der openbare orde en rust en bij een
met redenen omkleed en openbaar gemaakt besluit kan eene
aangewezen vestigingsplaats als zoodanig door Ons ongeschikt
worden verklaard.
Art. 6.

De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad
voor kerkelijke plegtigheden of bij de uitoefening van de openbare godsdienst in hun kerkgenootschap gebruikelijk , niet dan
binnen gebouwen en besloten plaatsen , of dáár waar de openbare godsdienstoefening , naar het 2`{ e lid van art. 167 der
Grondwet, is toegelaten.
Art. 7.

Elke oprigting of inrigting van een gebouw tot uitoefening
van de openbare godsdienst , binnen den afstand van twee
honderd ellen van eene bestaande kerk, vereischt in het belang
der openbare orde een onderzoek omtrent de plaats van vestiging.
Vóór dat de oprigting of inrigting wordt toegelaten , wordt
daaromtr ent door het gemeentebestuur beslist. Deze beslissing
is vatbaar voor een beroep op Gedeputeerde Staten , en hij bezwaar ook tegen de beslissing van deze , wordt hunne uitspraak
aan Onze eindbeslissing onderworpen. Het besluit door Ons te
nemen , na den Raad van State te hebben gehoord , wordt met
redenen omkleed en openbaar gemaakt.
Wanneer de oprigting of inrigting zonder verlof heeft plaats
gehad, wordt het gebouw gesloten.
Art. 8.
Het klokkengelui tot viering van kerkelijke plegtigheden of

om de ingezetenen tot de godsdienstoefening op te roepen, kan
in gemeenten, waar kerken van meer dan één kerkgenootschap
zijn, in het belang der openbare orde en rust door Onzen Commisssaris in de provincie worden verboden.
Klokkengelui tot andere einden heeft geene plaats dan met
vergunning der plaatselijke politie.
Art. 9.
Hij, die aan deze wet niet voldoet, hare voorschriften overtreedt, of elders dan art. 167 der Grondwet toelaat de openbare
godsdienst uitoefent, words verklaard « in strijd met de wet te
e hebben gehandeld» en veroordeeld in de kosten.
Art. 10.
De officieren van justitie bij de arrondissements-regtbanken
eischee, overeenkomstig met de bepalingen van art. 854 van het,
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, voor de regtbank, ter
burgerlijke teregtzitting, de toepassing van het voorgaand artikel.
Geene vervolging kan door hen worden ingesteld dan op
magtiging van den prokureur-generaal onder wiens bevelen zij
staan , of op last des regters in de gevallen , voorzien bij art.
31 van het \Vetboek van Strafvordering en art. 73 van de wet
op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie.
Art. 11.
Van het vonnis wordt appel, van het arrest cassatie toegelaten.
Art. 12.
Die, na eenmaal ter zake van overtreding dezer wet te zijn
veroordeeld , zich aan herhaling daarvan schuldig maakt, wordt
gestraft met schorsing in de uitoefening zijner burgerschapsregten voor den tijd van drie tot tien jaren, en met gevangenis
van ééne maand tot twee jaren, te zamen of afzonderlijk.
Art. 13.
De regtsgedingen , krachtens het voorgaand artikel ter zake
van herhaalde overtreding gevoerd, worden op de gewone wijze
voor den gewonen strafregter behandeld
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De vervolging wegens overtredingen van deze wet verjaart
door verloop ran twee jaren.
Art. 14.
Bij bet in werking komen dezer wet zijn , behoudens de bepalingen der wetten en reglementen bedoeld in art. 167 der
Grondwet, afgeschaft de wet van 18 Germinal jaar X en alle
andere met de tegenwoordige wet strijdige bepalingen.
Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst , en dat alle Ministeriele Departementen , Authoriteiten,
Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Nota. Zie de aanteekeningen, ontleend uit het verhandelde over
de bovenstaande wet bij de Staten-Generaal, bladz. 482-191
van den Achtsten Jaargang van dit Handboekje.

17 September 1853 , 0 0 . 130.
Besluit, waarbij 3. van Santen , Aartsbisschop der Oude
Klerezy van de Roomsch Katholijken te Utrecht, wordt benoemd
tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
21 September 1853, n°. 113.
Besluit , luidende :
Op het adres van Johannes van Santen, Aartsbisschop van de
Oude Klerezy der Roomsch Katholijken , gedagteekend te Utrecht
den 25 Julij 1853, daarbij — onder mededeeling , dat hij Hermanus Heykamp, pastoor in den Oppert te 'Rotterdam, op den 13
April IL tot Bisschop van Deventer verkozen en op den 17 Julij
II. als zoodanig gewijd heeft ter vervanging van den, op den
7 Maart dezes jaars , overleden Bisschop Wilhelmus Vet -- het
vertrouwen te kennen gevende, dat hij Ons geene bedenkingen
tegen genoemden Bisschop zullen bestaan, en voorts verzoekende, dat aan dezen zijnen suffragaan dezelfde jaarwedde moge
worden toegelegd, welke door zijnen voorganger in genoemde
hoedanigheid genoten werd.
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Gezien het rapport van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredrenst van den 16 September 1853 ,
n°. 16/1285 ;
Gelet op liet Koninklijk besluit van den 19 Augustus 1826,
n°. 121, waarbij aan nu wijlen den Bisschop W. Vet te 's Gravenhage eene jaarwedde van zeven honderd gulden is verleend ;
Hebben goedgevonden en verstaan : aan Hermanus Heykamp,
pastoor in den Oppert te Rotterdam, in zijne betrekking van
Bisschop van Deventer voor de Oude Klerezy van de Roomsch
Katholijken, toe te kennen eene jaarwedde van zeven honderd
gulden , ingaande met den eersten October aanstaande en betaalbaar uit de beschikbaar gestelde fondsen, begrepen in artikel
tien van het Zevende Hoofdstuk der Staats-begrooting van het
betrokken dienstjaar.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de
Algemeene Rekenkamer tot narigt. (Zie Besluit 3 December
1853, n°. 68.)
23 September 1853 , n°. 79.
Resolutie van den Minister van Financien , houdende dat zijne
resolutie van den 30 Mei 1853 n°. 76, betrekkelijk de briefwisseling van Roomsch Kat holijke geestelijken of Kerkvoogden,
zich noemende Aartsbisschop van Utrecht, Bisschop van Haarlem
enz. van geene verdere toepassing zal zijn, en mitsdien voor
de ambtshalve aan hen gerigle of door hen verzondene brieven,
op den voet der bestaande algemeene voorschriften, portvrijdom kan worden verleend ; -- dat echter, tot zoodanig einde,
bij de titulaturen, welke door de bedoelde Kerkvoogden worden
gevoerd, hunne geslachtsnamen zullen behooren vermeld te
worden. (Zie Circulaire 28 No Pmber 1853, n°. 8/1933.)
24 September 1853, n o . 48.
Besluit, luidende:
In aanmerking nemende :
dat de, gedurende het tweede kwartaal des loopenden jaars, tot
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stand gebragte veranderde inrigting van den staat van het
Roomsch Katholijk Kerkwezen hier te lande, de schorsing heeft
noodig gemaakt van de uitbetaling der, bij artt. 5-8 van het
Zevende Hoofdstuk der loopende Staats-hegrooting, toegestane
jaarwedden en andere inkomsten van het Kerkelijk bestuur, de
Seminarien en de dienstdoende geestelijken van het Roomsch
Katholijk Kerkgenootschap en dat daarop thans nadere orde
kan worden gesteld ;
Gezien de daartoe betrekkelijke voordragt van Onzen Minister
voor de 'Laken der Roomsch Katholilke Eeredienst van den 16
September 1853, n°. A-4 ;
Gelet op art, 168 der Grondwet en op de wet van den 23
December 1852, (Staatsblad n 247);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van den 22 dezer n o . r%',,, ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Art. 1,

De, bij het vijfde artikel van het Zevende Hoofdstuk der
loopende Staats-begrooting , tot een gezamenlijk bedrag van
f 19,816,00 uitgetrokkene jaarwedden en tegemoetkomingen ,
welke de daarbij betrokken Kerkvoogden , hunne Secretarissen,
Aartspriesters en Landdekens der onlangs opgeheven Hollandsche Zending en Apostolische Vicariaten van 's Hertogenbosch ,
Breda en Limburg in -hunne toenmalige betrekking tot en met
30 Junij U. hebben genoten , zullen van af dat tijdstip besteed
worden ten behoeve van het Roomsch Katholijk Kerkelijk bestuur
der nieuw opgerigte Diocesen van Utrecht, Haarlem, 's Hertogenbosch , Breda en Roermond in voege als volgt
a. De Kerkvoogden , welke de betrekking van Aartsbisschop
of Bisschop van die vijf Diocesen bekleeden of waarnemen,
zullen genieten ieder de gewone jaarwedde van twee duizend
vijf honderd gulden (f 2500) en alzoo te zamen f 12,500
Transporteren ,

, f 12,500
12

^?
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Per transport . . , f 12,500
b. De Secretaris van het Aartsbisdom en die van
ieder Bisdom zullen genieten elk de gewone
jaarwedde van vier honderd gulden (f 400) en
alzoo te zamen . .
. » 2,000
c. De tegemoetkoming in de bureau- en administratie-kosten der Diocesen en daartoe behoorende Dekenaten zal berekend worden tegen zes
gulden (f 6.) 's jaars voor iedere, in elk Diocees
gevestigde en als Parochie erkende Roomsch
Katholijke kerkgemeente; zullende die tegemoetkoming aan den Kerkvoogd van ieder Diocees
worden uitbetaald ; — doch over het tweede
halfjaar 1853 te zamen niet meer bedragen dan
de helft van de daarvoor bij het betrokken
begrootings-artikel voor het volle jaar geraamde som van ..
Totaal .

» '5,316

. f 19,816

Art. 2.

De in arts, 6 , 7 en 8 van het Zevende Hoofdstuk der loo
pende Staats-hegrooting begrepen jaarwedden en andere inkomsten , blijven van af den eersten Jul j.1853, op den vroeger
bepaalden voet toegekend aan de titularissen der kerkelijke betrekkingen , waaraan zij tot dat tijdstip zijn verbonden geweest.
Zij zullen op de gebruikelijke wijze bij voortduring worden
uitbetaald tot (lat die betrekkingen, hij de eventuele organisatie
der nieuwe Diocesen , verandering ondergaan, als wanneer Onze
nadere regeling daaromtrent zal worden vereischt.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit
besluit, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan Onzen
Minister van Financien en aan de Algemeene Rekenkamer tot
narigt.
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Nota. Het eerste artikel van dit besluit is ten uitvoer gelegd bij
de beschikking van den Minister voor de Zaken der R. K. Eeredienst van den 3 October 4853, no. Y4á.
24 September 1853, n°.

1-170•

Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan de Kerkvoogden der vijf nieuw ingestelde
R. K. Diocesen , luidende
De Regering draagt op eerie officiele wijze kennis van de beschikkingen der Pauselijke breven van den 4 Maart 1853, waarbij
hier te lande een Aartsbisdom en vier daaraan onderhoorige
Bisdommen zijn opgerigt. Ook is zij op gelijke wijze onderrigt ,
dat Zijne Heiligheid Pans Pius IX, U Hoog Eerwaarde heeft benoemd en aangesteld tot
Aartsbisschop van Utrecht.
Bisschop van Haarlem.
2.)
Apostolischen Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
3.)Bisschop van Breda.
4.)
Bisschop van Boermond
5.)
en dat deze hunge kerkelijke waardigheid door U Hoog Eerwaarde is aanvaard geworden.
Van de inrigting en zarnenstelling van het aan Uw bestuur
toehetrouwde Diocees en van de beschikkingen, welke U H. E.
te dien aanzien heeft genomen , alsook ten opzigte van het personeel der dienstdoende geestelijken , hetwelk , krachtens Uw
Bisschoppelijk regtsgehied, in kerkelijke bediening is geplaatst,
heeft mijn Departement tot hiertoe nog geene officiele kennis
verkregen; -- terwijl de noodzakelijkheid daarvan evenwel niet
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kan worden in twijfel getrokken , als men in aanmerking neemt ,
dat , bij de uitvoering der bovengemelde Pauselijke breven , de
tot zoo lang aanwezig geblevene Kerkdistricten , hebben opgehouden te bestaan , en daarmede het van Staatswege erkende
Kerkwezen , hetwelk die opgeheven districten omvatte , is vervallen en niet anders wordt vervangen dan door datgene , hetwelk zijn kerkwettig bestaan uit het Bisschoppelijk regtsgebied
op nieuw zal ontleenen.
Uitdienhoofde neem ik de vrijheid U H, E. te verzoeken
aan mijn Departement te willen mededeelen , welke inrigting
Uw Diocees heeft hekomen, met opgave van de daarin door U
H. E. opgenomen kerkelijke instellingen (Seminarien , Dekenaten,
Parochien , Bijkerken , Kapellen en andere gestichten), mitsgaders
van het personeel der daarbij door U H. E. in betrekking gestelde geestelijken.
Indien Uw Diocees voor alsnog geene nieuwe indeeling en
omschrijving van Dekenaten , Parochien enz. heeft ontvangen
en het bestaande personeel in zijne vroegere betrekkingen is
bevestigd , alsdan behoeft van een en ander geene specifieke
opgave te worden gedaan , vermits de bestanddeelen van Uw
Diocees in dat geval uit de Registers van mijn Departement
gemakkelijk kunnen worden opgemaakt , als ik slechts officieel
kennis bekom , dat het vroeger bestaande voorloopig is behouden,
in afwachting van de nadere regeling , welker mededeeling ik
dan nader zal te gemoet zien.
Het is intusschen van belang , dat de hier bedoelde inlichtingen mij onverwijld geworden , opdat het weder voortzetten
der geschorschte betalingen ea het behandelen en afdoen der
aanhangige zaken , waarbij de geestelijkheid , de kerkbesturen
en de kerkelijke gemeenten betrokken zijn, geen langer oponthoud behoeven te ondervinden.
_Vota. De organisatie der nieuw ingestelde Diocesen, eene behoefte, welke dringend noodig, maar tevens moeijelijk van aard
is, heeft eerst in 1854 een aanvang genomen en wordt sedert
dien tijd stuksgewijs voortgezet; zoodat aanvankelijk de abnor-
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male inrigtb gen der opgeheven Kerkdistricten , voorloopig zijn
in stand gehouden tot dat zij achtereenvolgende de vereischte
wijzigingen zullen kunnen ondergaan, of door de noodige kanonieke instellingen vervangen worden.
26 September 1853, n'. 475.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan den Aartsbisschop en de Bisschoppen
der R. K. Diocesen , luidende
Het behoeft voorzeker geen betoog van hoeveel belang het
voor de goede orde is , dat de veranderingen , welke in het
personeel der dienstdoende geestelijken voorvallen , regelmatig ter
kennisse van mijn Departement worden gebragt, opdat aldaar,
in de registers van dat personeel , steeds behoorlijke in- en afschrijving kunnen plaats grijpen van de op- en aftreding der, door
het geestelijk gezag in kerkelijke bediening geplaatste titularissen.
De naauwkeurigheid en volledigheid der daartoe betrekkelijke
drie maandeiijksche opgaven , hebben intusschen , met opzigt
tot sommige der alsnu opgeheven Kerkdistricten , wel eens veel
te wenschen overgelaten. Dit is niet alleen het geval geweest
ten aanzien van de namen en voornamen der titularissen, maar
inzonderheid ook met betrekking tot de ordes-geestelijken
(regulieren), van wier op- en aftreding menigmaal in het geheel geene kennis bij het Departement werd verkregen, omdat,
zoo als niet zelden hij gedaan onderzoek bleek, het ook zelfs
hij het toenmalig geestelijk gezag, aan genoegzame bekendheid
smet deze mutatien ontbrak.
Deze gebreken hebben dikwerf ongelegenheden doen geboren
worden, waardoor de goede orde bij het Departement , zoowel
als de belangen van het betrokken personeel nadeel leden
ondanks de dezerzijdsche bezorgdheid om zulks zooveel moge
lijk voor le komen.
De oorzaken van die gebreken , welke misschien in den abnormalen staat van het Kerkwezen moeijelijk te keeren waren ,
zullen , naar ik vertrouw, door de regelmatige werking van het

Bisschoppelijk bestuur, zich voor het vervolg niet meer voordoen ; waarom het mij overbodig toeschijnt U Hoog Eerwaarde
te verzoeken , daartoe maatregelen te nemen.
In verband met de thans bestaande orde, dient de vroeger
bepaalden vorm van den mutatiestaat Benige wijziging en aanvulling te ondergaan , welke zijn opgenomen in den nieuwen
afdruk , dien ik daarvan heb doen vervaardigen.
Ik neem de vrijheid een vijftigtal exemplaren van dien staat,
met eerie gelijke hoeveelheid inlegvellen , hiernevens aan U H. E.
te doen toekomen , met uitnoodiging om daarvan voortaan te
willen gebruik maken, hij de driemaandelijksche opgave van
de veranderingen in het personeel der in Uw Diocees dienstdoende geestelijken; waarvan de inzending binnen den gewonen
tijd, namelijk voor of op den vijfden dag na den afloop van elk
kwartaal , bij mijn Departement zal worden tegemoet gezien,
ten einde aldaar regelmatig zoude kunnen gezorgd worden voor
de boeking der mutatien en de toekenning der jaarwedden aan
de daartoe in aanmerking komende nieuw benoemde titularissen.
Wanneer er in eenig kwartaal geene verandering in het personeel mogt hebben plaats gehad , dan wensch ik toch een , in
dat geval negatieven staat te ontvangen.
Nota. De vorm van den mutatie-staat is klein-mediaan-papier.
Deze staat bevat :
cL op de de eerste bladzijde, als hoofd het volgende opschrift:

BISDOM
V AN

STAAT
houdende opgave der voorgevallene veranderingen in het personeel van de dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijken in
het bovengemeld Bisdom, sedert den
tot en
met den
185

Aanmerkingen.

Laatslvorige b e t r e k k i n g , bediening en s t a n d p l a a t s , of
dagteekening h u n n e r wijding tot Priester.

Dagteekening der benoeming of aanstelling.

Verkregene hoedanigheid of bediening.

Afgetreden
titularissen.

Geboorteplaats en geboortedag.

Ontstane

Namen en voornamen. (Voluit geschreven).

Oorzaak der vacaturen , met juiste opgave van den dag van
het overlijden, het ontslag of de verplaatsing.

Bekleede hoedanigheid of bediening.

Namen en v o o r n a m e n . (Voluit geschreven).

Standplaats en n a a m der Parochie-Kerk, Bij-Kerk of Kapel.
b. op de tweede en derde bladzijden , in plano. tien onderscheidene kolommen, welker hoofden de volgende opschriften
voeren :

Nieuwe benoeming en vervulling der ontstane vacaturen.

Aangestelde titularissen.
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29 September 1853, n o . 1144.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan de Commissarissen des Konings in de
Provincien , luidende:
Als een vervolg op mijne Circulaire van den 28 Mei H.
no. vil heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge le informeren,
dal de Regering op eene officiele wijze kennis draagt van de
beschikkingen der Pau , elijke breve van den 4° Maart 1853 ,
waarbij hier te lande een Aartsbisdom van Utrecht en vier
Bisdommen , als een van Haarlem , een van 's Hertogenbosch ,
een van Breda en een van Roermond, zijn opgerigt , en dat
Zijne Heiligheid Paus Pius IX heeft benoemd en aangesteld:
1°, tot Aartsbisschop van Utrecht den Hoog Eerwaarden Heer
Joannes Zwijsen, te Tilburg ;
2°, to' Bisschop van Haarlem, den Hoog Eerwaarden Heer
Franciscus Jacobus van Vree, te Warmond;
3°. tot Apostolischen Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch, den Hoog Eerwaarden Heer Joannes Zwijsen ,
te Tilburg;
4°. tot Bisschop van Breda , den Hoog Eerwaarden Heer
Joannes van Hooydonk, te Hoeven ;
5°. tot Bisschop van Roermond, den Hoog Eerwaarden Heer
Joannes Augustinus Paredis, te Roermond ;
welke Kerkvoogden deze hunne betrekking hebben aanvaard.
Ik heb de behandeling der zaken van mijn Departement met
die Kerkvoogden dezer dagen begonnen, waarvan ik U H. Ed.
G. verzoek te willen kennis nemen, met opmerking , dat U H.
Ed. G. zich alsnu ook met de opgenoemde Kerkvoogden , bij
het behandelen der zaken van de Roomsch Katholijke-Eeredienst,
voor zooveel Uwe provincie betreft, zal kunnen in aanraking
stellen ; daarbij de hierboven omschreven titulaturen bezigende,
met vermelding van den geslachtsnaam der titularissen , gelijk
bij het tweede lid van artikel 3 der wet van den 10 dezer
(Staatsblad n°. 102) is bevolen.
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U H. Ed. G. gelieve van dit een en ander aan Heeren Gedeputeerde Staten kennis te geven, ten einde dat Collegie , ter
gelegenheid dat het zich , wegens dienstzaken met de Kerkvoogden zal hehooren in betrekking te stellen , insgelijks overeenkomstig de wet handele.
Ik zal U H. E. G. nader bekend maken met de omschrijving
van het kerkelijk grondgebied tot elk Diocees behoorende, mitsgaders met de door de Kerkvoogden aan te wijzen en door
den Koning goed te keuren vestigingsplaatsen , bedoeld bij art.
5 der bovenaangehaalde wet; terwijl intusschen de door U H.
Ed. G. aan de Kerkvoogden te rigten brieven enz. hun kunnen
geadresseerd worden op hunne tegenwoordige woonplaatsen ,
welke hierboven zijn vermeld. (Zie Circulairen 14 October etI
7 November 1853 n°. T rh en 1-7Í.)
14 October 1853 , no. v; i-g.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan de Commissarissen des Konings in de
provincien, waarbij aan elk van die Staatsambtenaren wordt
toegezonden een staat, aanwijzende het Diocees en het Dekenaat,
waaronder elke in zijne Provincie gevestigde Roomsch-Katholijke
kerkgemeente ressorteert ; met mededeeling :
a. aan den Commissaris des Konings in de Provincie

NOORD -

BRABANT:

Dat het , in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
der Bisdommen van 's Hertogenbosch en van Breda, gelijk
is aan dat, hetwelk heeft behoord onder de, door de instelling dier Diocesen, opgeheven Apostolische Vicariaten
van 's Hertogenbosch en van Breda . uitgezonderd de kerkelijke gemeente Nieuw-Vosmeer, welke deel heeft uitgemaakt van het almede opgeheven Aartspriesterschap van
Holland en Zeeland , doch ten gevolge eener tusschen
de Bisschoppen van Haarlem en van Breda, onder nadere
goedkeuring van den Paus, getroffene schikking , is over-
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gegaan onder het kerkelijk gebied van laalsigenoemderr
Bisschop.
b. aan den Commissaris des Konings in de Provincie

GEL-

DERLAND:

Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht en van het Bisdom van
's Hertogenbosch, gelijk is aan dat, hetwelk deel heeft
uitgemaakt :
1 0 . van de, door de instelling van eerstgenoemd Diocees,
opgeheven Aartspriesterschappen van Utrecht, van Gelderland en van Twenthe; en
2°. van het, door de instelling van laatstgenoemd Diocees,
almede opgeheven Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch.
c, aan den Commissaris des Konings in de Provincie

ZUID-

I OLLAND :

Dal het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht en van het Bisdom van
Haarlem, te zamen bevat, dat, hetwelk deel heeft uitgemaakt vain de , door de instelling dier Diocesen opgeheven
Aartspriesterschappen van Utrecht en van Holland en
Zeeland.
d. aan den Commissaris des Konings in de Provincie

NOORD-

HOLLAND :

Dal het , in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied van het Aartsbisdom van Utrecht en van het Bisdom
van Haarlem, te zamen bevat, dat, hetwelk deel heeft
uitgemaakt van de, door de instelling dier Diocesen, opgeheven Aartspriesterschappen van Utrecht en van Holland
en Zeeland.
e. aan den Commissaris des Konings in de Provincie ZEELAND:
Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondge-

`w^+
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bied der Bisdommen van Haarlem en van Breda, gelijk
is aan dat, hetwelk deel heeft uitgemaakt :
P. van het , door de instelling van eerstgemeld Diocees ,
opgehe v en Aartspriesterschap van Holland en Zeeland;
2°. van het, door de instelling van laatstgemeld Diocees ,
almede opgeheven Apostolisch Vicariaat van Breda;
met uitzondering van de parochie Vlissingen, welke tot
het zoo evengemeld Vicariaat heeft behoord, doch, ten
gevolge eener tusschen de Bisschoppen van Breda en van
Haarlem, onder nadere goedkeuring van den Paus , getroffene schikking, is overgegaan onder het kerkelijk ge
bied van laatstgenoemden Brsschop.
f. aan den Commissaris des Konings in de Provincie

UTRECHT :

Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht, deel heeft uitgemaakt
der, door de instelling van dat Diocees, opgeheven Aartspriesterschappen van Utrecht en van Hollani en Zeeland.
g . aan den Commissaris des Konings in de Provincie FRIESLAND:
Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht, deel heeft uitgemaakt
van het, door de instelling van dat Diocees, opgeheven
Aartspriesterschap van Friesland.
h. aan den Commissaris des Konings in de Provincie OVER.
IJSSEL :

Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht, deel heeft uitgemaakt
der, door de instelling van dat Diocees, opgeheven Aartspriesterschappen van Salland, van Twenthe g in van Friesland.
i. aan den Commissaris des Konings in de Provincie GRONINGEN:
Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht, deel heeft uits-ernaakt
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van het, door de instelling van dat Diocees, opgeheven
Aartspriesterschap van Groningen.
j. aan den Commissaris des Konings in de Provincie

DRENTHE:

Dat het, in die Provincie gelegen kerkelijk grondgebied
van het Aartsbisdom van Utrecht, deel heeft uitgemaakt
van het door de instelling van dat Diocees, opgeheven
Aartspriesterschap van Drenthe.
Wijders is bij die Circulaire aan de Commissarissen des Konings
in de hierboven opgenoemde Provincien te kennen gegeven :
Dat achter den aan hun toegezonden slaat vermeld zijn
de namen en betrekkingen der Dekens , die aan het hoofd
staan der Dekenaten , waaronder de , in elke provincie gevestigde , R. K. kerkgemeenten geplaatst zijn , door wier
tusschenkomst de Kerkvoogd van het Diocees zijn kerkelijk
bestuur in den regel uitoefent en aan welke door hem bepaalde bemoeijenissen , in betrekking tot de kerkelijke tocht
en het toezigt, worden opgedragen ; waarom het hij voorkomende gelegenheden van nut zal kunnen zijn , dat de
Commissaris des Konings met de hoofden der Dekenaten
bekend zij; en
Dat de benoeming van de Vicarissen-Generaal, wier betrekking, even als die der Dekens tot de inrigting van het
bestuur der Diocesen behoort, tot dusverre nogigeen plaats
heeft gehad, doch dat, zoodra de Bisschoppen van deze
door hen te doene benoeming zullen hebben kennis gegeven , daarvan , door den Minister aan de Commissarissen
des Konings, ieder voor zooveel zijne Provincie betreft ,
mededeeling zal geschieden.
Eindelijk bevat die Circulaire nog de volgende mededeeling
e
aan de Commissarissen des Konings in de Provincien Noordbrabant en Zeeland :
Dat de HoogEerwaarde Heer Joannes van Genk, die,
bij Koninklijk besluit van den 25 Mei 1850, n o . 83 , was
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erkend als Bisschop van Adras in partibus in/idelium en
Coadjutor met regt van opvolging van den toenmaligen
Apostolischen Administrateur van het Vicariaat van Breda ,
op den 4 Maart 1853, door Z. H. den Paus, op nieuw is
benoemd tot Coadjutor met regt van opvolging van den
tegenwoordigen Bisschop van Breda , Joannes van Booydonk.
(Zie Missives 14 October 1853, n°. 5 ^ en 15 November
1853, n°. h,,.)
14 October 1853 , n°.

^.

Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan den Commissaris des Konings in het hertogdom Limburg , luidende
Ten vervolge op mijne Circulaire van den 29 en der vorige
maand , n^, ^ ° ^ , hel) ik de eer ter kennis van U Hoog Edel
Gestrenge te brengen , dat het kerkelijk grondgebied. van hel ,
door .de instelling van het Bisdom van Roermond , opgeheven
Apostolisch Vicariaat van Limburg geheel in voornoemd Bisdom
is opgenomen , en dat , volgens de , door den Kerkvoogd gedane kennisgeving , de reeds vroeger ingevoerde kanonieke indeeling en omschrijving der Dekenaten , Parochien ens. ook nu
als doelmatig kan worden beschouwd en daarom het nieuw
ingestelde Diocees van Roermond , vooralsnog geene verandering,
in betrekking tot de inrigting en het bestuur van dien aard,
heeft ondergaan , noch waarschijnlijk , te dien opzigle , zal
ondergaan ; terwijl het bestaande personeel der dienstdoende
geestelijkheid mede is bevestigd geworden.
Daar, naar ik vertrouw , de vroegere staat van zaken , betrekkelijk het Roomsch Katholijk Kerkwezen in het Hertogdom,
aan U H. E. G. voldoende bekend is, zoo zal het niet noodig
zijn , dat ik U H. E. G. omtrent de tegenwoordige inrigting
en het bestuur van het Bisdom van Roermond , op nieuw de
bestanddeelen kennen doe, gelijk, door mij op heden , in betrekking tot de andere Diocesen , aan Uwe ambtgenooten in de
provincien is gedaan , uithoofde . dat de kerkelijke inrigting en
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het bestuur aldaar, meerder of minder, door de instelling van
Bisdommen, zijn veranderd geworden.
19 October 1853.

Vonnis van de Arrondissements-regthank te Middelburg ,
waarbij bevestigend worden beantwoord de volgende regtsvragen :
1 0. Is de burgerlijke gemeente eigenares vair den bij art. 6
van de additionele artikelen der Staatsregeling van 1798
aan haar topgekenden kerktoren , aan het kerkgebouw
gehecht ?
2°. Is het gebruik van klok en klokhuis door of van wege de
gemeente voldoende, om haar bezit te bewijzen ?
3°. Is dit zoo, al wordt de toren ook gelijktijdig door den
Staat als kustlicht gebezigd ?
4°. Is een toren , zoolang dezelve aan zijne bestemming als
gemeentelijk goed blijft beantwoorden , te beschouwen als
Gene zaak buiten den handel, welker eigendom niet door
verjaring kan verkregen worden ?
3 November 1853, n°. 61.

Besluit, waarbij de, door de Roomsch Katholijke Kerkvoogden
hier te lande aangewezen plaatsen hunner vestiging, door den
Koning, na den Raad van State te hebben gehoord , geschikt
worden verklaard, namelijk
1°. de gemeente Naaren (Noordbrabant), als die van den Heer
Joannes Zwijsen , in zijne dubbele hoedanigheid van Aartsbisschop van Utrecht en van Apostolischen Administrateur
van het Bisdom van 's Hertogenbosch ;
20, de gemeente Sassenheim (Zuidholland) , als die van den
Heer Franciscus Jacobus Van Vree, in zijne hoedanigheid
van Bisschop van Haarlem;
3°. de gemeente Hoeven (Noordbrabant), als die van den Heer
Joannes Van Booydonk, in zijne hoedanigheid van Bisschop van Breda;

4°. de gemeente Roermond (Limburg), als die van den Heer
Joannes Augustinus Paredis, in zijne hoedanigheid van
Bisschop van Roermond.

Nota. Van deze Koninklijke beschikking is, bij missive van den
7 November 4853 , n°. , kennis gegeven aan de betrokken
Kerkvoogden , en aan de Commissarissen des Konings in de
Provincien en het Hertogdom.
5 November 1853, n o . 156.
Aanschrijving van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Commissarissen des Konings in de provincien , luidende:
De vrijstelling van de dienst der Nationale Militie en van de
Schutterijen hij de bestaande wetsbepalingen aan de geestelijken
en de studenten in de Godgeleerdheid toegezegd, is, voor zool
veel de Roomsch Kalholijken aangaat, bij ontstentenis van Bisschoppen, sedert 1846 steeds verleend geworden op overlegging
van certificaten afgegeven door de vier erkende Kerkvoogden
aangewezen in het model-certificaat gevoegd Tij de aanschrijving van mijn Departement van den 29 September 1845, n°. 179,
vierde A fdeeling.
Ten gevolge van de invoering der Bisschoppelijke Hierarchic
hier te lande, hebben de vier even bedoelde erkende kerkelijke
autoriteiten opgehouden te bestaan , en zijn daarvoor de Aartsbisschop en de Bisschoppen in de plaats getreden,
Dientengevolge zullen, overeenkomstig het Koninklijk besluit
van den 8 Julij 1818 n°. 129, voortaan tot het afgeven van de
bedoelde certificaten uitsluitend bevoegd zijn , de volgende, mij
door mijn ambtgenoot voor de Zaken der Roomsch-1 atholijke
Eeredienst, met aanduiding van de onder hen ressorterende
Bisdommen, kenbaar gemaakte Kerkvoogden i te weten :
1°. de Hoog Eerwaarde Heer J. Zwijsen, Aartsbisschop van
Utrecht.
2 de Hoog Eerwaarde Heer F. J. van Vree, Bisschop van
Haarlem ;
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3 de Hoog Eerwaarde Heer J. Zwájsen, Apostolisch Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch;
4 de Hoog Eerwaarde Heer J. van Hooydonk , Bisschop
van Breda;
5 de Hoog Eerwaarde Heer J. A. Paredis, Bisschop van
Roermond.
Het is doelmatig geacht de vereischte certificaten allerwege
naar één vast model , waarmede de bettokken kerkelijke autoriteiten zullen worden bekend gemaakt, te doen inrigten en wel
in voege als omschreven is in het hiernevens gevoegd model.
Ik verzoek U H. Ed. G. Heeren Gedeputeerde Staten nu
reeds, en te zijner tijde desgelijks de Militieraden ten deze de
vereischte mededeeling te doen met aanbeveling, om van nu
voortaan de , hij de bestaande wetten , aan de geestelijken en
aan de studenten in de godgeleerdheid toegezegde vrijstelling,
voor zooveel de Roomsch Katholiji,en aangaat , op geene andere
bewijsstukken te verleenen dan welke in alles met het hiernevens gevoegd model overeenstemmen en door geene andere
dan de hierboven genoemde kerkelijke autoriteiten opgemaakt
en onderteekend zijn.
Ik heb voorts de eer een exemplaar van de handteekening en
een afdruk van het zegel van elk dier autoriteiten hiernevens te
voegen , met de uitnoodiging daarmede te handelen in voege
als bij de missive van mijn Departement van den 14 September
1846, n°. 148, is voorgeschreven.
Daar die aanschrijving, volgens bekomen berigt van mijnen
ambtgenoot voor de Zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst,
bepaaldelijk voor zooveel betreft het niet noodzakelijke eener
legalisatie van de handteekeningen der Kerkvoogden en de bestaande gelegenheid om die handteekingen, ingeval van twijfel,
te kunnen vergelijken tegen de ter provinciale griffie gedeponeerde exemplaren , niet bij alle Militieraden genoegzaam bekend schijnt te zijn geweest, en dit hij dezen of genen student
wel eens moeijelijkheid heeft doen ontstaan , welke door het
Departement voor de Zaken der R. K. Eeredienst heeft moeten
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worden uit den weg geruimd , gelieve U H. Ed. G. bij deze
gelegenheid de Militieraden te doen opmerken, dat eene legalisatie der handteekeningen van de aangewezen kerkelijke autoriteiten niet te pas komt en voorts de aandacht van die raden
nader te vestigen op het laatste gedeelte van gedachte aanschrijving, waarbij omstandig is opgegeven hoedanig moet
worden gehandeld wanneer de Militieraad gegronde reden mogt
meenen te hebben , om aan de echtheid van de, ter bekoming
der bedoelde vrijstelling , overgelegde certificaten , te twijfelen.
(Zie Circulaire 11 November 1853 n o . „W.
MODEL CERTIFICAAT.
De ondergeteekende verklaart in zijne hoedanigheid

van

Aartsbisschop van Utrecht.
Bisschop van Haarlem.
Apostolischen Administrateur van het Bisdom van
's Hertogenbosch.
Bisschop van Breda.
Bisschop van Roermond.

. geboren te .
dat .
. den . .
provincie .
in het seminarie van
Aartsbisdom van Utrecht.
Bisdom van Haarlem.
het Bisdom van 's Hertogenbosch.
Bisdom van Breda.
Bisdom van Roermond.

.

18 .

.

Culembor g,
Warmond ,
gevestigd te Haaren,
Hoeven ,
Roermond,

opgenomen en student is in de Godgeleerdheid met oogmerk
om zich aan den geestelijken stamd toe te wijden.
(of wel)
door het ontvangen der Heilige wijdingen den geestelijken staat
bereids werkelijk ingegaan is.
. 18. .
. den,
Gedaan te. .

Aartsbisschop.
Naamteekening van den Bisschop.
L. S.

Nota. Dit model-certificaat

Apostolischen Administrateur.
is volgens de aanschrijving van den

Minister %an Binnenlandsche Zaken van den 21 Februarij

1855

n°. 140 gewijzigd, voor zooveel betreft de vestigingsplaats van
het Seminarie van het Aartsbisdom van Utrecht, welk gesticht
van Culelnborg is overgebragt naar

Driebergen. (Zie Besluit

van den 22 October 1854 , n°. 44.)

11 November 1853, n°. 9/1828.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan den Aartsbisschop en de Bisschoppen
tier R. K. Diocesen , luidende:
Ten gevolge van de , bij de invoering der Bisschoppelijke
Hierarchic , plaats gehad hebbende verandering in de titulaturen
der Hoog Eerwaarde Heeren Kervoogden , heeft mijn ambtgenoot voor de Binnenlandsche Zaken eerre wijziging noodig
geacht van het vroeger vastgesteld model van het certificaat,
waarop de , bij de wetten toegestane vrijstelling van de dienst
der nationale militie en van de schutterijen , aan de Roomsch
Katholijke studenten in de Godgeleerdheid en aan de geestelijken
behoort te worden verleend.
Na deswege met mijn Departement gehouden overleg, heeft
voornoemde .Minister een nieuw model-certificaat voorgeschreven
en daarvan , met de vereischte inlichtingen, mededeeling gedaan
aan de Commissarissen des Konings in de provincien.
Ik heb de eer hiernevens aan U Hoog Eerwaarde een afschrift
te doen toekomen van de, te dier zake, door mijnen voornoemden
ambtgenoot, uitgevaardigde aanschrijving, gedagteekend den 5 November 1853 n o . 156 , vierde afdeeting , Militie en Schutterijen ,
en van het daarbij behoorend model-certificaat,
Dit certificaat vervangt alzoo dat , hetwelk bij dezerzijdsche
circulaire van tien 4 October 1845 n°. 26)2033, aan de Hoog
Eerwaarde Heeren Kerkvoogden der toenmalige Kerkdistricten is

toegezonden, en zal , van nu voortaan, door U H. E. hehooren
gevolgd te worden bij het afgeven der certificaten aan de studenten en geestelijken , welke , tot het verkrijgen der bovengemelde vrijstelling van dienst hij de Nationale Militie en Schutterijen, volgens de bestaande wetten geregtigd zijn. (Zie Aanschrijving 21 Februarij 1855, n°. 140.)
15 November 1853 , n°. 2/1852.
Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan de Commissarissen des Konings in de
provincien Noordbrabant en Zeeland , houdende kennisgetiing,
dat de Hoog Eerwaarde Heer J. van Hooydonk , Bisschop van
Breda , tot Zijnen Vicaris-Generaal heeft benoemd Zijnen Coadjutor den Hoog Eerwaarden Neer Joannes van Genk, Bisschop
van Adras in partibus infidelium.
Nota. Bij Koninklijk Besluit van den 23 Januari] 4855 , n o. 79
is aan de betrekking van Vicaris-Generaal van den Bisschop
van Breda eerre Rijksjaarwedde van f 800 verbonden.
28 November 1853 , n°. 8)1933.
Circulaire van den Minister vols de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan den Aartsbisschop err de Bisschoppen
der R. K. Diocesen , luidende :
Volgens de bestaande verordeningen is vrijstelling van briefport toegekend :
« voor de briefwisseling over en weder van de Aartsbisschoppen,
Bisschoppen of hunne Vicarissen-Generaal ter eerre met tl Commisiarissen des Konings in de provincien, benevens met alle
geestelijke autoriteiten en ambtenaren onder hun kerkgebied behoorende , ter andere zijde. »
De Post-ambtenaren zijn op mijn verzoek, door Zijne Excellentie
den Minister van Financien , aangeschreven om U p oog Eerwaarde het genot van die vrijstelling te laten volgen , op den
voet der bestaande algemeene voorschriften en mits, bij de door

284
U H. E. gevoerd wordende titulalure, Uw geslachtsnaam wonde
vermeld.
De voorschriften, welker inachtneming een vereischte is , om
vrijstelling van briefport te genieten , staan omschreven in het
Koninklijk besluit van den 5 Julij 1850 (Staatsblad n o . 38),
waarvan ik de eer heb hiernevens een exemplaar te voegen tot

Uw narigt. (Zie Eesolutie 23 September 1853, n°. 79.)
29 November 1853.
Vonnis van de Arrondissemenls-regtbank te Nijmegen, waarbij
in regten is aangenomen :
Dat t icarie-goederen niet zijn zulke geestelijke goederen , als
waarover , hetzij krachtens de Staatsregeling van 1798, hetzij
krachtens de , den 16 October daaraanvolgende gesanctioneerde,
wet van den 26 September 1791 en het Keizerlijk decreet van
27 Februarij 1811, het beheer aan het bestuur der Domeinen
kan zijn op;edragen.
Dat bij geene der aangehaalde wetsbepalingen andere geestelijke goederen, als' krachtens dezelve met het nationaal domein
vereenigd , zijn bedoeld geworden , dan die toebehooren aan
afgeschafte of niet meer erkende geestelijke corporatien of personen , maar nimmer goederen , welke particulier eigendom
waren , zoodat het onderscheidend kenmerk van zulke goederen,
welke krachtens die wetsbepalingen met het publiek domein
rijn vereenigd , niet gezocht moet worden alleen in het al- of
niet-dragen derzelve van den naam van geestelijke goederen, maar
in de omstandigheid, of zij al dan niet .aan niet meer erkende
geestelijke corporalien of personen hebben toebehoord.
Dat de daarvoor pleitende regtsgronden gelegen zijn, vooreerst in het historisch feit , dat de meergenoemde Staatsregeling
en wetten geene particulieren van hunne eigendommen hebben
willen spolieren, maar alleen ten voordeele van de schatkist
hebben beschikt over goederen, welke Toebehoord hebben aan
afgeschafte orden, ligchamen of corporatien, die aan hunne
bestemming niet meer geacht werden te kunnen beantwoorden;
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en ten andere , in de uitdrukkingen , waarvan die Staatsstukken
zich bedienen, als daar is , hij voorbeeld , dat in art. 2 der
wet van 26 September 1791 gezegd wordt : «Les biens dépendant des dites fondations , seront en conséquence, administrés et
vendus comme les autres biens nationaux , nonobstan t toute clause,
méme de récersion, qui serait portée aux actes de fondationsa,
als welke laatste clausule duidelijk aantoont, dat hier alleen
kwestie was van goederen , waarvan de eigendom actueel was
bij de afgeschafte orden en corporatien ; doch voorts in art. 1
van het Keizerlijk decreet van 27 Februarij 1811 sprake is van
de vereeniging met het Staats-domein van : ,ctoas les biens d'ori»gine ecclesiastique dans les Départements de la Hollande» ; en
in art. 2 van : « les biens ci-devant possédés par les corporations
»ou établissements supprimés ou par des corps privilegiés ; » en
dat, bij het vierde additionele artikel der Staatsregeling van
1798, nationaal zijn verklaard alle geestelijke goederen en fondsen,
waarvan te voren de traktementen of pensioenen van leeraren of
hoogleeraren der voormaals heerschende Kerk betaald werden ;
terwijl liet van elders consteert , dat die tractementen en pensioenen werden betaald uit de tijdens de Reformatie met de
schatkist vereenigde eigenlijk gelegde bona ecclesiastica, die aan
de Roomsch Katholijke Kerk hadden toebelroos d.
Dat , blijkens het canoniek regt , vicarie-goederen , dat is ,
goederen , ten opzigte van welke het jus patronatus of collationis wordt uitgeoefend, in onderscheiding van de eigenlijk
gezegde bona ecclesiastica, welke het patrimonium der Kerk
uitmaken, niet worden beschouwd als aan de Kerk toehehoorende, als zijnde niet aan dezelve geschonken , maar door particulieren als een dos ecclesiae, aan haar geassigneerd, om uit
derzelver opkomsten in de geestelijke behoeften der Kerk of van
hare bedienaren te worden voorzien; waaruit volgt, dat, aangezien derzelver dorninium niet in suspenso en hij niemand kan
verblijven , hetzelve , als stellig niet overgegaan tot de Kerk ,
bleef bij den stichter of deszelfs successeuren , wier jus patronatus of collationis, bestaande in het rept van het genot dier
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inkomston aan eenen daarmede gebenificeerden géestelijken persoon te confereren , uit het voortdurend blijven berusten van
het dominium bij hen voortsproot.
Dat zulks ontegenzeggelijk daaruit blijkt , dal in de institutiones juris canonici van LANCELOTTUS , eerst in het eerste boek,
tit. XXVIII , gehandeld wordt over het jus patronatus en de
aan hetzelve onderworpene goederen , en eerst daarna in het
tweede boek , tit. I , 1, over de rés ecclesiasticae temporales
als welke zijn praedia, domus et fructus decimates ; (lat , onder
anderen in § II van den aangehaalden 28 stcn titel, aan de Bisschoppen de bevoegdheid wordt toegekend , om , bij gebreke
van behoorlijke presentatie door de collatoren , administrateuren
(oeconomos) der goederen aan te stellen , om de vruchten te
ontvangen en ten nutte der kerken aan te wenden , hetgeen
niet overeen te brengen is met eenen aan de Kerk van regtswege toekomenden ' eigendom en daaruit van regtswege voortvloeijend regt van administratie dier goederen ; — dat in § 13
wordt geleerd , dat de verkoop van het jus patronatus qu a' tale,
nietig is , «nisi tale jus cum universitate rerum temporalium
transferaturu; waaruit blijkt , dat het jus patronatus inhaerent
was aan den eigendom der vicarie-goederen ; — dat eindelijk,
hetgeen vooral o p merking verdient , in § 21 de bepaling voor komt , dat het jus patronatus , behalve door cessie, ook vervalt
«si patronus efficiatur haereticus , cum enim bona haeriticorum
universe sint con fiscanda, merito cum ista universitate etiam
jus patronatus int o cidit», hetgeen ten duidelijkste aantoont, dat
het jus patronatus zóó zeer aan den eigendom der vicariegoederen hij den patronus kleeft, dat, wanneer die eigendom
verloren gaat, ook het jus patronatus vervalt.
Dat dan ook, in overeenstemming met deze beginselen van het
canoniek regt, door de geachtste regts•auteuren, ook na de
Reformatie, wel duidelijk onderscheid is gemaakt tusschen vicarien , praebenden of proven , de giften van het bezit van welke
gewoonlijk gelaten wordt op iemand van des makers of instellers
afkomst; en andere geestelijke goederen aan kerken en gods-
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huizen , in der tijd , zonder eerrif, huitengehouden dienstelijk bezit
weleer gelaten en vermaakt , welke, met de verandering van de
godsdienst , in 't geheel en al hij de gemeene zaak tot onderhoud
van de kerken en kerkendienaren zijn aangeslagen ; zoo als
blijkt , onder anderen uit S. VAN LEEUWEN , Roomsch Hollandsch
regt, tweede boek , XVIIt dC deel , § 2 ; en Censura Forensis ,
1 , II, cap. 25 § 4; en uit eene consultatie van den Gelder-schen regtsgeleerde M'. G. OP TEN NOORT , te vinden in de
Geldersche Consultation , d. III , p. 139 , waarin de gegrondheid
van deze onderscheiding uitvoerig is betoogd.
Dat ook , toen na de Reformatie aan de opkomsten van de
vicarie-goederen eerre bestemming is gegeven ad eios usus, die
geacht wordt` meer strookende le zijn met de behoefte van de
destijds heerschende godsdienst , in de menigvuldige verordeningen , geëmaneerd van de Souvereine raagt in deze landen, de
gezegde separatie tusschen eigenlijk gezegde geestelijke goederen
en vicarie-goederen, al konde ook aan de: e, wegens de bestemming dier opkomsten , latiori sensu , den naam van geestelijke
goederen somwijlen gegeven worden , steeds kennelijk is in acht
genomen ; terwijl die verordeningen doorgaans tot onderwerp
hebben het revelen en handhaven van het rigtig gebruik van
de opkomsten der vicarie-goederen tot de usus pii , waartoe
zij bestemd waren , en vooral van de uitkeering van het derde
deel , hetwelk moest komen ter dispositie van de IIH. gedeputeerden der respectieve kwartieren; terwijl ook, waar somwijlen:
in die verordeningen beschikkingen worden gevonden , rakende
den eigendom van de vicarie-goederen , dezelve veeleer bewijs
leveren , dat men dien eigendom n i et als aan de gemeene zaak
vervallen beschouwde, dan van het tegendeel, en terwijl, naar
zulk Bene, verklaring soms niet mogelijk mogt zijn , dergelijke
voorbeelden (verklaarbaar nit het gering belang, dat de collatoren
hadden bij de handhaving van een eigendomsregt , dat hun niets
opbragt) tegen de waarheid van het beginsel niets zouden kunnen
bewijzen.
Dat uit het een en ander volgt, dat aan het Domein-bestuur

deszelfs vordering ten opzigte van de quaestieuse vicarie-goederen, als zijnde geene geestelijke goederen, waarvan het beheer en de administratie aan hetzelve is opgedragen , behoort
te worden ontzegd. (Zie Arresten 29 December 1854 en 13 April
1855.)
Yota, Dv Arrondissements-regtbank te Tiel heeft, in strijd met
de, bij het boven vermeld vonnis der regtbank te Nijmegen,
aangenomen regts»ronden, de vordering van het Domein-bestuur,
in eerre gelijksoortige zaak , op den 20 Mei 1853 , toegewezen ,
op grond, dat de Staten van Gelderland, na de invoering der
Hervormde godsdienst , den eigendom der Vicarie-goederen aan
zich zouden hebben behouden en bepaald, dat de Collator der
Vicarie het regt had een jongeling voor te stellen , die na bevestiging twee derden der inkomsten , om daarvan te studeren,
zoude genieten , en het derde gedeelte tot onderhoud van kerken schooldienaren zoude strekken en alzoo niet den eigendom ,
maar het collatieregt en het beheer der goederen zouden zijn
overgedragen. Welk vonnis bij Arrest van het Hof van Gelderland van den 21i December 1854 is bevestigd.

Ofschoon , bij het 4 s van de additionele artikelen der Staatsregeling van 1798 , de geestelijke goederen en fondsen , waaruit
de tractementen en pensioenen der leeraren van de voormaals
heerschende Kerk toen nog betaald werden , zijn nationaal
verklaard , blijkt het echter nit het rapport tier Commissie uit
de Constituerende Vergadering van den 2 Mei 1798, dat dit
artikel geene betrekking had , op de Picarie - goederen. Deze
goederen waren altijd als bijzondere eigendommen aangemerkt
Tijdens de Reformatie waren zij niet geconfisqueerd geworden;
maar 's lands Staten hadden slechts bepaald , dat een derde der
inkomsten van die goederen zouden dienen « tot sustentatie van
de gereformeerde godsdienst ; » terwijl omtrent de twee overige
deelere werd verordend , dat het genot daarvan , noch door het
Slaafs-gezag , noch door andere daartoe geregtigde patronen of
collatoren , zoude mogen vergeven worden , dan ten behoeve
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van hen die deden blijken , « dat zij zijn van de ware gerefor»meerde religie. a
De resolutien , waarbij deze Iaatste bepaling was gemaakt ,
werden echter , krachtens het decreet der Nationale Vergadering
van den 5 Augustus 4796 , bij de Proclamatie van den 48 daaraanvolgende , vernietigd ; en blijkens het hierboven vermeld ,
bij decreet der Constituerende Vergadering van den 2 Mei 1798,
bekrachtigd rapport werd uitdrukkelijk erkend , « dat, na de
vernietiging van het stelsel eener heerschende Kerk , geene voorrenten van eenig godsdienstig genootschap boven het andere
kunnen toegelaten worden , en dat gevolgelijk de , bij vroegere
Staats-resolutien , gemaakte ristrictien , met opzigt tot de collatie van beneficiën , volstrekt geene plaats meer kunnen hebben
en noodwendig, in de van staatswege te verleenen approbatie
der collatie van die beneficien , voor altijd moeten achtergelaten en der eeuwige vergetelheid overgeleverd worden. »
Bij de Koninklijke beschikking van den b en van Slagtmaand 1809
no . 6 , werd bepaald , dat de revenuen van de ter begrving van
den Staat staande beneficien , bij alijvigheid der toenmalige
bezitters , aan de Roomsch Katholijke geestelijken zouden vergeven worden , ten einde 's Rijks schatkist te gemoet te komen
in het bezoldigen dier kerkleeraars.
Indien de vicarze-goederen zouden kunnen geacht worden
onder de benaming van : « geestelijke goederen» begrepen te
zijn , dan nog is het zeker , dat zij niet gerangschikt kunnen
worden onder de , bij art, 1 van het Keizerlijk decreet van den
27 Februarij 4811 bedoelde goederen ; vermits dat artikel, van
de vereeniging met het Domein van den Staat bepaaldelijk uitsluit « tons les biens d'origine ecclésiastique dans les Departe»menis de la Hollande, dont les revenus sont affectés aux salaires
»des ministres des culten, a leurs dépenses ou a l'instruction
publique. » Bij het besluit van den Souvereinen Vorst van den
8 Mei 1814 n° 197 , werd dan ook bepaald , dat het Departement van Binnenlandsche Zaken zoude beschikken: « op alles wat

»betreft de begeving en de bevestiging der begeving van
»t'icarijen , praebenden, kanonisijen en soortgelijke beneficien
»en zulks op dezelfde wijze als het heeft plaats gehad tot op
»de inlijving dezer landen in Frankrijk.»
13
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2 December 1853.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij in beginsel is aangenomen , dat de, in artt. 12 en 13 van het Reglement op het
Armwezen in de Provincie Groningen voorkomende bepaling,
dat de administratien van den algemeenen onderstand, onder
anderen gehouden zijn tot het voorschieten van onderstand aan
behoeftigen in de daarbij bedoelde gevallen, indien er over het
domicilie van onderstand verschil bestaat , geenszins uitsluit,
dat ook Diakonie•besturen, casu quo, dien onderstand kunnen
verleenen, en dat deze dan, ingevolge art. 13 der wet van den
28 November 1818 (Staatsblad n°. 40), gelijke aanspraak op
restitutie hebben. (Zie Arresten 15 Februarij 1850, 9 December
1853 en 5 Mei 1854.)
3 December 1853, no. 68.
Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst van den 1 December 1853 n°. AT;
Gezien het daarbij overgelegd schrijven van de Bisschoppen
der Oud-Bisschoppelijke Klerezy van de Roomsch Katholijken ,
J. van Santen en H. J. van Buul, gedagteekend te Utrecht den
26 November 1853 , waarbij zij te kennen geven :
1°. Dat hun Kerkgenootschap erkent:
het Aartsbisdom van Utrecht ,
» Bisdom
» Haarlem,
»
»
» Deventer ;
2°: dat het op dien grond tegenwoordig toekent :
aan Johannes van Santen, den titel van Aartsbisschop van Utrecht,
» Henrrcus Joannes van Buul, dien van Bisschop
van Haarlem,
» Hermanus Heykarnp, dien van Bisschop van
Deventer ;
en derhalve verzoeken, op grond van het eerste lid van
art., 1, in verband met artt. 3 en 4 der wet van den 10
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September 1853 (Staatsblad n°. 102), dat hun voortaan in
alle schrifturen en acten van de Hooge Regering uitgaande , deze door hun Kerkgenootschap toegekende titulaturen, mogen gegeven worden :
'Gelet op de Koninklijke besluiten van den 19 Augustus 1826
n o . 121 en 7 Januarij 1848 n°. 62 , waarbij aan de Heeren J.
van Santen en H. J. van Buul , ieder eene Rijks jaarwedde is toegelegd, onder eenes anderen titel dan die, welke hun, door hun
Kerkgenootschap is toegekend ;
Gelet op Ons besluit van den 21 September 1853 n o . 113,
waarbij aan den fleer H. Heykamp eene Rijks jaarwedde is
toegekend in zijne betrekking van Bisschop van Deventer voor
de Oude Klerezy van de Roomsch Hatholijken , welke titulature
de adressanten voor de ware en eigenlijke erkennen;
Gelet op de wet van den 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102);
Hebben goedgevonden en verstaan : bij wijziging in zooverre
van de Koninklijke besluiten van den 19 Augustus 1826 0°. 121
en 7 Januarij 1848 n°. 62, te bepalen , dat de daarbij toegekende jaarwedden voortaan zullen worden voldaan :
1 0. die van duizend acht honderd gulden (f 1800) aan Johannes
van Santen, Aartsbisschop van Utrecht voor de Oude Klerezy van de Roomsch Katholijken,
20. die van duizend drie honderd gulden (f 1300) aan ffenricus
Joannes van Buul Bisschop van Haarlem voor de Oude
Klerezy van de Roomsch Katholijken.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan dei
Algemeene Rekenkamer tot vangt. (Zie Circulaire 9 December
1853 , n°. 2 0 ^7 en Besluit 22 April 1854 n°. 105.)
9 December 1853, n°.

2027.

Circulaire van den Minister voor de Zaken der R. K. Eeredienst aan 's Konings Commissarissen in de betrokken provincien,
luidende:
De Meeren J. van Santen en H. J. van Buul , Kerkvoogden
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der Oud-Bisschoppelijke Klerezy van de Roomseh Kathalijken
hebben mij bij hun schrijven van den 26 November H. kennis
gegeven.
«dat hun Kerkgenootschap erkent
»het Aartsbisdom van Utrecht ,
»het Bisdom van Haarlem,
»het Bisdom van Deventer ;
»dat het op dien grond tegenwoordig toekent:
»aan Johannes van Santen ,
»den titel van Aartsbisschop van Utrecht;
»aan Henricus Joannes van Buul,
»dien van Bisschop van Haarlem ;
»aan Hermanns Reijkamp,
»dien van Bisschop van Deventer. »
Zij hebben derhalve , op grond der wet van den 10 September?
1853 (Staatsblad a ., 102) verzocht :
«dat hun voortaan in alle schrifturen en asten van de Hooge
»Regering uitgaande , deze , door hun Kerkgenootschap toege»kende , titulature moge gegeven worden. »
Daar dat verzoek , na die kennisgeving, thans van Staatswege
geene zwarigheid meer kan ontmoeten , zoo heb ik , op heden
aan voornoemde Kerkvoogden , te kennen gegeven , dat de door
hun Kerkgenootschap gebezigde namen en toègekende titulaturen, in de aanraking met het wereldlijk gezag, zullen gebezigd
worden op den voet der daaromtrent, bij de bovengemelde wet,
gemaakte bepalingen.
In verband daarmede heeft het Zijner Majesteit behaagd , bij
besluit van den 3 dezer n o . 68, waarvan een afschrift hiernevens
gaat, voor zoo veel noodig te wijzigen de Koninklijke besluiten,
waarbij aan voornoemde Kerkvoogden jaarwedden uit 's Rijks
kas zijn toegelegd, onder eenen anderen titel dan die, welke
aan ieder van hen , door het Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy , is toegekend.
ik heb gemeend U H. E. G. van dit een en ander te moeten
onderrigten een einde die kennis te kunnen benuttigen, bij gele-
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genheid, dat U 11. E. G. of Meeren Gedeputeerde Staten, met de opgenoemde Kerkvoogden, ambtshalve mogten in aanraking komen.
Zoodra de meer gemelde Kerkvoogden de verder te doene
kennisgevingen, omtrent de inrigting en het bestuur van hun
Kerkgenootschap , zullen hebben ingezonden , zal ik U H. E.
G. daarvan insgelijks het noodige mededeelen ; terwijl ik U
H. E. G. later ook zal in kennis stellen van de Koninklijke
uitspraak over de geschiktheid der vestigingsplaatsen van olie
Kerkvoogden, waarvan zij alsnog aanwijzing moeten doen. (Zie
Circulaire 1 Mei 1854 n°. 13)842.
9 December 1853.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is beslist :
Dat , ingeval er geene noodzakelijkheid tot het verleenen van
dadelijken onderstand aan behoeftigen heeft bestaan , de toepassing van artikel 13 der wet van den 28 November 1818
(Staatsblad n°. 40) niet kan gevorderd worden.
Dat bij dat wets-artikel geene spraak is van eene vordering
tot overneming van een behoeftige in verderen onderstand.
Dat, bij het niet bestaan van eenige verpligting tot bedeeling,
niemand ter ontlasting en voor rekening van een ander die verpligting kan vervullen.
Dat het regt van verhaal lot restitutie van verleenden onderstand in het bij boven gemeld wets-artikel voorzien exceptioneel
geval, alleen uit dat artikel kan worden afgeleid , en geenszins
uit de bepalingen van het gemeen regt omtrent negotiorum gestio
in artikel 1393 van het Burgelijk Wetboek bedoeld. (Zie Arrest
5 Mei 1854.)
23 December 1953

(Staatsblad n°.

146.)

Wet luidende :
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens
artt. 119 en 120 der Grondwet , de algemeene begrooting jaarlijks moet worden vastgesteld :

294
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 verstaan bij deze :
ARTIKEL 1.

Het VIIde hoofdstuk der begrooting van de Staatsuitgaven
voor het dienstjaar 1854, betreffende het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt vastgesteld
als volgt :
I ' AFDEELING.
Het

Departement.

Art. 1. Tractement van den Minister f 8,000.00
Art. 2. Tractementen der ambtena. -13,200.00
ren en bedienden . .
Art. 3. Bureau- en locaalbehoeften,
. - 2,800.00
benevens drukwerk. .
Memorie.
Art. 4. Reis- en verblijfkosten . .
-- —
Ilse

f

24,000.00

AFDEELING.

Roomsch-Katholijk

kerkgenootschap.

. . f 19,816,00
Art. 5. Kerkelijk bestuur.
. . - 9,000.00
Art. 6. Seminarien ..
Art. 7. Onveranderlijke competen . - 21,745.5P
tien. .
Art. 8. Plaatselijk dienstdoende
. - 419,437.67
kerkleeraars ..
Art. 9. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . - 16,200.00
— f 486,199.185

Transporteren. .

, . f 510,199.183
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Per transport. . f 510,199.185
Hi de

AFDEELIN ;.

kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Elerezy.
Art. 10. Kerkelijk bestuur . . . f 4,300.00
Art. 11. Plaatselijke dienstdoende
kerkleeraars . . .
. - 6,400,00
Art. 12. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . Memorie.
----- f 10,700.00
IV de

AFDEELING.

Pensioenen, Wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Art. 13. Pensioenen ..
Art. 14. Wachtgelden . .
Art. 15. Tijdelijke onderstand

. f 46,168.00
.662.50
. - 2,600.00
-- --

f 49, 430. 50

Vde AFDEELING.

Art. 16. Onvoorziene uitgaven .

.. f 3,000.00
....... .'"..-.. _..._._ ......a.

en alzoo tot een bedrag van vijf honderd drie
en zeventig duizend drie honderd negen en twintig
gulden, acht en zestig en een halve cent. . . . f 573,329.685

ARTIKEL

2.

Wanneer de som , in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3, 4,
9, 12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift
van het 2" lid van art. 24 der wet van den 5 October 1841 ,
(Staatsblad n°. 40) , aangevuld worden door overschrijving uit
den post voor onvoorziene uitgaven , in hetzelfde hoofdstuk
voorkomende,
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ARTIKEL 3.
De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften , het
voorschreven Departement betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk , worden op den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst , en dat alle Ministeriele Departementen , Autottiteiten ,
Collegien en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

28 December 1853, n o . 52.
Besluit, waarbij de Heer W. L. A. Lightenvelt , tot 's Konings
buitengewoon gezant en gevolmagtigd Minister bij het Hof van
Frankrijk benoemd en met den laatsten December 1853 eervol
ontslagen wordt als Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst.
28 December 1853 , n°. 54.
Besluit, waarbij, met den 1 Januarij 1854, wordt benoemd
tot Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
de Heer M r . J. A. Mutsaers, Raadsheer in den Hoogen Raad.
5 Januarij 1854, n°. 7.
Missive van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen ,
luidende :
De door verschillende gemeente-besturen in dit gewest aan
ons gedane voordragten tot het heffen van buitengewone omslagen tot verhooging der subsidien aan de diakonien tot dekking harer schulden en tot voorziening in den nood der minvermogenden , ten gevolge der tegenwoordige omstandigheden,
zijn door ons opgezonden aan Zijne Excellentie den Minister
van Binnenlandsche Zaken met verzoek om daaraan het noodige
gevolg te geven.
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Zij zijn ons echter lei uggezonden.
Uit de missives, waarbij die stukken ons terug zijn gezonden
blijkt , dat Zijne Excellentie de Minister voornoemd van gevoelen
is , dat het de bijzondere liefdadigheid is, niet die van het
openbaar gezag , die op den duur en met vrucht werkzaam kan
zijn tot wering en leniging van armoede.
Ontstaat er dus bij de armbesturen , hetzij onder gewone ,
hetzij onder buitengewone omstandigheden volstrekte noodzakelijkheid om over meerdere gelden te kunnen beschikken , het is
op de bijzondere liefdadigheid , dat in de eerste plaats een beroep moet worden gedaan en dat met de vereischte ernst en
klem.
Elke maatregel die de strekking heeft om de bronnen der
bijzondere liefdadigheid minder ruim te doen vineijen schijnt
de Heer Minister af te keuren , terwijl het Zijne Excellentie voorkomt , dat de voordragten tot verhooging van omslag , ten einde
daardoor de subsidien te verhoogen , die strekking hebben.
Het stelsel om schulden door diakoeien gemaakt , gaaf uit de
gemeentefondsen aan le zuiveren , schijnt de Minister hoogst
nadeelig. Slorsige of te vrijgevige diacoeien zouden daarbij de
burgerlijke gemeente grooteiijks kunnen bezwaren niet alleen,
maar de gemakkelijkheid om dekking van te korten uit de gemeentekas té verkrijgen , geeft zelfs wanneer in de armen
administraties eene gewenschte orde heerscht, bijna onvermijdelijke aanleiding tot groote vrijgevigheid , tot steeds verhoogde
aanvrage om subsidie en tot vermeerdering van armoede.
Gaat men, zoodra de bijzondere liefdadigheid te kort schijnt
te schieten, er toe over om belastingen te heffen met het bepaalde
doel in den nood der armen te voorzien , de pogingen der bijzondere liefdadigheid zullen hoe langer hoe zwakker worden ,
de last die de gemeente wordt opgelegd hoe langer hoe zwaarder , terwijl de gemakkelijkheid en zekerheid om onderstand te
verkrijgen bij de minvermogenden zorgeloosheid voor de toekomst
zal aankweeken , en het besparen in goede dagen meer en weer
zeldzaam zal maken.

^9 8
Het zijn deze gronden waarop Zijne Excellentie de Minister
voornoemd voorshands zwarigheid heeft gemaakt de voorsi.
voordragten aan Zijne Majesteit ter goedkeuring voor te dragen,
terwijl Zijne Excellentie verlangt , dat beproefd wonde door
vrijwillige giften in de behoefte te doen voorzien.
Wij hebben gemeend dit een en ander aan de gemeente besturen te moeten mededeelen , ten einde zich daarnaar te regelen
bij de maatregelen die ontworpen mogten zijn of worden , ter
voorziening in den nood der minvermogenden en der meerdere
behoefte der diakonien.
Wanneer de daartoe benoodigde fondsen zullen worden verkregen door belastingen of geldleeningen , dan zullen in de
Memorie van toelichting, welke de daartoe strekkende voordragten moet vergezellen , moeten worden vermeld de pogingen
die zijn aangewend om die fondsen door vrijwillige giften te
erlangen en het resultaat dat zulks gehad heeft. (Zie Missive 19
October 1854 n°. 44.)
12 Januarij 1854.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Maastricht, waarhij , onder anderen , als in regten gegrond is aangenomen :
dat het verstrekken van onderstand aan behoeftigen niet kan
gerangschikt worden onder hetgeen bij het jaar of bij kortere
vastgestelde termijnen betaalbaar is , en de verjaring van art.
2012 van het Burgerlijk Wetboek daarop niet toepasselijk is;
dat, door aan armbesturen het regt toe te kennen om zich
te bedienen van de registers, verbalen, relazen , van hunne
handelingen of ambtsverrigtingen gehouden , niet om hun bestuur te regtvaardigen , maar om eene schuldvordering ten laste
van derden te bewijzen , men hun de bevoegdheid zou geven
zich zelven tenen titel le scheppen in strijd met het algemeen
aangenomen regtsbeginsel , dat zulks verbiedt ;
dat aangenomen, dat men zich van registers van openbare
instellingen kan bedienen om eene liberatie of de stuiting eener
praescriptie te bewijzen , men daaruit nog niet zoude mogen
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aleiden , dat de registers ten bewijze eener schuldvordering
kunnen dienen, zonder te zondigen tegen deze regtsregel:
quod contra rationem furls receptum est, non est producendum
ad consequentias;
dat hieruit volgt , dat de registers van het eischend armbestuur niet kunnen aangenomen worden als bewijs van door
hetzelve verleende hulp en van de deugdelijkheid der daaruit
tegen derden te ontstane vorderingen.
17 Januarij 1854.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is aangenomen ;
Dat wel bij art. 190 der Grondwet van 1815, waaronder het
Wetboek van Strafvordering is tot stand gebragt en uitgevoerd,
gelijk mede hij art. 188 van die van 1840, de volkomen vrijheid
van godsdienstige begrippen wordt gewaarborgd, doch dat daarmede zeer wel bestaanbaar is het voorschrift van art. 183,
alinea 2, van het Wetboek van Strafvordering , volgens het
welk personen , die geroepen zijn om in regten getuigenis af
te leggen , verpligt zijn , elk op de wijze van zijne godsdienstige
geit dheid , den eed of de belofte te doen om de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen.
Dat ook de evengemelde wetsbepaling , even als dit plaats
vindt hij de art. 84, 88 en 138 van de Grondwet van 1815, gelijk mede hij art. 86, 90 en 136 van die van 1840, het niet van
het godsdienstige begrip van den getuige, maar wel van zijne
godsdienstige gezindheid doet afhange , of hij volstaan kan
met in plaats van den eed eene plegtige belofte af te leggen.
Dat , al mogt eenig ten deze afdoend verschil aanwezig zijn
tusschen de Grondwet, zoo als die thans gewijzigd bestaat, en
die van 1815 , dit niet zou wegnemen , dat ook art. 183 van
het Wetboek van Strafvordering, als op het oogenblik der afkondiging van de veranderingen in de Grondwet ten jare 1848
verbindende, bij art, 3 der additionele artikelen der thans bestaande Grondwet is gehandhaafd , tot dat het door eene andere
wettelijke bepaling wonde vervangen. (Zie Arrest 9 Junij 1846.)

50()
Nota. Het gold hier een vonnis van de Arrondissements-tegtbank

te Zutphen , van den 4 5 November 4 85 , waarbij iemand ,
met toepassing van art. 180 , in verband met art. 227, alinea 3,
van het Wetboek van Strafvordering , was veroordeeld tot ge
vangenisstraf voor 8 dagen en in de kosten , ter zake van te
hebben geweigerd den gevorderden eed , af te leggen als getuige
in eene correctionele zaak , niettegenstaande de betrokken persoon noch tot de Doopsgezinde , noch tot eenige andere gezindheid behoorde , die het afleggen van den eed %erbiedt, maar
de weigering alleen is gegrond geweest op eigene godsdienstige
overtuiging; welke overtuiging, gelijk beweerd werd, ingevolge
art. 464 der Grondwet van 1848 had moeten geëerbiedigd worden
en mitsdien aan art. 183 van het Wetboek van Stafvordering
zoude moeten worden toegekend eene andere beteekenis, dan
onder het bestaan der Grondwet voor hare laatste wijziging;
zoodat evengenoemd art. 183 thans zoo zou moeten worden
uitgelegd, dat aldaar zou zijn de rede niet van eenig erkend
Kerkgenootschap, maar van eerre godsdienstige overtuiging.
20 Januarij 1854.
Arrest van den Hoogen Raad , luidende
Partijen gehoord ;
Gehoord den Advocaat-Ger1raal Gregorij , namens den Procureur-Generaal in zijne conclusie, strekkende tot verwerping
van den eisch tot cassatie met veroordeeling van de eischeresse
in de kosten ;
Gezien de stukken ;
Overwegende ten aanzien van het voorgestelde middel van
cassatie , schending en verkeerde toepassing van het decreet van
den 7 Thermidor, Jaar XI, benevens verkeerde toepassing van
het decreet van den 23 Prairial, Jaar XIl en het organiek decreet van den 30 December 1803, omdat het Hof, aannemende
de gronden des eersten regters, beslist heeft, dat de kerkhoven
al behoorden die vroeger aan de kerkfahrieken, niet zijn begrepen onder de goederen , bij het eerstgenoemd decreet aan de
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kerkfabrieken gerestitueerd ; — dat de eischeresse tot cassatie ,
bij het vonnis des eersten regters , in hare vordering tegen den
verweerder , betreffende het kerkhof te Wylré , door haar , als
eigenaresse van dat kerkhof ingesteld , niet ontvankelijk is verklaard , op grond , dat , aangenomen , dat uit kracht van het
edict van Joseph 11, hetzij uit kracht van eenige andere wetsbepaling , het kerkhof te Wylré vroeger de eigendom der kerkfabriek te Wylré geweest is , het besluit van den 7 Therrnidor,
Jaar XI , waarop de eischeresse zich tot bewijs van haren eigendom had beroepen , op de kerkhoven niet toepasselijk was , en
zij zich alzoo ten onregte de hoedanigheid `an eigenaresse van
het voormelde kerkhof heeft toeges& reven ; -- dat het Hof ,
bij het bestreden arrest aannemende die mntiven , hetzelve
vonnis heeft bevestigd , en daardoor , zonder in het onderzoek
te treden van , of te beslissen omtrent den vroegenen eigendom
der kerkfabriek , dien eigendom alleen veronderstellender wijze
heeft aangenomen , en dien ten gevolge zijne uitspraak eenig
en alleen heeft doen rusten op de stelling , dat ook in dat veronderstellend geval het besluit van den 7 Thernnidor, Jaar XI,
op de kerkhoven niet toepasselijk is;
Overwegende, dat art. 1 van dal decreet bepaalt, dat de niet
vervreemde goederen der fabrieken (les bieras des /abriques non
aliénés) aan hunne vroegere bestemming teruggegeven worden,
(lont renlus ei leur desrination); — dat hieruit volgt, dat al
wat vroeger aan de fabrieken had behoord , en op het tijdstip
van de uitvaardiging van het decreet niet was vervreemd, onder
die teruggave is begrepen , en alzoo ook de kerkhoven , die
vroeger aan de fabrieken toebe orden , ten zij men konde aantoonen , dat dezelve vóór het decreet door den Staat reeds
waren vervreemd ; -- dat van zoodanige vervreemding, hetzij
door eene daad van openbaar gezag , hetzij door vroegeren
verkoop niet blijkt; dat noch cie eerste regter, noch het Hof
en evenmin de verweerder dit heeft aangevoerd, noch aangetoond, doch die vervreemding ten behoeve van de genreenten
hebben zoeken af te leiden uit decreten, nadat van den 7 Ther-

rnidor, Jaar XI , uitgevaardigd , en speciaal uit het decreet van
den 23 Prairial , Jaar XII en het organiek decreet van den
30 December 1809 , welker verkeerde toepassing alsmede door
den eischer tot cassatie is beweerd;
Overwegende , dat , van welke veronderstelling men bij die
decreten , omtrent den eigendom der gemeenten, moge zijn
uitgegaan, dit vastslaat, dat al hetgeen die decreten te dien aanzien mogten bevatten , alleen als aanwijzende of verklarende ,
en in geen geval als den eigendom toekennende kan worden
aangemerkt, en reeds tlaarom onvoldoende is om aan eene
stellige vroegere toekenning , zoo als onbepaald bij het decreet
van den 7 Thermidor , Jaar X1 , ten behoeve der kerkfabrieken heeft plaats gehad , te derogeren , of over het eenmaal
en onherroepelijk teruggegevene ten behoeve van anderen te
beschikken.
Overwegende, dal eene zoodanige wederregtelijke terugneming
niet mag worden verondersteld , en eene gezonde uitlegkunde
vordert , om , zoo die decreten met het vroeger decreet zijn overeen te brengen, aan eene verklaring in dien zin de voorkeur te geven;— dat dit wet kelijk met de aangevoerde decreten het geval is,
daar het decreet van den 23 Prairial , Jaar XII , verordeningen
omtrent het begraven inhoudende , zeer wel kan en alzoo moet
verklaard worden in dien zin, dat daarbij alleen sprake is van de
begraafplaatsen , die aan de gemeenten toebehooren , en dit
geenszins het denkbeeld van andere begraafplaatsen, andere toebehoorende, zelfs ook aan zedelijke ligchamen uitsluit, als waardoor al het uit dit decreet afgeleide vervalt en zonder toepassing
is, terwijl het organiek decreet van den 30 December 1809, alleen in verband met dat van den 2 Prairial. Jaar XII, met eenigen schijn van grond kunnende worden aangevoerd , op zich
zelve zeker met het decreet van den 7 Thermidor, Jaar XI, zeer
vereenigbaar is, en zelfs grond oplevert, om daarin de bevestiging van dat decreet te vinden , en zeker het decreet van den
7 Thermidor , Jaar XI , in den algemeenen zin daaraan toegekend , niet in den weg staat , noch daarmede in strijd is

Overwegende, dat alzoo de vervreemding der kerkhoven noch
vóór , noch na het decreet van den 7 Thermidor, Jaar XI,
zijnde aangetoond , en alle niet vervreemde goederen , vroeger
aan de . fabrieken toebehoorende , bij dat decreet aan dezelve
zijnde toegekend , hetzelve ook op de kerkhoven toepasselijk is,
en zoowel het Hof als de eerste regter . door het tegendeel te
beslissen , art. I van dat decreet heeft geschonden , en door uit
de verder door de eischeresse aangehaalde decreten de vervreemding derzelve ten behoeve der gemeenten af te leiden, die
decreten en de daaruit ingeroepen bepalingen verkeerd heeft
toegepast , en dat mitsdien het aangevoerde middel tot cassatie
is gegrond ;
Overwegende echter , dat noch de eerste regter , noch het
Hof, omtrent den vroegeren eigendom der eischeresse van het
kerkhof in geschil eerai ge bepaalde beslissing heeft gegeven, en
alzoo in deze geen uitspraak omtrent de beweerde Diet ontvankelijkheid kan worden gedaan , terwijl daarenboven ook nog in
geen onderzoek omtrent de vordering zelve is getreden ;
Vernietigt het arrest, door het provinciaal geregtshof in Limburg, op den 20 October 1851 tusschen partijen gewezen, en op
nieuw regtdoende en doende wat liet Hof had behooren te doen,
Vernietigt tevens het vonnis der Arrondissements-regtbank te
Maastricht, den 27 Junij 1850 tusschen partijen gewezen, mitsgaders het daartegen ingesteld hooger beroep , en verwijst deze
zaak naar genoemde Regtbank, om met inachtneming van deze
uitspraak, de zaak verder te behandelen en te beslissen, en veroordeelt de verweerders in de kosten van hooger beroep en
van cassatie.
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Missive van den Minister voor de Zaken der R. K. Eeredienst,
waarbij, als een vervolg op de circulaire van den 14 October
1853 n°. Ïs-h, aan 'sKonings Commissarissen in de betrokken
provincien, wordt medegedeeld, dat bij Pauselijke beschikking
van den 18 December 1853 is goedgekeurd :

30 t
t o. de tusschen de Bisschoppen van Haarlem en van Breda

getroffen schikking , ten gevolgg, waarvan de kerkelijke
gemeenre van Nieuw Vosmeer is ingelijfd in het diocees
van Breda en de parochie Vlissingen in het diocees van
Haarlem, en
2°. dat de buurtschap Erlicum, die tot dusverre kerkelijk
onderhoorig was aan de R. K. gemeente Hulhuizen in
het Aartsbisdom van Utrecht, daarvan is afgescheiden en
gevoegd hij de parochie K'ekerdom in het Bisdom van
's Hertogenbosch.
Nota, De hier bedoelde Pauselijke beschikking van den 48 December 4853 is vervat in het decreet, op den 27 daaraanvolgende , te Rome uitgevaardigd door de H. Vergadering tot voortplanting des Geloofs , waarbij eene nadere omschrijving van het
grondgebied der Nederlandsche Bisdommen is gegeven ; welk
decreet in zijn geheel wordt aangetroffen op bladz. 2-5 van
den Negende n Jaargang van dit Handboekje.

4 Februarij 1854.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Drenthe, waarbij is
beslist , dat zitplaatsen in eene kerk , hoezeer in eigendom aan
de kerk of kerkelijke gemeente toebehoorende , moeten geacht
worden voor algemeen gebruik te zijn bestemd, wanneer die
zitplaatsen door geene regelende bepalingen aan dat gebruik
zijn onttrokken; en dat alzoo het eigendomsregt der kerk niet
geeft de bevoegdheid om te vorderen , dat het gebruik van eene
zitplaats aan zekere personen zal worden ontzegd, vermits zulke
plaatsen , gedurende de godsdienstoefening aan ieder , die ze
het eerst inneemt , ten gebruike behooren te worden gelaten ,
zullen de kerkgebouwen, naar hunne bestemming ten gebruike
van het algemeen kunnen dienen, (Zie Arrest 6 Junij 1851 en
de daarbij geplaatste Nota hiervoren op bladz. 207, alsmede
Vonnis 19 Julij 1854.)
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10 Februarij 1854.
Vonnis van de Arrondiasements-Regtbank te Utrecht, waarbij
de vraag ontkennend is beslist : of als legaten , waarop het
regt van successie is verschuldigd , moeten worden aangemerkt
beschikkingen van een testament, houdende, dal door den.Pastoor
der kerk , waartoe de testateur bij zijn overlijden zal behooren,
gedurende twaalf achtereenvolgende jaren , jaarlijks één jaargetijde met twee diensten moet worden gevierd, waarvoor hij
telkens genieten zal de sow van f 25 en dat aan dien Pastoor
zal worden afgegeven eene som van f 300 in gereed geld , om
door dezen te worden besteed tot het lezen van 300 missen
gedurende het eerste jaar na het overlijden van den testateur,
zoo in zijne gemeente, als in zoodanige gemeente als die Pastoor
zal goedvinden.
Nota. Het bestuur der Registratie zag in die beschikkingen legaten
,aan den Pastoor gemaakt , en vorderde te dier zake , krachtens
de wetten van 27 December 1817 en 16 Junij 1832 voor successieregten , boeten en opcenten eene som van f 465 +60; terwijl de
opposanten beweerden , dat de bij die testamentaire beschikkingen bevolen uitkeeringen niet onder legaten kunnen gerangschikt worden , maar behooren tot de begrafeniskosten , welke
volgens de successie-wetgeving in allen gevalle als schulden des
boedels blijven buiten berekening van de successie-regten.
De Officier van Justitie bestreed de vordering bij de volgende
conclusien
Dit geding beweegt zich niet in den engen kring van art. 42
der successie-wet, of namelijk de besprokene uitkeeringen onder

begrafeniskosten moeten worden ge! , ragt, maar de eerste en
voorname vraag, welke gij mijns inziens zult te beslissen heb
ben is, of die uitkeeringen sensu legfis als een legaat zijn te
beschouwen, met andere woorden : of de Pastoor, die ontvangt ,
in den zin der wet als legataris is aan te merken ; want men
moet hier niet uit het oog verliezen , dat de nalatenschap ,
waarvan de quaestie , wordt geërfd in de regie lijn ; dat het
geldt eene nalatenschap 2 welke ex art 24 onzer wet is vrij-
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gesteld van het regt van successie , waarop mitsdien art. 12 der
wet , betrekkelijk de schulden , geheel buiten toepassing blijft.
Dit artikel kan eeniglijk zijne toepassing vinden bij zoodanige
nalatenschappen , welke aan het regt van successie zijn onderworpen.
Bij nalatenschappen , geërfd wordende in de regte lijn , vervalt ten eenenmale de enge kring , waarin de wetgever de
schulden bij art. 12 heeft afgebakend.
De erfgenaam behoeft daarvan geene opgaven te doen , want
art. 4 bepaalt , dat voor boedekfii van ingezetenen des Rijks,
geërfd wordende in den regten lijn , de aangifte zich zal bepa en tot de vermelding : P. der erfgenamen en der onroerende
goederen , hun aangekomen en binnen dit Rijk gelegen; 2.. der
legatarissen en donatarissen en van hetgeen door ieder van hun
wordt geërfd en verkregen ; 3. . van hetgeen achtervolgens art. 6
moet worden aangegeven (vervallen vruchtgebruik, fideicommis).
Uit deze bepaling volgt , dat de wetgever bij erfenissen in de
regte lijn zich niet bekommert omtrent de schulden des boedels,
hunnen aard of wat iets meer zij , maar eeniglijk verlangt te
weten , of er zijn legatarissen of donatarissen , door wie volgens
artt. 4 en 2 der wet het regt van successie verschuldigd is.
Indien dus in deze procedure wordt bewezen , dat de making
waarvan quaestie , geen legaat is , vermeen ik , dat daarvan
geen successie-rept kan worden gevorderd , en dat mitsdien de
oppositie tegen het dwangschrift is gegrond.
ik zal wel geen nieuw regtsbeginsel verkondigen, als ik beweer , dat aan het woord legaat in den regtskundigen zin het
denkbeeld can liberaliteit, van eene verkrijging titulo gratuito
verbonden is.
De Romeinsche wetgeving noemt het eene donatio. De Fransche en Nederlandsche wetten hechten daaraan geenen anderen
zin Zoodra dit denkbeeld van liberaliteit , van verkrijging om
niet, ophoudt, als degene, welke verkrijgt, het aequivalent
moet leveren van hetgeen hem wordt gegeven , verdwijnt ook
regtskundig het denkbeeld van legaat of donatie. (DELvlacouRT,
t. 4, p. 1.)
Daarom wordt het legaat , aan een schuldeischer gemaakt ,
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niet gerekend tot afdoening der schuld te zijn nagelaten. Art.
1018 B. W.
Als ik bij mijn testament begeer , dat aan den timmerman
dien ik noem , dien ik met het maken mijner doodkist belast ,
zal worden uitgekeerd de som , welke gewoonlijk daarvoor
wordt betaald , dan ontvangt die man geen legaat , maar de
betaling eener schuld ; als ik den notaris aanwijs , die tegen
het genot van het gewone salaris mijnen na te laten boedel zal
beschrijven , dan is die notaris niet mijn legataris , maar ontvangt hij eenvoudig de belooning zijner diensten. Zoo geloof ik,
dat de Regtbank te Groningen bij haar vonnis van 14 Augustus
4841 teregt heeft begrepen , dat de belooning aan een executeurtestamentair toegelegd , subintrerende voor de bij de wet toegekende belooning , onder onze wetgeving niet als legaat kan
worden aangemerkt en mitsdien niet aan het regt van successie
is onderworpen.
ik zou dergelijke voorbeelden kunnen vermenigvuldigen , maar
ik vermeen door het aangehaalde mijn denkbeeld te hebben
verduidelijkt , dat de makingen bij testament niet kunnen geacht
worden legaten te zijn , als men daar tegenover stelt praestatiën,
leveringen , diensten of wat dies meer zij , welke als aequivalent
kunnen geacht worden van hetgeen men ontvangt.
Het is toepasselijk , hetgeen

TOULLIER zegt

:

a Le droit romain définissait le testament la manifestation
»légitime des dernières volontés d'une personne ou de ce qu'elle
uvoulait qu'on fit après sa mort. De eo quod guts post mortem

»suum fieri vela ; car il est possible que la volonté do testateur
aalt un autre objet que des dons on des legs. Tout legs est une
»disposition testamentaire , mais toute disposition testamentaire
»West pas un legs. La disposition par laquelle j'ordonne qu'il

»soit élevé un monument , qu'il soit bati un temple etc., n'est
»point un legs, mais une charge de l'hérédité. »
Als ik nu deze beginselen toepas op het geval , hetwelk ons
bezig houdt , dan vind ik ja , dat aan den Pastoor zekere sommen moeten worden uitgekeerd , maar daartegen moet dezelve
de daarbij vermelde diensten bewijzen ; hij ontvangt gedurende
42 jaren f 25, maar daarvoor moeten jaargetijden met diensten
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gevierd worden ; hij moet daaruit bestrijden de onkosten , welke
te dier gelegenheid noodwendig worden gemaakt ; ik noem
slechts het ontsteken van waslicht , met anderen ben ik niet
bekend ; hij ontvangt niet in eens die som , maar telken jare
wordt hem die uitbetaald en wel bij het voldoen aan zijne verpligting; evenzeer ontvangt hij f 300, maar voor die som moeten
drie honderd Missen gelezen worden , zoo niet in zijne gemeente ,
dan in andere gemeenten ter zijner keuze.
Als het nu eene uitgemaakte zaak ware , dat die diensten
zonder belooning moesten geschieden , dat in den regel de geestelijken daarvoor niet wierden betaald , dan zou de bewering •
dat die vermaakte som een legaat zou Jaarstellen , opgaan.
Maar het tegendeel is waar en het bestuur is er verre af, van
dit tegen te spreken. Het is eene bekende zaak , dat de Roomseh
Katholijke geestelijken Voor de lijkdiensten , voor het doen van
lijkmissen , onder welke benaming dan ook , eene geldelijke belooning genieten en daaruit een gedeelte hunner inkomsten
putten , maar daartegen gehouden zijn de daardoor veroorzaakte
onkosten te bestrijden. Welnu , als dit wordt toegegeven , dan
vervalt hier alle denkbeeld van liberaliteit aan zijde van den
testateur ; hij verlangt , dat de geestelijke , die de bepaalde
diensten zal verrigten , daarvoor worde beloond. Daardoor vervalt geheel de eigenschap van een legaat ; aan den geestelijke

wordt slechts eene schuld afbetaald , meer niet.
Ik wil hiermede echter niet te kennen geven , dat de making,
onder den vorm als waarvan bij dit testament de rede is ,
nimmer als een legaat te beschouwen zou zijn. Als de belooning te hoog ware gesteld , als die de gewone belooning verre
overtrof , dan zoude ik daarin eene liberaliteit , eene gift zien ,
die als een legaat zou kunnen worden aangemerkt. Maar daarvan
is in dit geding geene kwestie. Het bestuur beweert niet , dat
de uitkecrïngen den maatstaf te boven gaan . welke bij dergelijke
gelegenheden wordt gevolgd , en , ben ik wel onderrigt , dan is
dit werkelijk het geval niet. Het is hier de plaats niet , om
dienaangaande in bijzonderheden te treden , en laat ik dit punt
verder aan uwe nadere overweging over.

ik vind mijn gevoelen geheel en al bevestigd in een arrest
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van het Hof van Cassatie van 11 September 4819 , waarvan ik
U Edel Achtb. de lecture zal geven , omdat hetzelve identiek
dezelfde vraag beslist , als welke aan uwe beoordeeling is onder •
worpen.
Bij testament werden de erfgenamen belast , om binnen acht
dagen na het overlijden der testatrice aan den geestelijke , die
de dienst bij de Katholijke gemeente te Nieuil zal waarnemen,
uit te koeren en te betalen de som van 60 francs , om gebruikt
te worden tot gebeden voor de rust harer ziel. De priester ,
aan wien de som moest worden betaald , bevond zich te zijn
één der getuigen van het testament , en werd hetzelve op dien
grond , ex art. 975 Code Napoleon , gequerelleerd.
Hier moest dus de vraag worden uitgemaakt , of de beschikking een legaat inhield , of de priester was legataris.
Het Hof van Cassatie heeft de vraag ontkennend beantwoord
met deze overweging
a Considerant que la clause du testament dont il s'agit , par
laquelle la testatrice charge ses légataires universels de payer
après son décès une somme de 60 francs au ministre qui exercera
le culte catholique dans la commune de Nieuil pour être employée en prières pour le repos de son áme , ne constitue ni un
legs , ni une liberalité quelconque , mais seulement une charge
de i'hérédité, qu'il en est de ce cas comme de celui ou le
testateur ordonne qu'il soit payé une somme délerminée pour
les frais ou la pompe de ces fnnérailles , cas ohh il est kien
évident que l'église ou la fabrique , á laquelle cette somme est
payée , ne recoit point un legs, mais seulement le payement
(rune lette. ))
Ik zon hiermede van dit punt kunnen afstappen, ware het
niet, dat ik u met een enkel woord wilde wijzen op dat gedeelte der schrifturen van het geopposeerde bestuur afkomstig ,
waarin het doet een beroep op het gezag van de bekende schrijvers over het registratieregt,

CHAMPIONNIinE

en

RIGONDE.

Ik ook

heb die schrijvers geraadpleegd , maar bij hen juist gevonden
het tegendeel van hetgeen het bestuur daaruit heeft afgeleid.
Hunne leer bevestigt geheel bet systema , hetwelk ik heb voorgedragen ; en om zich daarvan te overtuigen , behoeft men slechts
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te raadplegen de nommers 2410 , 2411 en 2412 , te vinden in
het derde deel, pag. 470 en 474.
Ik geloof, dat het beroep op die schrijvers aan zijde van het
bestuur niet gelukkig kan gezegd worden.
Ofschoon ik vermeen reeds het betoog te hebben geleverd
dat de making , waarvan gnaestie , geen legaat is , en dus in
casu waar het geldt eene successie in de regie lijn , geen regt
kan worden geheven , kan ik niet met stilzwijgen voorbijgaan
de vraag , of de sommen , welke aan den pastoor moeten worden
uitgekeerd , onder de begrafeniskosten kunnen worden gebragt.
Zoo het eene erfenis gold , onderworpen aan het regt van successie , zou dit het voorname , zoo niet het éénige regtspunt
zijn : in casu is het mijns inziens van ondergeschikt belang ,
en daarom alleen het onderzoek waardig , omdat , als die nitkeeringen tot de begrafeniskosten blijken te behooren , dit een
argument te meer zal opleveren , dat hier aan geen legaat kan
gedacht worden.
Wat eigenlijk onder begrafenis-kosten gebragt kan worden .
is niet gemakkelijk te beantwoorden.
ik geloof dat wij beden ten dage daarin niet verder gevorderd zijn , dan men was ten tijde van ULPIANUS, die van oordeel
was , dat de regter hier ex aequo et bono moest beslissen,
(1. 14 en 6 ff de religiosis etc.).
Dat dit de geest van het Romeinsche regt was , leert ons VOET
ad ff op dien titel.
Quatenus ex aequo et bono in hominis istiusmodi funus
impendendum , arbitrio judicis definiendum.
Hij geeft een nomenclatuur van de zaken , die als kosten
van begrafenis kunnen geleden worden , en brengt daaronder
ook de sarcophaag, den grafsteen , in één woord, alles wat de
gewoonten van de plaatsen , waar de begrafenis geschiedt ,
medebrengen.
Zoo werd de zaak ook onder het oude Hollandsche regt begrepen : te Utrecht behoorden b. v. de rouwkleederen der weduwen onder de begrafenis-kosten , in Holland niet. Elke landstreek had hare gebruiken.
MERLIN brengt onder dé frais funéraires «les billets d'invi-

cation , la tenture , la cire ; 1'ouverture de la terre, l'honoraire
des prètres et autres frais nécessaires et usités , selon la qualité
des personnes», maar zegt daarbij : o l'annuel ou anniversaire
ne font pas hartie des frais funéraires i)
DALLoz verstaat daaronder slechts die kosten , welke , van af
het tijdstip van den dood , tot aan het ter aarde bestellen van
het lijk , worden gemaakt.
In de jurisprudentie heb ik weinig ter zake dienende gevonden en vind ik mij in verlegenheid als ik mijn gevoelen
moet uiten over de vraag , of de kerkelijke plegtigheden , welke
men gewoon is ook na de begrafenis in de Roornsch Katholijke
kerken te vieren , tot de begrafenis-plegtigheden , en hij gevolg
tot de begrafenis-kosten moeten gebragt worden ? Zooveel is
zeker , dat in de Roomse p Katholijke kerken die plegtigheden
worden gevierd in het belang van den afgestorvene , dat , onverschillig of die bij het ter aarde bestellen of later plaats
hebben , die plegtigheden hetzelfde doel hebben.
Als MERLIN dus beweert , dat het honorarium der priesters
onder de begrafenis-kosten moet gebragt v'orden, versta ik niet,
waarom het vieren der jaargetijden daaronder niet behoort;
evenmin als ik begrijp waarom het bestuur der registratie de
diensten bij de uitvaart , welke eenige dagen na de begrafenis
gehouden wordt , en die bij het vieren van het eers t e jaargetijde , hetwelk een jaar na het overlijden plaats heeft , onder
de begrafenis-kosten brengt, maar de kosten van de volgende
jaargetijden en het vieren van drie honderd Missen gedurende
het eerste jaar als een legaat aan den Pastoor wil beschouwd
hebben. Ik kan geene enkele reden vinden voor de lijn van
demarcatie, welke het bestuur trekt. Als men beweert, dat de
begrafenis-kosten niet verder gaan dan tot hetgeen, wat de
ter-aarde-bestelling van het lijk betreft , dan begrijp ik het
systema. De kerkelijke plegtigheden bliisen dan buiten berekening; maar als men de diensten , welke na de ter-aarde-bestelling plaats hebben , als men het vieren der uitvaart en van het
eerste jaargetijde onder die kosten opneemt , kan ik mij geene
reden denken, waarom men daaronder niet brengt de diensten

die later terzelfder zake en met hetzelf+e doel plaats hebben,
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liet bestuur beroept zich op een vonnis der Regtbank te
Doornik van 26 Julij 4827, bevestigd door het Hoog Geregtshof
te Brussel den 16 April 1829. Als in de daad die regtbanken ,
welke men kan veronderstellen met den geest der Roomsch
Katholijke Kerk en de strekking harer plegtigheden bekend te
zijn , de zaak in den zin van het bestuur beslist hadden, zouden
die uitspraken op mijne beslissing van overwegenden invloed
zijn , maar dit is niet het geval.
De overweging van het vonnis , waarop het hier aankomt ,
luidt aldus :
't Overwegende , wat de vier honderd Missen betreft , dat,
hoezeer dezelve door den overledene zijn bevolen , de onbepaaldheid van den tijd , wanneer dezelve voorgeschreven zijn ,
zoo voor de ziel van den overledene als voor die zijner verwanten , genoegzaam doen blijken . dat die Missen eigenlijk niet
behooren, volgens de hierboven aangehaalde wetten en gebruiken,
bepaaldelijk tot het ter aarde bestellen van zijn Iijk , en dat
derhalve de kosten daarvan niet begrepen zijn onder die van
begrafenis. »
Er bestaat tusschen die zaak en de onze in twee opzigten een
merkwaardig verschil : in de eerste plaats had de testateur niet
bevolen , binnen welken tijd de Missen moesten gevierd worden,
en in de tweede plaats, en hetwelk hier alles afdoet , waren
die Missen bevolen niet alleen voor de ziel van den overledene,
maar ook voor die zijner verwanten.
Deze laatste omstandigheid moest van zelve tot de beslissing
brengen, dat het geene schuld was, welke onder de begrafeniskosten van den erflater gebragt kan worden in onae zaak daarentegen is de tijd bepaald , binnen welken de Missen moeten
worden gedaan; die zijn in het belang niet van anderen, maar
van den testateur bevolen , en is het bij mij zeer twijfelachtig,
of de Belgische regter onder dergelijke omstandigheden niet in
renen geheel anderen zin zou hebben gevonnisd.
En als ik nu moet komen tot de uitkomst mijner overwegingen , dan vermeen ik hij eene milde uitlegging der successie-wet,
welke ook door het bestuur wordt verlangd , het verschil tusschen de kerkelijke ptegtigheden hij de uitvaart en die, welke
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later plaats hebben , te moeten verwerpen , en dat , bijaldien
de eerste als begrafenis-kosten moeten aangemerkt worden , men

logice ook tot dat resultaat moet komen met betrekking tot de
volgende.
En , in de daad , die plegtigheden hebben plaats bij gelegen held der begrafenis ; zij worden in den geest der Kerk gevierd
in het belang van den afgestorvene , en , dunkt mij , dat de
daardoor veroorzaakte schulden vallen onder de zoodanigen , die
het Romeinsche regt beschouwde als met den afgestorvene te
zijn aangegaan , aqui propter funus aliquid impendit cum defuncto contrahere credilur, non cum herede ,u en dat die zich
niet bepalen tot de begrafenis van het ligchaam , maar ook tot
die , welke in den geest der Kerk de rust der ziel van den afgestorvene tot doel hebben.
Als zoodanige making de gewone palen overtrof , als belangrijke
sommen daarvoor wierden besproken , welke het karakter van
eene gesimuleerde donatie aannamen , dan zou naar de besprokene regtsbeginselen , het arbitrium julicis de grenzen kunnen
aanwijzen, en daardoor vervalt het gevaar, hetwelk het bestuur
zich voorspiegelt, In casu schijnt daarvan geene quaestie.
Als ik nu resumeer, vermeen ik betoogd te hebben , dat de
testamentaire dispositie, waarvan hier quaestie, sensu legfis is
geen legaat en mits lien niet onderworpen aan successie-reglen,

en dat tot bewijs van die stelling kan strekken , dat die beschikking niet anders inhott'dt clan de regeling der begrafenisplegtigheden en de betaling der daardoor te veroorzaken onkosten.
Op deze gronden heb ik de eer te concluderen , dat het der
Regtbank behage te verklaren voor rept , dat de opposant wel
en te regt is gekomen in verzet tegen het door het geopposeerd
bestuur uitgevaardigd dwangschrift , hetzelve te vernietigen, en
de daarin gedane vordering te ontzeggen , met veroordeeling van
het geopposeerde bestuur in de kosten der procedure.
11 Februarij 1854, n o . 130.

Missive van den Minister van Binnenlandsche 'Laken, waarbij
wordt verklaard, dat, onder het woord gemeente-bestuur in de'
14
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tweede apnea van art. 7 der wet van den 10 September 1853
(Staatsblad n°. 102) verstaan moet worden bet collegie van
Burgemeester en Wethouders en wel ep grond van art. 126
der gemeentewet. (Zie Besluit 5 September 1854, Staatsblad
n o. 131.)
Nota. Art. 126 der gemeente-wet luidt:
« Wanneer ter uitvoering van wetten , van algemeene maat-

»regelen van inwendig bestuur, van Onze daartoe betrekkelijke
»bevelen , en van provinciale reglementen en verordeningen, door
»het gemeente-bestuur moet worden medegewerkt , geschiedt
»dit door burgemeester en wethouders.
« Vorderen de wetten , maatregelen , bevelen , reglementen of
»verordeningen eene bepaalde medewerking van den Raad en
»wordt die door dezen geweigerd , dan voorzien burgemeester
»en wethouders daarin.»
Het eerste lid van art. 7 der wet van 40 September 4853
(Staatsblad n°. 402) bepaalt :
a Elke oprigting of inrigting van een gebouw tot uitoefening
»van de openbare godsdienst , binnen den afstand van twee
»honderd ellen van eene bestaande kerk , vereischt in het be»lang der openbare orde een onderzoek omtrent de plaats van
»vestiging.»
Bij het tweede lid van dat artikel wordt ter uitvoering van
die bepaling de medewerking van het gemeente-bestuur gevorderd, en daarom is de Minister van Binnenlandsche Zaken van
oordeel, dat het eerste lid van art. 426 der gemeente-wet alhier werken moet.
Men mag vragen : of , ingeval art. 7 der wet van 40 September 4853 de medewerking van den gemeente-raad had bedoeld, het, volgens het tweede lid van art. 126 der gemeentewet, geen vereischte zou zijn geweest, dat het tweede lid van
art. 7 der wet van 10 September 1853, de medewerking van
dien raad bepaaldelijk had gevorderd ?
15 Februarij 1854 , n°. 58.

Besluit, houdende dat aan de godsdienstige gezindheden zal
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worden kennis gegeven van den gezegenden staat waarin H. K. H.
Mevrouw de Groot-Hertogin van Saxen-Weimar-Eisenach zich
bevindt , met uitnoodiging om daaraan in derzelver gebeden
indachtig te zijn , o dat, door de vaderlijke zorg van den Almagtige, H. K. H. met voortdurenden welstand begunstigd en
in tijd en wijlen door eerre voorspoedige bevalling verblijd warde.
(Zie Besluit 4 Maart 1854 n o . 47.)
15 Februarij 1854.
Arrest van het provinciaal geregtshof van Gelderland, waarbij
is beslist , dat de onroerende goederen, bepaaldelijk ook grondrenten, hier te lande gelegen , vroeger bezeten door buitenlandsche gestichten , na derzelver suppressie moeten geacht
worden tot het domein van den , Staat te behooren , vermits
door de opheffing van de geestelijke gestichten, van zelf voor
dezen het genot der vruchten van de onroerende goederen is
komen te vervallen , en dat , door de Regering hier te lande
niet zijnde toegestemd in de alienatie van die goederen, dezelve
zijn geworden onbeheerde goederen , die , volgens algemeene
beginselen van regt , ook gehuldigd in art. 713 C. N. en art. 576
B. W. , aan den Staat toebehooren ; terwijl in deze wel van
geenen anderen Staat de rede kan zijn, dan van dien Staat, waarin
die onbeheerde onroerende goederen zijn gelegen. (Zie Vonnis
29 November 1853 en Arrest 29 December 1854.)
Nota. Het betrof hier verschillende , van zeker erfgoed in Gelderland verschuldigde korenrenten , vroeger aankomende het , te
Yreden , in Duitschland gevestigd geweest zijnde grafelijk stift,
hetwelk , bij de staatkundige overeenkomst te Regensburg, op
den 25 Februarij 4803, tusschen de buitengewone Rijks-deputatie
en het toenmalig Fransch Gouvernement, ten gevolge van het
voorafgegaan vredesverdrag te Luneville gesloten, even als alle
geestelijke gestichten binnen bet Duitsche Rijk , was geseculariseerd.
Bij die overeenkomst waren aan de vorsten van Salm-Saam
en Saam Krrburg, in vergoeding van hetgeen zij op den linker-
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Rijnoever hadden verloren of moesten afstaan , gegeven en in
vollen eigendom overgedragen de ambten van Boekholt en Abous,
met de daarin gelegene kapittelen , archidiakonaten, abdijen
en kloosters met alle derzelver goederen , regten , kapitalen en
inkomsten; maar het geregtshof in Gelderland begreep , dal
hieronder niet kunnen gerangschikt worden de hier te lande
gelegene goederen , vermits daarover niet zonder toestemming
of medewerking van den Nederlandschen Staat kon worden
beschikt en deze Staat in evengenoemde overeenkomst geene
partij is geweest.
4 Maart 1854,

n°.

47.

Besluit , houdende uitnoodiging tot dankzegging aan den Allerhoogste, ter gelegenheid van de gelukkige verlossing van H. K.
H. Mevrouw de Groot-Hertogin van Saxen-Weimar-Eisenach
van eene prinses. (Zie besluit 15 Februarij 1854 n°. 58.)
6 Maart 1854.
Vonnis van het kantongeregt te 's Gravenhage, waarbij als
beginsel is aangenomen , dat de regterlijke magt niet bevoegd
is om kennis te nemen van eene vordering tot betaling van
geldboete, verbeurd door een lid eener kerkelijke gemeente,
wegens het niet waarnemen eener door het kerkbestuur aan
dat lid opgedragene kerkelijke ceremonie van de Israelitische
godsdienst.
Nota. De leer , bij dit vonnis verkondigd , heeft aanleiding gegeven tot eene belangrijke polemiek , opgenomen in het Weekblad van het liegt , n°. 1542 , 1345 , 1548 en 1553 , waarbij
de regtskwestie uit een wetenschappelijk oogpunt is behandeld
in verband met de vraag, of die leer aan de Kerk niet het
middel beneemt tot handhaving harer reglementen ?
15 April 1854 , Staatsblad no. 37.
Wet , waarbij op artikel een der eerste afdeeling van het
Zevende Hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1853, vastgesteld

hij de wet van den 23 December 1852, (Staatsblad n «. 247)
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wordt aangewezen eene som van f 5,582,42 tot betaling van
het tractement van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst, sedert 20 April tot den 31 December 1853.
22 April 1854 , n°. 105.
Besluit, waarbij , na verhoor van den Raad van State, geschikt wordt verklaard als vestigingsplaats :
a. Van den heer Johannes van Santen, in zijne hoedanigheid
van Aartsbisschop van Utrecht voor de oude Klerezy van
de Roomsch Katholijken : de gemeente UTRECHT;
b. van den heer Henricus Joannes van Buul, in zijne hoedanigheid van Bisschop van Haarlem voor de gemelde
Klerezy; de gemeente AMSTERDAM ; en
c. van den heer Hermanus Heijkamp, in zij e hoedanigheid
Van Bisschop van Deventer voor de gemelde Klerezy : de
gemeente ROTTERDAM. (Zie Circulaire t Mei 1854 n°. 13/842.)
29 April 1854 , n°. 189.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
luidende :
Het is mij gebleken , dat in eene der provincien in gemeenten
waar geen godshuis aanwezig is , de verzorging van armen ,
bepaaldelijk van ouderlooze kinderen en eenloopende personen ,
die hoog van jaren of gebrekkig zijn , door algemeene en burgerlijke armbesturen publiek wordt uitbesteed. Gedeputeerde Staten
dier provincie hebben mij verder gemeld , dat die handelwijzen
voor de bejaarden en gebrekkigen geen bezwaar zou opleveren,
doch dat zij voor de kinderen geene aanbeveling schijnt te verdienen ; dat deze meestal door personen uit den min gegoeden
stand worden genomen, met de bedoeling van hen huisselijken en
veldarbeid te laten verrigten en daardoor eenig voordeel te genieten , hetgeen ten gevolge heeft , dat de maatschappelijke en
zedelijke vorming dier kinderen , niet zelden wordt veronachtzaamd.
Ik heb de eer U te verzoeken na te gaan en mij te doen
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kennen , of in uwe provincie insgelijks zoodanige uitbesteding
plaats heeft , zoo ja . in welke gemeenten , onder welke voorwaarden (indien , casu quo deze in geschriften zijn gebragt
zou ik er gaarne afschriften van ontvangen) ; ten aanzien van
hoevele en welke soorten van armen en tot welke prijzen dit
geschiedt ; voorts hoe op de verzorging en de nakoming der
voorwaarden wordt toegezien; of deze handelwijze geene schadelijke gevolgen voor het lot der armen te weeg bragt, en tot welke
beschouwingen dit onderwerp van uwe zijde aanleiding geeft.
I Mei 1854, n°. 13/842.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan de Commissarissen des Konings in de betrokken provincien , luidende :
Als een vervoli op de dezerzijdsche missive van den 9 December 1853 n°. 12)2027 , heb . ik de eer ter Uwer kennisse te
brengen , dat , nadat de Hoofden , die het Kerkgenootschap der
Oud-Bisschoppelijke Klerezy van de Roomsch Katholijken besturen,
hunne plaats van vestiging hadden aangewezen , de daartoe
betrekkelijke bepaling van het tweede lid van artikel 5 der wet
van den 10 September 1853 (Staatsblad n°, 102) is toegepast
en Zijne Majesteit vervolgens , bij besluit van den `22 April 1854
n°. 105, heeft goedgevonden en verstaan , geschikt te verklaren
als vestigingsplaats :
P. Van den heer Johannes van Santen, in zijne hoedanigheid
van Aartsbisschop van Utrecht voor de oude Klerezy van
de Roomsch Katholijken : de gemeente UTRECHT;
2°. van den heer H enricus Joannes van Buul, in zijne hoedanigheid van Bisschop van Haarlem voor de gemelde
Klerezy : de gemeente AMSTERDAM ; en
3°. van den heer Herenanus Heijkamp, in zijne hoedanigheid
van Bisschop van Deventer voor de gemelde Klerezy : de
gemeente ROTTERDAM.
Wijders heb ik de eer , omtrent de inrigting en het bestuur
van het voornoemde Kerkgenootschap, tot Uw narigt alhier te
laten volgen , de voornaamste bijzonderheden ontleend uit de
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deswege door voornoemde Kerkvoogden gedane mededeeling.
In alle provincien van het Rijk bevinden zich onderhoorigen
der Klerezy, doch slechts in vier provincien heeft zij parochien.
Voor het tegenwoordige bestaan er zoodanige in haar Aartsbisdom van Utrecht en in haar Bisdom van Haarlem.
Het Aart )indom breidt zich uit over de provincien Utrecht,
Zuidholland , Gelderland, en een klein gedeelte van Noordholland.
Het Bisdom van Haarlem bevat alleen de provincie Noordholland.
Het Aartsbisdom is verdeeld in drie districten , onder de benaming van Aartspriesterschappen. Zij zijn Utrecht , Rijnland
en Delfland , Schieland en Zuidholland.
Het Aartspriesterschap Utrecht telt zes parochien , drie in de
gemeente Utrecht, Bene te Amersfoort, eene te Hilversum en Bene te
Culemborg. De Aartspriester is de heer H. Loos, pastoor te Utrecht.
Het Aartspriesterschap Rijnland en Delfiand heeft drie parochien:
eene in elke d er gemeenten Leiden , Delft en 'sGravenhage; de
laatste gecombineerd met Rijswijk. De betrekking van Aartspriester is voor het tegenwoordige vacant. Zij wordt waargenomen door den Aartspriester van Schieland en Zuidholland.
Het Aartspriesterschap van Schieland en Zuidholland telt zeven
parochien , waarvan twee te Rotterdam en eene in elke der gemeenten: Schiedam, Dordrecht, Gouda, Schoonhoven en Oudewa ter. De Aartspriester is de heer G. Spit , pastoor te Rotter dam.
Het Bisdom Haarlem is niet verdeeld in districten. Het telt
negen parochien , namelijk : twee te Amsterdam en eene in elk
der gemeenten : Haarlem , Zaandam , Krommenie , Aalsmeer
Egmond aan Zee, Enkhuizen en Melder.
Tot het bestuur van dit Kerkgenootschap behoort nog het
Aartsbisschoppelijk Kapittel, bestaande uit acht leden , allen genomen uit de geestelijkheid van liet Aartsbisdom. Het Kapittel
kiest zelf zijne leden en uit zijn midden een Deken. Het is de
raad van den Aartsbisschop ; het houdt zijne vergaderingen in
den regel te Utrecht en wel onder voorzitting van den Aartsbischop of, zoo er geen Aartsbisschop is, van Deken of Vicariersen. De Deken is de heer G. Spit , pastoor te Rotterdam.
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Als er geen Aartsbisschop is , gaat het gezag over aan het
Kapittel ; het oefent dit gezag uit, door een of meer uit zijn
midden te benoemen Vicarissen. Het Kapittel kiest uit de geheele
geestelijkheid van dit Kerkgenootschap tot Aartsbisschop wien
het daartoe het geschiktst acht. Zoodra er een Aartsbisschop
gekozen is en deze de keus aanneemt, gaat het volle gezag aan
hem over, het gezag van het Kapittel en de Vicarissen houden
van dat oogenblik af op.
Voor de algemeene belangen des Kerkgenootschaps handelen
de drie Bisschoppen met gemeenschappelijk overleg. Voor de
zaken daarop betrekking hebbende, kiezen zij zich eenen algemeenen Secretaris. Deze is de heer H. Loos, pastoor te Utrecht.
Er is één Seminarie voor het geheele Kerkgenootschap te
Amersfoort gevestigd. (Zie Besluiten 21 September 1853 n°.113,
3 December 1853 n°. 68 en 22 April 1854 n°. 105.)
5 Mei 1854.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is beslist, dat artikel
13 der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) niet
toepasselijk is , wanneer het feitelijk vaststaat , dat het gesticht,
welks beheerders teruggaaf van verplegingskosten van de gemeente van het domicilie van understand vorderen, niet tot
de organen van den algemeenen onderst and behoort; en dat ook
daarenboven de vordering niet strekt tot restitutie van provisioneel verleenden onderstand , in een geval , waar men het
oneens was aan welke gemeente of instelling de behoeftige zich
kon aanmelden , maar strekt tot voldoening van hetgeen aan
het gesticht voor de gewone verpleging van een zieke verschuldigd is. (Zie Arrest 12 Mei 1854.)
12 Mei 1854.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist, dat art. 13
der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n o . 40) wet
van toepassing is wanneer eene diakonie of kerkelijk armbestuur
onderstandgelden heeft verleend aan een behoeftige, die niet tot
haar behoorde , aangezien zoodanige diakonie moet geacht
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worden die gelden te hebben uitgereikt voor en namens de instelling, waarbij later zou blijken , dat de behoeftige zich had
kunnen aanmelden , en dat voor dit geval art, 13 der voornoemde wet , overeenkomstig het gemeene rept , casu quo aan
die diakonie het regt van verhaal tot restitutie geeft op dengenen op wien zulks haar toekomt.
31 Mei 1854 , n°. 64.
Besluit , waarbij het Algemeen Reglement voor de Parochiale
Kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht en dat voor die in
het Bisdom van 's Hertogenbosch , door den Aartsbisschop van
Utrecht en Apostolischen Administrateur van het Bisdom van
's Hertogenbosch, op den 10 April 1854 n°. 250 vastgesteld, voor
zoo veel noodig wordt goedgekeurd , onverminderd de gehorrdenheid dier Kerkbesturen, om zich , hij de vervulling der voor
hen uit dat kerkelijk Reglement voortvloeijende verpligtingen
tevens ook te gedragen naar de wetten en openbare verordeningen, waarbij de bevoegdheid tot het aangaan van burgerlijke
handelingen, met opzigt tot de zedelijke ligchamen in het algemeen en tot de godsdienstige gestichten, kerkelijke gemeenten
en int igtingen in het bijzonder, mogt zijn beperkt of aan zekere
formaliteiten onderworpen. (Zie Besluit 30 Julij 1854 n o . 58.)
Nota. De bij bovenstaand Koninklijk besluit goedgekeurde Reglementen zijn eensluidend, en dat voor de Parochiale Kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht, is opgenomen in den

Negenden Jaargang van dit handboekje, bladz. 9-27. (Zie
voorts bladz. 2-45 van dezen Jaargang.)
Bij Circulaire van den Minister voor de Zaken der R. K. Eeredienst van den 10 Junij 1854 n o . 6/1090 zijn de bovenbedoelde
Reglementen aan Gedeputeerde Staten der betrokken provincien
medegedeeld , ten einde hunne aandacht op de daarbij vastgestelde bepalingen gevestigd te houden bij de behandeling der
hunne eollegien betreffende zaken van de parochien en de Landhaving daarvan, in het belang der goede orde, te helpen verzekeren.
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6 Jnnij 1854.
Vonnis van het Kantongeregt te Schiedam , waarbij , onder
anderen , als beginsel is aangenomen : dat ' geen Kerkgenootschap door zijne statuten aan eene bestaande wettelijke verordening kan derogeren, maar deze alleen here verbindende
kracht kan verliezen door eenes daartoe strekkenden maatregel
van de algemeene wetgevende magt afkomstig.
Mota. Het gold hier het, bij besluit der Algemeene Synodale Com-

missie der Nederlandsche Hervormde Kerk van den 23 Julij 4852,
op den 1 Januarij 1853, ingevoerd, door die Synode vastgesteld
Algemeen Reglement op de Diakonie-adtninistratie bij de voornoemde Kerk, welk Reglement bepalingen bevat, die geacht werden strijdig te zijn mettle wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) voor zoo veel het domicilie van onderstand betrof.
8 Junij 1854, n°. 45.

Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst van den 2 Junij 1854 n a . 6/1042,
betreffende :
eensdeels de door den heer J. van Hooijdonk , Bisschop van
Breda , gedane mededeeling omtrent de inrigting, op den voet
der bestaande kerkelijke verordeningen , van zijn Bisschoppelijk
Seminarie , waaruit blijkt , dat , door dien Kerkvoogd is vastgesteld ; dat in het Bisdom van Breda , voortaan slechts zal zijn
één eenig Seminarie bepaaldelijk bestemd tot opleiding van kweekelingen voor den geestelijken stand, en dat hetzelve zal blijven
gevestigd te Hoeven, provincie Noordbrabant ; doch , aangezien het te dier plaatse aanwezige gebouw geene genoegzame
ruimte bevat , het tot hiertoe voor eene afdeeling van het te
Hoeven gevestigde Seminarie gebezigde hulpgebouw, gelegen
in' de naburige gemeente Oudenbosch , dienstbaar zal blijven ter
opneming van dat gedeelte der seminaristen , welke niet gevoegelijk kunnen geplaatst worden in het hoofdgebouw te Hoe-
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ven , zoo nogtans , dat de beide afdeelcngen te Hoeven en te
Oudenbosch één eenig Seminarie zullen uitmaken ; en
anderdeels het , door dien Kerkvoogd gedaan verzoek om de
gewone jaarwedde uit 's Rijks kas ten behoeve van een vierden
Professor bij voormeld Seminarie;
Gelet op het Koninklijk besluit van den 2 October 1829
(Staatsblad n o . 66) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
1 .. Het Seminarie van het Bisdom van Breda , zoo als het
thans is ingerigt , voor zoo veel noodig te erkennen en
alzoo de afdeeling daarvan , welke in het hulpgebouw te
Oudenbosch is geplaatst te beschouwen als een integrerend
deel van hetzelve , te dien effecte , dat deze afdeeling, met
die welke in het hoofdgebouw te Toeven is gevestigd, te
zamen één eenig Seminarie uitmaken , bepaaldelijk bestemd tot opleiding van kweekelingen voor den geestelijken
stand ; en
2B . te bepalen , dat aan de betrekking van vierden Professor
hij het Bisschoppelijk Seminarie te Hoeven , eerre Rijksjaarwedde van vier honderd gulden zal zijn verbonden ,
waarvan het genot, te rekenen van den eersten Januarij
aanstaande, aan den betrokken titularis zal worden toegekend , wanneer bij , het Zevende Hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1855, de tot dat einde noodre verhooging
van het betrokken artikel zal zijn toegestaan.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene
Rekenkamer tot narigt. (Zie Besluit 22 October 1854, n o . 44.)
28 J Eurij 1854 , Staatsblad nc . 100.
Wet tot regeling van het Armbestuur. (Zie Circulaire 13
Augustus 1854, n'. 1.)
Vota. Deze op den 1 September 4854 verbindend gewordene wet
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is reeds opgenomen in den Negenden Jaargang van dit Hand-

boekje , bladz. 328-352.
Daar het hoofddoel dier wet is strekkende , om de ondersteuning der armen voortaan aan de kerkelijke en bijzondere
instellingen van weldadigheid over te laten , zoo heeft de Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst , bij
zijne missive van den 21 Julij 1854, o n , 811400, de aandacht
van den Aartsbisschop en de Bisschoppen der R. K. diocesen op
het stelsel dezer wet gevestigd, met uitnoodiging om van hunnen

kant de vereischte maatregelen te willen nemen , ten einde de
goede werking van dat stelsel te helpen bevorderen, en daartoe,
bij een Algemeen Reglement , de noodige bepalingen vast te
stellen voor het beheer , het toezigt en de rekenpligtigheid der
kerkelijke en pieuse armbesturen , gestichten , inrigtingen en
genootschappen van weldadigheid , in hunne Bisdommen gevestigd of op te rigten.
Aan die uitnoodiging is door die Kerkvoogden, na gehouden
overleg, voldaan, Zij hebben dientengevolge in de maand Januarij 1855 , een « Algemeen Reglement voor de besturen der
»Parochiale en andere Katholijke instellingen van liefdadig»held» vastgesteld, hetwelk voor ieder diocees bij eene Bisschoppelijke beschikking is uitgevaardigd.
Het Algemeen Reglement voor de gedachte besturen in het
Aartsbisdom van Utrecht , waarmede de inhoud der Algemeene
Reglementen voor de Bisdommen van Haarlem , 's Hertogenbosch , Breda en Roermond overeenstemt , is hiervoren in het

Eerste Hoofdstuk van dezen Jaargang (bladz. 46— 72) opgenomen.
19

Julij 1854.

Interlocutoir vonnis van de Arrondissements-regtbank te Tiel,
waarbij is aangenomen

dat , volgens het Romeinsche rest, kerken , kapellen. altaren
en andere aan God gewijde zaken waren buiten den handel, om
reden, dat zij, door de wijding geestelijk (furls divini) geworden
zijnde, geen wereldsche zaken waren, doch kerkbanken, als
niet zijnde divini juris en alzoo gemelde reden daarop niet toe-
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passelijk , niet waren buiten tien handel , maar als kerkgoederen,
volgens de dispositie van de keizers Leo en Anthemius en naar
't Pauselijk regt , volgens den brief van Alexander III aan den
Bisschop van York, niet dan bij bijzondere omstandigheden en
met toestemming van den Bisschop konden worden vervreemd;
dat , volgens de Nederlandsche regten , de eigendom van kerkbanken , als zijnde in den handel, bij bijzondere personen koude
verkregen worden , en door de eigenaren worden verkocht en
overgedragen , en ter zake van derzelver bezit Bene possessoire
actie worden ingesteld: vide SCHOONMAKER , Regtskundige aanmerkingen over de ordonnantie enz. en consult, in adv. 3 deel ,
consult 176 ;
dat , volgens het Burgerlijk Wetboek , kerkbanken niet zijn
buiten den handel , dewijl dezelve noch uitdrukkelijk noch naar
den geest der wet van den handel zijn uitgesloten ;
dat , volgens het gevoelen van vroegere regtsgeleerden , als
VOET (de immobil. et mobil.), MAEVIUS (ad jus lub.) en anderen,
kerkbanken waren onroerend, doch dit thans het geval niet is,
daar, onder de bepaling van onroerende goederen in de artikelen
562 en 563 B. W., kerkbanken niet voorkomen en dus dezelve
zijn roerende goederen , ten ware zij aan het gebouw zijn vastgehecht , in welk geval zij volgens gemelde artikelen zijn onroerend. (Zie Arrest 4 Februarij 1854.)
Nota. Bij eindvonnis van den 8 December 1854 heeft de regtbank , na gedaan onderzoek, beslist, dat de kwestieuse banken,
voor roerend voed moeten worden gehouden, omdat zij niet aan
het kerkgebouw zijn vastgehecht door aard- timmer of metselwerk, en dat uitdienhoofde , ten dezen aanzien , geene actie
tot handhaving van het bezit dier banken, naar luid van art.
611 van het Burgerlijk Wetboek , kon worden ingesteld.

30 Julij l 854 , n°. 58,
Besluit, luidende :
Op het rapport van Onzen Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst, van den 3 Julij 1854 n°, 1-11 T , betrek-
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kelijk het daarbij overgelegd schrijven van den heer F. J. van
Vree, Bisschop van Haarlem , van den 26 Junij 1854 ir. 1354,
ten geleide van het, door hem, op den 19 daar te voren vastgesteld Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in
het Bisdom van Haarlem; welke bepalingen in werking zullen
komen bij de nader , door den voornoemden Kerkvoogd, bekend
te maken kanonieke oprigting der Parochien in dat Diocees;
Gezien het Zesde Hoofdstuk der Grondwet ;
Gelet op de wet van den 10 September 1853 (Staatsblad
n o. IO2 ;
Gelet op Ons besluit van den 31 Mei 1854, n°. 64;
Den Raad van State gehoord (advies van den 24Julij 1854,
no. 3)i
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister
van den 28 Julij 1854 ne. =44. 5 ;
Hebben goedgevonden en verstaan
Het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het
Bisdom van Haarlem , door den Bisschop van dat Diocees , op
den 19 Junij 1854 vastgesteld, zoo als het door hem is aangeboden en hiernevens in afschrift is gevoegd, voor zoo veel
noodig , goed te keuren , onverminderd de gehoudenheid dier
Kerkbesturen , om zich , bij de vervulling der voor hen uit dat
Kerkelijk Reglement voortvloeijende verpligtingen, tevens ook
te gedragen naar de wetten en openbare verordeningen, waarbij
de bevoegdheid tot het aangaan van burgerlijke handelingen,
met opzigt tot cle zedelijke ligchamen in het algemeen en tot
de godsdienstige gestichten, kerkelijke gemeenten en inrigtingen
in het bijzonder, mogt zijn beperkt of aan zekere formaliteiten
onderworpen.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State. (Zie Besluit 31 December 1854 n e. 83.)
.lYota. Het bij bovenstaand besluit goedgekeurd Algemeen Reglement
is bij missive van den Minister voor de Zaken der Roc,mscb-
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Katholijke Eeredienst van den 2° Augustus 1854, n°. 8/1475, aan
Gedeputeerde Staten der betrokken provincien medegedeeld, ten
einde op de handhaving der daarin vervatte bepalingen , bij
voorkomende gelegenheden acht te slaan.
Het bedoeld Reglement is gelijkluidend met (lat voor de Parochiale Kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht, hetwelk

is opgenomen in den Negenden Jaargang van dit Handboekje
bladz. 9-27.
13 Augustus 1854, n o . 1.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken , houdende inlichtingen omtrent de strekking en den geest van de bepalingen der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad ne . 100)
tot regeling van het Armbestuur.
Nota. Deze Circulaire is opgenomen in den Negenden Jaargang
van dit Handboekje , bladz. 352-380.

13 Augustus 1854, ne. 3.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij,
voorschriften worden gegeven , nopens den tijd der opmaking
en inzending van de lijsten, die de gemeentebesturen, volgens
art. 3 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad ne . 100),
moeten opmaken en bijhouden , van alle in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid, naar de onderscheidingen
bij art. 2 dier wet vermeld.
13 Augustus 1854 , n e . 4.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
luidende :
Het is van gewigt, dat het jaarlijksch verslag aan de StatenGeneraal over de verrigtingen ,aangaande het Armhestuur , na
het tot stand komen der vet van den 28 Junij 11. (Staatsblad
ne . 100) mede dienstbaar zij aan het zoo volledig mogelijk kenbaar maken van de werking harer bepalingen.
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Deze aanmerking is op het oog gehouden . bij onderscheiden
mijner circulaires, betreffende de uitvoering dier wet.
Bij deze wenschte ik U hoofdzakelijk te onderhouden over de
voorschriften vervat in de vijfde afdeeling van het eerste hoofdstuk.
Daardoor zijn alle °iroegere wetten , reglementen en verordeningen, betreffende het daarbij geregelde, vervangen.
Hieruit volgt, dat de goedkeuring, door het openbaar gezag
van of zijne magtiging tot handelingen in die afdeeling vermeld,
alleen moeten worden gevraagd door en kunnen worden ver
leend aan besturen van gemeente instellingen van weldadigheid
onder lilt. a en van instellingen onder lett. d van art. 2 der wet
vermeld , en dat de instellingen onder lilt. b en c van dal art.
genoemd , die goedkeuring of magtiging niet meer behoeven,
ook dan niet wanneer deze , subsidie uit gemeentefondsen erlangen , behoudens de toepassing van art. 19 der wet.
Ik heb de eer de aandacht der collegien van Gedeputeerde
Staten daarop bij deze bepaaldelijk te vestigen , met verzoek
dat zij , telkens wanneer eenig bestuur bij lett. b en c van art.
2 bedoeld , om het even of het al dan niet tot de gesubsidieerden behoort , uit onbekendheid met de wet of gewoonte , zoodanige goedkeuring of magtiging mogt vragen, daarop , eenvoudig en zonder in eenig onderzoek deswege te treden , te
kennen te geven, dat het die niet behoeft.
Daardoor zal voor het hier bedoelde onderwerp van den beginnen af aan, alle aanleiding worden voorgekomen tot ee ri e
toepassing der wet niet in overeenstemming met haar doel.
De artikelen 947 en 1717 van het Burgerlijk Wetboek blijven
echter in haar geheel, even als de bepalingen der wet van den
14 Januarij 1815 (Staatsblad n°. 4) en van art. 25 der wet van
der, 31 Mei 1824 (Staatsblad O. 36).
Wijders verzoek ik U, Mijne Meeren, de circulaires van dit
Departement van den16 Mei en den 28 November 1846 n°. 151 en
156, Zevende afdeeling, voor vervallen te beschouwen voor zoo
veel mijn Departement betreft en mij voortaan jaarlijks vóór of
uiterlijk op den 1 April te doen geworden, twee staten der door
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U in het telkens voorafgegane jaar verleende magtigtngen of
goedkeuringen , ingevuld naar de heide nevensgaande modellen,
die gemerkt a voor het aanvaarden van legaten en schenkingen
aan alle instellingen van weldadigheid , en die gemerkt b voor
andere handelingen , uitsluitend aan gemeente instellingen onder
lett. a en aan instellingen onder lelt, d van art. 2 der wet vermeld , en bij de invulling van den staat b de daarbij aangewezen orde stipt te doen volgen.
Ik heb gemeend op dien staat ook te moeten begrijpen de
goedkeuringen verleend krachtens art. 9 der wet.
Het werk betreft overigens alleen instellingen van weldadigheid. Vroeger werden soortgelijke opgaven ook gedaan voor
handelingen van eigenlijk gezegde kerkbesturen. Deze behoeven
niet verder aan mij te worden geritst.
Voorts zal het mij aangenaam zijn , dat bij de inzending der
gevraagde staten, telken jare, door U Bene afzonderlijke Nota
worde gevoegd, bevattende al hetgeen U bij de behandeling van
het hier bedoelde onderwerp in het voorafgegane jaar is voorgekomen, dat, naar uw oordeel. de aandacht der Regering verdient, of waarvan de mededeeling in het jaarlijksch verslag aan de
Staten-Generaal van belang kan worden geacht, hetzij tot bevordering der kennis zoo wel van de meer of min doelmatige
werking der wet, als van den voor of achteruitgang van den
inwendigen en geldelijken toestand der instellingen , voor zoo
ver de gezamenlijke op den staat b voorkomende handelingen
daarop van invloed zijn , hetzij uit Benig ander oogpunt. (Zie
Circulaire 7 November 1854 n o . 141.)
Nota. Ofschoon de kerkelijke en bijzondere instellingen van
weldadigheid, volgens de wet, Beene magtiging van Staatswege
meer behoeven, tot het doen van aankoopen, beleggingen, geldleeningen, vervreemdingen, verpandingen, verruilingen, uitgiften op erfpacht, kwijtschelding van pachten enz., alsmede tot
het aangaan van regtsgedingen en dadingen, tot het oprigten,
afbreken of veranderen van gebouwen en tot het verrigten
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van andere daden van buitengewoon beheer, zoo zijn echter
de bestuurders dier instellingen niet eigen; magtig tot zulke bur..
gerlijke handelingen bevoegd ; maar zij behooren, alvorens daartoe
over te gaan, zich te gedragen naar de deswege gegeven voorschriften , vervat in de hun beheer betreffende algemeene kerkelijke Reglementen of statuten en bijzondere bepalingen; ten
einde de magtiging van het gezag te verkrijgen , onder welks
toezigt hunne instellingen staan.
De magtiging tot het aannemen van erfstellingen, legaten en
schenkingen wordt hij voortduring van Staatswege vereischt
voor alle instellingen van weldadigheid zonder uitzondering,
onverminderd de verpligting der besturen dier instellingen, tot
het vragen en verkrijgen eener gelijke magtiging van het gezag
waaronder zij ressorteren,
13 Augustus 1854, n). 5.

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken , houdende voorschriften nopens het onderzoek der begrootingen en
rekeningen van de gemeente instellingen onder lett. a en der
instellingen van weldadigheid onder lett. d van art. 2 der wet
van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n o . 100) bedoeld.
13 Augustus 1854 , n c. 6.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken , houdende inlichtingen ten opzigte van art. 25 der wet tot regeling
van het Armbestuur, nopens het vaststellen, door den gemeenteraad, van het maximum van den onderstand aan armen te
verstrekken, door de gemeente instellingen.
13 Augustus 1854 , n°. 7.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende inlichtingen omtrent het verstrekken , door de gemeente
instellingen, van onderstand aan armen., wier domicilie van
onderstand niet te vinden is, op den voet van artikel 42 der
wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°0.100.)
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13 Augustus 1854E , n o . 9.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij
Gedeputeerde Staten der provincien worden uitgenoodigd al
hunnen invloed te gebruiken , om de geschillen tusschen burgerlijke besturen over het verhaal en het verhaalbaar bedrag van
onderstand , dour voorlichting , raadgeving en bemiddeling uit
den weg te ruimen en daardoor het ontstaan van regtsgedingen
daarover, zoo veel mogelijk voor te komen; alsmede om in
gelijken zin te handelen ten opzigte der verder in art. 72 der
wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n o . 100) bedoelde geschillen over de vraag, of eene instelling al dan niet is eene
instelling van weldadigheid , en tot welke der in art. 2 dier wet
omschreven soorten zij behoort, mitsgaders over de toepassing
der artikelen 49-54 der gemelde wet.
28 Augustus 1854, no . 46.
Besluit , waarbij aan elk der beide Roomsch Katholijke
Pastoors op de eilanden St. Eustatius en St. Martin gevestigd,
met ingang van den eersten Julij 1854 , eene jaarlijksche bezoldiging; van zes honderd gulden , ten laste van de koloniale
kas van Curaçao en onderhoorigheden , wordt toegekend. (Zie
Besluit 30 Januarij 1848 , n°. 96 en de daarbij geplaatste Nota
op bladz. 170 en 171 van den Negenden Jaargang van dit
Handboekje.)
2 September 1854 , Staatsblad n°. 129.
Wet , houdende vaststelling van het Reglement op het beleid
der regering van Nederlandsch Indie.
Nota. Dit Reglement bevat , onder anderen , de navolgende bepalingen
HOOFDSTUK VI.

Van de ingezetenen.
Art. 105.
Met uitzondering van de personen van 's Rijkswege naar Neder-
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landsch Indie gezonden, mag niemand zich van elders aldaar
vestigen zonder schriftelijke vergunning, op Java en Madura
van den Gouverneur-Generaal , elders van den hoogsten gewestelijken gezaghebber.
De voorwaarden der toelating van Nederlanders en vreemde.
lingen worden hij algem eene verordening geregeld.
Aan Nederlanders, welke de bovenbedoelde vergunning verkregen hebben , kan niet dan in het geval en op de wijze bij
art. 45 vermeld, het verblijf in Nederlandsch Indie worden
ontzegd (1).
Art. 106.
Ingezetenen van Nederlandsch Indie zijn , behalve de inboorlingen des lands, allen die, op den voet bij het vorige artikel
bepaald , hun verblijf binnen Nederlandsch Indie gevestigd
hebben.
Art. 107.
Onder Nederlanders worden in dit Reglement verstaan , die
het zijn volgens de wetten van het Koningrijk.
Art. 108.
Allen die zich op het grondgebied van Nederlandsch Indie
(I) Art. 45 luidt
Aan personen, niet in Nederlandsch Indie geboren, die gevaarlijk
worden geacht voor de openbare rust en orde , kan het verblijf aldaar door den Gouverneur-Generaal , in overeenstemming met den
Raad van Nederlandsch Indie , worden ontzegd.
Het daartoe strekkend besluit wordt , wanneer het Nederlanders
geldt, met redenen omkleed.
Het besluit bepaalt een redelijken tijd , die den betrokken persoon
gelaten wordt , voor het orde stellen op zijne zaken.
De Gouverneur-Generaal kan , bij een door hem onderteekend
bevel, gelasten dat de betrokken persoon , in afwachting van eens
gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis worde genomen.
Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming
worden aan den betrokken persoon bij geregtelijke acte beteekend.
De Gouverneur-Generaal brengt het besluit tot verwijdering met
de verdere stukken , onverwijld ter kennis van den Minister van
Kolonien.
Van het besluit tot verwijdering wordt , wanneer het Nederlanders geldt , door den Koning kennis gegeven aan de StatenGeneraal.
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bevinden , hebben aanspraak op bescherming van persoon en
goederen.
Art. 109.
De bepaling van dit Reglement en van alle andere algemeene
verordeningen , waarin sprake is van Europeanen en inlanders,
zijn , waar het tegendeel niet bepaald is , toepasselijk op de
met hen gelijkgestelde personen.
Met Europeanen worden gelijk gesteld alle Christenen en alle
personen , niet vallende in de termen der volgende zinsnede.
Met inlanders worden gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chinezen en allen die Mohammedanen of heidenen zijn.
De inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag
der inlandsche hoofden, en met opzigt tot regten, lasten en
verpligtingen , aan dezelfde algemeene gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, als, de inlanders die het
Christendom niet belijden.
De Gouverneur-Generaal kan , in overeenstemming met den
Raad van Nederlandsch Indie, uitzonderingen maken op de toepassing der in dit artikel gestelde regels.
Art 110.
Het toezigt der Regering op de drukpers wordt bij algemeene
verordening geregeld, in overeenstemming met het beginsel,
dat het door de drukpers openbaren van gedachten en gevoelens
en het toelaten van elders dan in Nederland gedrukte stukken ,
geene andere belemmering mogen ondervinden dan tot verzekering der openbare orde gevorderd wordt.
In Nederland gedrukte stukken worden onbelemmerd toegelaten , behoudens ieders verantwoordelijkheid , volgens regels
bij algemeene verordening te stellen.
Art. lll.
Vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard, of
waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlandsch
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Indie verboden. Tegen de overtreding van dit verbod worden
zoodanige maatregelen genomen als de omstandigheden vorderen.
Art. 1)2.

Ieder ingezeten heeft het rept om verzoeken aan de bevoegde
raagt, zoowel in Nederland als in Nederlandsch Indie, schriftelijk in te dienen , mits die persoonlijk en niet uit naam van
meerderen worden onderteekend , welk laatste alleen kan geschieden door of van wege ligchamen , wettelijk zamengesteld
of als zoodanig erkend , en in dat geval niet anders dan over
onderwerpen tot hunne bepaalde werkzaamheden behoorende.
Art. 113.

De ingezetenen zijn verpligt om op den voet, reeds bepaald of
nader te bepalen , deel te nemen aan schutterijen of andere
gewapende vereenigingen, welke door den Gouverneur-Generaal
noodig worden geoordeeld tot bewaring van rust en orde. Algemeene verordeningen bepalen , welke ingezetenen , hij de schutterijen ingelijfd , kunnen geroepen worden , om mede te
werken tot handhaving van het Nederlandsch gezag in Indie.
Art. 114.

In Nederlandsch Indie worden geene Europesche titels van
adeldor p erkend, dan die door d
Koning zijn verleend.
Vreemde ordesteekenen , ;1 s, rangen of waardigheden
mogen door de ingezetenen van Nederlandsch Indie niet worden
aangenomen zonder het bijzonder verlof des , onings.
Art. 115.

Uiterlijk op den 1 n Januarij 1860 is de slavernij in geheel
Nederlandsch Indie afgeschaft.
De maatregelen tot voorbereiding en geleidelijke trapsgewijze
uitvoering van die afschaffing , zoo ,w , de de vergoedingen, welke
daarvan het gevolg kunnen zij , , orden bij algenreene verordening vastgesteld,
In het verslag, bedoeld bij het 1 Ste lid van art, 60 der
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Grondwet, wordt jaarlijks opgave gedaan van het verrigte naar
aanleiding van dit artikel.
Art. 116
De slavenhandel, de invoer en de openbare verkoop van
slaven zijn verboden.
De als slaven van elders aangevoerde personen zijn vrij, zoodra zij zich op het grondgebied van Nederlandsch Indie bevinden.
Art. 117.
De regten en verpligtingen der meesters, ten aanzien der in
Nederlandsch Indie aanwezige slaven, worden bij algemeene
verordeningen geregeld.
Art. 118.
Op Java en Madura blijft het nemen van pandelingen tot
zekerheid van schuld verboden.
Dit verbod wordt door den Gouverneur-Generaal toegepast op
die gedeelten van de bezittingen buiten Java en Madura, waar
de maatschappelijke toestand het gedoogt.
De algemeene verordeningen , het pandelingschap regelende,
waar het nog niet kan worden afgeschaft, hebben de strekking
om die afschaffing te bevorderen.
Het pandelingschap gaat niet over op de kinderen der schul-

denaars.
Het vervoeren van pandelingen over zee is verboden.
HOOFDSTUK

VII.

Van de Godsdienst.
Art. 119.
Ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen
vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en harer
leden tegen de overtreding der algemeene verordeningen op het
strafregt.
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Art. 120.
Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt toegelaten, voor zoover die geene stoornis
aan de openbare orde toebrengt.
Tot openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten
plaatsen wordt het verlof des bestuurs vereischt.
Art. 121.
De Gouverneur-Generaal zorgt, dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan
de algemeene verordeningen.
Art. 122.
In de bestaande inrigting en het bestuur der christelijke
kerkgenootschappen wordt geene verandering gebragt, dan met
wederzijdsch goedvinden van den Koning en het bestuur van
het betrokken kerkgenootschap.
Art. 123.
De Christen-leeraars, priesters en zendelingen moeten voorzien
zijn van eene door of namens den Gouverneur-Generaal te
verleenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk in eenig
bepaald gedeelte van Nederlandsch Indie te mogen verrigten.
Wanneer die toelating schadelijk wordt bevonden, of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd , kan zij door den
Gouverneur-Generaal worden ingetrokken.
Art. 124.
De priesters der inlanders , die het Christendom niet belijden,
zijn geplaatst onder het oppertoezigt der vorsten , regenten
en hofden, voor zooveel betreft de godsdienst, die elk hunner
belijdt.
Deze zorgen , dat door de priesters niets worde ondernomen
strijdig met dit Reglement , en met de door of uit naam van
den Gouverneur-Generaal uitgevaardigde verordeningen.
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VIII.

Van het Onderwijs.

Art. 125.
Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg van den Gouverneur-Generaal.
De inrigting daarvan wordt, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen, bij algemeene verordening geregeld.
Het verslag , bedoeld bij het 1 1te lid van art. 60 der Grondwet doet den staat van het openbaar onderwijs, ook dien van
de scholen voor de inlandsche bevolking bestemd, jaarlijks
kennen.
Art. 126.
Het geven van onderwijs aan Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen is vrij , behoudens het toezigt der overheid
en het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der
onderwijzers.
Art. 127.
Overeenkomstig regels , bij algemeene verordening te stellen,
wordt voldoend lager onderwijs gegeven, overal waar de behoefte der Europesche bevolking dit vordert, en de omstandigheden het toelaten.
Art. 128.
De Gouverneur-Generaal zorgt voor het oprigten van scholen
ten dienste der inlandsche bevolking.
5 September 1854 ,

Staatsblad n°, 131

Besluit, houdende vernietiging van twee besluiten van den
gemeenteraad te Deventer , waarbij deze zich bevoegd had verklaard te beschikken op een adres tot oprigting eener lagere
school , en naar aanleiding van een verzoek om admissie als
huisonderwijzer, beslist had, dat het woord gemeentebestuur, voorkomende in art. 4 van het huishoudelijk schoolreglement "voor
Overijssel, dd. 15 Januarij 1807, in verband met de bepalingen
15
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der gemeentewet, tegenwoordig behoort te worden verstaan
de Raad. (Zie Missives 11 Februarij 1854, n e . 130 en 8 Septemher 1854 , n°. 144.)
Nota. Die vernietiging heeft plaats gehad uit aanmerking

dat , krachtens art. I van het Koninklijk besluit van den `27
Mei 9830 (Staatsblad n e . 9) , in verband met artikel 12 der
wet van 3 April 1806 , tot de oprigting van lagere scholen in
steden de magtiging van de stedelijke besturen wordt vereischt;
dat , krachtens art. 4 van het aangehaalde huishoudelijk
schoolreglement, in verband met art. 17 der wet van 3 April
4806 , de admissie Fan huisonderwijzers in de steden , waarin
plaatselijke schoolcommissien zijn , door de gemeentebesturen
wordt verleend ;
dat , krachtens art. 126 der gemeentewet , wanneer ter uitvoering van wetten , van algemeene maatregelen van inwendig
bestuur , van 's Konings daartoe betrekkelijke bevelen en van
provinciale reglementen en verordeningen , door het gemeentebestuur moet worden medegewerkt, dit door burgemeester en
wethouders geschiedt ;
dat het verleenen van magtiging tot oprigting van lagere
scholen en van admissie als huisonderwijzer door de gemeentebesturen , als eerre verpligte medewerking dier besturen ter
uitvoering der verordeningen op het lager onderwijs moet worden beschouwd en alzoo behoort tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders ;
dat derhalve de bedoelde besluiten van den gemeenteraad van
Deventer in strijd zijn met de wet. (Zie Missive 28 April 4853,
n°. 443.
8 September 1854, n o . 144.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende kennisgeving , dat het onderzoek naar de vraag : «of de
»aanstelling van onderwijzers bij de openbare lagere scholen ,
»behoort te geschieden door den gemeenteraad dan wel door
»burgemeester en wethouders» 2 is ten einde gebragt, en door
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den Koning, na den Raad van State te hebben gehoord, is beslist, dat zoodanige aanstelling behoort tot de bevoegdheid van
burgemeester en wethouders. (Zie Missive 28 April 1853, n o. 143.)
19 October 1854 , n°. 45.
Circulaire van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen,
waarbij de gemeentebesturen worden aangespoord ani , zoo at
niet onverwijld tot het afschaffen der subsidien aan kerkelijke
Armbesturen over te gaan, dan toch dadelijk met eene trapsgewijze vermindering daarvan te beginnen en aan die Armbesturen te doen gevoelen, dat zij op den duur op geene subsidien
uit de gemeentekassen kunnen rekenen , en hen te nopen , om,
ter bekomin g van de noodige fondsen voor het onderhoud hunner armen, andere meer doelmatige middelen te bezigen en
hoofdzakelijk hunne toevlugt te nemen tot het doen van openbare inzamelingen van gelden , waartoe art, 13 der wet van den
28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) hun de gelegenheid aanbiedt.
(Zie Circulaire 5 Januarij 1854, n°. 7.)
22 October 1854 , n°. 44,
Besluit , luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Kaiholijke Eeredienst van den 21 Augustus 1854,
no. 7/1574, betreffende de door den Neer J. Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, gedane mededeeling der door hem genomen maatregelen ter voorziening in het gemis aan een behoorlijk ingerigt Seminarie tot opleiding van kweekelingen voor den
geestelijken stand ten dienste van het Aartsbisdom van Utrecht,
waaruit, onder anderen blijkt :
1 0. dat daartoe, bij aankoop, beschikbaar is de hofstede Sparrendaal, bestaande in heerenhuizinge, stal, koetshuizen, tuinmanswoning, bouwmanshuis, schuur, bergloodsen, tuinen,
boomgaarden, grachten, opgaande- en hakhosschen, weiland
en lanen; alles gelegen in de gemeente llriebergen, provincie Utrecht, aan den straatweg van Utrecht op Arnhem,
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groot ongeveer 25 bunders , op den kadastralen legger
voorkomende onder sectie B, n e . 295, 298--314 , 317, 318
gedeeltelijk en 420 gedeeltelijk ; wijders noordoostelijk van
dezelfde hofstede gelegen en daaraan grenzende, circa 10
bunders dennen- en eikenbosch in dezelfde gemeente, op
den kadastralen legger voorkomende onder sectie B, n e. 297,
315, 316 gedeeltelijk, 335 gedeeltelijk en 240 gedeeltelijk;
2°. dat, na de aanvaarding van het boven omschreven gebouw
c. a. het Aartsbisschoppelijk Seminarie, even als die der
overige Bisdommen zal worden ingerigt, zoodanig dat
deszelfs beide afdeelingen , -- waarvan de eene te Driebergen
en de andere te Culemborg, provincie Gelderland , zal gevestigd zijn, — slechts ééne eenige instelling , bepaaldelijk
bestemd tot opleiding van kweekelingen voor den geestelijken
stand , uitmaken;
verzoekende voornoemde Kerk voogd bij die mededeeling , dat
het noodige geschiede, opdat de overdragt of aanvaarding van
de boven omschreven hofstede ten behoeve van het Aartsbisdom
van Utrecht en de erkenning van het voor dat Diocees vereischte Seminarie regelmatig kunnen plaats vinden,;

Gelet op de Koninklijke besluiten van den, 16 Augustus 1824
(Staatsblad n°. 45), 2 October 1829 (Staatsblad n°. 43) en 11
December 1840, n°. 50;
Den Raad van State gehoord (advies van den 6 October 1854,
n •. 1)
Gezien het nader rapport van Onzen Minister voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 20 October 1854 ,
n°. 6/925;
Hebben goedgevonden en verstaan : den Heer J. Zwijsen in
zijne hierboven genoemde hoedanigheid te magtigen tot het aankoopen en aanvaarden, ten behoeve van het Aartsbisdom van
Utrecht, van de hierboven omschreven hofstede c. a.; ten einde
daarop het Seminarie voor dat Diocees te vestigen, onder uitdrukkelijke bepaling :
1°. dat de kosten van aankoop en van inrigtingf, gelijk de

Kerkvoogd heeft te kennen gegeven , geheel ten laste vatt
dat Aartsbisdom worden afgedragen;
2o. dat de uit deze magtiging voortvloeijende openbare erkenning van het Aartsbisschoppelijk Seminarie in twee
afdeelingen, zich verbinde aan de, door den Kerkvoogd
aangegeven organisatie, zoodanig, dat de eene afdeeling
te Driebergen en de andere te Culemborg te zamen slechts
é^ne Benige instelling uitmaken , bij uitsluiting bestemd tot
opleiding van kweekelingen voor den geestelijken stand; en
3°. dat dientengevolge de, naar aanleiding van het Koninklijk
besluit van den 11 December 1840, n°. 50, aan liet des
tijds te Culemborg gevestigd gesticht , in hoedanigheid
van Seminarie toegekende zelfstandigheid, alsnu wonde
opgeheven , zoo als bij het 3' lid van dat besluit , voor
het zich thans voordoend geval , is bepaald geworden.
Onze 'voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en aan den Raad van
State tot narigt. (Zie Circulaire 21 Februarij 1855, n o. 140.)
M

7 November 1854 , n°. 141,
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Bij missive van mijn Departement van den 14 Julij 1834,
n°. 294, Zevende afdeeling, zijt gij , Mijne Hefren, naar aanleiding eener daartoe door den Koning verstrekte magtiging
aangeschreven om , bij het uitbrengen van Uwe adviezen op
verzoeken van besturen van instellingen van weldadigheid , om
magtiging tot het aanvaarden van legaten of giften onder de
levenden , na verhoor van die besturen , in ieder voorkomend
geval, nopens het van de schenkingen te maken gebruik , het
opleggen van zoodanige voorwaarde voor te stellen , als door
U, in betrekking tot de omstandigheden vanke zaak op zich
zelve , dienstig zou worden geacht ter bereiking van het oogsnerk, dat die makingen en schenkingen steeds, zoo veel immer
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mogelijk dienstbaar worden gemaakt ter vermeerdering van
de rentgevende kapitalen der begiftigde instellingen.
Daar eene der hoofdbedoelingen van de wet van den 28 Junij
jl. (Staatsblad n° 100) is, de besturen der zuiver kerkelijke en
bijzonder e instellingen van weldadigheid (lett, b en c van art. 2
der wet), wat haar beheer betreft, onafhankelijk te laten van
alle tusschenkotnst van het open baar gezag , en het opleggen
van voorwaarden omtrent het gebruik van het vermaakte of
geschonkene, bij de magtiging tot het aanvaarden daarvan, met
dat hoofddoel der wet niet wel kan worden overeengebragt,
heeft de Koning mij gernagtigd , de aangehaalde circulaire van
14 Julij 1834 , ten opzigte van de bovenbedoelde instellingen, in
te trekken.
Daaraan bij deze voldoende, heb ik de eer tevens op te merken , dat de verpligting van de besturen, dier instellingen om
de magtiging te vragen ; die zij volgens de artt. 947 en 1717
van het Burgerlijk Wetboek behoeven, daardoor niet wordt
verkort.
Nota. De bestuurders der bedoelde instellingen van weldadigheid
blijven , blijkens de Circulaire van den 13 Augustus 4854 ,
no . 4 , verpligt de magtiging te vragen tot het aannemen der
erfstellingen, legaten en schenkingen, welke aan die instellingen
bij uiterste wilsbeschikkingen of bij acten van schenking , worden gemaakt. Volgens hunne Reglementen en overeenkomstig de
verpligting op hen als beheerders rustende, blijven zij tevens
gehouden , die makingen steeds te benuttigen ter vermeerdering
van de rentgevende bezittingen hunner administratien. (Zie art.
38 van de Algemeene Reglementen voor de besturen der Parochiale en andere Katholijke instellingen van liefdadigheid in de
Nederlandsche Bisdommen.)
14 November 1854 , n°. 114.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij,
in verband met het in werking treden van het laatste lid van
art. 13 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100),
wordt ingetrokken de Circulaire van den 18 April 1850, n°. 144,
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houdende dat de hij art. 2 lett. a van het Koninklijk besluit van
den 22 September 1823 (Staatsblad n o . 41) bedoelde vergunning
noodig was tot het doen van collecte ten behoeve van het fonds
voor noodlijdende kerken en personen, aan de huizen van de
leden der Hervormde gemeente, (Zie Circulaire 18 April 1850,
n o . 144 en de daarbij geplaatste Nota, op bladz. 297 en 298
van den Negenden Jaargang van dit t landboekje.)
21 November 1854, n°. 139.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende,
dat, naar zijn inzien, de uitgaven voor doodkisten, in over eenstemming met het gewoon spraakgebruik, behooren lot de kosten
van begrafenis, bedoeld bij art. 48, lett, b der wet van den 28
Junij 1854 (Staatsblad n°. 100), waarvan geen verhaal kan
plaats hebben.
21 November 1854 , n o . 142.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende,
dat de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n o . 100), geene
bepalingen omtrent de benoeming van de leden der besturen
over de godshuizen bevattende, de regeling daarvan overlaat
aan de daartoe geregtigden, behoudens de beslissing door den
Koning der geschillen, die daaromtrent ontstaan met opzigt tot
de burgerlijke en gemengde instellingen (art. 69); terwijl,
ingeval of zoo lang die geregtigden in die regeling niet voorzien , art. 147'der gemeentewet werkt, opdat geen godshuis van
een regelmatig bestuur verstoken blijve.
'27 December 1854, n°. 31.
Besluit, waarbij de Heer Joannes Cornelius Willemse, Referendaris, belast met de functien van Secretaris bij het Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt
bevorderd tot den rang van Secretaris-Generaal bij dat Departement.
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29 December 1854.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland, váarbij
het Vonnis van de Arrondissements-regthank te Nijmegen van
den 29 November 1853. (Zie heervoren bladz. 284) wordt vernietigd , op grond
dat de vicarie-goederen , zoo als die, waarvan in dit geding
de rede is , de zoodanige zijn , die in tijden vóór de Reformatie
geschonken zijn aan een altaar of kerk, ten einde uit de opbrengst dier goederen ten eeuwigen dage zielmissen te doen
vieren voor de stichters dier altaren en voor hunne voorouders
of nakomelingen;
dat die stichters en schenkers voor zich en hunne nakomelingen bij den afstand dier goederen veelal bedongen , dat zij
ten allen tijde aan de geestelijke overheid zouden mogen voordragen diegenen , die na de geestelijke wijding , tot bediening
van het gestichte altaar , door de geestelijke overheid zouden
worden aangesteld , welke bedienaar, die dan den naam van
vicaris droeg, voor die bediening de inkomsten tier geschonkene
goederen moest genieten , terwijl de stichting niet lot stand
kwam , dan na door de geestelijke overheid (den Bisschop) te
zijn goedgekeurd en bevestigd;
dat uit deze summiere opgave van den aard der vicarie-goederen volgt , dat zij hij de stichting der altaren, vóór de invoering der Reformatie in deze gewesten, niet anders hebben kunnen zijn dan geestelijke goederen, tot een geestelijk doel bestemd,
en aan het altaar of de kerk, waar de geestelijke diensi' ten
eeuwige dage moest worden verrigt, onherroepelijk vermaakt, en
dat zij, even als alle andere geestelijke goederen, aan welke
eene niet zoo bepaalde en beperkte bestemming was gegeven ,
overgingen uit het patrimonium des schenkers in dat der toenmaals algemeene Kerk;
dat de overgang dier goederen in den eigendom der Kerk,
en mitsdien derzelver wording tot geestelijke goederen , reeds
gelegen in den aard der stichting en de bestemming der goede-
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ren , zooals die hierboven is vermeld , ook wordt bevestigd door
meerdere stichtings-brieven van vicarijen , zoo wel die ten
processe overgelegd , als voorkomende hij de schrijvers over
vicarijen , in welke de stichters der altaren van de geestelijke
Overheid de mortificatie der bedoelde goederen hebben verzocht,
die door de overheid is toegestaan , terwijl de gemortificeerde
goederen deelachtig zijn verklaard aan alle de voorregten en
immuniteiten van geestelijke goederen;
dat dan ook de gronden , door den eersten regter geput uit
het jus patronatus , ten betooge dat vicarie-goederen niet in
eigendom overgingen aan de Kerk, maar verbleven bij den
stichter of zijne successeuren, en mitsdien niet behooren tot de
eigenlijk geestelijke goederen , onaannemelijk zijn , en in strijd met
hetgeen de aard van deze soort van stichtingen medebragt, en
met hetgeen vele schrijvers over het patronaat- of collatie-regt
dienaangaande leeren ;
dat uit den aard der vicarijen , de stichter, die van de inkomsten
en het beheer zijner goederen ten eeuwigen dage afstand deed,
ten einde door de viering van de uit de inkomsten dier goederen te betalen missen , het heil zijner ziel te verzekeren , geen
belang en dus geene bedoeling kon hebben, om aan zich of de
zijnen den blooten eigendom te behouden van goederen, die hij
noch wenschen, noch voorzien kon, dat immer aan de bestemming, welke hij er aan gegeven had, onttrokken zouden kunnen worden ;
dat 'de oorsprong van het patronaat of collatie-regt niet
gelegen is in , of voortspruit uit het voortdurend dominium der
goederen bij den stichter der vicarie, of bij zijne successeuren,
maar ontstaan is uit de dankbaarheid , welke de Kerk wilde
betoonen jegens begiftigers van stichtingen , voor de drenst
daardoor aan de Kerk bewezen , en ten gevolge waarvan zij
het jus patronatus laicale waarvan hier sprake is, en dat eigenlijk als eene inmenging in geestelijke aangelegenheden niet door
een leek kon worden bezeten, ook aan leken heeft vergund;
dat bovendien het regt van patronaat blootelijk bestond in
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hel regt tot presentatie van den vicaris , en dat, behalve dat
regt , aan den patroon geen regt hoegenaamd toekwam , zoo
als zulks uitdrukkelijk vermeld wordt bij CARPSOVIUS, Des. Eecl.
lib. I , tit 2 , lib. If, tit. 19, § 8 , en VAN LEEUWEN , Consura forensis, lib. H , cap. 25;
dat mitsdien het regt van patronaat of collatie, wel verre
van te zijn inhaerent aan het goed, waarmede men de vicariestichting heeft begiftigd , slechts ontstaat door en ten gevolge der
vervreemding van dat goed , en dat dus de eigendom der
vicarie-goederen is overgegaan aan de stichting en niet is verbleven bij den stichter of hij zijne opvolgers;
dat uit dit alles voortvloeit, dat vicarie-goederen, tijdens de
stichting der vicarijen , naar derzelver aard en bestemming,
waren geestelijke goederen;
dat bij de invoering der Reformatie in deze gewesten , alle
de zich op het grondgebied van den Staat bevindende geestelijke
goederen als bona vacantia zijn toegevallen aan den Staat , en
onder deze mitsdien ook de vicarie-goederen , als , blijkens het
hierboven in overweging genomene, tot de geestelijke goederen
behoorende;
dat de Staten van Gelderland dan ook over de vicarie-goederen
even als over de andere geestelijke goederen als eigenaren hebben
beschikt, aan dezelve eene speciale bestemming en, over cie
wijze van derzelver beheer , voorschsiften hebben gegeven ;
dat die Staten over de inkomsten der vicarie-goederen hebben
beschikt in dier voege, dat twee derde gedeelden derzelve zouden
genoten worden door eersen, bij den collator der vicarie voor te
stellen kweekeling voor de Hervormde predikdienst , terwijl een
derde zou worden aangewend voor kerk en schoolbedienaren ;
dat uit deze beschikking van den Staat, als eigenaar over de
inkomsten der vicarie-goederen, zonder dat tevens over den
eigendom beschikt is, voortvloeit, dat die eigendom bij den
Staat is verbleven , en dat uit de bepaalde en beperkte bestemming der inkomsten van de vicarie-goederen , uit het erkennen
of bevestigen van bestaande en de aanstelling van nieuwe pa-
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tronen of collatoren , wel blijkt , dat de Staat zich uit zijn
eigendomsregt der vicarie-goederen een veel geringer aandeel
in de beschikking over die inkomsten heeft voorbehouden , dan
hij had kunnen doen , maar dat juist uit die beperkte en bepaalde beschikking het bewijs geboren wordt , dat de Staat in
(lezen handelde als eigenaar pro libitu , en ex mera liberatitate,
en dat hij even bevoegd zou zijn geweest om over die goederen
op elke andere wijze te beschikken ;
dat het beheer van de vicarie-goederen, als een gevolg vair
het voorschreven eigendomsregt over dezelve , niet altijd en overal
op dezelfde wijze is gevoerd ; dat wel sedert den jare 1551
herhaaldelijk last is gegeven tot de overbrenging van dat beheer
onder de rentmeesters der geestelijke goederen, maar dal des
niettegenstaande vele vicarie-goederen zijn gekomen of verbleven
onder het beheer van de heeren der heerlijkheden , waarin dezelve gelegen waren , en ook van sommige collatoren of patronen;
dat evenwel,_ wel verre dat hierdoor een (egt van beheer
zoude zijn gegeven aan patronen of collatoren , of het bestaan
van dat regt bij dezelve zou zijn erkend , i,.tegendeel, blijkens
de 1,!,1h,--i'en van -den 19 December 1609, 3 Junij 1619 en October r 615, aan de collatoren , die toen nog beheerden , de
administratie der vicarie-goederen is ontnomen , en geboden ,
die hij de ontvangers of quartier-rentineesters over te brengen ;
zoodat , ten gevolge der Reformatie , de vicarie goederen in
eigendom zijn gekomen en gebleven bij den Slaat , die aan de
inkomsten Pene vaste bestemming heeft gegeven , en het beheer
volgens zijne bevelen heeft willen doen voeren , doch dat die
bevelen niet altijd zijn nageleefd ;
dat , wanneer het vast staat , dat de eigendom van alle vicarie-goederen, even als van alle andere voormalige geestelijke
goederen , berust hij den Staat , en dat die eigendom aan geene
andere beperkingen is onderworpen , dan aan die, welke de
Staat zich zelven heeft opgelegd , ten aanzien der bestemming
van de inkomsten , het regt van beheer van die goederen , als
een integrerend deel van dien eigendom , zonder last of ver-
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gunning van den Staat , aan niemand kan toekomen , en dat
patronen of collatoren , ofschoon hij hunne regten als zoodanig,
bepaaldelijk ir, de beschikking over de twee derde gedeelten der
inkomsten van vicarijen ten volle gehandhaafd wordende, wanneer
zij beheer over vicarie-goederen voeren, dat doen zonder regt of
wettige bevoegdheid , vermits de Staat van oudsher het beheer
der vicarie-goederen heeft willen hebben gevoerd door zijne
rentmeesters en ontvangers , ofschoon aan die verordeningen,,
om welke reden dan ook , niet altijd en overal gevolg is gegeven;
dat de regten der Staten van Gelderland op de vicarie-goederen in dat gewest , ten gevolge van de Staats-omwenteling
van 1795 en uit kracht der , hij de artikelen 200 en 201 der
Constitutie van het jaar t798, ingevoerde eenheid van goederen
en schulden der provincien , zijn overgegaan op de toenmalige
Republiek , vervolgens op het Koningrijk Holland , en na de
inlijving van hetzelve in het Fransche Keizerrijk , op dat Rijk ;
dat ten gevolge der in dit Rijk executoir verklaarde Fransche wet
26 September
van den
1791en het evenzeer hier te lande nog
16 October
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van kracht zijnde decreet van den 21 Februarij 1811, alle de
goederen van geestelijken oorsprong der departementen van
Holland met de domeinen zijn vereenigd en het beheer daarvan aan het domeinbestuur is opgedragen , hetwelk onder de
nu bestaande Nederlandsche Regering eindelijk , naar aanleiding
der wet van den 27 December 1840, op nieuw met dat beheer is belast;
dat, ofschoon bij de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat, hetwelk met de aan hetzelve aangewezen domeingoederen ook onderscheidene vicarie-goederen had beheerd, e wel eene uitdrukkelijke bepaling gemist wordt, krachtens welke op het domeinbestuur, zoo als hetzelve sedert dien tijd heeft bestaan, ook in
dit opzigt de attributen van dat Syndicaat zijn overgegaan; maar
dat het niet te min daarvoor mag worden gehouden , dat door
die opheffing de algemeene beginselen , waardoor vroeger de
onderwerpelijke aangelegenheden werden beheerscht, stilzwijgend weer in leven zijn geroepen, en dat volgens die beginselen,
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zoo als die in de voorschreven wet van
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decreet van den 21 Februarij 1811, zijn vervat, mitsdien ook
nu weër alle goederen van geestelijken oorsprong onder het
domein-bestuur zijn vereenigd en niet alleen het beheer daarvan
aan dat bestuur is opgedragen , maar hetzelve bovendien is belast met de opsporing en opvordering van goederen van dien
aard, welke voor den Staat verholen mogten zijn gehouden ;
dat het domein-bestuur bij zijne tegenwoordige instelling met
het Departement van Financien is vereenigd , en dat wanneer
(zoo als blijkens de introductieve dagvaarding is geschied) de
Minister van Financien als uitoefenende het domein-bestuur optreedt , om het rept van den Staat op het beheer van vicariegoederen te handhaven , er niet wel eene aannemelijke reden te
bedenken is, waarom dat alzoo agerend domein-bestuur daartoe
onbevoegd zou zijn ;
dat , hoezeer het blijkt , dat reeds van ouds en ook in latere
jaren , zoowel door bijzondere personen inbreuk gemaakt is op
de wettige regten van vicarijen , als door de elkander opvolgende besturen , afwijkingen van die regten , óf onwetend , af
met voorkennis , zijn gedoogd , ja zelfs zijn begaan , -- die
onregelmatigheden , hoe lang en veelvuldig ook gepleegd, geene
regten hebben kunnen scheppen en buiten invloed moeten blijven
op de beschouwingen des regters in de toepassing der slechts
verwaarloosde , maar sedert de eerste tijden der Reformatie nimmer veranderde regtsbeginselen op het stuk der vicarijen en
van derzelver beheer;
dat , wel is waar , is beweerd geworden , dat het domeinbestuur tot handhaving van de door hetzelve ingeroepen regten,
eene revindicatie had behooren in te stellen , doch dat die actie
alleen dan kan worden geldende gemaakt, wanneer de eigendom
wordt gevorderd van iets , dat buiten des eischers bezit is, hetgeen hier het geval niet is, vermits de appellant rekening
en verantwoording vraagt wegens het beheer van goed , dat
nooit heeft opgehouden aan den Staat toe te behooren, en dus
nooit anders dan voor den Staat is kunnen worden bezeten;
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dat hieruit volgt , dat het appellerend bestuur bevoegd is tot
de onderwerpelijke vordering;
dat , voor zoo veel de opgeworpene exceptie van verjaring
betreft, de tegenwoordige vordering dezer actie , als ingesteld
door den eigenaar tegen dengene, dien hij beweert de administratie van zijn goed te hebben gevoerd , en strekkende tot
overgifte van dat beheer , niet geboren wordt uit eene over
eenkomst, met den beheerder over die administratie aangegaan,
van wier verbindtenis de beheerder door verjaring zou kunnen
worden bevrijd ; maar integendeel , dat deze vordering een gevolg is van den eigendom, en daaraan zoo onafscheidelijk verknocht, dat zij bestaat zoolang het eigendomsregt aanwezig is
en geen tijdsverloop deegenen , die eens anders zaak beheert,
kan bevrijden van de verpligting om dat beheer aan den eigenaar
terug te geven , noch den eigenaar kan versteken van zijn legt
om dat beheer terug te vorderen ;
dal , -- voor zoo veel aangaat des geintimeerdens beroep op
verkregen eigendom aan de bewuste vicarie-goederen door
een meer dan ddrtigjarig bezit anterieur aan de dagvaarding
rustig , ongestoord en als eigenaar , -- de geintimeerde , erkennende vicarie-goederen te hebben bezeten , en ten processe bewezen zijnde , dat hij dat bezit gehad heeft als vicaris-goed, dat
is, wetende dat het vicarie-goed is en dat hij dus voor den Staat,
aan wien alle vicarion in eigendom behooren, bezat ; voorts dat
hij , als bezitter van vicarie-goed, heeft beheerd, door de inkomde
. ander
mogesten daarvan ad pios usus te besteden, dit een en
lijkheid van een bezit ter goeder trouw als eigenaar uitsluit ,
en zijn bezit, hoe langdurig ook, mitsdien onvoldoende is om
door verjaring eigendom te kunnen- verkrijgen ;
dat vicarie-goed wel, even als alle andere goederen , ook door
verjaring verkrijgbaar is, maar dat hiertoe vereischt wordt,
dat men het bezit daarvan bij titel van eigendom hebbe- verkregen , hetgeen in dezen niet wordt beweerd , terwijl de hoedanigheid van collator, in welke de onderwerpelijke vicarregoederen namens den geintimeerde zijn beheerd, en nog in 1852
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ten overstaan van notaris en getuigen zijn verpacht , elk bezit
als eigenaar uitsluit, daar niemand voor zich de oorzaak van
zijn bezit kan veranderen. (Zie Vonnissen van 13 Mei en 29
November 1853 en de daarbij geplaatste Nota's , alsook ,Arrest
13 April 1855.)
30 December 1854 , Staatsblad n

; 85.)

Wet luidende :
Allen, die deze zullen zien.otf hooren lezen, saint ! doen te weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens
artt. 119 en 120 der Grondwet , de algemeene begroeting jaar
lijks moet worden vastgesteld
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , en niet
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en
verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan hi j vleze
ARTIKEL t .

Het VIId° hoofdstuk der hegrooting van de Staats-uitga'
voor het dienstjaar 1855, betreffende het Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt vastgesteld
als volgt

^ n

1'

AFDEELING.

liet Departement.
Art. 1. Tractement van den Minister f 8,000.00
Art. 2. Tractementen der ambtena. - 14,500.00
ren en bedienden ..
Art. 3. Bureau- en locaalbehoeften,
benevens drukwerk, .

Art. 4. Reis- en verblijfkosten .

. -

2,800.00
We^norïe.

Transporteren, .

. ,

f

25,300.00

f

2 5,300 00

Per transport. . f 25,300.00
jjd e

AFDEELING.

Roomsch Katholijk kerkgenootschap.
. . f 20,622,00
Art. 5. Kerkelijk bestuur.
..
- 9,400.00
Art. 6. Seminarien . .
Art. 7. Onveranderlijke competentien. .
. - 21,745.515
Art. 8. Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars . . . . . . . . . - 425,722.67
Art. 9, Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . - 16,200.00
----- f 493,690.18'
IIId.

AFDEELING.

Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
Art. 10. Kerkelijk bestuur . . . f 4,300.00
Art. 11. Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars .. ..
. - 6,600.00
Art. 12. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen . Memorie.
--- f 10,900.00
IV de

AFDEELING.

Pensioenen, Wachtgelden en tijdelijke onderstand..
Art. 13. Pensioenen . .

, f 44,101.00

662.50
Art. 14. Wachtgelden . .
.Art. 15. Tijdelijke onderstand . - 2,600.00
----------- f 47,363.50
Vde AFDEELING.

Art. 16. Onvoorziene uitgaven . . . . . . f 3,000.00
en alzoo tot een bedrag van vijf honderd tachtig
duizend twee honderd drie en vijftig gulden, acht
cn zestig en een halven cent. . . . , . . . f 580,253.68'
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ARTIKEL

2.

Wanneer de som , in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3, 4,
9, 12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden , kan
het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift
van liet 2" lid van art. 24 der wet van den 5 October 1841 ,
(Staatsblad n°. 40) , aangevuld worden door overschrijving uit
den post voor onvoorziene uitgaven , in hetzelfde hoofdstuk
voorkomende.
ARTIKEL 3.
De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften , het
voorschreven Departement betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk , worden op den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen , Autoriteiten ,
Collegien en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
31 December 1854, n°. 83.
Besluit , luidende:
Op het rapport van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst, van den 15° December 1854,
n'. 32h, betrekkelijk het daarbij overgelegd schrijven van den
heer J. van fiooijdonk, Bisschop van Breda van den 30° Novemder 1854 no . 382, ten geleide van het, door hem, op den
22° daar te voren onder n 380 vastgesteld Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het Bisdom van Breda;
welk Reglement hij aanvankelijk alleen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard heeft voor dat gedeelte van zijn Diocees, alwaar
het decreet van den 30° December 1809 , betrekkelijk de Kerkfabrieken , niet is ten uitvoer gelegd ;
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Gezien het Zesde Hoofdstuk der Grondwet ;
Gelet op de wet van den 10' September 1853 (Staatsblad
n°. 102), het decreet van del.') 30n December 1809 (Bulletin des
Lois n°. 303) en het Koninklijk besluit van den 14 n November 1837, n 72 ;
Gelet op Onze besluiten van den 31 Mei en 30 Julij 1854,
no. 64 en 58;
Den Raad van State gehoord (advies van den 29' dezer n°. l I);
Nebben goedgevonden en verstaan ;
Het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen ira
het Bisdom van Breda , door den Bisschop van dat Diocees ,
op den 22° November 1854 onder n°. 380, vastgesteld, zoo cals het
door hem is aangeboden en hiernevens in afschrift is gevoegd,
voor zoo veel noodig , goed te keuren , onverminderd de gehoudenheid dier Kerkbesturen , om zich , bij de vervulling
der voor hen nit dat kerkelijk Reglement voortvloeijende verpligttngen , tevens ook te gedragen naar de wetten en openbare
verordeningen , waarbij de bevoegdheid tot het aangaan van
burgerlijke handelingen , met opzigt tot de zedelijke ligchamen
in het algemeen en tot de godsdienstige gestichten , kerkelijke
gemeenten en inrigtingen in het bijzonder, mogt zijn beperkt
of aan formaliteiten onderworpen.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
Nota Bij Missive van den Minister voor de Zaken der Roorosch
Katholi;ke leredienst van den 40 Januarij 4855, n°. 20/107 is
het , bij bov,mstaanal besluit goedgekeurd Reglement medegedeeld aan Gedeputeerde Staten der betrokken provincien , ten
einde op de handhaving der daarin vervatte bepalingen, bij
voorkomende gelegenheden acht le slaan.
Het bedoeld Reglement is gelijkluidend met dat voor de Parochiale Kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht, hetwelk

is opgenomen in den Negenden Jaargang van dit Handboekje
bladz. 9-27.

7 A +lU
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In het Zeeuwsch gedeelte van het Bisdom van Breda bestaan
kerkfabrieken, op den voet van het decreet van den 30 December 4809, wier beheer , door de in dat decreet vervatte bepalingen is geregeld , waaraan die kerkfabrieken onderworpen
blijven tot dat hierin nader zal zijn voorzien.
Dit is insgelijks het geval ten aanzien van het Hertogdom
Limburg , waaruit het Bisdom van Roermond is zamengesteld. Zoolang de hierbedoelde kerkfabrieken , die als openbare
instellingen gevestigd zijn , bestaan , is het rigtig beheer der
stoffelijke belangen van de parochien in de betrokken diocesen,
door de reglementaire bepalingen van het decreet van den 30
December 4809, op eene ordelijke wijze verzekerd ; aaroin
aldaar geene zoodanige behoefte bestaat aan de instelling van
Parochiale Kerkbesturen , als in de diocesen van Utrecht ,
Haarlem , 's Hertogenbosch en in het LYoordbrabantsche gedeelte des Bisdoms van Breda, alwaar het voormeld decreet
nimmer was ten uitvoer gelegd en , tijdens den abno, malen
staat der Kerk , het regelmatig kerkfabriek-beheer geheel had
ontbroken.
,N

1 EGISTE ^k
i

I'

OP DE,
in

het TWEEDE VIJFTAL JAARGANGEN van dit Handboekje
VERVATTE,

TIJDRE g ENgIINDIGE OPGAVEN
DER WETTEN, BESLUITEN EN VERORDENINGEN , DOOR HET
NEDERLANDSCH STAATS—BESTUUR UITGEVAARDIGI) ,
IN BETREKKING TOT DE ZAKEN VAN

de EEREDIENST , het OPENBAAR ONDERWIJS en het ARb1WEZEN

IN HET ALGEMEEN EN INZONDERHEID VAN DIE, WELKE

HET ROOMSCH KATHOLIUK KERKGENOOTSCHAP
BETREFFEN, OVER HET TIJDVAK VAN

IS41--1514.

(Het Register op de , in de vijf. eerste Jaargangen van dit
Handboekje vervatte, Tijdrekenkundige, opgaven der wetten enz.
over het tijdvak van 1813-1840, is geplaatst in den Vijfden
Jaargang , bladz. 195-264.)

AANMERK IIV G

Het Romeinsch cijfer en het daar achter staand getal, in
dit Register bij de onderwerpen nevens de dagteekeningen
geplaatst, wijzen den Jaargang en de bladzijde aan, alwaar
iet betrokken stuk wordt aangetroffen,

A.
AALMOEZEN. Regtskundige zin. 4 Mei 1843. VII 260.
AANBESTEDINGEN. Registratie. 6 Januarij 4846. VIII 232. Zie
Registratie-regten Zegelregt.
AANVAARDING van erfstellingen , legaten , schenkingen , vaste
goederen enz door Kerk- en Armbesturen. Tijdige aanvrage der
magtiging. 5 April 1842. VI 309. 20 April 4842. VI 344. Voorwaarden. 1 October 4842. VI 339. 7 November 1854. X 341. Belegging. 25 Februarij 4850. IX 288 Magtiging 43 Augustus 4854.
X 327. Zie Gedeputeerde Staten. Magtiging
AARTSBISDOM. Zie Kerkelijk gebied. Kerkelijke indeeling, OudBisschoppelrZke Klerezy. Utrecht.
AARTSBISSCHOP. Zie Santen (Johannes Van). Zwijsen (loannes).
ABDIJEN. (Gesupprimeerde). Zie Domein (Rijks). Geestelijke
goederen.
ADMISSIE GRATIS. Zie Armbesturen. Kerkbesturen. Regtsgedingen. Vrijdom.
ADRAS. (Bisschop van). Zie Breugel (Joannes van:,. Dijk (Antonius van). Genk (Joannes van).
AFGESCHEIDENEN van een erkend Kerkgenootschap. Erkenning.
9 Januarij 1841. VI 248. Subsidie uit gemeente-kassen, 9 Januarij
1849. IX 231. 17 October 1852. X 238.
AFKONDIGING in de kerken. Wering van misbruik. 22 Julij
4841. VI 269. 18 April 1843, VII 257.
AGATHA. (Klooster van St) bij Cuyk. Regtstoestand. 30 September 4852. X 232.
AKADEMIE (Militaire) te Breda. Godsdienst en onderwijs. 15 Julij
4841. VI 267.

560
ALIMENTATIE. Zie Armbesturen. Armwezen.
AMBTEN EN BEDIENINGEN. Gelijke aanspraak op het bekleeden.
41 October 4 848. IX 209.
AMBTSGEWAAD. (Kerkelijk). Het dragen. 10 September 1853.

X 259.
ANNEXEN. Zie Kapellen.
APOSTOLISCH ADMINISTRATEUR. Zie Dubbelden (H. den).

Hooijdonk (J. van). Paredis (J. A.). Zwijsen (J.).
APOSTOLISCHE VICARIATEN Zie Batavia. Breda. Curacao.
's Hertogenbosch. Limburg. Suriname.
APOSTOLISCH VISITATOR. Zie Groo,J (J.). Suriname.
ARMBESTUREN. Regtsbevoegdheid. 46 Februarij 1844. VI 256.
2 November 1848. IX 2 2 0. 45 Junij 1849. IX 257. 25 April 1854 .
X 204. Voeren van regtsgedingen. 46 Junij 1841. VI 264. 12 Januarij 1842. VI 294. 4 Junij 1842. VI 319. 42 December 1843.
VII 305, 11 November 1850. IX 320. 30 September 1851. X 210.
9
Magtiging tot aanvaarding van makingen. 5 April 4842. VI 309.
20 April 1842. VI 314. 13 Augustus 1854. X 327. 7 November 4854.
X 344. Boedels voor gealimenteerden gratis te aanvaarden. 27 Mei
4842. VI 319. Subsidien uit de gemeente - kassen. 2 Augustus 1842.
VI 333. 5 Mei 4843. VII 264. 30 September 4848. IX 206. 9 Januarij 1849. IX 231. 16 Februarij 4849. IX 241. 27 October 1849.
IX 265. 5 Januarij 1854. X 296. 13 Augustus 1854. X 327. 49 October 1854. X 339. Voogdij over verpleegde minderjarigen 2 November 1842. VI 341. 28 November 1844. VII 328 Rekenpligtigheid.
5 April 4843. VII 257. 2 April 1850. IX 295. Beginsel van alimentatie. 4 Mei 4843. VII ,260. 30 September 4848. IX 206. Vrijstelling
van zegelregt. 3 October 1843. VII 290. 49 October 1844. VII 325.
44 November 1844. VII 328. 13 Februarij 4845. VII 347. 26 Februarij 4845. VII 350. 9 Maart 4345. VII 351. 20 November 1846
VIII 259. 26 April 4847. VIII 287. 28 November 1848. IX 222.
26 Junij 4849. IX 258. Voorschot op pensioenen. 5 October 4843.
VII 292. 4 November 1843. VII 303. Verpligte aanneming van kerkelijke bediening. 49 Januarij 1844. VII 311. 9 April 1850. IX 295.
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Verkoop van inschrijvingen op het Grootboek. 17 Maart 1844. VII
215. 31 October 4844. VII 327. Bedeeling van natuurlijke kinderen.
48 Maart 1844. VII 316. Mandaten van subsidie aan zegel onderworpen. 18 April 4845. VII 352. 26 April 4847. VIII 287. Certifieaten van Nationale schuld. 31 October 1845. VII 376. 6 Februari]
4851. X 201, Verkoop van goederen. 11 Julij 1846. VIII 248.
6 Maart 4847. VIII 272. Onafhankelijkheid. 9 December 4846. VIII
260. 24 December 4 846. VIII 263. 7 September 1847. VIII 311.
Verbindbaarheid van het besluit van 31 December 1814, n°. 50.
6 Januarij 1847. VIII 267. Benoodigde magtiging. 26 October 4847.
VIII 349. 13 Augustus 4854. X 327. Grondwets-bepaling. 41 October
4848. IX 211. Toezigt. Boekhouder. 43 Mei 4851. X 204. Verpligte
bedeeling. 5 Januarij 4851. X 199. 45 November 1851. X 211.
30 December 1854. X 24 5. Betrekking tot het burgerlijk bestuur.
47 Mei 4852, X 222. Bewijskracht der registers en verbalen. 42 Januarij 4854. X 298. Kracht der Reglementen. 6 Junij 1854. X 322.
Uitbesteding van armen. 29 April 1854. X 317. Wettelijke regeling,
28 Junij 1854. X 323. Wijze van toepassing dier regeling. 43 Augustus 4854. X 327-331. Legaten en giften, 7 November 4854.
X 341. Kosten van begrafenis. 21 November 4854. X 343. Bestuurders van Godshuizen. 21 November 4854. X 343. Zie Armwezen.
Doode hand. Instellingen. Magtiging. Nationale schuld. Registratie-regten. Yrijdorn Zegelregt.
ARMVVEZEN. Onderstands-domicilie, doop-, geboorteplaats. 46 Januarij 4841. VI 250. Subsidien , gemeentekassen. 2 Augustus 1842.
VI 333. 5 Mei 4843. VII 264. 30 September 1848. IX 206. 9 Januarij 4819. IX 231. 16 Februarij 4849. IX 241. 27 October 4849.
IX 265. 5 Januarij 1854. X 296. 13 Augustus 4854. X 327. 19 October 1854. X 339. Liefdadige gestichten zijn geen herbergen. 44
September 4842, VI 338. Voogdij over minderjarige weezen. 2 November 4842. VI 341 28 November 4844. VII 328. Octrooijen en
erfregt. 27 Februarij 4843. VII 255. 20 September 4843. VII 288.
44 Februarij 1844. VII 343. 46 Januarij 1845. VII , 342. 24 April
4846. VIII 243. 20 Mei 1846. VIII 245. 26 Januarij 1849. 1X 236.
46 Februarij 4849. IX 244. 3 October 1850. IX 317. 28 Junij 4854.
X 323. Oppertoezigt over liefdadige gestichten. 5 April 4843. VII 257.
16
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Beginsel van onderstands - verstrekking. 4 Mei 4843. VII 260.30 September 1848. IX 206. 27 October 4849. IX 265. Kinderen van
behoeftige gedetineerden. 34 Mei 4843. VII 266. Opzending van kinderen naar de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid. 30
October 1 843. VII 300. 6 November 4 843. VII 305. Behoeftigen geen
regt op onderstand. 30 October 1844. VII 326. 5 Januarij 1854. X
499. 45 November 4851. X 211. Beslissing van geschil over onderstands-domicilie, 13 Junij 4845. VII 355. 40 Maart 4846. VIII 239.
45 Februarij 4850. IX 287. Opmerking van gebreken. 24 November
4845. VII 380. Teruggave van bedeeling. i5 October 1846. VIII 255.
9 Junij 1847. VIII 292. 46 Julij 1847. VIII 297.28 December 1847.
VIII 324. 40 Junij 4848. IX 200. 23 Junij 4848. IX 200. 5 Maart
4849. IX 243. 27 Junij 4849. IX 258. 3 October 1849. IX 263.
4 December 4849. IX 269. 45 Februarij 4850 IX 287. 30 Maart
4850. IX 293. 43 Mei 1850, IX 300.21 Junij 1850. IX 302. 4 November 1850. IX 319. 14 November 1850. IX 320.5 Januarij 4851.
X 499. 49 Maart 4852. X 217. 2 December 4853. X 290. 9 December 4 853. X 293. 5 Mei 4854. X 320. 42 Mei 4854, X 320.
Onafhankelijkheid tier diakonten. 9 December 4846. VIII 260. 24
December 1846. VIII 263. 7 September 4847. VIII 311. Verpligting
der kerkelijke gemeenten in Friesland. 25 April 1849. 1X 253. 25
Januarij 4850. IX 284. 14 Maart 4850. IX 292. Idem in Utrecht.
29 Mei 4850. IX 302. 28 Junij 4854. X 323. Rondreizende behoeftigen. 25 Mei 4847. VIII 290. Behoeftige krankzinnigen, 24 November
4847. VIII 322. 6 Julij 4850. IX 309. Getrouwde vrouwen , weduwen en minderjarigen. 20 September 4848. IX 205. 49 Januarij
4849. IX 235. Grondwetsbepaling. 41 October 1848. IX 241. Christelijk afgescheiden gemeenten. 9 Januarij 1841. VI 248. 9 Januarij
4849, IX 231. 47 October 1852. X 238. Benoeming van genees-,
heel- en verloskundigen. 21 November 4849. IX 267. Magt der
provinciale Staten. 6 Julij 1850. IX 309. Onderstand van gepensioneerde militairen. 7 September 4852. X 231. Collecten in de kerken.
4 3 October 1852. X 237. Armenfundatie van een kapittel. 43 Mei 4 853.
X 254. Regeling van het Armbestuur. 28 Junij 1854. X 323.43 Augustus
4 854. X 327. Begrafeniskosten. 21 November 4 854. X 343. Bestuurders
van godshuizen. 21 November 1854. X 343. Zie Armbesturen. Collecten, Doodehand, instellingen, Regtsgedingen. Subsidien. Vrijdom.
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ASSOCIATIEN. Zie Pereenigingen.
ATTESTATIEN de VITA. Zie Pensioenen. Zegelregt.

B.
BANKEN. Zie Kerkbanken. Zitplaatsen.
BATAVIA. (Apostolisch Vicariaat) Apostolisch Vicaris J. Grooff
erkend. 46 December 4 842. VI 342. Geestelijke jurisdictie. 49
Januarij 1846. VIII 235. Regeling van Kerkaangelegenheden. 2
Januarij 4847. VIII 265. Coadjutor Mgr. P. M. Vraneken erkend.
40 Julij 1847. V1II 296, Bezoldigd getal geestelijken. 48 October
4847. VIII 349. Kerkelijke pensioenen. 44 Maart 4848. IX 474. Zie
Grooff (J.) Oost-Indre. Vrancken (P. M.).
BEDEDAGEN. Zie Dank- en Bededagen.
BEDEELDEN. Zie dirrnwezen. Instellingen.
BEDEVAARTEN. Openbare Godsdienstoefeningen. 48 December
4 847. VIII 323. 11 October 1848. IX 209. Zie Begraafplaatsen.
Begraven. Kerkelijk ambtsgewaad. Processien.
BEDIENINGEN. (Kerkelijke) Verpligting tot aanneming. 49
Januarij 4844, VII 314. 9 Januarij 1845. VII 341. 6 Maart 1854.
X 316. Overbrenging van kerkelijke ollicien. 40 December 4849.
IX 270. Vreemdelingen , titulaturen. 40 September 4853. X 259.
BEGRAAFPLAATSEN. Kosteloos begraven van onvermogenden
4 December 4841. VI 276. Bevoegdheid der plaatselijke besturen. 8
Junij , 1842. V1 323. Begraven van doodgeboren kinderen. 45 Augustus 4843. VII 283. Opdelven van lijken. 3 April 4844. VII 317.
25 October 1844. VII. 326. Nederzetten van lijken. 24 November
1846. VIII 259. Godsdienstige lijkplegtigheden. 16 Januarij 4847.
VIII 267. 44 October 4848. IX 209. Verklaring van het Reglement der provincie Zuidholland. 25 Januarij 4848. 1X 469. Retributien. Tarieven van begravenisregten. 22 December 4848. IX
225. 4 Januarij 1849. IX 228. 21 Julij 4849. IX 259. 30. Julij
4849, IX 260. 4 Augustus 1849. IX 261. 80 Augustus 4849. IX
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262. 49 Augustus 4850. IX 315. 49 October 1859. IX. 318. Eigendom der kerkhoven. 27 Junij 4 850. IX 302. 20 October 4 854 .
X 210. 20 Januarij 4854. X 300. Afstand van terrein. 20 April
4852. X 221. Zie Begraven. Kerken. Luiden.
BEGRAVEN van lijken. Kosteloos. 4 December 1841. VI 276.
Doodgeboren kinderen. 45 Augustus 4843. VII 283. Verlof, vrij van
zegel. 3 October 1843. VII 290. Regtsbeginselen. 3 April 4844. VII
347. 25 October 4844. VII 326. Godsdienstige lijkplegtigbeden.
16 Januarij 4847. VIII 267. 41 October 4848. IX 209. Retributien.
22 December 4848. IX 225. 4 Januarij 1849. IX 228. 24 Julij
4849. IX 259. 30 Julij 4849. IX 260. 4 Augustus 4849. IX 264.
30 Augustus 1819. IX 262. 19 Augustus 4 850. 1X 315. 4 9 October
4850. IX 318. Verluiden der dooden. 23 October 4850. IX 318.
Zonder verlof. 2 Maart 4852. X 246. Doodkisten. 21 November 4854.
X 343. Zie Begraafplaatsen. Kerken. Luiden.
BEGROOTING. (Staats). Uitgaven voor de R. K. Eeredienst in
Limburg voor 4841. 9 Maart 4841. VI 257. Idem in het Koningrijk:
Voor 4 842-4 843. 4 4 October 4 841. VI 270 en 273. Voor 4 844-4845. 9 October 4843. VII 295. 18 December 1845. VII 392. Voor
4846-4847. 26 Junij 4845. VII 360. Voor 4848-1849. 9 Augustus
4847. VIII 297. Voor 4850. 29 December 4849. IX 274, Voor 4854.
31 December 4850. IX 324. Voor 4852. 26 December 4851. X 243.
Voor 1853. 23 December 4 852. X 244. 15 April 4 854. X 316. Voor
1854. 23 December 1853. X 293. Voor 4855. 30 December 1854.
X 354. Zie Beurzen. Bureaukosten. Pensioenen. Subsidien. Tractementen.

BEHOEFTIGEN. Zie Armwezen. Begraven. Collecten. Instellingen. Regtsgedingen. Vrijdorn.
BELEGGING van fondsen. Zie Armbesturen. Certificaten. Hypotheken. Kapitalen. Kerkbcsturen. 4ïagtiging. IV ationale schuld.
Onroerende goederen, Vreemde ,fondsen.
BELGIE. Verdrag met Nederland. 4 Februarij 1843. VII 248.
Kerkelijke pensioenen aldaar verteren. 30 September 1844. VII 324.
BELGISCHE PAROCHIEN. (Enclaves in Zeeland. 5 Julij 4841. VI
265. 49 Julij 4841. VI 267. Verdeeling van kerkfabriek- en amen-
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goederen. 11 Augustus 4850. 1X 314. Zie Breda (Apostolisch Vicariaat). Grensscheiding.
BELGRADO. (Carolus Graaf). Erkend als Vice Superior der Hollandsche Zending. 3 Julij 1848. 1X 202.
BENEFICIEN. (Vicarijen, Praebeoden, Kanonisijen en dergelijke)
Derzelver inkomsten toegevoegd aan de hoogescholen. 15 Februarij
1843. VII 251. Zie Beurzen. Domein. Geestelijke goederen. Huiskapellen. Kapittelgoederen. Kerkfabrieken. Vicarijen.
BERNE. (Voormalige abdij van) Mijteren van den Prelaat N, F.
van den Braak. 22 Januarij 1841. VI 251.
BESCHERMING, Grondwettig verzekerd aan de Kerkgenootschap.
pen. 11 October 4848. IX 209 Zie Afgescheidenen. Godsdienst.

Kerkgenootschappen,
BESMETTELIJKE ZIEKTE. Zie Godsdienst. Kerken.
BEURZEN. Verbonden aan het Seminarie te Roermond. 26 December 4841. VI 279. Idem aan de hooge scholen. 15 Februarij 1843.
VII 251. Ingetrokken bij de Seminariën. I Julij 4843. VI! 269. Zie

Hooger-onderwijs. Seminarien.
BEVOLKING. Zie Volkstelling,
BISDOMMEN. (Nederlandsche) Op- en inrigting. 31 Maart 4853.
X 248. 19 April 1853. X 250. 28 Mei 4853. X 256. 24 September
1853. X 267. 29 September 1853. X 272. 14 October 1853. X 273.
en 277. Nadere omschrijving. 27 Januarij 1854. X 303. Zie Bisschoppelij k bestuur.
BISSCHOPPELIJK BESTUUR in de Nederlanden. Hersteld. 31
Maart 1853. X 248. 19 April 1853. X 250. 28 Mei 1853. X 256.24

September 1853. X 264. 24 September 4 853. X 267. 29 September
1853. X 272, 14 October 1853. X 273. Zie Bisschoppen. (Roomsch
Katholijike.) Concordaat. Kerkelijke organisatie,
BISSCHOPPEN. (Room,sch Katholijke). Erkenning der Bisschoppen in partibus in fideliam. Vicariaat van Limburg. I Januarij

4844. VI 247. Idem van 's Hertogenbosch en van Breda. 25 Februari]
1842. VI 301. Id. van Batavia en van Curacao, 16 December 4842.
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VI 342. Id. van Suriname. 40 Januarij 4853. X 246. Coadjutors
Vicariaat van Breda, 20 Januarij 4847. VIII 268. 6 Augustus 1849.
IX 264. 25 Mei 4850. 1X 304. Vicariaat van Batavia. 40 Julij 1847.
VIII 296. Optreding van den Aartsbisschop van Utrecht en zijne
Suffraganen. 31 Maart 1853. X 248. 19 April 4853. X 250. 28 Mei
4853. X 256. 24 September 4853 X 267. 29 September 1853. X 272,
Vrijdom van briefport. 30 Mei 4853. X 257. 23 September 4853. X
264. 28 November 1853. X 283. Rijksjaarwedden. 24 September
4853. X 264. Vestigingsplaatsen. 3 November 4853. X 278. Zie
Breugel (J. van). Dubbelden (H. den). D1 k (A. van). Getik (J van).
Grooff (J.). Hooijdonk (J. van). .ZViewindt (M. J ). Paredis (J. A.).
Schepers (G.). franken (P. 51.). Zes sen (J.).
BONAIRE. Zie Curacao (Apostolisch Vicariaat).
BRAAK. (N. F. van den) Prelaat van Berne. Zijne mijtering veroorloofd. 22 Januarij 4841. VI 254.
BRANDSCIIADE. (Verzekering van kerkelijke gebouwen tegen).
In Noordholland verpligtend bij het verkrijgen van subsidie. 40
Junij 4841. VI 263.
BREDA. (Apostolisch Vicariaat) Zeeuwsche parochiën van het Bisdom van Gent. 49 April 4841. VI 259. Jaarwedde en Bureaukosten
van den Apostolischen Administrateur. 24, Mei 4841. VI 261, Enclaves van Belgische parochien in Zeeland. 5 Julij 4841. VI 265. 19
Julij 4844. VI 267. J. Van Hooijdonk, Apostolisch Administrateur
erkend als Bisschop van Dardanien. 25 Februarij 1842. VI 304. Erkenning van het dekenaat IInlst. 21 April 4843. VII 258. Rekening
der Kerkfabrieken in de Zeeuwsche parochien. 6 October 1843. VII
292. Aftreding en verkiezing van leden dier Kerkfabrieken. 3 December 1844. VII 333. Regeling der jaarwedden van de geestelijken. 24
Januarij 4845. VII 344, Coadjutor van den Apostolischen Administrateur. 20 Januarij 4847. VIII 268. 6 Augustus 1849. IX 261. 25
Mei 4850. IX 304, Opheffing van dit Vicariaat. 28 Mei 4853. X
256. 29 September 1853. X 272,

BREDA. (Bisdom). Benoeming van Mgr. J. van Hooijdonk tot
Bisschop. 28 Mei 4853. X 256. 24 September 4853. X 267. 29 September 4853, X 272, Jaarwedde en bureaukosten. 24 September
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4853. X 264. Dekenaatsgewijze indeeling. 14 October 1853. X 273,
27 Januarij 1854. X 3u3. Vestigingsplaats van den Bisschop. 3 November 4853. X 278. Bisschoppelijke Coadjutor, Mgr. J. van Genk,
Vicaris Generaal. 45 November 1853. X 283. Erkenning der inrigting van het Seminarie. 8 Junij 4854. X 322. Algemeen Reglement
voor de parochiale Kerkbesturen. 31 December 1854. X 353. Zie
Hoeven;
BREUGEL. (Joannes van) Erkend als Bisschop in partibus infide•
lium en Coadjutor van den Apostolischer. Administrateur van het
Vicariaat van Breda. 6 Augustus 1849. 1X 261.
BRIEFPORTEN. Zie B^ ievenposter j.
BRIEFWISSELING met de hoofden der Kerkgenootschappen.
Grondwettige vrijheid. 14 October 1848. IX 209. Titulaturen. 10
September 4853. X 259. Briefport-vrijdom. 30 Mei 1853. X 257.
23 September 1853. X 264. 28 November 1853. X 283.
BRIEVENPOSTERIJ. Vrijstelling van briefport. 12 April 4 850. IX
296. Voorwaarden dier vrijstelling. 5 Julij 1850. IX 305. Vrijdom
voor kerkelijke briefwisseling. 30 Mei 1853. X 257. 23 September
1853. X 264. 28 November 1853. X 283.
BUITENLANDSCHE GESTICHTEN , instellingen of personen.
Collecten. 21 Maart 1842, VI 305. Hier te lande gelegen bezittingen
van gesupprimeerde geestelijke corporatien. 30 Junij 1852. X 224.
45 Februarij 1854. X 315. Zie Domein. Geestelijke goederen.
BUITENLANDSCHE SCHULD. Zie Vreemde fondsen,
BUREAUKOSTEN der Kerkvoogden. Vicariaat van Limburg. 15
Maart 4841. VI 257. Idem van Breda. 21 Mei 1844. VI 261. Idem
van 's Hertogenbosch. 30 December 1842. VI 343. Aartsbisschop en
Bisschoppen. 24 September 1853. X 264.
BUREAU van Kerkmeesters. (Zie Kerkfabrieken.)
BURGEMEESTERS. Verpligting als leden der Kerkfabriekraden.
27 Februarij 1843. VII 253. Betrekking tot de scholen. 25 Mei 4847.
VIII 289. 28 April 4853. X 252. 5 September 1854. X 337. 8 September 4854. X 338. Idem tot kerkelijke fondsen. 20 Februarij
4849. I X. 242, Zie Gemeente-besturcn.
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BURGERLIJKE GEMEENTEN. Subsidieren van Armbesturen. 2
Augustus 1842. VI 333. 5 Mei 1843, VII 261. 30 September 4848.
IX 206. 9 Januarij 1849. IX 231. 46 Februarij 1849. 1X 241. 27
October 4849. IX 265. 5 Januarij 1854. X 296. 28 Junil 1854. X
323, 13 Augustus 4854. X 327. 49 October 4854 X 339. Gebruik
der kerk-toren - klokken. 12 Januarij 1844. VII 308. Hoofdelijke omslagen. 12 Januarij 4844. VII 310. Eigendom van kerkgebouwen.
2 Junij 4846. VIII 245. 49 Maart 1847. VIII 273. Gemeente - bestuur
in betrekking tot het Onderwijs. 25 Mei 4847. VIII 289. 28 April
4 853. X 252. 5 September 4 854. X 337.8 September 4 854. X 338.
Retributien voor het begraven van lijken. 22 December 1848. IX
225. 4 Januarij 4849. IX 228. 21 Julij 4849. IX 259. 30 Julij 4849.
1X 260. 4 Augustus 4849. IX 261. 30 Augustus 1849. IX 262, 49
Augustus 4850. IX 315. 49 October 4850. IX 318. Christelijk Af
gemeenten. 9 Januarij 1849. IX 23f. Restitutie van-geschidn
elders verstrekten onderstand. 4 December 4849. IX 269. Eigendom
der kerkhoven in Limburg. 27 Junij 4850. IX 302.20 October 4851
X 210. 20 Januarij 4854. X 300. Zieken gasthuis, 25 April 4854. X
204. Armwezen. 28 Junij. 4854. X 323. Zie Armwezen. Begraafplaatsen. Burgemeesters. Gemeente-besturen. Gemeenteraad. Kerk•
fabrieken. Subsidien.
BURGERLIJKE STAND. Zie Armwezen. Begraven. Doopacten.

Geboorteplaats. huwelijken.
BUUL. (Henricus, Joannes, van.) Zie Oud-Bisschoppelijke Kle-

renij. Yestigtngsplaats.
BIJBELSCHE GESCHIEDENIS. Zie Onderwijs.

C,
CANEA. (Bisschop van) Jacobus Grooff, als aoodanig erkend.
46 December 1842, VI 342.
CAPACCINI. (Franciscus), Erkend als Vice-Superior der Hol
zending. 27 Mei 1841. VI 262.
-landseh
CASSATIE. Zie Kerkel ij ke Reglementen. Regtsgedingen.
CERTIFICATEN. van huwelijks-voltrekking. Zie Huwelijken.
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CERTIFICATEN van Nationale Schuld. Kerk- en Armbesturen
mogen die niet bezitten. 31 October 1845. VII 376. 6 Februarij

1851. X 201. 13 Augustus 1854. X 327. Zie Nationale Schuld.
Vreemde fondsen.
CERTIFICATEN van Onvermogen. Zie Armwezen. vrijdom. Zegel.
CERTIFICATEN van Vrijstelling. Zie Nationale Militie.
CHRISTELIJKE GODSDIENST. Zie Zon- en feestdagen.
CIRCU,MSCRIPTIE. Zie Kerkelijke indeeling.
COADJUTOR. (Hulp-bisschop) Zie Breugel (Joannes van), Dijk
(Antonius van). Genk (Joannes van). Kistemaher (J. F. A.).
Vrancken (Petrus Maria) Zwijsen (Joannes).
COLLATIE REGT. Zie Patronaat-regten).
COLLECTEN. Maatregelen tegen misbruiken. 21 Maart 4842. VI
305. 15 Februarij 1843. VII 249. Voor den ramp van Hamburg.
17 Mei 1842. VI 317. 21 Mei 1842. VI 318. Voor noodlijdende
kerken en personen 18 April 1850. 1X 297. 14 November 4854. X
342. Voor armen. 13 October 1852. X 217 28 Junij 4854 X 323.
Zie Armwezen. Buitenlandsche gestichten. instellingen. Kerken.

COLOPHON (Bisschop van). Zie Vrancken (Petrus Maria).
COMMISSIE uit den Raad van State voor de Zaken der R. K.
Eeredienst. Opgeheven. 19 Augustus 1842. VI 338.

COMPETENTIEN der R. K. geestelijken. In het Vicariaat van
's Hertogenbosch. 30 December 1842. VI 313. Idem van Breda. 24.

Januarij 1845. VII 344. Zie Tractementen.
CONCORDAAT. Opheffing der conventien van 1827 en 1841. 40
October 1852. X 238. Zie Bisdommen. Bisschoppelijk bestuur.
Kerkelijke organisatie.
CONGREGATIEN. Zie Geestelijke vereenigingen. Kloosters. Zedelijke ligchamen. Zusters van liefde.

CORPORATIEN. Zie Buitenlandsche gestichten. Burgerlijke gemeenten. Geestelijke vereenigingen. Kloosters. Orden (geesteli ^ke).
eenlgingen. Zedelijke ligchamen.
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CULEMBORG (Seminarie). Erkend in betrekking tot de Nationale
Militie. 7 Junij 1842. VI 321, Erkend als afdeeling van het Aartsbisschoppelijk seminarie. 22 October 1854. X 339. Zie Driebergen.
CURACAO (Apostolisch Vicariaat). Erkenning van den Apostolischen Vicaris M. J. Niewindt. 16 December 4842. VI 342. Tractement van de pastoors op de onderhoorige eilanden. 30 Januarij
4848. IX 170 28 Augustus 4 854. X 331. Erkenning van J. F. A.
Kistemaker als coadjutor, met regt van opvolging. 5 Maart 1853.
X 247. Zie Suriname. Test-Indie.
CYTRUM (Bisschop van). Zie Niewindt (Martinus Joannes).

D.
DANK- EN BEDEDAGEN. Voor de vruchten der aarde. 23 April
9847. VIII 286. 41 September 4847. VIII 312. Zie Gebeden en
dankzeggingen (openbare).
DANKZEGGINGEN (Openbare). Zie Gebeden.
DARDANIEN (Bisschop van). Zie llooydonk (Joannes van).
DEKENATEN. Zie Kerkelijke indeeling.
DEPARTEMENT. Zie Eeredienst.
DESSERVANTEN. Zie Geestel ken (Dienstdoende). Limburg. Pastoors. Tractementen.
DEVENTER. Zie Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
D IAKON I EN. Zie Armbestuur. Armwezen. Instellingen.
DIEFSTAL in armen en liefdadige gestichten. Niet strafbaarder
dan eenvoudige diefstal. 14 September 1842. VI 338.
DIENSTEN (Kerkelijke). Bij testament besproken.
4854. X 305.

10

Februarij

DOMEIN (Rijks). Beheer van abdij- , kapittel- en kloostergoederen. 9 April 4852. X 217. 21 Junij 1852. X 223. 30 Junij 1852.
X 224. Armen-fondatie. 43 Mei 9853. X 254. Vicarie-goederen. 29
November 4853. X 284. 29 December 1854. X 344. Buiteulandsche
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gestichten. 4 5 Februarij 4 854. X 315. Zie Geestelijke goederen.

Kerkfabrieken.
DOMICILIE van onderstand. Zie Arrnwezen.
DOI4ATIEN, Zie Aanvaarding. Magtiging, Schenking.
DOODE HAND. (Goederen overgaande in de). Jaarlijksche uitkeering van 4 percent der huurwaarde , afgeschaft. 13 Januarij
1841. VI 249. 49 Januarij 1841. VI 251. Zie Aanvaarding. Armbesturen. Domein. Erfstellingen. Kerkbesturen, Magtiging. Schenking. Vicarie-goederen. Zedelijke ligchamen.
DOODGEBOREN KINDEREN. Zie Begraven.
DOODKISTEN. Zie Begraven.

DOOPACTEN. Bewijs van geboorteplaats. 46 Januarij 1841. VI
250. Verandering. 4 5 October 1842. VI 340, Vervanging van geboorte- acten. 43 November 1850. IX 320.
DRENTHE (Provincie). Teruggave van bedeeling. 28 December
1847. VIII 324. Reglement op bet begraven. 30 Julij 4849. IX 260.
DRIEBERGEN. (Aartsbisschoppelijk Seminarie). De vestiging erkend. 22 October 1844. X 339. Zie Culemborg. Seminarien. Utrecht.

(Aartsbisdom).
DRUKPERS (Vrijheid van). Grondwetsbepaling. 44 October 4848.
IX 208. Staatkundig refit in Nederlandsch Indie. 2 September 1854.
X 331. Zie Ke^ kboeken. Copieregt. Leerredenen. Nadruk.
DUBBELDEN. (Henricus den) Erkend als Bisschop van Emmaus
i. p. 1. 25 Februarij 4842. VI 301. Benoemd tot kommandeur der
orde van den Nederlandschen Leeuw. 6 December 4846. VIII 260.
Zie 's Hertogenbosch (Apostolisch Vicariaat).
DIJK. (Antonius van) Erkend als Bisschop van Adras i. p. i. en
Coadjutor van den Apostolischen Administrateur van het Vicariaat
van Breda. 20 Januarij 4847. VIII 268.

EED. Godsdienstige bezwaren tegen het afleggen van denzelven.
17 Maart 4846. VIII 240.9 Junij 1846. VIII 247. 12 Februarij 1847.
VIII 272. 17 Januarij 4854. X 299.
EEREDIENST. (Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke) Bevoegdheid. 26 Januarij 1841. VI 252. Het hoofd tot
Minister verheven. 31 Maart 4842. VI 308. 18 October 4843.
VII 299. Benoeming van een Secretaris-Generaal 27 December 1854.
X 343. Zie Begrooting. commissie. Hall. (Mr . F. A. van) Lightenvelt (lI.[ r. L. -4.) dlutsaers (112 r . J. 4.) Son (Mr . J. B. van)
Sonsbeeck (.SIP. H. can) Strens. (Mr. iLl. P. H.) TYcllemse. (J C)
EEREDIENSTEN. Zie Bescherming. Godsdienst. Godsdienstige
gezindheden. Kerkelijke plegtigheden. Kerkgenootschappen.
EIGENDOM. Zie Begraafplaatsen, Geestelijke goederen. Kerkelijke goederen. Kerken. Pastorij-goederen. Torens.
EMERITAAT. Zie Pensioenen. (kerkelijke).
EMMAUS. (Bisschop van). Zie Dubbelden. (Henricus den).
ERFGENAMEN van overleden geestelijken. Zie Tractementen.
ERFPACHT. Zie Magtiging. Renten.
ERFRFGT. Ten aanzien van gestichten en instellingen van weldadigheid. 14 Februarij 1844. VII 313. 29 November 1844. VII
331. 46 Februarij 1849. 1X 241. 28 Junij 1854. X 323. Zie Octrooijen.
ERFSTELLINGEN besproken aan Kerken en Armen. Zie Aanvaarding. Armbesturen. Doode hand. Kerkbesturen. Legaten.
Magtiging.
EUSTATIUS (St.) Zie Curacao. (Apostolisch Ttcariaat,)
EXAMEN. Zie Hooger Onderwijs. Lager Onderwijs,
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F.
FABRIEKEN. Zie Kerkfabrieken.
FEESTDAGEN. (Kerkelijke). Te vieren door de Militairen. 49
Maart 4842. VI 303. 22 Maart 4842. VI 307. In de gevangenissen,
22 Februarij 1845. VII 348. Zie Dank- en Bededagen. Gebeden en

Dankzeggingen.
FERRIERI. (Innocentius) Erkend als Vice-Superior der Hollandsche Zending 21 November 4841. VI 275.
FLOREENPLIGTIGEN in Friesland. Kerk- en pastorij-goederen.
45 Januarij 4851. X 200.
FONDATIEN. Zie Beneficiën. Beurzen, Domein. Geestelijke
goederen. Vicarijen. Zielmissen.
FRIESLAND. (Provincie) Bedeeling en bestuur der armen. 30 September 4848. 1X 206. 25 April 4849. IX 253. 25 Januarij 4850.
IX 284. 14 Maart 1850. IX 292. 43 Mei 1851, X 204. Reglement
op liet begraven van lijken. 49 October 4850. IX 318. Kerk- en
pastorij-goederen. 45 Januarij 4851. X 200. Collecten voor armen.
13 October 1812. X 237.

G.
GAGEMENTEN. Zie Pensioenen.
GEBEDEN en DANKZEGGINGEN. (Openbare). Voor den Koning
en het Koninklijk huis. 22 Maart 4841. VI 259. 40 Junij 4841. VI
263. 's Konings verjaardag. 3 November 1841. VI 273. Voor Koning
Willem Frederik. Graaf van Nassau. 49 April 4842, V 313. 40 Mei
4842. VI 316. Voor de gelukkige bevalling van de Koningin en Koninklijke princessen. 18 Junij en 6 September 1843. VII 267 en 288.
3 Mei en 4 Augustus 4844. VII 319 en 324. 4 September 4848 en
24 Januarij 4849. IX 205 en 236. 49 Februarij en 4 April 4854. X
202 en 203. 17 Junij en 25 Augustus 1851. X 208 en 210. 15 Februarij en 4 Maart 1854. X 314 en 316. Voor de vruchten der
17
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aarde. 23 April en 11 September 4847. VIII 286 en 342, Zie Danken Bededagen. Koning.
GEBIED. (Kerkelijk) Benaming. 10 September 4853. X 259. Zie
Bisdommen. lndeeling. Oost-lndie. if est-lndie.
GEBOORTE-ACTE. Vervangen door doopacte. 13 November 1850.
IX 320.
GEBOORTEPLAATS. Plaats waar iemand gedoopt is. 16 Jánuarij
4841. VI 250 Zie Armwezen. Doop-acten. Vreemdelingen,
GEDENKSTUKKEN. Zie Kunst.
GEDEPUTEERDE STATEN der Provincien. Bevoegdheid van Kerken Armbesturen tot het aangaan van regtsgedingen. 16 Februarij
1841. VI 256. 30 September 1851. X 210. Magtiging tot te geldemaking van Inschrijvingen op het Grootboek der Nationale schuld.
17 Maart 1844. VII 315. 31 October 4844. VII 327. Onbevoegd tot
het veranderen der voor het aanvaarden van makingen opgelegde
voorwaarden. 1 October 4842. VI 339. Beslissen omtrent het onderstands-domicilie. 13 lunij 1845. VII 355. 40 Maart 1846. VIII 239.
45 Februarij 1850. IX 287. Benoodigde magtiging bij kerk- en armbesturen. 26 October 4847. VIII 319. Kunnen niet te gelijk zijn
hoogleeraar, lector, onderwijzer. 6 Julij 4850. IX 309. Bemiddelende tusschenkomst bij regtsgedingen van instellingen van weldadigheid. 13 Augustus 4854. X 331. Zie Armwezen. Provinciale Staten.
GEDETINEERDEN. (Kinderen van) Zie Armwezen.Gevangenissen.
GEESTELIJKE BEDIENINGEN, Zie Begraven. Beneficien, Competentien. Geestelijken (dienstdoend3). Kerkelijke bedieningen.
.Mutatien. Tractementen. Vreemdelingen.
GEESTELIJKE GOEDEREN. Bezit en beheer. 9 April 4852. X247.
21 Junij 1852. X 223. 30 Junij 1852. X 224. 13 Mei 1853. X 254.
29 November 4853. X 284. 15 Februarij 1854. X 315.29 December
4854. X 344. Zie Domein (Rijks). Kapittel-goederen. Kerkelijke
goederen. Kloosters. V icarijen,
GEESTELIJKEN (Dienstdoende). Vrijdom van personele belasting
voor een paard. 31 Mei 1841. VI 263. 31 Januarij 1842. VI 299.
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14 Maart 1842. VI 303. Toezigt op de schoolboeken. 2 Januarij 4842.
VI 283. 9 Januarij 1842. VI 290. 24 Januarij 1842. VI 295.3 Julij
1843. VII 274. Mutatien. 48 Februarij 4842. VI 300. 26 September
4853. X 269. Bediening der gevangenissen. 7 Julij 4843. VII 281.
13 October 4848. IX 212. 23 October 1348. IX 216. Aanstelling vrij
van zegel 3 October 4843 VII 290. Aanslag in gemeentelijke omslagen. 12 Januarij 4844. VII 310. Hebben geen stem in polderzaken.
25 April 4845. VII 352. Betaling der jaarwedden van overledenen.
5 Mei 1847. VIII 288. Bediening der Militairen. 3 Januarij 1850 IX
275. 6 Februarij 1850. IX 282. Niet verkiesbaar tot leden der
Provinciale Staten. 6 Julij 4850. IX 309. Idem van den Gemeenteraad. 29 Junij 4851. X 208. Vreemdelingen. Titulaturen. Ambtsgewaad. 40 September 1853. X 259. Rijksjaarwedden. 24 September
1853 X 264. Zie Competentien. Grondwet. Pastorij-goederen.
Tractementen. Vicarissen. Weerspannige geestelijken.
GEESTELIJK E ORDEN . Zie Kloosters, Orden.
GEESTELIJKE STAND. Zie Militie.
GEESTELIJKE VEREENIGINGEN en ZAMENLEVINGEN. Norbertinen te Oosterhout. 2 December 4841. VI 277. Zusters van
Liefde zijn toegelaten. 22 Junij 4844. VII 321. Erkenning der Zusters van Liefde , wier hoofdbestuur te Tilburg is gevestigd 25 Maart
4 848. IX 174. Zie Kloosters. 1 ereenigingen. Zedelrke ligchamen.
GELDBELEGGING. Belegging van makingen en schenkingen aan
kerken. 25 Februarij 4850. IX 288. Zie Hypotheken. Kerkbesturen.

Magtiging. Nationale Schuld. Onroerende goederen.
GELDERLAND (Provincie) Reglement ter bewaring van gedenken kunststukken. 4 November /1845. VII 378. Armbestuur. 6 Januarij

1847. VIII 267. Patronaatschap over sommige pastorijen. 18 December 1848. IX 222.
GELDLEENINGEN ten laste van kerken. Zegel van aandeelen.
6 Maart 1845. VII 351. Zie Kerkbesturen. Magtiging.
GEMEENTE-BESTUREN. Zamenstelling, inrigting en bevoegdheid .
29 Junij 1854. X 208. Burgerlijk Armbestuur. 17 Mei 1852. X 222.
28 Junij 1854. X 323. Regt verstand van het woord : a gemeente-
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bestuur.» 28 April 1853. X 252. 44 Februarij 1854. X 313 5 September 4854. X 337. 8 September 4854. X 338. Zie Burgemeester.
Burgerlijke gemeenten. Gemeenteraad. Instellingen.
GEMEENTEN. Zie Burgerlijke gemeenten. Kerkelijke gemeenten.
GEMEENTE-RAAD. Bevoegdheid in betrekking tot de Eeredienst,
het Onderwijs en het Armwezen. 29 Junij 4851. X 208. 28 April
4353. X 252. 44 Februarij 4854. X 343. 28 Junij 1854. X 323.
5 September 4854. X 337. 8 September 1854. X 338.
GENEESKUNDIGEN voor de instellingen van Weldadigheid. Benoeming, 21 November 4849. IX 267. Zie Annbesturen.Armwezen.
GENK (Joannes van). Erkend als Bisschop van Adras i. p. 1. en
Coadjutor van den Apostolischen Administrateur van het Vicariaat
van Breda. 25 Mei 1850. IX 301. Coadjutor van den Bisschop van
Breda. 44 October 4853. X 277. Vicaris-Generaal. 45 November
1853. X 283.
GENOOTSCHAPPEN. Zie Corporaties. Geestelijke vereenigingen.
T erkelijke gemeenten. Kei kgenootschappen. Maatschappijen. Orden (geestelijke). lrereenrgingen. Zedelijke ligcharnen.
GENT (Bisdom). De Zeeuwsche parochien daarvan afgescheiden.
49 April 4844. VI 259. Zeeuwsche gedeelten van Belgische parochien.
5 Julij 4841. VI 265. 49 Julij 4841. V1 267. Zie Breda (Bisdom).

Kerkelijke indeeling. Zeeuwsch gedeelte.
GEPENSIOENEERDEN Zie Armwezen. Pensioenen.
GERRA (Bisschop van). Zie Zwijsen (Joannes).
GESCHIEDEN IS. Zie Bij

geschiedenis. Kunst. Schilderijen.

GESTICHTEN. Zie Buitenlandsche gestichten. Collecten. Erf'

-'egt.insl Oc,oe
GETUIGENIS in regten. Zie Eed.
GEVANGENISSEN. Kinderen van behoeftige gedetineerden. 31 Mei
4843. VII 266. Tractement der dienstdoende geestelijken. 7 Julij
4843. VII 281, Kerkelijke feestdagen. 22 Februarij 4845. VII 348.
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Benoeming der dienstdoende geestelijken, 43 October 1848, IX 242.

23 October 4 848. IX 216.
GEZINDHEDEN. Zie ilfgescheidenen, Godsdienstige gezindheden
GIFTEN van hand tot hand vereischen geen magtiging, 12 Maart
1844. VII 314. Zie Schenkingen,
GODGELEERDHEID, Zie Beurzen. Hooger onderwijs. Seminarien

Studenten.
GODSDIENST. Leerstellig onderwijs op de Lagere scholen, 2 Januarij 4842. VI 283, 9 Januarij 4842. VI 290. 24 Januarij 4842.
VI 295, 3 Julij 4843, VII 271. Openbare oefening bij besmettelijke
ziekte. 5 November 1844. Vii 327. Vrije uitoefening niet onbepaald.
25 November 1845, VII 386. 29 Augustus 1846, VIII 251. 28 October 1846. VIII 259. 26 Januarij 4847, VIII 270, 30 Maart 1817
VIII 284. 43 April 1847, VIII 285. Bedevaarten. 48 December 4 847
VIII 323. Processien, 46 Januarij 1847. VIII 267, 9 September 135.;
X 258. 40 September 1853. X 259. Grondwets- bepalingen. 41 October 1848. 1X 209. Stoornis, 8 Junij 1852. X 222, Toezigt op de
Kerkgenootschappen. 10 September 1853. X 259. Bepalingen voor
Nederlandseh Indie. 2 September 4854. X 331. Zie Eed. Godsdienstige gezindheden. Godsdienstige plegtigheden,.Grondwet. Jos in
sacra. ,lus circa sacra. Kerkgenootschappen. Vrijheid, Zon • en
feestdagen.
GODSDIENSTIGE BEGRIPPEN. Moeten geëerbiedigd worden.

2 Januarij 1842, VI 283. 3 Julij 4343. VII 271. 41 October 4848.
IX 24 4. 2 September 4 854. X 331. Volkomen vrijheid der belijdenis. 11 October 1848, IX 209. Zie Godsdienst.
GODSDIENSTIGE GEZINDHEDEN. Vrijheid tot regeling van
kerkgenootschappelijke inrigting en bestuur. 1 Julij 4842. VI 328.
10 September 1853. X 259. Gebruik der burgerlijke kerkklokken.
12 Januarij 4844. VII 308. Eedsprestatie. 17 Maart 1846, VIII 240.
9 Junij 1846, VIII 247. 12 Februarij 1847. VIII 272 17 Januarij
1854. X 299. Regtstoestand der leden. 24 Januarij 1844. VII 311.
2 Januarij 4846, VIII 234. 29 Mei 4846. VIII 245. 24 December
9846. VIII 263. 7 October 1847. VIII 318. 8 Mei 1848. IX 499.
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Verpligting tot onderhoud harer armen. 25 April 1849. IX 253.
25 Januarij 1850. * IX 281. 14 Maart 1850. IX 292. 29 Mei 4850.
IX 302. Volkstelling. 49 October 9849. IX 264. Zie A' fgescheidenen.
Armwezen. Kerkelijke gemeenten. Grondwet. 0ost•Indie, Vrijheld. Zedelijke ligchamen.
GODSDIENSTIG ONDERWIJS. Op de lagere scholen alleen door
de Kerkleeraren te geven. 2 Januarij 4842. VI 283. 9 Januarij 4842.
VI 290. 24 Januarij 1842. VI 295. 3 Julij 1843. VII 271. Bijbelsche
geschiedenis. 7 Mei 4844. VII 319. Zie Hooger Onderwijs. Lager
Onderwijs, Onderwijs.
GODSDIENSTIGE PLEGTIGHEDEN. Zie Bedevaarten. Begraafplaatsen, Godsdienst, Huwelijken. Kerkelijk ambtsgewaad. Luiden.
Openbare godsdienstoefeningen. Processien.
GODS- en WEESHUIZEN, Zie Armbesturen. Armwezen. Gestichten. Instellingen, Octrooijen.
GOEDEREN. Zie Geestelijke goederen. Onroerende goedere n
GRATIS PROCEDEREN. Zie Begtskedingen.
GRENSSCHEIDING. Tusschen Nederland en Belgic. 4 Februarij
1843. VII 248, 11 Augustus 1850. IX 314. Zie Kerkelijke indeeling.
GRIFFIERS der Provinciale Staten. Kunnen niet tegelijk zijn
hoogleeraar, lector of onderwijzer. 6 Julij 4 850. IX 309,
GRONDBELASTING. Vrijdom voor gebouwen, dienende tot Kerken, Aartsbisdommen, Bisdommen, Seminarien en Pastorijen , maar
niet voor Kloostergebouwen. 8 Februarij 1841. VI 253. Zie Vrijdom,
GRONDGEBIED. Zie Kerkelijke indeeling.
GRONDWET. Verklaring der vrijheid van de kerkgenootschappen.
4 Julij 1842. VI 328 21 Januarij 1841. VII 311. 9 Januarij 1845,
VII 341, 25 November 1845 VII 386 2 Januarij 1846. VIII 231.
47 Maart 4846. VIII 240. 9 Junij 4846. VIII 247. 8 Mei 1848. IX
199. 25 Januari] 1850. IX 281. Commissie ter herziening. 17 Maart
1848. IX 172. Tractementen der kerkleeraars aan de kerkelijke gemeenten verzekerd. 5 Mei 1848. IX 182. Drukpers, regt van vereeniging en vergadering. 11 October 1848. IX 208. Godsdienst. 44
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October 1848. IX 209. Onderwijs en Armwezen. 44 October 1848.
IX 244. Afkondiging. 44 October 4848. IX 245. Officiele uitgave.
25 October 1848. IX 219. Vrij onderwijs. 21 December 4848. IX 225.
Zie Oost-Indie.
GRONINGEN. Reglement op het begraven van lijken. 30 Augustus 1849. IX 262.
GROOFF (Jacobus). Erkend als Bisschop van Canea i. p. i. en
Apostolisch Vicaris van Batavia. 46 December 1842. VI 342. Uit
Indie verwijderd. 19 Januarij 1846. VIII 235. Erkend als Apostolisch Visitator der Missie in Suriname. 26 Januarij 1847. VIII 269.
GROOTBOEK. Zie Nationale Schuld.

H.
NAAREN. (Seminarie te). Erkend in betrekking tot de vrijstelling
van dienst der studenten bij de Militie. 7 Junij 4842. VI 321.
Jaarwedden der Professoren, 30 December 4842. VI 343, Zie 's Hertogenbosch (Bisdom). Seminarien.
HAAREN. Vestigingsplaats van den Aartsbisschop van Utrecht en
Apostolischen Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
3 November 1853. X 278. Zie Zwijsen (Joannes).
HAARLEM (Bisdom). Bisschop F. J. van Vree. 28 Mei 1853. X
256. 24 September 4853. X 267. 29 September 4853. X 272. Jaarwedde en Bureaukosten. 24 September 4853. X 264. Indeeling. 44
October 1853. X 273. 27 Januarij 1854. X 303. Vestigingsplaats
van den Bisschop. 3 November 1853. X 278. Algemeen Reglement
voor de parochiale Kerkbesturen. 30 Julij 4854. X 325. Zie Warmond.
HAARLEM. Zie Oud-Bisschoppelijke Klerezij.
HAGEVELD. (Afdeeling van het Seminarie te Warmond) verplaatst
naar Voorhout. 11 December 4845. VII 387.
HALL. (Mr. F. A.) Minister van Buitenlandsche Zaken, ad interlrn
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belast met de teekening bij het Departement voor de Zaken der
R. K. Eeredienst. 48 Junij 1853. X 257.
HARTMAN (Joannes). Aartspriester van Utrecht. Benoemd tot
ridder der orde van den Nederlandschen leeuw. 10 Mei 1849. IX 255.
HEERLIJKE REGTEN. Benoeming. Schoolonderwijzers 27 Mei
4843. Vii 264. 23 September 1846. VIII 254. 11 Junij 1847. VIII
294. 17 Maart 1849. IX 245, 3 Mei 1850. IX 299. Pastoors in een
gedeelte van Gelderland. 18 December 1848. IX 222. Opperkerkmeesters. 20 Februarij 1849. IX 242. Kosters en Organisten. 47
Maart 1849. IX 247. 3 Mei 1850. IX 299. Zie Patronaat-regten.
HEMELVAARTS-DAG. ('s Heeren) Zie Zon- en feestdagen.
's HERTOGENBOSCH. (Apostolisch Vicariaat). Erkenning van den
Apostolischen Administrateur H. den Dubbelden als Bisschop van
Emmaus en van J. Zwijsen als zijn Coadjutor en Bisschop van
Gerra. 25 Februarij 4842. VI 304. Jaarwedden der geestelijken. 30
December 4842. VI 343. Opgeheven en veranderd in een Bisdom. 28
Mei 4853. X 256. Zie Í-laaren.

's HERTOGENBOSCH. (Bisdom.) Apostolisch Administrateur Mgr.
J. Zwijsen. 28 Mei 4853. X 256. 24 September 4853. X 267 29
September 1853. X 272. Jaarwedde en bureaukosten. 24 September
4853. X 264. Indeeling. 44 October 4853. X 273. 27 Januarij 4854.
X 303. Vestigingsplaats van den Apostolischen Administrateur. 3
November 1853. X 278. Algemeen Reglement voor de parochiale
Kerkbesturen. 31 Mei 4854. X 321. Zie Haaren.
's HERTOGENRADE. Zie Bolduc.
HEIJKAMP. (Ilermanus) Zie Oud-Bisschoppelijke Kleren,'. Ves-

tigingsplaats.
HIRINE. (Bisschop van) Zie Paredis (Joannes, Augustinus).
HOEVEN. (Seminarie te) Erkend in betrekking tot de vrijstelling
van dienst der studenten bij de Militie. 7 Junij 4842. VI 321. Erkenning der vernieuwde inrigting. 8 Junij 1854. X 322, Zie Breda
(Bisdom.) Oudenbosch. Seminarien.
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HOEVEN. Vestigingsplaats van den Bisschop van Breda. 3 November 1853. X 278. Zie Hooijdonk (Joannes van).
HOLLAND en ZEELAND, (Aartspriesterschap) Zie Hageveld.

Voorhout. barmond.
HOLLANDSCHE ZENDING Erkenning van Mgr. F. Capaccini als
Vice-Superior. 27 Mei 1841. VI 262. Idem van J. Ferrieri. 21 November 1841. VI 275. Idem van Mgr J. Zwijsen, ad interum. 24
September 1817. VIII 317. Idem van C. Graaf Belgrado. 3 Juli,
4848. IX 202. Jaarwedden der geestelijken. 26 September 1845. VII
367. Seminarie Hageveld. 11 December 1845. VII 387. Bedevaartgangers. 18 December 1847. VIII 323. Opgeheven en verandert in
een Aartsbisdom en een Bisdom. 28 Mei 1853. X 256.
HOOFDELIJKE OMSLAGEN. Bevoegdheid der Kerkbesturen, 2
Mei 1843. VII 259. 21 Januarij 1844. VII 311. 7 October 1817.
VIII 318. 8 Mei 1848. IX 199. Aanslag van Kerkleeraars. 12 Januarij 1844. VII 310. Verpligting tot bijdrage. 13 Februarij 4851. X
202. Zie Kerkbesturen Kerkelijke Reglementen.

HOOFDEN van Kerkgenootschappen. Zie Vestigingsplaats.
HOOGER ONDERWIJS. Vermindering vau uitgaven. 15 Februarij
4843. VII 251. Examen der Studenten. 23 Mei 1845. VII 353. 4
Junij 1850, IX 303. 4 Augustus 1852. X 230. 4 Augustus 1853. X
258. Staats Commissie tot het ontwerpen eener wet. 15 Januarij
4849. IX 232, Zie Beurzen. Onderwijs. Seminariecc.
HOOGLEERAARS. Niet verkiesbaar tot zekere betrekkingen G

Julij 1850. IX 309. 29 Junij 1851. X 208.
HOOIJDONK. (Joannes Van) Erkend als Bisschop van Dardanien
1. p. i. 25 Februarij 4842. VI 301. Benoemd tot Kommandeur der
Orde van den Nederlandschen Leeuw. 10 Mei 1849. IX 255, Bisschop
van Breda. 28 Mei 1853. X 256. 24 September 1853. X 267. 29
September 1853. X 272, Zijne vestigingsplaats te Hoeven goedgekeurd. 3 November 1853, X 278. Zie Breda (Apostolisch Vicariaat) .
Breda (Bisdom).
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HUISKAPELLEN. Overbrenging van een kerkelijk officie naar de
parochiale kerk. 40 December 4849. IX 270. Zie Kapellen.
HULST. (Dekenaat) Erkend. 24 April 4843. VII 258.
HUWELIJKEN. Zegel der Certificaten van voltrekking 6 Maart
4845. VII 351. Bediening van godsdienstige plegtigheden vóór de
burgerlijke voltrekking. 22 Julij 4850. IX 310.
HYPOTHEKEN van kerk- en armbesturen. Belegging van gelden,
25 Februarij 1850. IX 288. Zie IVlagtiging.

i.
INDEELING. Zie Kerkelijke indeeling.
INGENIEURS. Zie Waterstaats-beambten.
INGEZETENEN. Renten in Nedcrlandsch Indie. 2 September 4854.
X 334.
INKOMSTEN. (Kerkelijke) Zie Collecten. Hoofdelijke omslagen,

INLANDSCHE VOORTBRENGSELEN. Te gebruiken in wees- en
arrnhuizen. 42 April 18-15. VII 352.
INRIGTINGEN. Zie Instellingen.
INSCHRIJVINGEN op het Grootboek. Zie Certificaten Nationale schuld. Yreernde fondsen.
INSTELLINGEN. Liefdadige gestichten niet gelijk aan herbergen.

44 September 4842. VI 338. Voogdij van minderjarigen 2 November 4842. VI 341. 28 November 4814. VII 328. Bevordering van
onderwijs ter voorkoming van armoede. 3 Januarij 4843, VII 247.
Octrooijen van erfregt. 27 Februarij 4843. VII 255. 20 September
4843. VII 288. 44 Februarij 4844. VII 313. 29 November 4844.
VII 331. 46 Januarij 1845. VII 342. 24 April 1846. VIII 243. 20
Mei 4846. VIII 245. 26 Januarij 1849. IX 236. 46 Februarij
4849. IX 244. 3 October 4850. IX. 347. 28 Junij 1854. X 323. Reken
Voorschot op pensioenen. 5 Octo--plighed.5Ar1843VI27
ber 4843. VII 292. 4 November 4843. VII 303. 26 Mei 4849. IX257.
Weezen, vondelingen en verlaten kinderen. 30 October 4843. VII
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300, 6 November 4 843 VII 305. Deelnemen in de vrijwillige leerling
6 Maart 4844. VII 314. 4' Maart 4844, VII 315. Verwisseling van
Nationale schuld. 25 Junij 4844. VII 323 Gebruik van inlandsche
voortbrengselen. 42 April 1845. VII 352. Verkoop van goederen. 49
Julij 4846. VIII 248. 6 Maart 4847. VIII 272. 43 Augustus 4854. X
327, Certificaten van werkelijke schuld. 31 October 1845. VII 376.
6 Februarij 4854. X 201. Ber,00digde magtiging. 26 October 4847.
VIII 349. 43 Augustus 4854, X 327. Benoeming van genees- heel- en
verloskundigen. 24 November 1849. IX 267. Verslag, benoeming, begrooting, toezigt. 29 Junij 4851, X 208. 1Veezen te plaatsen bij het
Instructie-bataillon. 40 Augustus 4852. X 230. Uitbesteding van
weezen. 29 April 4854. X 317. Regeling van het Armbestuur. 28
Junij 4854. X 323. Bestuurders van Godshuizen. 21 November 4854.
X 343. Zie Armbestuur. Armwezen, Doode hand. Magtiging.
T/ rijdom.
INZEGENING. Zie Huwelijken.

J.
JAARGETIJDEN. Bij testament besteld, zijn geen legaten aan
successieregt onderworpen. 40 Februarij 1854. X 305, Zie Zielmissen,
JAARWEDDEN. Zie Tractementen.
JANSENISTEN. Zie Oud- Bisschoppelijke Klerezy,
JUS CIRCA SACRA. Van Staatswege uit te oefenen. 4 Julij 4842.
VI 328. 9 Januarij 4845. VII 341. 40 September 4853. X 259. Zie
Godsdienstige gezindheden. Grondwet.

JUS IN SACRA. Behoort niet aan den Staat. 4 Julij 4842, VI 328.
9 Januarij 4845. VII 341, Zie Godsdienst. Godsdienstig onderwijs.
Grondwet.

h.
KANSEL. Zie .Afkondiging, Kerken.
KAPELLAANS. Zie Geestelijken (dienstdoende).
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KAPELLEN. Jaarwedde van bedienaren der hulp-kapellen in
Limburg. 23 Mei 4845. VII 354. Zie Huis-kapellen.
KAPITALEN van kerken. Belegging, 25 Februarij 1850. IX 288.
Zie certificaten. Hypotheken. lagtiging, Nationale schuld. On-

roerende goederen. Vreemde fondsen.
KAPITTEL-GOEDEREN. Beheer van het Domein-bestuur. 9 April
4852, X 217. 21 Junij 1852. X 223. 30 Junij 1852, X 224. 43 Mei
1853. X 254. Zie Abdijen. Beneficien. Domein. Geestelijke goe-

deren.
KERKBANKEN. Zie Kerkelijke goederen. Kerken. Zitplaatsen.
KERKBESTUREN. Magtiging tot aanvaarding van makingen. 5
April 1842. VI 309. 20 April 4842. VI 314. Ontslag van kerkmeesters, 15 October 1842. VI 340. Hoofdelijke omslag. 2 Mei 1843.
VII 259. Vrijstelling van zegel. 3 October 1813. VII 290. 19 October 1844. VII 325. 11 November 4844. VII 328. Verpligte aanneming van kerkelijke bedieningen. 49 Januarij 1844. VII 311.
Zegel van aandeelen in geldleeningen. 6 Maart 4845. VII 351. Certificaten van Nationale Schuld. 31 October 1845. Vii 376. 6 Februarij 4851. X 201. Penningmeester. 12 Augustus 4845. V11 366.
8 Januarij 4846. VIII 233. Onderhoud van kerken enz. 43 Februarij
4849. IX 237. Opperkerkmeester. 20 Februarij 1849. IX 242. Belegging van makingen en schenkingen. 25 Februarij 4850. IX 288.
Ontslaan van kosters. 13 September 4850. 1X 317. Algemeene Reglernenten. 31 Mei 1854. X 321. 30 Julij 1854 X 325.31 December
4854. X 353. Zie Kerkelijke goederen. Kerken. K i rk f abriekc ra,
Waterstaats-beambten.
KERKBOEKEN. Zie Drukpers. Nadruk.
KERKELIJK AMBTSGEWAAD. Zie Ambtsgewaad.
KERKELIJKE BEDIENINGEN. Zie Bedieningen.
KERKELIJKE DIENSTEN. Zie Diensten,
KERKELIJKE FEESTDAGEN. Zie Feestdagen.
KERKEKIJK GEBIED, Zie Gebied.
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KERKELIJKE GEMEENTEN. Magtiging tot oprigting, te verleenen
door het Departement. 26 Januarij 4844. V1 252. Hoofdelijke omslagen. 2 Mei 4 843. VII 259. 24 Januarij 1844. VII 34 4. 7 October
7847. VIII 348. 8 Mei 4848. IX 199. 43 Februarij 4854. X 202.
Uitkoop der verpligting tot aanneming van kerkelijke bedieningen.
49 Januarij 4844. VII 311. Procederen gratis. 3 December 4844.
VII 340. Eigendom der kerk. 2 Junij 4846. VIII 245.40Junij 4846.
VIII 248. 19 Maart 4847. VIII 273. 2 October 1849. IX 263. Regten
der leden. 24 December 1846. VIII 263.25 September 4 849. IX 262,
3 October 4849. IX 264. Grondwettig regt op de tractementen der
kerkleeraren. 5 Mei 4 848. IX. 182. Geldboeten door de leden verschuldigd. 6 Maart 4854. X 316. Zie Armwezen. Begraafplaatsen.
Godsdienstige gezindheden. Kerkbesturen. Kerkelijke goederen.
Kerkelijke reglementen. Kerken. Parochien. Subsidien. Vereeni.
gingen. Zedelijke ligchamen.
KERKELIJKE GOEDEREN. Behooren niet aan de dienstdoende
geestelijken. 25 April 4845. VII 352. Eigendom. 2 Junij 4846. VII
245. 40 Junij 1846. 1lII 248. 19 Maart 1847. VIII 273. 2 October
4849. IX 263. Verdeeling. 11 Augustus 1850. IX 314. Eigendom in
Friesland. 4 5 Januarij 4 851. X 200. 13 October 4 852. X 237. Zie
Aanvaarding. Arrrrvvezen. Begraafplaatsen. Grondbelasting.
Kerkbesturen. Kerkfabrieken. Kerkbanken. Kerken. Kunst (Voorwerpen van). Pastorijgoederen. Registratie. Vrijdom.
KERKELIJKE INDEELING. Zeeuwsche parochien gevoegd bij het
Vicariaat van Breda. 19 April 1841. VI 259. 5 Julij 1841. V1 265.
49 Julij 4841. VI 267. Kerkprovincie Utrecht ingesteld. 28 Mei
4 853. X 256. 24 September 1853. X 267. 29 September 4 853. X
272. Indeeling der Nederlandsche Bisdommen. 14 October 1853. X
273. 27 Januarij 4854. X 303. Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy. 4 Mei 1854. X 318. Zie op de namen der betrokken
Kerkressorten en Diocesen.
KERKELIJKE INKOMSTEN. Zie Inkomsten.
KERKELIJKE OFFICIEN. Zie Bedieningen (Kerkelijke).
KERKELIJKE ORGANISATIE. Opheffing van het concordaat en
vrije regeling. 16 October 1852. Bisschoppelijke hierarchichersteld.
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31 Maart 4853. X 248. 19 April 4853. X 250. 28 Mei 1853. X 256.
24 September 4853. X 267. 29 September 1853, X 272. 44 October
1853. X 273, 27 Januarij 1854. X 303. Zie Bisschoppelijk bestuur.
Bisschoppen.
KERKELIJKE PLEGTIGHEDEN Zie Openbare godsdienstoefeningen. Processien.
KERKELIJKE REGLEMENTEN. Reglement op het Kerkbestuur
in de Hollandsche Zending. 45 October 1842. VI 340. Hoofdelijke
omslagen. 2 Mei 4 84 3. VII 259. 21 Januarij 1844. VII 311. Behoeven niet in het Staatsblad te worden opgenomen. 19 Januarij
4844. VII 311. Zijn verbindend voor de leden van het Kerkgenootschap. 9 Januarij 1845. VII 341. 2 Januarij 1846. VII 234.29 Mei
4846. VIII 245. 24 December 1846. VIII 263. 47 November 4848.
IX 220. 25 September 4849. IX 262. 3 October 1849. IX 264. Geldboeten. 6 Maart 1854. X 316. Parochiale Kerkbesturen, 31 Mei
4854, X 321. 39 Julij 1854. X 325. 31 December 4854 X 353.
Derogeren niet aan wettelijke verordeningen. 6 Junij 1854 X 322.
KERKEN. Te verleenen magtiging tot het bouwen , afbreken en
vervreemden. 26 Januarij 1841. VI 252 Afkondiging. 22 Julij 1841.
VI 269. 18 April 1843. VII 257. Toezigt op het bouwen en herstel-

len. 47 September 4841. VI 269. 4 Februarij 1844. VII 312. Voorwerpen van kunst en gedenkstukken. 12 Junij 1844. VII 320. 4
November 9845. VII 378. 11 September 4847. VIII 344. 49 Mei
4849. IX 255. Verbod tegen het te kerk gaan bij het heerschee van
4
besmette li jke ziekte. 5 November 1844, VII 327. Eigendom. 2 Junij
4846. VIII 245. 10 Junij 1846. VIII 248. 19 Maart 1847. VIII 273.
Subsidien en zorg voor het onderhoud. 43 Februarij 1849. IX 237.
Collecten. 48 April 1850. IX 297 43 October 1852. X 237.14 November 1854. X 342. Banken of zitplaatsen. 6 Junij 1851. X 207.
4 Februarij 1854. X 304. 49 Julij 4854. X 324. Vestigen in elkanders nabijheid. 10 September 4853. X 259. 11 Februarij 1854. X
313. Zie Brandschade. Klokken. Torens. Vrijdom.
KERKFABRIEKEN. Aanvaarding van makingen 5 April 4842. VI
309. Bezoldigen van Vicarissen. 20 Junij 4842. VI 323. 24 Junij
1842, VI. 325. Vernieuwing van den fabriekraad en het bureau van
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kerkmeesters. 30 Julij 4842. Vi 333. Toezigt van den Burgemeester.
27 Februarij 4843, VII 253. Naleving der reglementaire bepalingen.
26 April 4843. VII 258. 40 Maart 4848. IX 474. 31 Maart 4848.
IX 481. Vrijstelling van zegelregt. 3 October 1843. VII 290. 49
October 4844. VII 325. 11 November 4844. VII 328. Rekening van
den Penningmeester in de Zeeuwsche parochien. 6 October 1843.
VII 292, Aftreding en verkiezing. 3 December 1844. VII 333. Rekenpligtigheid van den Penningmeester 8 Januarij 4846. VIII 233. Subsidien en zorg voor het onderhoud van kerken enz. 43 Februarij 4849.
IX. 237. Eigendom der kerkhoven. 27 Junij 4850. IX 302. 20 October 1851. X 210. 20 Januarij 1854. X 300. Verdeeling van kerkgoederen. 41 Augustus 1850. 1X 314. Resolutien of deliberatien. 4
December 4851 X 212. Afstand van terrein op begraafplaatsen. 20
April 4852. X 224. Zie Kerkbesturen. Kerkelijke goederen. Kerken,
KERKGENOOTSCHAPPEN. Vrijheid tot eigene regeling. 1 Junij
4842. V1 328, 9 Januarij 1845. VII 341. 40 September 4853. X
259. 8 Junij 4854. X 322. Hoofdelijke omslagen. 2 Mei 4843.
VII 259. 24 Januarij 4844. V11 311. 7 October 1847. V111 318. 8
Mei 1848. 1X 199. 43 Februarij 4851. X 202. Grondwettig regt op
de tractementen der Kerkleeraren. 5 Mei 4848. 1X 482. Grondwetsbepaling. 11 October 1848. 1X 209. Toezigt. 40 September 1853.
X 259. Staatkundig regt in Nederlandsch Indie. 2 September 1854.
X 334. Zie Godsdienst. Godsdienstige gezindheden. Grondwet.
Kerkelijke gemeenten. Kerkelijke Reglementen. 1/ereenigingen.
Zedelijke ligchamen.
KERKHOVEN. Zie Begraafplaatsen. Begraven. Kerken. Kerkfabrieken.
KERKLEERAREN. Zie Geestelijken.
KERKMEESTERS. Zie Kerkbesturen. Kerkfabrieken.
KERKRADE. Zie Bolduc.
KERKTORENS. Zie Torens.
KERSDAGEN. Zie Zon- en feestdagen.
KISTEMA^KER. (Joannes, Fredericus, Antonius). Erkend als Coad-
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jutor met regt van opvolging van den Apostolischer Vicaris van
Curacao Mgr. M. J. Niewindt. 5 Maart 1853. X 247.
KLEREZY, Zie Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
KLOKKEN (Kerk). Gebruik bij begrafenissen. 12 Januarij 1844.
Vil 308. Vrijheid. 10 September 4853. X 259. Zie Luiden.
KLOOSTERS. Niet vrij r an grondbelasting. 8 Februarij 1841. VI
25i. Studenten niet vrij van dienst bij de Militie. 21 Junij 4843.
Vii 267. Sint Agatha's klooster. 30 September 1852. X 259. Zie
Orden (Geestelijke).
KOEPOK-INENTING. Maatregelen ter bevordering. 29 November
1844. VII 331. 24 November 1845. V11 380.
KOLLECTEN, Zie Collecten.
KOLONIEN. Zie Batavia. Curacao. Oost-Indie, Semtnarcen.
Suriname. Test-Indie.
KONING. Godsdienstig herdenken van zijn' verjaardag. 3 November 1841. V1 273. 22 Januarij 4850. 1X 279. Overlijden van Willem
Frederik, Graaf van Nassau 16 December 4843. Vii 307. Overlijden
van Willem 11. 17 Maart 1849. 1X 243. en 244. Aanaarding der
regering door Willem lll. 21 Maart 1849. IX 247. 23 Maart 1849.
IX 248 en 249. Inhuldiging. 8 Mei 4849. 1X 254. Zie Gebeden en
Dankzeggingen.
KONINKLIJK-HUIS. Zie Gebeden en Dankzeggingen.
KOPIE-KEGT van uitgesproken leerredenen. 22 Mei 4850. lX 300.
KOSTEN van de EEREDIENST. Zie Begrooting (Staats). Bureaukosten. Competentien, Pensioenen (kerkelijke). Subsidien. Trac tementen.
KOSTERS. Abonnement voor het schoonhouden der kerk, in betrekking tot het zegelregt. 18 Junij 4844. Vil 321. Patronaatschap.
47 Maart 4849. lX 247. 3 Mei 1850. 1X 299. Ontslag. 13 September
4850. 1X 317. Vereeniging van het Kosterschap met de betrekking
van Schoolonderwijzer. 4 2 Maart 4 854. X 202. Zie Onderwijzers.
(school) . Patronaat-regten.
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KRANKZINNIGEN (Arme). Zie Armwezen.
KRUISBANDEN. Zie Brieven,posterij.
KUNST (Voorwerpen van). Bewaring. 12 Junij 1844. Vii 320
49 Mei 1849. IX 255. Provinciale Reglementen. Gelderland. 4 November 1845. Vll 378. Limburg. 11 September 1847. Viii 314. Zie
Kerken.
KWEEKEL1NGEN, Zie Geestelijke stand. ,Seminarien. Studenten.

L.
LAGER ONDERWIJS. Opheffing van bezwaren. 2 Januarij 1842.
VI 283. 9 Januarij 1842. Vl 290. Aanstelling van onderwijzers. 27
Mei 1843. Vii 264. 23 September 1846. V111 251. 11 Junij 1847.
V111 294. In Limburg. 3 Julij 1843. Vii 271. Bijbelsche geschiedenis. 7 Mei 1844. Vil 319. Opmerkingen. 29 November 1844. Vii
331. 24 November 4845. Vll 380. 15 December 1846. V11120. Vergelijkend examen. 46 December 4845. VII 390. 20 October 1846.
V111 255. Schoolgebouwen. 29 Januarij 1846. V111238. Huishoudelijk
schoolreglement in Zuidholland. 4 Mei 4846. V111 244. Idem in
Limburg. 41 Augustus 1847. Viii 309. Uitlegging van art. 1 des
besluits van 27 Mei 1830. 25 Mei 1847. Viii 289. Vrijheid. 11 October 1848. IX 211. 21 December 1818. IX 225. Oprigting van
scholen. 2 December 1849. 1X 268. 5 September 1854. X 337. Aanstetting van onderwijzers. 8 September 1854. X 358. Zie Grondvoet.
Leerstellig onderwijs. Onderwijs. Onderwijzers Schoolboeken.
School-commissien. Schoolgebouwen.
LAND-MILITIE. Zie Militie.
LATIJNSCHE SCHOLEN. Zie Hooger onderwijs. Middelbaar

onderwijs.
LECTOREN. Niet verkiesbaar tot zekere betrekkingen. 6 Julij
1851). 1X 309. 29 Junij 1851. X 208.

LEERAARS van de Godsdienst. Zie Geestelijken.
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LEERREDENEN. ln druk uitgegeven , zonder verlof van den
leeraar. 22 Mei 4850. IX 300.
LEERSTELLIG ONDERWIJS in de godsdienst. Verboden op de
lagere scholen. 2 Januarij 1842. V1 283. 9 Januarij 4842 VI 290.
24 Januarij 18 t2. VI 290. 3 Julij 4843. V11 274. Bijbelsche geschiedenis. 7 Mei 4844. VII 319. Eerbiediging van godsdienstige begrippen. 11 October 4848. lx 211. 2 September 1854. X 331.
LEGATEN. Belegging van gelden. 25 Februarij 4850. IX 288.
7 November 1854. X 349. Successieregt van een besproken jaargetijde. 10 Februarij 9854. X 305. Zie Aanvaarding. Armbesturen.
Doode hand, Gedeputeerde Staten. Kerkbesturen. Magtiging.
Schenkingen,
LIEFDAD1GE GESTICHTEN. Zie ..4rmvvezen, Instellingen.
LIEFDE (Zusters van). Toelating. 22 Junij 1844. V11 321. Erkenning. 25 Maart 1848. 1X 174.
L1GCIIAMEN. Zie Zedelijke ligchamen.
LIGHTENVELT (Mr. L. A.). Minister voor de Zaken der R. K.

Eeredienst. 25 Maart 1848. IX 173. 19 April 4553. X 252. Eervol
ontslagen. 21 November 4848. IX 221 28 December 1853 X 296.

In missie naar Rome. 18 Junij 1853. X 257.
LIGUORISTEN. Z ie Redemptoristen.
LIMBURG (Apostolisch Vicariaat) Oprigting. 4 Januarij 1844. VI
247. Jaarwedden der geestelijken. 15 Maart 4841. VI 257. 20 Junij
1842. V1 323. 24 Junij 1842. VI 325. 23 Mei 1845. Vii 351. Seminarie te Roermond. 26 December 1844. VI 279. 30 April 4842 VI
314. Dienstpligtige studenten. 42 Februarij 1841. VI 255. 8 April
1842. VI 310. Afdeeling 'an het Seminarie te Rolduc. 44 Augustus
1843 Vii 281. 29 September 4846. Viii 254. Kerkfabrieken. 30Julij
1842. VI 333. 27 Februarij 4843. V11 253. 26 April 1843. VII 258.
40 Maart 4848 IX 471. 31 Maart 1818. 1X 481. 13Februarij 4849.
1X 237. Opgeheven en veranderd in een Bisdom, 28 Mei 4853, X 256.
24 September 1853. X 267. 29 September 1853. X 272.27 Januarij
4854. X 303. Zie Limburg (Hertogdom). Paredis (J, A.). Roermond. Bolduc.
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LIMBURG (Hertogdom), Opheffing van den exceptionelen toestand.
42 Januarij 4841. V1 249. Begrooting der Staatsuitgaven ten behoeve
van de R. K. Eeredienst voor 1841. 9 Maart 1841. VI 257. Wetten
en verordeningen. 26 Mei 1841. V1 261. 40 October 1841. V1 270
48 Junij 1812. VI 323. Grensscheiding, 4 Februarij 1843. Vil 248.
41 Augustus 1850. IX 314, Kerkfabrieken. 30 Julij 4841 VI 333.
27 Februarij 4843. Vil 253, 26 April 1843. Vii 258. 10 Maart 1848.
1X 474. 31 Maart 1848. 1X 184. 13 Februarij 1849. 1X 237. Lager
onderwijs. 3 Julij 1843. Vlt 271. Huishoudelijk school-reglement.
41 Augustus 1847. V111 309. Reglement ter bewaring van gedenken kunststukken. 11 September 1847. Viii 314. Afstand van terrein
op begraafplaatsen, 20 April 1852. X 221.
LUIDEN der KLOKKEN, Bij het begraven. Burgerlijke en kerkelijke gemeente-klokken. 12 Januarij 1844. V11 308. Verluiden der
dooden. 23 October 1850. 1X 318. Vrijheid der Kerkgenootschappen.
40 September 1853. X 259. Zie Torens.
LUIK (Bisdom). Studenten in de godgeleerdheid uit Limburg. 12
Februarij 1841, VI 255. Zie Limburg (Apostolisch Vicariaat).
LIJKEN Opgraven. 3 April 9844. V11 317. 25 October 1844. VIl
326. Nederzetten buiten de begraafplaats. 24 November 9846. Viii
259. Zie Begraafplaatsen. 'Begraven.

M.
MAARTEN (Sint). Gemeente in Noordholland. Reglement der
R K. kerkgoederen en fondsen aldaar. 15 Julij 1842. V1 330.
MAATSCHAPPIJ van Weldadigheid. Opzending van weezen, vondelingen en verlaten kinderen. 30 October 1843. Vil 300. 6 November 1843. V11 305. Vrijstelling van zegel der stukken bij de
opzending van behoeftigen. 13 Februarij 1845. V11 347. Zie Armwezen. Instellingen.
MAGTIG1NG benoodigd bij kerk- en armbesturen. Afbreken en
vervreemden van kerken. 26 Januarij 1841. VI 252, Regtsgedingen,
16 Februarij 4841. Vl 256. 16 Junij 1841. V1 264.12 Januarij 1842.
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V1 294. 4 Junij 4842 VI 319. 12 December 1843. Vil 305. 30 Sep•
tember 4851. X 210. Aanvaarding van makingen en schenkingen. 5
April 1842 V1 309. Vrijstelling van zegel. 20 April 1842. V1344 49
October 4844. Vll 325. 11 November 1844. Vii 328 Niet benoodigd
bij het optreden in repten door armbesturen. 4 Junij 1842. V1 319.
2 November 4848. 1X 220. Voorwaarden. 4 October 1842. V1 339.
Begraven van dood geboren kinderen. 45 Augustus 1843. V11 283.
Bouwen van seminarien. 28 Augustus 1843. Vii 284. Idem van kerken.
4 Februarij 1844. Vii 312. 40 September 4853. X 259. Deelneming
in de vrijwillige leening. 6 Maart 1844. Vil 314. 47 Maart 1844.
VII 15 31 October 4844. V11 327. Schenkingen en giften. 42 Maart
4844. VII 314. Verwisseling van Nationale schuld. 25 Junij 4844.
Vll 323. Verkoop van goederen. 11 Julij 4846. V111 248. 6 Maart
4847. VlIl 272, Verschillende burgerlijke handelingen. 26 October
4847. V111 319 43 Augustus 4851 X 327. Overbrenging van kerkelijke officien . 40 December 1849. 1X 270. Belegging van makingen en
schenkingen. 25 Februarij 1850. 1X 288. 7 November 1854. X 341.
Kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid. 43 Augustus
4854. X 327. Zie Aanvaarding. Doode hand. Gedeputeerde Staten.
MAKIN GEN. Zie Aanvaarding. Erfstelling. Legaten. IYlagtiging.
.Notarissera, Schenkingen.
MARTIN (Sint). Zie Curacao, (Apostolisch Vicariaat).
MELLIPOTAMOS (Bisschop van). Zie Schepers (G.)
M1DDELBAAR ONDERWIJS Vrijheid. 41 October 4848. 1X 244.
21 December 1848. 1X 225 Zie Onderwijs,
MILITAIREN, Eeredienst aan de Militaire Akademie. 45Julij 4844.
VI 267. Viering van kerkelijke feestdagen. 19 Maart 1842. VI 303.
22 Maart 4842. VI 307. Regeling der geestelijke verzorging der R.
K. manschappen van de Landmagt. 3 Januarij 4850. 1X 275. 6
Februarij 1850. IX 282. Zie Militie.
MILITAIRE-VVEEZEN-GESTICHT (R. Ii.) van wijlen Baron van
Wijkerslooth van Schalk wijk. 46 Julij 4852. X 226.
MILITIE (Nationale). Studenten in de godgeleerdheid uit Limburg,
`rij van dienst. 12 Februarij 4841. VI 255. 8 April 1842. V1 310.
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Studenten in kloosters niet vrij van dienst. 21 Junij 1843. VII 267.
Certificaten van Vrijstelling. 21 Junij 4845. VII 356. 4 October
1845. Vii 370. 14 September 1846. V111 252. 5 November 1853. X
279. 11 November 4853. X 282. Zie Seminarien. Vrijstelling.
MINDERJARIGEN. Zie Instellingen. Voogd',.
MINISTER voor de Zaken der R. K. Eeredienst. Zie Eeredienst.
MISSIE. Zie Hollandsche Zending.
MUTATIEN in het personeel der dienstdoende geestelijken. Inzending van drie maandelijksche staten. 18 Februarij 1542. VI 300.
26 September 1853. X 269. Bij de gevangenissen. 13 October 4848.
1X 212. 23 October 4848. 1X 216. Bij de militairen. 3 Januarij
4850. 1X 275. 6 Februarij 1850. IX 282.
MUTSAERS. (Mr . J. A.) Benoemd tot Minister voor de Zaken der
R. K. Eeredienst. 24 November 1848. IX 221. Eervol ontslagen. 30
October 4849. 1X 267. Op nieuw benoemd. 28 December 1853.
X 296.

N.
NADRUK. Uitgesproken leerreden. 22 Mei 1850. 1X 300.
NATIONALE MILITIE. Zie Militie.
NATIONALE SCHULD. Vervroegde overgang der uitgestelde schuld.
27 September 1841. VI 270. Te gelde maken van inschrijvingen
der instellingen van weldadigheid. 47 Maart 1844. VII 315. 31 October 1844. V11 327. Aflossing of verwisseling. 25 Junij 1844. Vii
323. Certificaten. 31 October 4845. VII 376.6 Februarij 4851. X
201. 13 Augustus 1854. X 327. Belegging van makingen en schenkingen. 25 Februarij 4850. lX 288. Zie Certificaten. Vreemde
fondsen.
NATUURLIJKE K1NDEREN. Hunne bedeeling niet ten laste van
het armbestuur. 48 Maart 1844. Vil 316.
NEDERLANDEN. Verdrag met Belgie. 4 Februarij 4843. VII 248.
Zie Belgic. Grondwet. Koning. Limburg.

594
NEDERLANDSCH IND1E. Zie Oost-Indie.
NIEUWEJAARSDAG. Zie Zon- en feestdagen.
NIEWINDT (Martinus Joannes). Erkend als Bisschop van Cytrum
en Apostolisch Vicaris van Curacao. 16 December 4842. VI 342.
NOORDBRABANT (Provincie). Armbestuur. 6 Januarij 9847.
V111 267. Benoodigde magtiging bij Kerk- en Armbesturen. 26 Oc tober 1847. VIII 319. Verluiden van dooden. 23 October 9850.
1X 318.
NOORDHOLLAND (Provincie). Provinciale subsidien voor kerken en
Pastorijen. 40 Junij 1841. VI 263. Verklaring der uitdrukking:
((gewone begrafenisregten.» 25 Januii ij 1848. 1X 169. Reglement
op het begraven van lijken. 4 Augustus 4849. 1X 261,
NORBERT1NEN, Zie Oosterhout.
NOTARISSEN. Geven kennis aan Kerk- en ' Armbesturen van
uiterste wilsbeschikkingen. 30 Mei 1851. X 206.

0.
OCTROOIJEN van Gods- en Weeshuizen. Voortdurende kracht.
27 Februarij 1843. Vii 255. 20 September 4813. Vii 288.16 Januarij
1845. Vii o42. 21 April 1846. Viii 2 .13. 20 Mei 1846. Viii 245. 26
Januarij 1849. IX 236, 46 Februarij 1819. 1X 241. Vervallen verklaard. 28 Junij 1854. X 323, Zie Erfregt,
OEGSTGEEST (Hofsterle Duinzigt onder). Zie Kolonien. Seminarien. IFiikerslooth.
OMSLAGEN. Zie Hoofdelijke Omslagen.
OMSCHRIJVING (Circumscriptie). Zie Bisdommen. Kerkelijke
indeeling. Parochien.
ONDERSTAND. Zie Afgescheidenen. Armbesturen. Armwezen.
Kerken, S ubsidien.
ONDERWIJS. Opheffing van bezwaren betrekkelijk het lager
onderwijs. 2 Januarij 4842. VI 283. 9 Januarij 4842, VI 290. 24
Januarij 1842. VI 295. Heerlijk rept tot aanstelling van onderwijzers.
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27 Mel 4843. Vii 264 23 September 1846. VIII 254. 11 Junij 1847.
Viii 294. In Limburg, 3 Julij 1843. VII 271. Onderwijzers-genootschap. 45 Maart 4844 Vii 315. Bijbelsclie geschiedenis. 7 Mei 1844.
V11 319. Voorwerp van staatsregt. 45 October 1844. Vii 324. Schoolgebouwen. 29 Januarij 1846. Vlil 238. Vergelijkend examen. 16
December 4845. Vii 390. 20 October 1846. Viii 255. Uitlegging van
het besluit van 27 Mei 1830 (Staatsblad no 9). 25 Mei 4847. V111
289. Grondwees-bepaling. 14 October 4848. 1X 211. 21 December
4848 1X 225. Commissie. 15 Januarij 1849. 1X 232. Oprigting van
lagere scholen. 2 December 1849. IX 268. Bevoegdheid der Provinciale Staten. 6 Julij 1850. 1X 309. Idem der gemeente-besturen
29 Junij 4851. X 208. Idem van Burgemeester en Wethouders en
Gemeenteraad. 28 April 4853. X 252. 5 September 1854. X 208.
Staatsregt in Nederlandsch-Indie. 2 September 18A. X 331. Zie
Hooger Onderwijs. Lager Onderwijs. Middelbaar Onderw ij s.
Onderwijzers (school).
ONDERWIJZERS-GENOOTSCHAP, Erkend. 45 Maart 4844. Vii 315.
ONDERWIJZERS (School). Te benoemen in evenredigheid tot de
godsdienstige gezindheden. 2 Januarij 1841. VI 283. 9 Januarij

4842. VI 290. Heerlijk refit tot aanstelling. 27 Mei 1843. VII 264.
3 Julij 4843. VII 274, 23 September 1846. VIII 254.44 Junij 4847.
VIII 294. 17 Maart 1849. IX 245. Hunne aanstelling vrij van zegel.
3 October 4843. VII 290. Vergelijkend examen. 46 December 1845.
VII 390. 20 October 1846. Vill 255. Kunnen niet tegelijk zijn :
Leden van Gedeputeerde Staten of Griffier. 6 Julij 4850. IX 309
Noch Lid van den Gemeenteraad , Burgemeester, Secretaris of Ontvanger. 29 Junij 1851. X 208, Aanstelling bij de openbare lagere
scholen. 8 September 1854. X 238. Zie Kosters. Voorlezers. Voorzangers.
ONROERENDE GOEDEREN. Belegging van erfstellingen , legaten
en schenkingen. 25 Februarij 4850. IX 288. Zie Aanvaarding.

Grondbelasting. Kei keli^ke goederen. Magtiging.
ONTSLAG van Kerkmeesters. Zie Kerkbesturen.
ONVERMOGENDEN. Zie Armwezen. Begtsgedingen. Vrijdom.
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OOSTERHOUT (Geestelijke Vereeniging te). Aanneming van
nieuwe leden vrijgelaten. 2 December 4 841. VI 277.
OOST-1NDIE. Regeling der R. K. Kerk-aangelegenheden. 2 Januarij
4847. VIII 265. Reglement op het beleid der Regering. 2 September
4854. X 331. Zie Batavia (Apostolisch Vicariaat).
OPENBAAR ONDERWIJS. Zie Onderwijs.
OPENBARE GEBEDEN. Zie Dank- en Bededagen. Gebeden en
Dankzeggingen. Koning.
OPENBARE GODSDIENST. Zie Bedevaarten.Eeredienst. Godsdienst. Openbare godsdienstoefeningen. Processten. Zon- en feestdagen.
OPENBARE GODSDIENSTOEFENINGEN, Binnen en buiten gebouwen en besloten plaatsen. 11 October 4848. IX 209. 10 September 4853. X 259. Zie Bedevaarten. Ambtsgewaad. Processien.
OPENBARE INSTELLINGEN. Zie Armbesturen. Instellingen van
JJYeldadigheid. Kerkbesturen. A erkfabrieken.
ORDEN (Geestelijke). Niet erkend. 14 April 4846. VIII 242. Zie
Kloosters. Geestelijke vereenigingen. Studenten. Vereenigingen.
Zedelijke ligchaoten.
ORGANISTEN. Patronaatregt. 17 Maart 4849. IX 247.
OUD-BISSCHOPPELIJKE KLEREZY. De benoeming van H. J. van
Buul tot Bisschop van Haarlem Diet erkend. 23 Mei 4843. VII
263. 4 November 1843. VII 300. 24 Maart 4844. VII 316. 26 Junij
4845. VII 363. 48 October 1845. VII 375. 9 Augustus 4847. VIII
297. Rijksjaarwedden der pastoors. 13 October 4845. V11 372.1dem
van H. Heykamp als Bisschop van Deventer. 21 September 4853.
X 2i3. Die van de beide andere Kerkvoogden. 3 December 1853. X
290. De Aartsbisschop J. van Santen benoemd tot Ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw. I7 September 4 853. X 263. Kerkgenootschappelijke inrigting en bestuur. 9 December 4853. X 294.
4 Mei 1854. X 348. Vestigingsplaatsen der Kerkvoogden. 22 April
4854. X 347.
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OUDENBOSCH (Afdeeling van het Seminarie des Bisdoms van
Breda te). Erkend. 8 Junij 1854. X 322.
OVERLEDEN GEESTELIJKEN. Zie Mutatien. Tractementen.

P.
PAARDEN van geestelijken. Zie Personele belasting.
PAASCHDAG (Tweede). Zie Zon- en, feestdagen.
PAREDIS (Joannes Augustinus). Erkend als Bisschop van Hirine
en als Apostolisch Administrateur van het Vicariaat van Limburg.
t Januarij 4841. VI 247. Benoemd tot Kommandeur der Orde van
den Nederlandschen Leeuw. 43 Junij 1849. VI 263. Bisschop van
Roermond. 28 Mei 1853 X 256 24 September 4853. X 267. 29
September 4853. X 272. Zijne vestigingsplaats. 3 November 4853.
X 278. Zie Limburg (Apostolisch Vicariaat). Roermond (Bisdom).
PAROCHIALE KERKBESTUREN. Goedkeuring van het Algemeen
Reglement : in het Aartsbisdom van Utrecht en het Bisdom van
s Hertogenbosch 31 Mei 1854. X 321. In het Bisdom van Haarlem.
30 Julij 1854. X 325. en in het Bisdom van Breda. 34 December 1854.
X 353.Lie Kerkbesturen.
PAROCHIEN. Zie Kerkekke gemeenten. Kerkelijke indeeling.
Pastorijen,
PASTOORS. Zie Geestelijken (Dienstdoende).
PASTORIJEN. Toezigt op het bou ^s en en herstellen. 17 September 1844. VI 269. Patronaatschap. 18 December 4848. IX 222.
Subsidien. 13 Februarij 1849. IX 237. Zie Brandschade. Kerkfabrieken. Pastorij-goederen. Patronaatregten . Yr jdom.
PASTORIJ-GOEDEREN. Dienstdoende geestelijken zijn geen eigen lijke vruchtgebruikers. 25 April 4845 VII 352. Opperkerkmeesters. 20
Februarij 1849. IX 242. Zie Kerkelijke goederen. Polder-vergaderingen.
PASTORIJ-HUIZEN Zie Pastorijen
18
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PATRONAAT-REGTEN. School-onderwijzers , Kosters, Voorzangers, Organisten. 27 Mei 4843. VII 264. 23 September 4846. VIII
254. 44 Junij 4847. VIII 294, 17 Maart 1849. IX 245 en 247. Pastorijen in Geldersche grensgemeenten. 48 December 4848. IX 222.
Verjaring, 47- Maart 1849. IX 245. Predikanten. 20 Maart 4849.
IX_ 254. Zie Heerlijke regten.
PENNINGMEESTER. Van een kerkelijke gemeente , treedt niet
in eigen naam op in regten. 42 Augustus 4845. VII 366. Zijne rekenpligtigheid. 8 Januarij 4846. VIII 233. Van een armbestuur, is
rekenpligtig. 2 April 4850. IX 295, Zie Armbestuur. Kerkbestuur.
PENSIOENEN en GAGEMENTEN. Voorschot aan behoeftige gepensioneerden. 5 October 4843. VII 292. 4 November 1843. VII 303.
26 Mei 4849. IX 257. Zegelregt der attestaties de vita. 4 Junij 1844.
VII 324. Burgerlijke pensioenwet niet toepasselijk op kerkelijke

dienst. 9 Mei 1846. VIII 244.
PENSIOENEN (Kerkelijke). Ten laste van Belgie. 30 September.
1844. VII 324. In Nederlandsch Indie, 11 Maart 4848. IX 174.
PERSONELE BELASTING. Paarden van geestelijken , wier parochiaal gebied zich mede over het platteland uitstrekt. 31 Mei 4844.
VI 263. Paard onder den zadel en voor rijtuigen van geestelijken.
34 Januarij 4842. VI 299. Werkbode ter oppassing van zoodanig
paard. 44 Maart 4842. VI 303. Seminarien. 3 October 4845. VII
.369. 41 April 1851. X 203. Zie Vrijdom,
PINKSTERDAGEN. Zie Zon- en feestdagen.
PLAATSELIJKE BESTUREN. Zie Gemeente-besturen.
PLACET. Afgeschaft. 14 October 4848. 1X 209. Zie Brief wisseling:
POLDERVERGADERINGEN . Dienstdoende kerkleeraars hebben
daarin ambtshalve geen stem. 25 April 4845. VII 352.
POSTERIJ. Zie Brieven poster?).
PREDIKHEEREN (Orde der). Hier te lande niet erkend. 44 April
1846. VIII 242.
PROCEDEREN in regten (Gratis). Zie Begtsgedtngen.
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PROCESSIEN (Openbare). In de Hollandsche Zending. 46 Janua rij
1847. VIII 267. Moeten binnen de palen van het gewoon gebruik
blijven. 9 September 4853. X 258. Zie Bedevaarten. Begrafenissen.
Openbare godsdienstoefeningen.
PROVINCIALE STATEN. Zamenstelling en magi. 6 Julij 4850.
IX 309 Zie Gedeputeerde Staten.
PUBLIEKE FONDSEN. Zie Certificaten 1Vationale Schuld.
Vreemde fondsen.
Ii•
RAAD VAN STATE. Zie Commissie.
RECTORATEN. Zie Kapellen.
REDEMPTORISTEN. Hun klooster niet vrij van grondbelasting.
8 Februarij 1844. VI 253.
REGENTEN van Weeshuizen. Voogden over minderjarigen. 2 November 4842. VI 341. 28 November 1844. VII 328. Zie Instellingen.
REGISTRATIEREGTEN. Acten van aanbesteding, verpachting,
verkoop enz. 6 Januarij 1846. VIII 232. Jaargetijde, Zielmissen. 40
Februarij 4854. X 305. Zie Zegelregt.
REGLEMENTEN. Zie Kerkelijke Reglementen.
REGTEN (Burgerlijke en burgerschapsregten). Gelijk voor de
belijders der onderscheidene godsdiensten. 11 October 4848. IX 209.
REGTSGEDINGEN van Kerk- en Armbesturen. Magtiging tot het
aangaan. 16 Februarij 1841. VI 256. 16 Junij 4841. VI 264. 12
Januarij 4842. VI 294. 4 Junij 1842. VI 319. 12 December 1843.
VII 305. 2 November 1848. IX 220. 45 Junij 4849. IX 257. 11 November 4850. IX 320. Vrijstelling van zegel. 3 October 1843. VII
290. Uitspraak nopens kosteloos procederen niet vatbaar voor cassatie.
25 April 4844. VII 318. Kerkelijke gemeenten procederen gratis. 3
December 4844. VII 340. Penningmeester. 12 Augustus 4845. VII
366. Tijdelijke gebruikers van pastorelc goederen procederen niet
kosteloos. 20 Februarij 4849. IX 242, Verhaalsvan proceskosten. 28
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December 4850. IX 321. Bemiddelende tusschenkonist Ian GedepnDeerde Staten. 43 Augustus 4854. X 327. Zie Zegelregt.
REK ENPLIGTIGHEID. Zie .Armbesturen, Instellingen Kerkbesturen, Kerkfabrieken. Penningmeester. 7, egelregt .
RELIGIEUSEN. Zie Geestelijke TYereenigingen.
RENTEN , Uitgangen , Tijnsen , Cijnsen, Legschatten en dergelijke
prestatien. Afkoop. 28 April 4843. VII 258. 14 Mei 1843. Vil 263.
46 December 4843. VII 307. 24 Maart 1849. IX 250. Zie Beurzen.

Tiendregt.
ROERMOND (Bisdom). Benoeming van Mgr. J. A. Paredis tot
Bisschop. 28 Mei 1843, X 256. 24 September 1853. X 267. 29 September 4853. X 272. Indeeling. 14 October 4853. X277. Vestigingsplaats van den Bisschop. 8 November 4853. X 278. Zie /toermond

(Seminarie). Bolduc.
ROERMOND (Seminarie te). Tractement van het onderwijzend
personeel. Beurzen. 26 December 4841. V1 279. Dienstpligtige studenten. 8 April 1842. VI 310. Aanvaarding van gebouwen. 30 April
1842. Vl 344. Erkend in betrekking tot de vrijstelling van dienst
der studenten bij de Militie. 7 Junij 4842. VI 321. Erkenning der
afdeeling te Rolduc. 44 Augustus 4843. VII 281 Zie Roermond
(Bisdom). Bolduc. Seminarien.
ROLDUC. Studenten in de godgeleerdheid vrij van dienst bij de
Militie. 12 Februarij 4844. VI 255. Erkend als afdeeling van het
seminarie te Roermond. 11 Augustus 1843. VII 281. Aanvaarding
der gebouwen en goederen. 29 September 1846. VIII 254.
ROOMSCH KATHOLIJKE EEREDIENST. Zie Bisdommen. Commissie. Concordaat. Eeredienst (Departement). Godsdienst. Godsdienstige plegtigheden. Kerkgenootschappen.

Se
SANTEN (Johannes van). Zie Oud-Bisschoppelijke Klerez,-.
SASSENHEIM. Vestigingsplaats van den Bisschop van Haarlem. 3
November.1853. X 278. Zie Vree (J. F. van).
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SCHENKINGEN aan Kerk- en Armen-administratien. Magtiging
lot aanneming bij actenwel, bij giften van hand tot hand niet benoodigd. 42 Maart 4844. VII 34 4. 4 3 Augustus 1854. X 327. Beleglegging. 25 Februarij 4850. IX 288. 7 November 1854. X 341. Zie
.tlanvaarding. Magtiging.
SCHEPERS (Gerardus). Erkend als Bisschop van Mellipotamos ,
t. p. i. en Apostolisch Vicaris van Suriname, 10 Januarij 4853.
X 246.
SCHILDERIJEN en KUNSTSTUKKEN. Bewaring. 42 Junij. 4844.
VII 320. 4 November 1845. VII 378. 11 September 1847. VIII 314.
19 Mei 1849. IX 255. Zie Kerken.
SCHOLEN. Zie Lager- Onderwijs. Hooger-Onderwijs Middelbaar-Onderwijs. Schoolgebouwen.
SCHOOLBOEKEN. Toezigt. 2 Januarij 4842. VI 283. 9 Januari).
1842. VI. 290. 24 Januarij 1842. VI 295. 3 Julij 1843. VII 274. 7
Mei 4844. VII 319. Zie Onderwijs.
SCHOOLCOMMISSIEN. Daar te stellen. 2 Januarij 1842. VI 283.
29 November 4844. VII 331. 28 April 1853. X 252.
SCHOOLGEBOUWEN. Wijze van inrigting. 29 Januarij 4846.
VIII 238.
SCHOOLMEESTER. Zie Onderwijzers (School).
SCHOOLOPZIENERS. Benoeming. 2 Januarij 4842. VI 283. 3
Julij 4843. VII 271.
SCHOOLREGLEMENTEN, Zie Limburg. Zuidholland.
SCHUTTERIJEN. Certificaten van vrijstelling der geestelijken en
studentetl in de godgeleerdheid. 5 November 1853. X 279. 11 November 4 853 X 282
SECRETARISSEN der Bisdommen. Rijksjaarwedden. 24 September 1853. X 264.
SEMINARIEN. Studenten in de Godgeleerdheid uit Limburg. 12
Februarij 4841. VI 255. 8 April 4842. V1 310. Vestiging van het
Seminarie te Roermond. 26 December 4841. VI 279. Erkende Semi-
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narien. 7 Junij 1842. VI 321, 8 Junij 1854. X 322. 22 October 1854.
X 339. Stichting van beurzen ingetrokken. I Julij 1843. VII 269.
Afdeeling , te Rolduc. 11 Augustus 1843. VII 281. Vereischte magtiging tot handelingen van meer dan eenvoudig beheer. 28 Augustus
1843. VII 284. Certificaten van vrijstelling. 21 Junij 1845. VII
356. 4 October 1845. VII 370. 14 Septemder 1846. VIII 252. 5
November 1853. X 279. 11 Nosember 1853. X 282. Personele belasting. 3 October 4845. VII 369. 11 April 4851. X 203. Afdeeling
Hageveld verplaatst van Velzen naar Voorhout 11 December 1845.
VII 387. Koloniaal gesticht te Oegstgeest. 6 December 1852. X 239.
Zie Culemborg. Driebergen. tlaaren. Hageveld. Hoéven. Oudenbosch. Roermond. Bolduc. Vrijdom. barmond.
SON (Mr. J. B. van). Belast met de directie van het Ministerie
voor de Zaken der R. K. Eeredienst. 16 December 1844. VII 340.
Benoemd tot Minister. 16 Augustus 1845. VII 367. Eervol ontslagen.
25 Maart 1848. IX 173.
SONSBEECK (Mr. H. van) Minister van Buitenlandsche Zaken.
Voorloopig belast met het bestuur van het Departement voor de
'Laken der R. K. Eeredienst. 30 October 1849. 1X 267. Eervol ontslagen. 15 October 4852. X 237.
STAATS-SCHULD. Zie Nationale schuld.
STATEN-PROVINCIAAL. Zie Provinciale Staten.
SIRENS (Mr. M. P. H.). Minister van Justitie. Voorloopig belast
met het bestuur van het Departement voor de 'Laken der R. K.
Eeredienst. 15 October 1852. X 238. Eervol ontslagen. 19 April
1853. X 250.
STUDENTEN in de Godgeleerdheid. Dienstpligtigen uit Limburg.
12 Februarij 1841. VI. 255.8 April 4842. VI 310. Beurzen in het
Seminarie te Roermond. 26 December 4844. VI 279. Op de erkende
Seminarien. 7 Junij 1842. VI 321. In kloosters. 21 Junij 1843, VII
267, Vrijstelling van dienst bij de Militie. 21 Junij 1845. VII 356.
4 October 4845. VII 370. 14 September 1846. VIII 252 5 November 1853. X 279. 11 November 1853. X 282. Voor de Kolonien
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6 December 1852. X 239. Zie Beurzen. !looger Onderwijs. Seminarien.
SUBSIDIEI'. Kerkonderstand uit de Provinciale fondsen in Noordholland. 40 Junij 1841. VI 263. Beginselen nopens het subsidieren
van Armbesturen. 2 Augustus 1842. VI 333. 5 Mei 4843. VII 261.
30 September 1848. IX 206. 9 Januarij 1849. IX 231. 46 Februarij
1849. IX 241. 27 October 1849. IX 265. 5 Januarij 4854. X 296.
28 Junij 1854. X 323. 13 Augustus 1854. X 327. 49 October 1854.
X 339. Zegel der mandaten. 18 April 1845. VII 352. 26 April 1847.
VIII 287. Kerken, torens en pastorijen. 13 Februarij 1849. IX
237. Zie Kerken. Instellingen van Weldadigheid.
SUCCESSIE (Regt van), Making van een jaargetijde, geen legaat,
10 Februarij 4854. X 305. Zie Registratie•regten.
SURINAME (Pro-Vicariaat). Voorloopig onder het beheer van den
Bisschop M. J. Niewindt, Apostolisch Vicaris van Curacao. 46 December 1842. VI 342. Mgr. J. Grooff, erkend als Apostolisch Visitator. 26 Januarij 1847. VIII 269.
SURINAME. (Apostolisch Vicariaat) G. Schepers, erkend als Apostolisch Vicaris. 40 Januarij 1853. X 246.
SYNODALE VERGADERINGEN. Zie Vestigingsplaats.

T.
TIENDREGT. Niet afgeschaft. 9 Februarij 1847. VIII 270.
TILBURG. Zie Zusters van Liefde.
TOELAGEN. Zie Tractementen.
TORENS. (KERK-) Klokkengelui. 42 Januarij 1844. VII 308.
Eigendom. 49 Maart 1847, VIII 273. 19 October 1853. X 278. Subsidien. 43 Februarij 1849. IX 237. Zie Kerken. Luiden der klokken.
TRACTAAT. Zie Belgic.
TRACTEMENTEN EN TOELAGEN, Continuatie. 26 Januarij 1841.
VI 252. Jaarwedden : van den Apostolischen Administrateur van

404
Limburg. 15 Maart 1841. VI 257. Van den Apostolischen Administrateur van Breda. 21 Mei 1841. VI 261 Van het onderwijzend
personeel in het Seminarie te Roermond. 26 December 1841. VI 279.
Van de Vicarissen in Limburg. 20 Junij 1842 VI 323. 24 Junij 4 842
VI 325. Van de geestelijkheid in het Vicariaat van 's Hertogenbosch.
30 December 4842. VI 343. Idem van Breda. 24 Januarij 1845. VII
344. Idem in de Hollandsche Zending. 26 September 1845. VII 367.
Van de dienstdoende geestelijken in de gevangenissen. 7 Julij 1843.
VII 281. 13 October 1848. IX 212. 23 October 1848. IX 216. Van
de bedienaren der hulpkapellen in Limburg. 23 Mei 1845. VII 354.
Van de Oud-Bisschoppelijke Klerezy. 43 October 1845. VII 372. 21
September 1853. X 263. 3 December 1853. X 290. Van de geestelijken in het Vicariaat van Curacao. 30 Januarij 4848. IX 470. 28
Augustus 4854. X 331, Van de Nederlandsche Bisschoppen enz. 24
September 4853. X 264. Wijze van uitbetaling. 5 Mei 1847. VIII
288, Grondwettig regt der kerkelijke gemeenten. 5 Mei 4848. IX 182.
Zie Briefporten. Bureau-kosten, Cornpetentien. Pensioenen.

U.
UITGANGEN. Zie Beaten.
UITGES : ELDE SCHULD. Zie Nationale schuld.
UITKEERING. Zie Doode hand.
UITKOOP. Zie Bedieningen.
UTRECHT (Aartsbisdom). Aartsbisschop J. Zwijsen. 28 Mei 4853.
X 256. 24 September 1853. X 267. 29 September 4853. X 272.
Jaarwedde en Bureau-kosten. 24 September 1853. X 264. Indeeling.
44 October 4853. X 273. 27 Januarij 1854. X 303. Vestigingsplaats
van den Aartsbisschop. 3 November 1853. X 278. Algemeen Reglement voor de parochiale Kerkbesturen. 34 Mei 4854. X 321. Seminarie. 22 October 1854. X 339. Zie Driebergen.
UTRECH I'. (Kapittel van St. Marie). Armenfondatie. 13 Mei 1853.
X 254.
UTRECHT. Zie Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
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V.
VEREENIGINGEN. Regtsbeginsel omtrent associatien. 22 October
4845. VII 375. 25 November 4845. VII 386. 29 Augustus 4846. VIII
254. 28 October 4846. VIII 259. 26 Januarij 4847. VIII 270. 30
Maart 4847. VIII 284. 43 April 1847. VIII 285. Zusters van Liefde.
22 Junij 1844. VII 324. 25 Maart 4848. IX 474. Van den H. Vincentius van Paulo. 20 Augustus 4847. VIII 310. Grondwetsbepaling.
44 October 4848. IX 208. 25 October 1848. IX 220. Eigendom.
2 October 4849. IX 263. Staatkundig refit in Nederlandsch Indie,
2 September 1854. X 334. Zie Geestelijke Vereenigingen. Kloos-

ters. Zedelijke ligcharnen
VERGADERINGEN. Zie I7ereenigingen.
VERHURING

OF

VERPACHTING. Zie Registratie-regten.

VERJAARDAG. Zie Koning.
VERKOOP. Zie Magtiging. Registratie-regten.
VERPLEGINGS-KOSTEN. Zie Armbestuur. Arrnwezen. Instel-

lingen.
VERRUILING. Zie Magtiging.
VERZEKERING. Zie Brandschade.
VERZOEKSCHRIFTEN. Zie Zegetregt.
VESTIGINGSPLAATS. Synodale vergaderingen, hoofden van kerkgenootschappen, kerkgebouwen. 40 September 4853. X 259. Nederlandsche Bisschoppen. 3 November 4853. X 278. Gemeente-bestuur.
44 Februarij 4854. X 313. Kerkvoogden der Oud-Bisschoppelijke
Klereay. 22 April 4854. X 317. 4 Mei 4854. X 318.
VICARIE-GOEDEREN. Eigendom en beheer. 29 November 4853.
X 284. 29 December 4 854. X 349. Zie Domein. Geestelijke goede-

ren. Kapittel-goederen.
VICARISSEN bij de parochien. In Limburg. 20 Junij 4842, VI
323. 24 Junij 4842. VI 325.
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,ICARISSEN-GENERAAL. Corresponderen portvrij. 28 November.
1853. X 283. Zie Genk (Joannes Van).
VICE-SUPERIOR. Zie Hollandsche Zending
VINCENTIUS van PAULO (Vereeniging van den H.). Erkend. 20
Augustus 4847. VIII 310
VOLKSTELLING. Derde algemeene , uitgeschreven. 49 October
4849. IX 264.
VONDELINGEN. Zie Instellingen. Poogdcj.
VOOGDIJ van minderjarigen. Behoort aan de regenten van het
gesticht. 2 November 1842 Vl 344. 28 November 4844 VII 328.
Zie Instellingen.
VOORHOUT. Afdeeling van liet seminarie Warmond. 44 December
4845. VII 387.
VOORLEZ ERS. Z ie Kosters. Onderwijzers, Patronaat-regten.
VOORZANGERS. Zie Kosters. Onderwijzers. Patronaat-regten.
VRANCKEN. (Petrus, Marie). Erkend als Bisschop van Colophon
en Coadjutor van den Apostolischen Vicaris van Batavia. 40 Julij
4847. VIII 296. Benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. 6 December 4847. VIII 323 Zie Batavia (Apostolisch
Vicariaat).
VREE (Franciscus, Jacobus van). Benoemd tot Ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw. 10 Mei 4849. 1X -255. Benoemd tot
Bisschop van Haarlem. 28 Mei 4853. X 256 24 September 1853.
X 267. 29 September 1853. X 272. Zijne vestigingsplaats. 3 November 4853. X 278. Zie Haarlem (Bisdom).
VREEMDE FONDSEN. Kapitalen van Armbesturen daarin niet
beleggen. 13 Augustus 4854. X 327.
VREEMDE GESTICHTEN. Zie Buitenlandsche.
VREEMDELINGEN. In kerkelijke bediening geplaatst. 40 September 1853. X 259.
VRIJDOM van belastingen ten behoeve van kerkelijke en wel-
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dadige instellingen. Grondbelasting. 8 Februarij 4841. VI 253. Personele belasting. 31 Mei 1841. VI 263. 31 Januarij 1842. VI 299. 3
October 4845. VII 369. 11 April 1851. X 203. Zegelregt. 20 April
4842. VI 314, 3 October 4 843. VII 290. 4 Mei 1844. VII 319. 19
October 1844. VII 325'. 41 November 1844. VII 328. 43 Februarij
4845. VII 347. 26 Februarij 4845. VII 350 9 Maart 1845. VII 351.
20 November 4846. VIII 259. 26 April 1847. VIII 287. 28 November
1848. IX 222. 26 Junij 1849. IX 258, Buitengewone belasting op
de bezittingen. 6 Maart 4844. VII 314 Briefporten. 12 April 4850.
IX 296. 5 Julij 4850. IX 305. 30 Mei 4853 X 257. 23 September
4853. X 264. 28 November 1853. X 283 Zie Regtsgedingen. Vrijstellingen.
VRIJHEID van Godsdienst. Zie Afgescheidenen. Begraven. Godsdienst. Grondwet. Jus circa sacra. Jets in sacra K erkgenootschappen. Onderwijs Processien.
VRIJSTELLING van dienst bij de Nationale Militie. Studenten
uit Limburg. 12 Februarij 1841. VI 255. 8 April 1842. VI 310.
Studenten op de erkende seminarien. 7 Junij 4842. VI 321. 21 Junij
4845. VII 356. 4 October 4845. VII 370. 44 September 4846. VIII
252. 5 November 4853. X 279. 41 November 1853. X 282. Studenten
in kloosters niet vrij. 21 Junij 4843 VII 267. Zie Militie. Seminarien. Vrijdom.

w

•

WARMOND (Seminarie te). Erkend in betrekking tot de vrijstelling van dienst der studenten bij de Militie. 7 Junij 4842. VI
321. Erkenning der afdeeling te Voorhout. 11 December 4845. VII
387. Zie Haarlem (Bisdom). Hageveld. Seminarien.
WATERSTAATS-BEAMBTEN. Werkzaamheden bij het bouwen
van kerken en pastorijen. 47 September 4841. VI 269. Zie Kerken.
Subsidien.
WEERSPANNIGE GEESTELIJKEN. Wereldlijke arm daartegen
ingeroepen. 19 Maart 1841. VI 258.
WEESIIUIZEN. Zie Gods- en Weeshuizen. Instellingen,
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WEES- en MOMBOIR-KAMERS. Regeling harer zaken. 5 Maart
1852. X 216.
WEESVOOGDEN. Zie Voogdij.
WELDADIGHEID. Zie Armbesturen Armwezen. Instellingen,

Maatschappij.
WERELDLIJKE ARM. Zie Weerspannige geestelijken.
WEST-IN DIE. Zie Curacao. Suriname.
WETGEVING. (Nederlandsche) Opheffing van den exceptionelen
toestand in Limburg. 42 Januarij 1841. VI 249. Wetten en verordeningen in Limburg. 26 Mei 4841. VI 261.40 October 4844. VI 270.
Tiendregt. 9 Februarij 1847. VIII 270. Zie Grondwet. Octroo Jen.

Oost-Indie.
WILLEMSE. (J. C.) Referendaris bij het Departement voor de
Zaken der R. K. Eeredienst. Ad interim belast met het inwendig

beheer en de zorg voor de dienst der uitgaven bij dat Departement.
20 December 4844. VII 341. 29 Junij 1853. X 258. Benoemd tot
Secretaris-Generaal. 27 December 4854. X 343.

WIJKERSLOOTH van SCHALKWIJK (C. L. Baron Van) Stichting van R. K. Militairen -Weezen. 16 Julij 4852. X 226. Stichting
tot opleiding van geestelijken voor de Kolonien. 6 December 1852.

X 239.

z.
ZAMENLEVINGEN. Zie Geestelijke Vereenigingen. Kloosters.
ZEDELIJKE LIGCHAMEN. Regtsbevoegdheid. 42 December 4843.
VII 305. 44 April 4846. VIII 242. 45 Junij 1849, 1X 257. 25 September 4849. 1X 262. Vrijdom van buitengewone belastingen op de
bezittingen. 6 Maart 1844. VII 314. Verbindbaarheid der Kerkelijke
Reglementen. 2 Januarij 1846. VIII 231. 29 Mei 1846. VIII 245. 7
October 1847, VIII 318. 17 November 4848. 1X 220. 4b Februarij
4849. 1X 241. 3 October 4849. IX 264. Boeten en straffen. 29 December 4846, VIII 264. 28 December 4849. 1X 271. 2 April 4850.
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IX 295. 30) September 1850 IX 317. Eigendom. 2 October 1849.
IX 263. Bestuurders van een gemeentelijk zieken-gasthuis. 25 April
1851. X 204, Diakonien. 30 December 1851. X 215, Zie Doode
hand. Kerkelijke gemeenten. Yereenigingen.
ZEELAND. (Provincie) Enclaves van Belgische parochien. 5 Julij
1841. VI 265. 49 Julij 1841. VI 267. Hoofdelijke omslagen der
burgerlijke gemeenten. 12 Januarij 1844. VII 310. Armbestuur. 6
Januarij 1847. VIII 267. Reglement op het begraven van lijken. 24
Julij 1849. IX 259. Zie Breda (Apostolisch Vicariaat). Breda ,Bisdom), Gent (Bisdom). Haarlem (Bisdom). Kerkfabrieken.
ZEEUWSCH GEDEELTE des Bisdoms van Gent. Gevoegd bij het
Vicariaat van Breda. 19 April 1841. VI 259. 5 Julij 1841. VI 265.
19 Julij 1841. VI 267. Zie Breda (Apostolisch Vicariaat) Kerkfabrieken,
ZEGELREGT. Magtiging van Kerk- en Armbesturen. 20 April
4842. VI 314. 49 October 1844. VII 325. 11 November 1844. VII
328. Verschillende vrijstellingen en verpligtingen. 3 October 1843.
VII 290. 1 Mei 1844. VII 319. 26 Februarij 1845. VII 350. 9 Maart
1845. V11 351. 20 November 1846. VIII 259. 26 Junij 1849. IX 258.
Bezoldiging van Kosters. 48 Junij 4844. VII 321. Attestatieo de vita.
4 Julij 1844. VII 324 Stukken voor het opnemen van behoeftigen
en kinderen. 13 Februarij 1845. VII 347. 28 November 1848. IX
222. Certificaten van huwelijks-voltrekking. 6 Maart 1845. VII351.
Geldleening van Kerkbesturen. 6 Maart 1845. VII 354. Mandaten
voor subsidien. 18 April 1845. VII 352. 26 April 1847. VIII 287.
Acten van aanbesteding, verpachting, verkoop enz. 6 Januarij 1846.
VIII 232. Zie Registratie- regten.
ZIELMISSEN. Testamentaire beschikking. 10 Februarij 4854, X
305. Zie Legaten. Successie (Regt van).
Zitplaatsen in de kerken. Eigendom. 6 Junij 1851. X 207. 4
Februarij 1854. X 304. 19 Julij 1854. X 324. `Lie Kerken.
ZON- EN FEESTDAGEN aan de openbare Christelijke godsdienst
gewijd. Tweede Kersdag. 29 Junij 1841. VI 264. 7 December 1841.
VI 277. Eerste Kersdag, 5 April 1842. VI 308. Tweede Paaschdag.
3 October 1843 VII 292. 24 Junij 1845. VII 359. Jaarlijksche
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herinnering aan de wet van 1 Maart 1815. 29 Junij 1844. VII 323.
Dagvaarding op Zondag. 17 December 1844. VII 340. Het bespelen
van een muzijk-instrument. 11 Februarij 1845 VII 347. 3 Maart
1845. VII 350. Spelen met centen op den publieken weg. 23 December 4845. VII 393, Malen van korenmolens. 20 Augustus 4846. VIII
250. 49 November 1850. IX 321. Hemelvaartsdag. 4 Mei 1847.
VIII 288. Doorschutting van vaartuigen aan sluizen. 9 Maart 1849.
IX 243. Herbergen. 19 Maart 1850. IX 293. Tweede Pinksterdag.
29 Maart 1850. , IX 293. Aangenomen - werkboeten. 18 April 4851,
X 203. Jagen op feestdagen. 4 September 4851, X 210. 9 December
1851. X 213. Arbeid van knechts. 4 September 1852. X 231 Sluiting
van herbergen. 14 December 1852. X 243.

ZUIDHOLLAND (Provincie). Bemerkingen over Onderwijs en Armbestuur 29 November 1844. VII 331. 24 November 1845. VII 380.

25 Mei 1847. VIII 290. Huishoudelijk schoolreglement. 4 Mei 1846.
VIII 244. Gewone begrafenisregten. 25 Januarij 1848. IX 169.
ZUSTERS van Liefde. Toegelaten. 22 Junij 4844. VII 321. Erkenning der te Tilburg gevestigde Vereeniging. 25 Maart 4848. IX 174.
Zie Geestelijke Vereenrgingen.

ZWIJSEN (Joannes). Erkenning als Bisschop van Cerra i, p. i. en
Coadjutor van den Apostolisehen Administrateur van het Vicariaat
van 's Hertugenbosch. 25 Februarij 1842. VI 301. Erkend als ViceSuperior der Hollandsche Zending ad interim. 24 September 1847.
VIII 317. Benoemd tot Kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw. 10 Mei 1849. IX 255 Benoemd tot Aartsbisschop van
Utrecht er, Apostolisch Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch. 28 Mei 1853. X 256. 21 September 1853. X 267. 29 September 1853. X 272. Zijne vestigingsplaats. 3 November 1853. X
278. Zie 's Hertogenbosch (Apostolisch Vicariaat). 's Hertogenbosch
(Bisdom). Utrecht (Aartsbisdom).
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