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DER

ROOSCll KATHOLIJKE EEREDIENST.

ZESTIENDE JAARGANG.
1862.
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TE ' S GRAVENHAGE,

BlJ GEBROEDERS J. & li. VAN LANGENIMSEN.

1861.

EERSTE HOOFDSTUK.

ROOSCII KATIIOLIJK KERKWEZEN
VAN HET

KOMNGRIJK DAR NEDERLANDEN,

De elf provincien van het Koningrijk der Nederlanden maken
eene kerkelijke provincie uit, welke, door Z. H. Paus Pius IX,
bij breve van den 4 Maart 1853, is ingesteld en e'en Aartsbisdom
met vier daaraan onderhoorige of suffragaan-bisdommen bevat,
namelijk :
Het Aartsbisdom van UTRECHT.
HAARLEM.
» Bisdom

»

'S HERTOGENBOSCH.
BREDA.
ROERMOND.

De zamenstelling en inrigting met de hoofd bestanddeelen dezer
vijf diocesen, vindt men in de vorige Jaargangen van dit Handboekje omschreven.
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Sedert 1 October 1860 tot 30 September 1861, heeft de indeeling van het kerkelijk grondgebied de nagemelde veranderingen ondergaan :
In het Aartsbisdom van

UTRECHT

is het getal der openbaar erkende kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten) , met één vermeerderd , door de
oprigting der parochie Meppel , welker grondgebied onder
Steenwijk behoorde.
In het Bisdom van 'S HERTOGENBOSCH
is het getal der erkende Rectoraten met één vermeerderd, doordien de algemeene hulpkerk te Tilburg tot Rectoraat onder de
parochie van den H. Dionysius aan het Heyke aldaar, is ingesteld.
In het Bisdom van BREDA
is het getal der kerkelijke gemeenten met één vermeerderd, door
de oprigting eener nieuwe parochie te Axel, welker grondgebied
vroeger onder Zuiddorpe en ter Neuzen behoorde.
In het Bisdom van ROERMOND
is de succursale kerk te Venray tot pastorij der 2. klasse vers
heven.

Op den

1

October 1861, bedroeg het getal der OPENBAAR

ERKENDE KERKELIJKE GEMEENTEN (Parochien en openbare Recto-

raten) en dat harer bij- en hulpkerken en openbare kapellen,
deekenaats•gewijs, in elke diocees, als volgt:
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11
Provinciesgewijs verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkelijke gemeenten (Parockien en openbare Rectoraten)
met hare bij- en hulpkerken en openbare kapellen, als volgt :
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Het getal KERKGEBOUWEN voor de openbare dienst bestemd
en als zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1861 in de gezamenlijke Diocesen :

Parochie-kerken.

. 894

Rectoraat-kerken

.

32

Bijkerken .

20

Parochiale hulpkerken .

13

Openbare kapellen der parochien .

89

Algemeene hulpkerken (1) . .

4

Totaal .

. 1,052

Als niet voor de openbare dienst bestemde kerken en kapellen
worden beschouwd, de zoodanigen, die behooren aan communiteiten en gestichten van godsvrucht, liefdadigheid, onderwijs,
enz. Deze gebouwen en de daarin opgerigte bijzondere Rectoraten zijn in de bovenstaande tabellen niet begrepen.

Het PERSONEEL DER DIENSTDOENDE GEESTELI3KIIEID van de vijf
diocesen der kerkelijke provincie, bestond op 1 October 1861
uit 1798 Priesters, die in openbare bediening geplaatst en in
hunne hoedanigheid openbaar erkend zijn.
Dat getal verdeelt zich, naar eiken rang, dioceesgewijs, als
in de volgende tabel is aangetoond:

(1) Deze algemeene hulpkerken zijn als zoodanig openbaar erkend. Zij zijn
gevestigd: 2 te Amsterdam, 1 te 's Hertogenbosch en 1 te Breda.
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Algemeen totaal (*) 420 371 465 172 370 1798
(*) Twee der Hulpbisschoppen, 3 Vicarissen-Generaal, de Proosten, 37 Kanoniken en 61 Dekens, bekleeden tevens andere geestelijke betrekkingen; waarom
het getal der in dat geval verkeerende titularissen, slechts eens in het algemeen
totaal is medegeteld.
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Het getal der in de parochien dienstdoende geestelijken , ver
deelt zich provinciesgewijs, als volgt:
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Drenthe

De NIET IN OPENBARE GEESTELIJKE BEDIENING GEPLAATSTE
PRIESTERS, dienstdoende in de bijzondere Rectoraten, opgerigt
voor communiteiten , of in gestichten van godsvrucht , liefdadigheid, onderwijs, enz., zijn in de bovenstaande tabellen
niet opgenomen. Hun getal is afwisselend en niet officieel bekend.
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OPGAVE der

GEBOORTE-JAREN

van de dienstdoende

Geestelijken in de Parochien der
BISDOMMEN,

NEDERLANDSCHE

opgemaakt onder dagteekening van den

1 Julij 1861.
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De EMERITI VERKLAARDE PRIESTERS, die in het genot van
pensioen zijn gesteld, maakten op 1 October 1861 een getal

uit van 1l1, hetwelk zich , naar hunne laatst bekleede betrekking, dioceesgewijs verdeelt , als in de volgende tabel is
aangetoond:
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Het getal der gedurende het jaar 1860 OVERLEDENE GEEttELUJKEN , welke in hun leven eene openbare kerkelijke bediening

hebben bekleed , bedroeg in iedere diocees , als volgt :

In bediening. Buiten bediening.
UTRECHT.

.. 3

4

HAARLEM

. 8

5

'S HERTOGENBOSCH

. 8

1

BREDA .

. 2

1

ROERMOND .

. 6

3

27

14

. 41

Totaal -

Gedurende het tienjarig tijdvak van 1851-1860 bedroeg het
getal der overledene geestelijken in iedere diocees, als volgt :

lot

UTRECHT ..
HAARLEM

95

'S HERTOGENBOSCH.

91

BREDA. .

42

ROERMOND .

.

92

423
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Het ZIELENTAL der Roomsch Katholijke bevolking op 1
Januarij 1860, berekend (1) naar de feitelijke bevolking der gemeenten, bedroeg in ronde getallen, nagenoeg:
Diocesen.

UTRECHT .

Provincien.

Zielen.

Gelderland ..
Zuidholland. .
Noordholland .
Utrecht . •
Friesland. .
Overijssel .
Groningen .
Drenthe ..

99.000
4.000
9.500
59.500
22.500
74.000
15.000
4.000
287.500

.

Zuidholland.
Noordholland . .
Zeeland . . . .

. 147.000
. 140.000
. 10.000
------ 297.000

' S HERTOGENDOSCH.

Noordbrabant . .
Gelderland . . .

. 259.500
. 53.000
------ 312.500

BREDA. .

Noordbrabant .
Zeeland . . .

. 103.500
. 32.000
-- 135 500

HAARLEM

ROERMOND

.

Limburg. .

. 210.000
Totaal .

. 1,242.500

(1) Daar de uitkomsten der algemeene volkstelling, welke onder dagteekening
van den 31 December 1859 heeft plaats gehad, nog niet volledig zijn opgemaakt,
heeft men de opgaven, uit de bevolkings-registers van 1859 getrokken, als nog
bij deze berekening gevolgd.
2

26
Dit totaal verdeelt zich per provincie, als volgt:
Noordbrabant .

. 363.000

Gelderland . .

.

152.000

Zuidholland .

.

151.000

Noordholland .

. 149.500

Zeeland .

.

Utrecht .

42.000
59.500

Friesland

.

22.500

Overijssel

74.000

Groningen .

15.000

Drenthe ..

4.000

Limburg. .

210.000

Totaal . . . 1,242.500

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

Het getal der COMMUNICANTEN, hetwelk in 1855 bedroeg
840.493, was in 1860 geklommen tot 868.402.
Dit laatste getal verdeelde zich per diocees, als volgt:
Aartsbisdom van

195.873
185.830
'SHERTOGENBOSCH. 232.180
99.600 (1)
154.919
UTRECHT . . .

HAARLEM . . •

Bisdom

BREDA .

ROERMOND . . .

(1) Hieronder zijn begrepen 1585 Communicanten, die hoezeer binnen het
grondgebied van deze diocees woonachtig, echter, bij gemis aan eigen kerken,
in Belgische grensgemeenten parochieeren.
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De DOORLOOPENDE VERSTREKKINGEN UIT ' SRIJKS KAS toegekend,
ten behoeve van het personeel der dienstdoende geestelijkheid ,
in de vijf diocesen, bedroegen in October 1861, als volgt :
Aartsbisdom van

UTRECHT.

2,500.00
den Aartsbisschop.
f
N
1 Secretaris ..
400.00
N
5 Professoren .
2,000.00
N
1,464,00
Bureau. en administratiekosten
242 Pastoors en 3 Rectors. i, 111,391.47
Jaarwedden
van
146 Kapellaans. . .
. ij 16,201.00

Jaarwedden van

f 133,956.47

Bisdom van HAARLEM.
den Bisschop .
1 Secretaris. .
5 Professoren .
Bureau- en administratiekosten . .
187 Pastoors en 1 Rector .
Jaarwedden van
131 Kapellaans
Vaste jaarlijksche som aan eene kerk . .

Jaarwedden van

2,500.00
400.00
2,000.00
1,128.00
86,375,00

f

N
N

il

N
N
H

600.00

d

f

110,403.00

Bisdom van 's HERTOGENBOSCH.
f
den Bisschop
1 Secretaris .
N
7 Professoren
M
Bureau- en administratiekosten .
Jaarwedden
223 Pastoors en 4 Rectors.
en
196 Kapellaans. . .
Competentien van
8 Kerkelijke bedienden .

Jaarwedden van

N

N

N

N

2,500.00
400,00
2,800.00
1,338.00
94,038.392
22,994.17
403.85

f 124,474.41i

28
Bisdom van BREDA.
den Bisschop .
1 Vicaris-Generaal .
Jaarwedden van
1 Secr'etar'is ..
4 Professoren .
Bureau- en administratiekosten .
80 Pastoors en 1 Rector
Jaarwedden en
65 Kapellaans .
Competentien van

^

2,500.00
800.00
400.00
1,600.00
480.00
40,346.61
7,076.05

f

53,202.66

f

H

n
ff

Bisdom van ROERMOND.
den Bisschop (1) . .
1 Secretaris. ..
5 Professoren .
Bureau. en administratiekosten ..
5 Heele à . . f 200
Beurzen.
100
8 Halve M . .
7 Pastoors der 1° kl. à f975
7
.2.a.-650
il

Jaarwedden van

Jaarwedden van

f 2,500.00
400.00
O 3,200.00
960.00
u

1,800.00

76,675.00
3 Desservanten . , „ - 500
143 ,
- 400
22 Vic.-Dess. (Rect.) N - 300
164 Vicarissen . . . . - 235 „ 38,540.00
f

Algemeen totaal .

124,075.00

. f 546,111.542

(1) De Bisschop geniet, uit de Provinciale fondsen van het Hertogdom Limburg, Bene bijdrage van f 350 'sjaars, in de kosten van de Bisschoppelijke
woning.
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De jaarlijksche TOELAGEN, die aan sommige plaatselijk dienstdoende geestelijken van 's Rijkswege over 1860 zijn verstrekt
voor de geestelijke bediening der R. K. MILITAIREN en GEVANGENEN , beliepen per diocees , als volgt :

Totaal

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE MILITAIREN.

UTRECHT .

.

15

HAARLEM .

.

19

,,,

"1,440.00

'S HERTOGENBOSCH . . 7

.

# 600.00

BREDA . .

7

ff

p 612.66

3

,.,

p 472.00

ROERMOND.

.

.

.

Geestelijken f

51

f

1,125.00

4,249.66

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE GEVANGENEN.

9 Geestelijken f 1,170.00

UTRECHT .

.

HAARLEM .

. 11

' S HERTOGENBOSCH .
BREDA . .
ROERMOND .

.

2,375.00

if

ij

2

.

p 446.00

1

.

.•

1

.•

. 100.00

Totaal . . 24

30.00

f 4,121.00

30
De PENSIOENEN uit 's Rijks kas aan de EMERITI verklaarde
geestelijken verstrekt, bedroegen op 1 October 1861, als volgt:
Diocees.

Getal.
28 .
L8 .

.f

' S HERTOGENBOSCH . . 27 .
5 .
ROERMOND . .
23 .

,l

UTRECHT ..
HAARLEM ..
BREDA ..

Bedrag.
12.149
13.519
12.255
2.094
10.515

Totaal . . . 111 . . . . f 50.53,2

De in 1860 uit 's Rijks kas verstrekte SUBSIDIEIJ , voor den
opbouw of verbetering van kerken en pastorijen, zijn 21 in
getal en bedragen te zamen f 24.100. Zij verdeelen zich, als
volgt :
Diocees.

Getal.
6
7
I
1
6

UTRECHT ..
HAARLEM . .

.

' S HERTOGENBOSCH .
BREDA ..
ROERMOND •

Bedrag.
. f 6.250
9.100
1.250
„ 1.500
,, 6.000
,I

N

.

In datzelfde jaar zijn er 8 SUBSIDIEN tot een gelijk einde uit
de Provinciale fondsen verleend, als :
Getal.
2
3
2

Diocees.
UTRECHT .
HAARLEM .
ROERMOND.

Totaal .

.

7

.

.

.

#

Bedrag.
1.450
1.800
2.000

f

5.250

f
„
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PERSONEEL
DER

SIM?Mantuan

(l)

VAN HET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

AARTSBISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. JOANNES ZWIJSEN, Kommandeur der Orde
van den Nederlandschen Leeuw, enz. Resideert op den huize
Gerra, gemeente Haaren bij 's Hertogenbosch.
ADJUTOR VAN DEN AARTSBISSCHOP

en
VICARIS—GENERAAL.

Mgr. Andreas, Ignatius, Schaepman, Bisschop van Hesebon in
partibus in fidelium, Proost van het Metropolitaan -Kapittel , en
Pastoor te Utrecht.
SECRETARIS VAN HET AARTSBISDOM.

Bernardus te Braake.
(1) Het teeken OA of 4 achter sommige namen geplaatst, geeft te kennen
Ridder (Ier Orde van den Nederlandschen Leeuw, of Ridder der Orde van de
Eikenkroon.
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METROPOLITAAN—KAPITTEL.

PROOST.

Mgr. At J. Schaepman, Bisschop van Hesehon, enz.

KANONIKEIiT.

Geheim Kamerheer van Z. H. Paus
Pius IX, Ridder der Orde van Isabella la Catholica, te Arnhem.
W. II. A. van Bijlevelt *, Deken van maarden en Pastoor te
Maarssen.
Deken van Arnhem en Pastoor aldaar
T. Brouwer,
(II. Walburgis.)
President van het Seminarie te RijsenF. P. van de Burgt,
burg.
W. 31. de Jong,
Rustend Pastoor te Utrecht.
Pastoor te Abcoude.
J. G. Boots,
p Utrecht (II. Maria•)
J. J. Putman,
,,
,,
ij
(H. Martinus )
H. B. Kok,

J. 1-tillemsen,

DEKENS.

Dekenaat.
Utrecht.
A lmelo.
Amersfoort.
Arnhem.
Culenborg.
Deventer.
Doesborgh.

A. J. Schaepman, Bisschop van Hesebon, enz.
G. Binkhorst,
Pastoor te Denekamp.
d
n Eemnes.
W. de Beer,
T. Brouwer, Kanonik, enz. ij Arnhem.
L. C, Veithuijsen, Pastoor „ Wijk bij Duurstede.
« Deventer.
J. M. Beltman,
ri
,, Duiven.
J. Westerman,
N
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f. H. Nijkamp , Pastoor te Uift.
Groento.
« Groningen.
Gron.en Assen. F. W. A. Jansen, a
^^
« Sneek.
H. Kamp,
Neerenveen.
„
. Harlingen.
Leeuwarden. T. P. Jorna Ap ,
^' Houten.
W. H. J. Robert,
Montfoort.
W.
H.
A.
van
Bijlevelt
414
, Kanonik enz. te
Naarden.
Maarssen.
H. G. van Coeverden, Pastoor te Enschede.
Oldenxaal.
.
N Zutphen.
H. R. Huberts,
Zutphen.
Zwolle. H. van Kessel ,A , Geheim Kamerheer van Z. H.
Paus Pius IX en Pastoor te Zwolle (UU. Maria
Hemelvaart.)
Pl

AARTSBISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling : Rijsenburg onder Driebergen.

F. P. van de Burgt, Kanonik.
J. W. S. van Egeren.
W. G. van Vuuren.
G. M. Jansen.
J. Menting.

President.
Professoren.

Underat'deeling: Culenborg.

A. J. Verhoeven.
P. G. Bongaerts.
J. B. G. van Meurs.
A. van Gestel.
C. J. Orntzigt.
A. Duffels.
J. Herraets.
A. van Lommel.

Regent.

Professoren,
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.

De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten
(Parochiën en openbare Rectoraten) van het Aartsbisdom van
UTRECHT, bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken , met aanwijzing van de Dekenaten en het aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in iedere
Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken ,
hunne betrekking (2), het jaartal hunner benoeming
tot die betrekking, en eindelijk het bedrag
van de Rijks jaarwedde aan elke betrekking
verbonden; een en ander opgemaakt
in de maand October 1861.
AALTEN. M. Helena.) Groenlo. 524. -- H. Hoogveld. p. 1861.

f

500.

ABCOUDE. (H. Cosmas en Darnianus.) Naarden. 525. — J. G.

Boots p. 1845.

f

300.

ACHTEVELD. (H. Joseph.) Amersf. 716. .– W. van Geyn. p. 1825.

f 400.
ALBERGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 850. — J. Warger, p. 1825.

f 400.

J.

van Schooten. k. 1856. f 100.

ALMELO. (II. Georgius ) Almelo. 918. — R. Janssen. p. 1856.
f

600. J. Bonekamp.

k.

1860. f 100.

(1) Het getal communicanten is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapetlaan en Adsistent is aangeduid
door de letters p, r, k en a.
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AMELAND. (H. Clemens.) Leeutvard. 180. -- 0. A. Scholten.

j.

1859. f 600.
AMERSFOORT. (H. Maria Hemelvaart.) Amersf. 1650. - J. G.
Wennekendonk. p. 1843. f 600. H. te Vaarwerk. k.
1856 f 100. H. Lowes. k. 1858. f 100.
AMERSFOORT. (H. Franciscus Xaverius.) Amersf. 2247. - H.
Blom. p. 1844. f 600. W. P. C. Holland. k. 1856.
f 100. P. J. Tassel. k. 1857. f 100.
ANGERED. (8. Bavo.) Arnhem. 602. - W. Versteeg. p. 1844.
f 400.
ANKEVEEN. (H. Martinus.) Naarden. 494. - G. van Dijk. p.
1848. f 400. H. Peet. k. 1857. f 100.
APELDOORN. (H. Maria Hemelvaart.) Deventer. 516. - T. H.
te Boekhorst. p. 1846. f 500. E. Brugmars. k.1857. f 100.
) Rectoraat onder ZANDBERG.
APELER-KANAAL (TER) (H
A. H. Timans. r. 1860. f 300
APPINGADAM. (H. Nicolaus.) Gron. en Assen. 276. -- A. P. Hendriks. p. 1854. f 600.
ARNHEM. (H. Walburgis.) Arnhem. 4150. -- T. Brouwer. p.
1848. f 600. F. H. A. Reigers. k. 1853. f 150. H. A.
J. Peters. k. 1857 . f 150. J. M. van Oppenraaij. k.
1859. f 150.
ARNHEM. (H. Eusebius.) Arnhem. 2600. - J. H. van Basten
Batenburg. p. 1858. f 600. H. Hoogenboom. k. 1858.
f 150. R. van Rooijen. k. 1859. f 150.
ASSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 225. - G. J.
van Hamelen. p. 1853. f 800.
AVEREEST. (H. Vitus) Zwolle. 852. - J. Schuttelaar. p. 1844.
f 800. Zie OMMERSCHANS.
BAAK. (H. Martinus.) Zutphen. 922. - W. Verwey. p. 1831.
f 400. A. B. van den Bosch. k. 1857. f 100.
BAARN. (H. Nicolaus.) Amersf. 420. -- J. H. Nieuwenhuis. p.
1855. f 400.
BARBUIZEN. (If. Oduiphus.) Heerenv. 413. - J. Steenhof. p. 1857.
f 400.
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(H. Ludgerus) Heerenv. 393. - T. L. F. Houtman. p.
1856. f 500.
BARNEVELD. (H. Catharina.) Amersf. 170. - G. J. Laarberg.
p. 1835. f 400.
BEDUM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 275. -- M. J.
Bock. p. 1831. f 400.
BEEK. (H. Martinus.) Doesborgh. 448. - C. Burgers. p. 1841. f 400.
B E EST. (H. Kruisverheffing.) Culenb. 555. - W. J. Putman. p.
1852. f 300.
BEKKUM. (H. Blasius.) Oldenz. 550. - G. Eppink. p. 1854. f 600.
BELTRUM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo. 726. - J. B. van Oy.
p. 1853. f 400.
BEMMEL. (H. Donatus.) Arnhem. 1270. -- F. P. J. Ceurvorst. p.
1860. f 400. E. Geerdink. lc. 1860. f 100.
BENSCROP. (H. Victor.) Montfoort. 364. - W. Beukeboom. p. 1843.
f 300.
BLARICUM, (H. Vitus.) Amersf. 619. - G. llilhorst. p.1861. f 400.
BOLSWARD. (H. Franciscus.) Leeuward. 770. - J. C. Hondvorst.
p. 1861. f 600. C. Bordenave. k. 1861. f 100.
BOLSWARD. (H. Martinus.) Leeuward. 582. - G. J. Heuveldop.
p. 1856. f 600.
BoRCULO. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 192. -- E. P. Fornier.
p. 1856. f 400.
BORNE. (H. Stephanus.) Oldenz. 1104. -J. F. Warnink.p. 1849.
f 400. J. H. Stroot. k. 1853. f 100.
BORNERBROEK. (H. Stephanus.) Oldenz. 620. -- W. Kemerink. p.
1829. f 400. H. A. Schneider. k. 1858. f 100.
BREDEVOORT. (H. Georgius.) Groenlo. 228. - A. te Welscher.p.
1848. f 400.
BREUKELEN. (H. Joannes.) Naarden. 700. - H. Jongbloed. p.
1839. f 400. A. Vreeswijk. k. 1860. f 100.
BRUMMEN. (H. Andreas ) Zu t phen. 445. - G. Roelofs. p. 1860.
f 400.
BuNN1K. (11. Barbara.) Montfoort. 710. - N. J. Konings. p.
1858. f 400. N. N. k. f 100.
BALK.
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BUREN. (H. Gregorius.) Culenb. 229. - J. Baale. p. 1845. f 550.

BussLoo. (H. Martinus.) Zutphen. 280. -- A. Heijdendalll. p.
1847. f 400.
BUSSEM. (H. Vitus.) Naarden. 625. - J. van den Brink. p. 1836.
f 400.
BuURZE. (H. Maria.) ()Rienzi 272. - H. Krabben p. 1860. f600.
COEVORDEN. (ff. Willibrordus.) Zwolle. 545. - F. Schreurs. p.
1853. f 600. C. van Hout, a. 1861.
COLMSCHATEN (H. Nicolaus.) Deventer. 617. - J. H. Koestal. p.
1852. f 600.
COTHEN. (H. Petrus en Paulus.) Culenb. 517. - P. J. Romijnders.
p. 1857. f 400.
CULENBORG. (H. Barbara.) Culenb. 1911. - P. Jacobs, p. 1856.
f 600. J. Sanders. k, 1860. f 100. W, van Ham. k.
1860. f 100.
DALFSEN (H. Cyriacus.) Zwolle. 468. - J. D. L. Muller. p.

1859. f 400.
DELDEN. ( H. Blasius.) Oldenz. 1247. -- E. A. Geerdink, p.1828.

f 400. F. J. T. Ellerbeck. k. 1855. f 100.
DELFZIJL. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 115. -- P. van der Meer.

p. 1861 f 600.
DENEKAMP. (H. Nicolaus.) Almelo. 1585. -- G. T. B. Binkhorst.

p. 1829. f 400. H. Schartman. k. 1854. f 100. 'Ii. J.
Boermans. k. 1860. f 100.
DEtrRIVINGEn. (H. Plechelmus ) Oldenz. 1450. -- E. C. J. Bloemen.
p. 1836. f 400. A. J. Riegers. k. 1854: f 100.
DEVENTER. (H. Lebuinus.) Deventer. 245U. - J. M. Beltraan. p.
1844. f 600 J. Verhoef. k. 1860. f 100. I. A. ten
Hagen. k. 1860. f 100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doesborgh. 2135. - A. Hulshof. p. 1851.
f 400. F. de Jong. k. 1$55. f 100. A. Albers. k. 1860.
DIEREN.

f 100.
(H. Maria Hemelvaart.) - Bijkerk te STEEG. (H.
Maria Hemelvaart.) - Zutphen. 624. -» F. Raats. p.
1836. f 400.
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DINXPERLO. (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 661. -- B. F. Ter-

windt. p. 1857. f 400.
DOCKUM. (Fl. Martinus.) Leeuward. 402. - N. Molenaar. p.

1854. f 400.
DOESBORGH. (H. Martinus.) Doesborgh. 1382. - J. H. Clercx. p.

1830. f 600. M. A. van Crimpen. k. 1857. f 100.
DOETINCREM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo. 682. - H. B. A.

Berendsen. p. 1857. f 600. J. A. M. Zwarts. k. 1861.
f 100.
DOORNENBURG. (H. Martinus.) Arnhem. 805. - P. H. L. Hen.
driksen. p. 1860. f 400. J. W. D. Peelen. k. 1861.
f 100.
DREMPT. (H. Joannes Evangelist.) Zutphen. 522. - J. A. Otten.
p. 1859. f 400.
DRIEL. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 484. - T. P. Daems. p.
1857. f 400.
DRONRIJP. (H. Maria Geboorte.) Leeuward. 360. R. J. de Faber.
p. 1829. f 400.
DUISTERVOORDE. (H. Martinus.) Deventer. 864. - F. A. Rekvelt.
p. 1861. f 400. J. Beernink. k. 1861. f 100.
DUIVEN. (H. Remigius.) Doesborgh. 640. - J. Westerman. p.
1858. f 300. J. W. van Groen. k. 1857. f 100.
EEMNES. (H. Nicolaus.) Amersf. 629. -- W. de Beer. p. 1841.
f 400. W. van Kats. k. 1860. f 100.
EIBERGEN. (H. Mattheus) Groenlo. 798. - J. T. W. Visser. p.
1845. f 400. J. H. Hofman. k. 1861. f 100.
EIDEN. (H. Lucas.) Arnhem. 505. - G. L. van Lith. p. 1854.
f 400.
ELST. (H. Werenfridus.) Arnhem. 1230. - M. Roelofsen. p.
1828. f 400. J. de Haan. k. 1860. f 100.
ENSCHEDE. (H. Jacobus-.) Olden: 1530. - H. G. van Coeverdèn.
p. 1837. f 600. J. H. van Leusden. k. 1854. f 100. P.
E. L: Bosman. k. 1860. f 100.
ENTER. (Fl. Antonius Abt.) Deventer.- 625. - T. Kock. p. 1836.
r 00.
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ÉTTEN. (H. Martinus.) Groenlo. 705. - T. Bisseling. p, 1840.
f 400. A. J. Thelink. k. 1859. f 100.
EVERDINGEN. (H. Petrus en Paulus.) Culenb. 400. - H. J. de

Bruin. p. 1861. f 400.
FRANEKER. (H. Franciscus.) Leeuward. 853, -- W. van Asveld.

p. 1858. f 600. B. G. Schuurs. k. 1855. f 100,
FREDERIKSOORD. (H. Joannes.) - Rectoraat onder STEENWIJKERWOLD. - H. A. Meijer. r. 1854. f 900.
GEESTEREN. (H. Pancratius.) Almelo, 914. - 3. Rientjes. p.

1852. f 400. G. J. Boerenbrink. k. 1858. f 100.
GELLICUM. (H. Maria Geboorte.) Culenb. 183. -- R. Jonkman.

p. 1846. f 300.
GELDRINGEN. (H. Martinus.) - Bijkerk te MECHELEN. (H. Mar-

tinus.) -- Groenlo. 1080. - H. J. Harperink. p. 1846.
f 400. A. Kerkhof. k. 1853. f 100.
GENT. (H. Martinus.) Arnhem. 1288. - J. W. van Leugen. p.
1861. f 400. J. van der Heijden. k. 1860. f 100.
GOOR (H. Petrus en Paulus.) Deventer. 800. - H. J. A. Bloemen.
p. 1845. f 500. G. 1. J. Nieuwenhuis. k. 1861. f 100.
GORINCHEM. (H. Maria Ontvangenis.) Culenb. 1700. - L. J.
Straman. p. 1857. f 400. A. L. Brunott. k. 1861.
f 150. W. van Hemert. k. 1859.
GROENLO. (H. Calixtus.) Groenlo. 2148. - J. W. Boschker. p.
1843. f 400. L. Bauer. k. 1859. f 100. E. J. A. Reigers.
k. 1860. f 100.
GROESSEN. (H. Andreas.) Doesborgh. 792. - H. Wienholts. p. 1852.
f 300. G. Hartman. k. 1861. f 100.
GRONINGEN. (H. Martinus.) Gron. en Assen. 3300. - F. W. A.
Jansen. p. 1844. f 600. J. C. Hamers. k. 1855. f 100.
G. J. Volkering. k. 1857. f 100.11.D. Brenninkmeijer.
k. 1859. f 100. N. N. k. f 100.
HAAKSBERGEN. (H. Pancratius.) Oldenz. 1556. - H. Wiegink.
p. 1841. f 400. J. IIogeman. k. 1861. f 100.
HAARLE. (H. Sebastianus.) Deventer. 652. - B. Vos. p. 1854. f 400.
N. N. k.
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(II. Joseph.) Amersf. 682. - H. ten Brink.p. 1851.
f 300.
HARDERWIJR. (H Martinus.) Amersf. 400. -- J. Beekman. p. 1859.
f 430.87.
HARLINGEN. (H. Michaël.) Leeuward. 1060. -- T. P. Jorna Op.
p. 1822. f 400. J. C. Gast. k. 1860. f 100.
HARMELEN. (H. Bavo ) Montfort. 674. -- P. van Roggen. p.
1861. f 400. H. Leurink. k. 1861. f 100.
HASSELT. (H. Stephanus.) Zwolle. 190. - C. A. A1Perink. p.
1852. f 600.
HEEG. (H. Joseph.) Heerenv. 183. - J. B. J. Lunter. p. 1850.
f 400.
' S HEERENBERG. (l-1. Pancratius.) Duesborgh. 858. -- J. T. Nales.
p. 1860. f 400. G. A. Willemsen. k. 1860. f 100.
HEERENVEEN. (H. Geest.) Heerenv. 560. -- H. H. Bergmann. p.
1858. f 500.
HEETEN. (H. Maria Ontvangenis.) Deventer. 860. - A. Tempelman. p. 1853. f 400. J. Peperkamp. k. 1860. f 100.
HMO. (H. Maria Hemelvaart). Zwolle. 730. -- 0. A. Spitzen.
p. 1857. f 400.
HELLENDOORN. (H. Sebastianus.) Deventer. 525. - H. F. J. ter
Schouw. p. 1859. f 400.
HENGELO. (11. Lambertus.) Oldenz. 1223. - E. Lohuis. p. 1841.
f 400. N. Huijbers. k. 1858. f 100.
HERTME. (H. Stephanus.) - Bijkerk te SENDERErt. (H. Stephanus.) - Almelo. 523. - L. Heinink. p. 1852. f 400.
HERVELD. (H. Willibrordus.) Arnhem. 690. - H. L. Versteeg. p.
1835. f 400.
HERWEN. (H. Martinus) Doesborgh. 799. - H. J. Terwindt. p.
1840. f 400. F. H. Hondenburg. k. 1861. f 100.
HILYERSIIM. (H. Vitus.) Amersf. 2370. - H. J. Smidt. p. 1857.
f 400. A. T. Hoos. k. 1858. f 100. A. A. H. Gerrits.
k. 1860. f 100.
HOOGLAND. (H. Martinus.) Amersf. 1236. - L. F. Huberts. p.
1854. f 400. W. F. Weitjens. k. 1861. f 100.
HAMERSVELD.
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HOONlORST. (II. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zwolle. 532. -

J. van Dam. p. 1846. f 400.
(H. Bonifacius.) Gron. en Assen. 397. -- E. B.
Crone. p. 1846. f 400.
HOUTEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 480. - W. H. J.
Robert. p. 1843. f 400. G. Kaas. k. 1861.
HUISSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Arnhem. 2220. - T.B. Osten.
p. 1841. f 310.60. G. J. Verwaaijen, k. 1857. f 301.
G. Peters. k. 1857. f 100.
IJSSELMUIDEN. (H. Maria Ontvangenis.) Zwolle. 345. -- W. J.
Vinke. p. 1858. f 400.
IJSSELSTEIN. (H. Nicolaus.) Montfoort. 1480.- A. J. van Bemmel.
p. 1861. f 400. H. J. Pieck. k. 1857. f 100.
IND00RNIK. (H. Joannes de Dooper.) -- Bijkerk te HETEREN.
(11. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) -- Arnhem. 620. A. B. Nales. p. 1848. f 400. M. Maas. k. 1860. 1100.
IRNSUM. (H. Marcus.) Leeuward. 340. --- F. T. Terwisscha van
Scheltinga. p. 1859. f 200.
JOURE. (H. Mattheus.) Heerenv. 404. -- J. H. M. Westers. p.
1858. f 400.
JUTPUAAS. (H. Nicolaus.) Montfoort. 786. - A4 B. Urbanus. p.
1841. f 200. A. F. Zweinenberg. k. 1860. f 100.
KABAUW. (H. Jacobus.) Montfoort. 745. -- H. J. Vislaak. p, 186)
f 300. G. P. Wolff. k. 1861.
KAMERIJK. (H. Hypolitus) Naarden. 363. - J. Scheurman, p.
1848. f 400.
KAMPEN. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 1604. -- H. H. Nieuwenhuis. p. 1861. 1600. H. C. Verheul. k.1859. f 100.
W. J. van de Wiggelaar. k. 1860. 1 100.
KEIJENBURG. (H. Joannes de J)ooper.) -- Bijkerk te HENGELO.
(H. Willibrordus.) - Zutphen. 1199. -- B. Berendsen.
p. 1839. f 400. G. van Woerkom. k. 1855. f 100.
KLARENBEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 290. --- G. B.
Tusveld. p. 1855. f 400.
KLEINE-MEER. (H1. Willibrordus.) Gron. en Assen. 1160. -- G. P.
HOORN. (OP DEN)
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Tusveld van Boxel. p. 1846. f 400. C. T. J. Kempen.
k. 1861. f 150.
KLOOSTERBUREN. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 364. --- H.
Themmen. p. 1849. f 400.
KOCKENGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Naarden. 340. - A. J. F.
Oosterbaan. p. 1859. f 400.
KORTENROEF. (H. Antonius van Padua.) Naarden. 250. -- J. van
den Bosch. p. 1861. f 400.
KUINRE. (H. Nicolaus.) Heerenv, 160. -- J. B. Buter. p. 1844. f 400.
LANGEVEEN. ',H. Pancratius.) Almelo. 313. -- J. T. Smeijers. p.
1858. f 800.
LAREN. (H. Joannes de Doopar.) Amersf. 1435. -- H. H. Tinnebroek. p. 1859. f 400. P. van Lith. k. 1859. f 100.
LATHUM. (H. Martinus.) Doesborgh. 440. - J. H. Havink. p.
1861. f 400.
LATTROP. (H. Simon en Judas.) Almelo. 470. - A. Slutken. p.
1854. f 400.
LEERDAM. (H. Maria Ontvangenis.) Culenb. 94. -- L. T. F. Otten.
p. 1856. f 600.
LEEUWARDEN. (H. Bonifacius.) -- Hulpkerk. (H. Willibrordus.)
Leeuward. 1600. -- H. Bauer. p. 1854. f 600. J. Postma.
k. 1858. f 100. H. J. Stiphout. k. 1859. f 100.
LEEUWARDEN. (H. Dominicus.) Leeuward. 1572. -- J. H. Goossens p. 1854. f 600. H. J. A. van Ewijk. Ic. 1857.
f 100. N. N. k. f 100.
LEMMER. (H. Willibrordus.) Heerenv. 276. - G. Besselink. p.
1838. f 400.
LENT. (H, Maria Geboorte.) Arnhem. 583. - E. Hendriksen. p.
1851. f 400.
LETTELE. (H. Nicolaus) Deventer. 457. -- J. G. Bruns. p. 1856.
f 600.
LICHTENVOORDE. (H. Bonifacius,) Groenlo. 1187. - M. A. Lonink.
p. 1861. f 400. J. van de Burgt. k. 1858. f 100.
LIEDERHOLTHUIS. (11. Nicolaus) Zwolle. 354. -, J. P. van Santen.
p, 1847. f 400.
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LOBITx. (H. Maria Ontvangenis.) Doesborgh. 642. - A. B. Ver-

heij. p. 1844. 1 400.
LOENEN. (H. Antonius.) Zutphen, 367. - F. W. Fornier. p. 1843.

f 400.
LOENERSLOOT. (H., Maria van den berg Carmel.) Naarden. 649. --

H. Uitewaal. p. 1856. f 300. G. Goldewijk. a. 1860.
LONNEKER. (H. Jacobus.) Olden. 843. - L. Reimer. p. 1838.
f 400. N. N. k.
Loo. ( 'T) (H. Antonius Abt.) Doesborgh. 408. - J. Peters. p. 1857.
f 400.
LOSSER. (H. Maria Geboorte.) Oldenz. 1059. -- G. Scholten. p.
1860. f 400. J. Scholtenhave. k. 1855. f 100.
LUTTE. (H. Plechelmus.) Oldenz. 1210. --- J. Geerdink. p. 1837.
f 400. P. van Duynhoven. k. 1858. f 100.
LUTTEN. (H. A lphonsus de Liguori.) Zwolle. 750. -- L. van Hengstum. p. 1859. f 800.
LUTTENBERG. (H. Cornelius.) Deventer. 566. -- N. A. B. Korte.
p. 1857. f 400.
MAARSSEN. (H. Pancratius.) Naarden. 1230. -- W. H. A. van
Bijlevelt *. p. 1833. f 400. L. Vesters. k. 1858. f 1U0.
MAxKUM. (H. Martinus.) Leeuward. 310. - B. C. Heskamp. p.
1857. f 600.
MAURIK. (H. Maria Hemelvaart.) Culenb. 242. -- A. van Schaik.
p. 1855. f 400.
MEPPEL. (H. Stephanus.) Heerenv. (1). H. W. Tennissen. p. 1861.

f 600.
MIJDRECHT. (H. Joannes de Dooper.) Naarden. 1045. -- C. M.
Lonink. p. 1842. f 400. W. F. N. van Rootselaar. k.
1861.

1100.

MONTFOORT. (H. Joannes de Dooper.) Montfoort. 1496. -- J. Wes-

terveld. p. 1855. f 600. A. Kortland. k. 1856. f 100.
P. A. Schreppers. k. 1860. f 100. H. G. van Hout.
k 1861.
(1) Het getal der Communicanten is in dat van Steenwijk begrepen.
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NAARREN.

(H. Vitus.) Naarden. 450. - C. van der Grindt.

p. 1854. f 400.
NETTERDEN. (H. Walburgis.) Groenlo. 263. - J. Rikmanspoel.

p. 1861.
NICOLAASGA• (ST.) (H. Nicolaus.) Heerenv. 440. - J. Faber. p.

1850. f 400.
NIEUWSCHOONEBEEK. (H. Bonifacius.) Zwolle. 460. G. T. Holt-

kamp. p. 1857. f 800.
NIJKERK. (H. Catharina.) Amersf. 632. -- 3. A. Clerex. p. 1848.

f 400.
OLBURGEN. (H. Willibrordus.) Zutphen. 230. -- G. de Reuver.
p. 1848. f 400.
OLDENBROEK (H. biaria Hemelvaart.) Zwolle. 130. - J. Huishof.

p. 1858. f 600.
OLDEMARKT. (H. Willibrordus.) Heerenv. 380. - M. F. Gelink.
p. 1851. f 400.
OLDENZAAL. (H. Plechelmus.) Oldenz. 2303. - J. Beernink. p.

1841. f 400. A. A. Haarmans. k. 1857. f 100. M. G.
Smits. k. 1857. f 100.
OLST. (H. Willibrordus.) Deventer. 678. -- A. Eulink, p. 1858.
f 400.
OMMEN. (H. Brigitta.) Zwolle. (1). T. Brouwer. p. 1861. f 600.
OMMERSCITANS. (H. Vincentius á Paulo.) Rectoraat onder AYEREEST. - J. J. Sletering. r. 1857. f 800. (2).
OOSTERBEEK. (H. Bernulphus.) Arnhem. (3). J. G. H. C. Essink.
p. 1860. f 600.
OOSTEREND. (H. Martinus.) Leeuward. 414. - R. van der Werf.
p. 1829. f 400.
OOSTERROLT. (H. Leonardus.) Arnhem. 495. - J. P. Gerichhausen.
p. 1850. f 500.

(1) Het getal der Communicanten is in dat van Vilsteren begrepen.
(2) Deze jaarwedde komt ten laste der bijzondere begrooting van de Rijks
bedelaars-gestichten.
(3) Het getal Communicanten is in dat van Arnhem (H. Eusebius) begrepen.
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OOSTERWIERUM. (H. Wiro.) Leeuward. 164. - J. A. Ydema. p.

1846. f 400.
OOTMARSUM. (H. Simon en Judas.) - Bijkerk te TILLIGTE.

(LI. Simon en Judas.) - Almelo. 1852. - W. H. A. van
der Linde. p. 1854. f 400. L. van den Bosch. k. 1856.
f 100. J. Bless. k. 1860. f 100.
OUDEN-RIJN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 574. -- J. J.
Keuken. p. 1854. f 400.
OUD-ZEVENAAR. (H. Martinus.) Doesborgh. 1152. - G. J. Oosterik.
p. 1861. f 300. J. van der Straeten. k. 1854. f 100.
PANNERDEN. (H. Martinus) Doesborgh. 553. -- J. F. Schlosser.
p. 1848. f 400.
PEKELA. (H. Willibrordus.) Bijkerk te NIEUW PEKELA. (H......)
G,
en Assen. 689. -- D. A. Wreesman. p, 1841. f 400.
Cron.
D. Bouma. k. 1860. f 100.
PUTTEN. (H. Maria Zuivering.) Amersf. 119. - A. van Harteveld. p. 1848. f 600.
RAALTE. (H. Kruisverf e f f ng.) Deventer. 1360. - C. Pas *. p.
1843. f 400. G. F. van Wagenberg. k. 1859. f 100.
RENSWOUDE. (H. Willibrordus) Arnhem. 220. - P. Wittebol. p.
1859. f 400.
REUTUM. (H. Simon en Judas.) Almelo. 450. - J. Reimer. p.
1857. f 400.
RUENOY. (H. Maria Hemelvaart.) Culenb. 271. - J. Thuring.
p. 1851. f 400. W. H. van Heeswijk. a. 1860.
f 100.
RIETMOLEN. (H. Cecilia.) -- Bijkerk te NEEDE. (H. Cecilia.) Groenlo. 552. - G. J. Hulsham. p. 1832. f 400. M.
Claassen. k. 1860. f 200.
RIJSENBURG. (H. Petrus banden.) Montfoort. 325. - A. Kortland.
p. 1819.
RIJSSEN. (II. Dionysius.) Deventer. 698. - A. H. A. Koning. p.
1852. f 400. B. W. van Alstede. k. 1861. f 100.
RosSUM. (H. Pleelzelmus.) Oldenz. 980. - J. T. E. Bruns. p.
1854. f 400. M. Hopman. k. 1860. f 100.

46
RUMPT. (H. Maria Geboorte.) Culenb. 245. - J. van Dijk. p.

1858. f 400.
RuuRLO. (H. Willibrordus ) Zutphen. 253. - J. H. van Langen.
p. 1857. f 400.
SAASVELD. (H. Plechelmus.) Almelo. 651. - B. Aarnink. p. 1856.
f 400. G. J. Wiegink. k. 1861. f 100.
SCIIALKWIJK. (H. Michaël.) Culenb. 1170. -- T. Bergers. p. 1831.
f 300. P. C. Stokvis. k. 1860. f 100.
SENSMEER. (H. Vitus.) Leeuward. 615. - J. Beersma. p. 1838.
f 400. P. Bos. k. 1861. f 100.
S1LV0LDE. (H. Mauritius.) Groenlo. 843. - H. J. Bluemers. p.
1851. f 400. N. N. k. f 100.
SLOTEN. (H. Fredericus.) Heerenv. 90. - H. van Edema Tromp.
p. 1832. f 400.
SNEEK. (H. Martinus.) Heerenv. 1062. -- H. Kamp. p. 1854. f 400.
G. A. J. Zwakenberg. k. 1861. f 100.
SOEST. (H. Petrus en Paulus.) Amersf. 1155. -- W. Steenhoff.p.
1851. f 400. H. A. Piek. lc. 1857. f 100.
SOESTERBERG• (H. Carolus Borromeus), Amersf. 238. - L. Rademaker, p. 1837. f 600. C. B. Verheul. a. 1860. f 100.
STADSKANAAL. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 370. - G.
J. F. Drenth. p. 1858. f 800.
STEENWIJK. (H. Clemens.) Heerenv. 270. - B. van den Berg. p.
1856. f 400.
STEENwIJKERWOLD. (H. Andreas.) Heerenv. 802. - B. Roberink.
p. 1855. f 400. Zie FREDERIKSOORD.
STEG GERDA (H. Fredericus.) Heerenv. 430. - J. A. Schutte. p.
1859. f 400.
TERBORG. (H. Georgius.) - Bijkerk te GAANDEREN. (H. Martinus.) - Groenlo. 900. -- A. Herfkens. p. 1852. f 400.
J. A. Weitjens. k. 1857. f 100.
TIEL. (H. Dominicus.) Culenb. 1672. -- B. H. Lohmeyer.p. 1854.
f 600. A. Gijsbers. k. 1861. f 100. N. N. k. f 100.
TUBBERGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 950. -- C. ten Bokum. p.
1854. f 400. E. C. A. Teusse, k. 1860. f 100.
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(H. Joannes Onthoofding.) Naarden. 698. - P. de
Wit. p. 1839. f 400. H. H. Kanne. k. 1854. f 100.
UITHUIZEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Gron. en Assen. 636. -- W.
V. M. Legebeke. p. 1857. f 400. G. J. Demes. Ic. 1 861.
f 150.
ULFT (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 751. -- J. IL Nykamp. p.
1845. f 400. J. A. Verstege. k. 1861. f 100.
UTRECHT. (H. Catharina.) Utrecht. 2050. -- A. J. Schaepman.p.
1860. f 600. G. W. van Heukelum. k. 1859. f 150. C.
J. van Groeningen. k. 1860. f 150.
UTRECHT. (H. Willibrordus.) -- Hulpkerk. (H. Martinus.) Utrecht. 2000. -- H. P. T. Oosterbaan. p. 1859. f 600.
W. Wessels. k. 1857. f 150. C. R. Vermolen. k. 1857.
f 150. H. B. J. L. Kloppenborg. k. 1857. f 150.
UTRECHT. (H. Augustinus.) Utrecht. 3000. -- H. Stappershoef. p.
1848. f 600. J. S. Oosthuys. k. 1855. f 150. F. H.
Leeners. k. 1859. f 150. A. A. Jorritsma. a. 1848.
UTRECHT. (H. Dorinicus.) Utrecht. 1980. - W. L. van Ewijk.p.
1847. f 600. J. H. Wintjes. k. 1853. f 150. C. Schrauwen.
k. 1860. f 150.
UTRECHT. (H. Martinus.) Utrecht. 2100. -» H. B. Kok. p. 1857.
f 000. F. J. E. Koene. k. 1858. f 150. T. J.J. Bartels.
k. 1860. f 150.
UTRECHT. (H. Maria.) Utrecht. 1813. -- J. J. Putman. p. 1857.
f 600. W. J. H. van Nuenen. k. 1857. f 150. F. A. P.
Holland. k. 1861. f 150.
VAASSEN. (H. Martinus.) -- Bijkerk te EPE. (H. Martinus.) Deventer. 915. -- J. van Haaren. p. 1846. f 400. B. H.
Heinink. k. 1854. f 100.
VALBURG (H. Jacobus.) Arnhem. 328. -- J. R. Weijers. p. 1839.
f 400.
VARIK. (H. Petrus en Paulus.) Culenb, 262. -- T. Hulshof. p.
1860. f 400.
VASSE. (H. Pancratius.) Almelo. 654. -- H. A. A. Teusse.p. 1855.
f 400.

UITHOORN.
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VEENDAM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron, en Assen. 886. - J.

Beekman. p. 1848. f 400. J. F. Corbesier. k. 1857.

f

loo.

VEENBUIZEN. (H. Hieronimus Aemilianus.) Gron. en Assen. 1020.

- F. J. R. Kortenhorst. p. 1859. f 1200. (1) H. van
Peer. ic. 1857. f 300. (1)
YELP. (II. Maria Visitatie.) Zutphen. 465. - W. E. Plaster. p.
1860. f 400.
VIANEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 847. - C. Pompe.
p. 1855. f 400. J. A. Kelleneer. k. 1854. f 100.
VILSTEREN. (H. Willibrordus.) Zwolle. 476. - H. Rientjes. p.
1854. f 300.
VINKEVEEN. (H. Antonius van Padua.) Naarden. 1066. - J. Bos.
p. 1849. f 400. P. W. van Hooydonk. k. 1858. f 100.
VLEUTEN. (H. Willibrordus.) Naarden. 645. - H. Andriessen. p,
1851. f 400. L. F. J. Meessen. k. 1861. f 100.
VOLLENDOVE. (H. Nicolaus) Zwolle. 160. - C. Smale. p. 1859.
f 600.
VORDEN. (H. Antonius.) Zutphen. 360. - J. D. de Bruin. p.1861.
f 300. J. M. A. Eycken. a. 1861.
VREESW1JK. (H. Barbara.) Montfoort. 513. - H. Meurs. p. 1859,
f 400.
VRIEZENVEEN. (H. Antonius Abt.) Almelo. 295. - B. A. Vos. p.
1857. f 600.
WAGENINGEN. (H. Joannes Geboorte.) - Bijkerk te RENKUM.

(H. Maria Hemelvaart.) Arnhem. 1133. - J. A. Taabe.
p. 1837. f 600. C. de Jong. k. 1857. f 100.
WARREGA. (H. Martinus.) Leeuward. 260. - J. Wennekers. p.
1858. f 600.
WEERSELO. (H. Remigius.) Almelo. 773. - H. Booret. p. 1846.
f 400. B. F. W. Terschouw. k. 1861. f 100.
WEGDAM. (H. Petrus en Paulus.) Oldenz. 930. - H. J. H. Bloemen.
p. 1830. f 400. H. T. W. Willemsen. k. 1852, f 100.
(1) Deze jaarwedden komen ten laste der bijzondere begrooting van de Rijks
bedelaars-gestichten.
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WEHL. (H. Martinus.) Zutphen. 1667. ^- C. Kleve. p. 1852. f 400.

P. van den Hurk. k. 1859. f 150.
WERKHOVEN. (H. Maria hemelvaart.) Mootfoort. 481. - J. Wiel-

akker. p. 1857. f 400.
WESTER VOORT. (H. Werenfridus.) Doesborgh. 555. -- J. T. Vaal-

man. p. 1851. f 400.
WIEEDEN. (H. Joannes de Dooper.) Almelo. 433. - J. H. C.
Bloemen. p. 1854. f 400.
WIJRE. (H. Willibrordus.) Deventer. 1098. -- H. Maas. p. 1844.
f 400. L. Sclluurmans. k. 1861. f 100.
WIJK- BIJ-DUURSTEDE. (H. Joannes de Dooper.) Cnlenb. 1200. L. C. Velthuijsen. p.1848. f 400. L. Loeff. k.1855. f 100.
WIJNBERGEN. (H. Martinus.) Zutphen. 365. - J. W. van Til.
p. 1857. f 400.
WIJTGAARD. (H. Maria Hemelvaart,) Leeuward. 380. -- J. H. von
Schelve. p. 1852. f 400.
WINSCHOtEN. (H. Vitus en Gezellen.) Gron. en Assen. 320. - H.
Feijen. p. 1834. f 500.
WIN TERSWIJK. (H. Jacobus.) Groenlo. 831. - H. Hemming. p.
1852. f 400. J. H. Verweij. k. 1860. f 100.
WOLVEGA. (1I. Franciscus.) Heerenv. 360. -- L. B. Mulder. p.
1859. f 400.
WORKUM. (H. Weren fridus.) Leeuward. 673.-D.
D. Bootsma. p. 1828.
f 400. J. Hoefsloot. k. 1857. f 100.
WOUDSEND. (H. Michaël.) Heerenv. 190.
F. J. L. Nieuwenhuis.
p. 1858. f 400.
ZANDEER G. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 927. -- G. J. Evers. p.
1856. f 800. Zie APELER • K ANA AL.
ZEDDAM. (H. Oswaldus.) -- Bijkerk te AZEWIJN. (H. Mattheus.) Doesborgh. 1300. - H. Goris. p. 1848. f 400. A. L. van
den Bosch. k. 1861. f 100.
ZEIJST. (H. Joseph.) Montfoort. 660. - M. Putman. p. 1858.
f 400.
ZEVENAAR. (H. Andreas.) Doesborgh. 1276. -- G. T. van Delden.
p. 1834. f 300. H. Harbers. k. 1856. f 100.
3
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ZIEUWENT. (H. Werenfridus.) Groenlo. 1481. — W. H. Janssen.

p. 1839. f 400. G. J. Harmsen. k. 1856. f 100.
ZUIDHORN. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 119. -- H. T. L. Koestal.

p. 1854. f 600.
(H. Joannes de Dooper.) Zutphen. 1750. -- H. B.
Huberts. p. 1838. f 600. A. F. Louwerens. k. 1854.
f 100. H. J. de Jong. k. 1854. f 100.
ZWOLLE. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 1900. --- H. van
Kessel *. p. 1837. f 600. B. F. Mulder. k. 1852. f 100.
J. N. van Wagenberg. k. 1858. f 100.
ZWOLLE. (H. Michail.) Zwolle. 1740. -- P. Mocking. p. 1857.
f 600. J. L. R. Jansen. k. 1857. f 100. R. Verhoeven.
k. 1858. f 100.
ZUTPHEN.
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJST.
BEDRAG
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x

Guld.

Guld.

Utrecht . . . .

6

6

14

6

13

3,600.00

1,950

Almelo . . . .

15

15

10

15

10

6,800.00

1,000

Amersfoort . .

16

16

11

16

11

7,130.87

1,100

Arnhem . . . .

18

18

13

18

13

8,010.60

1,751

Culenborg . .

15

15

9

15

8

6,450.00

850

Deventer . . .

16

16

11

16

10

7,200.00

1,000

Doesborgh . .

15

15

10

15

10

5,800.00

1,000

Groenlo . . . .

17

17

13

16

13

6,700.00

1,400

Gron. en Assen *17 *17
I3eerenveen . . *18 *18

9

*17
*18

9

*9,600.00

1,200

1

1

*8,100.00

100
900

Leeuwarden .

17

17

9

17

9

8,200.00

Montfoort...

14

14

10

13

5,000.0

1VTaarden....

14

I4

8

14

7
7

Oldenzaal . . .

15

15

15

15

14

Zutp hen....

16

16

6

16

Zwolle. . . . . *18 *18

7

*18

- --

-

--

Totaal . . .

--

247 247

I56

,

700

5,400.00

700

6,600.00

1,400

5

6,500.00

550

6

*10,300.00
-------

600
---

245 146 111,391.47 16,201

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
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PROVINCIES,GEWIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECAPITULATIE.

Getal.
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Guld.

Gelderland . .

82

82

50

81

49

34,291.47

5,501

Zuidholland. .

4

4

3

4

2

1,800.00

250

Noordholland.

8

8

5

8

5

3,200.00

500

Utrecht . . . .

41

41

39

40

34

17,200.00

4,050

Friesland . . .

29

29

10

29

10

13,200.00

1,000

37 *29,200.00

3,700

Overijssel. . . *62 *62

39 *62

Groningen . . *14 *14

8 *14

8

*6,800.00

900

Drenthe. . . .

2

*7

1

*5,700.00

300

Totaal . . .

*7

*7

247 247 15r6 245 146 111,391.47 16,201
„ .

* Hieronder begrepen een g ecEUroat en een Rector.

... ... .
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.

HOEGROOTHEID.

f

Pastoors.

1,200.00

Kapellaans.

1

n

Totaal.

Bedrag.

1

f

1,200.00

900.00

*

1

n

*

1

*

900.00

800.00

*

8

n

* 8

*

6,400.00

600.00

50

n

50

30,000.00

55().00

1

n

1

550.00

500.00

7

n

7

3,500.00

430.87

1

n

1

430.87

400.00

158

ii

158

63,200.00

310.60

1

n

1

310.60
,

n

1

1

15

1

*16

200.00

2

1

3

600.00

150.00

n

22

2a

3,300.00

100.00

n

121

121

12,100.00

2

10

12

301.00
300.00

Niet bezoldigd

*

.......^.^. ,

Totaal . . .

247

301.00

*

4,800.00

n

.^

156

403

f 1 27,592.47
.,

* Hieronder begrepen een Rector.
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PERSONEEL

DER

MOTIBLIOVI1231D
VAN HET

BISDOM

VAN

HAARLEM.

BISSCHOP.

Z. D. H. Mgr.
Sassenheim.

GERARDUS PETRUS WILMER *.

Resideert te

VICARIS - GENERAAL.

Joannes Brinkman *, Kanonik van het kathedraal kapittel.
SECRETARISSEN VAN HET BISDOM.

Joannes Franciscus Vregt.
Wilhelmus Joann, van Grossel.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

KANONIKEN.

T. J. fi. Borret

C. van Hints,
B. Hofman *,
J. J. Siegfried *,
J. Brinkman *,
J. M. IJxerman8,
A. van Beek,

Kamerheer-honorair van Z. H. Paus
Pius IX, Deken van Noordwijk en
Pastoor te Vogelenzang.
President van het Seminarie te Warmond.
Deken van Amsterdam.
Deken van 's Gravenhage en Pastoor
aldaar (H. Jacobus.)
Vicaris•Generaal enz.
Pastoor te Amsterdam. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis).
Deken van Haarlem en Pastoor der
kathedrale kerk aldaar.

DEKENS.

Dekenaat.
Haarlem.
Alkmaar.
Alphen.
Amsterdam.
Beverwijk.
Delft.

H. van Beek , Kanonik enz. te Haarlem.
J. van Gent , Pastoor te Alkmaar. (H. Laurentius )
C. A. Mols , Pastoor te Leijmuiden.
B. Hofman
, Hanonik, te Amsterdam.
B. de Groot, Pastoor te Beverwijk.
J. T. van Brussel, Pastoor te Delft (II Hypolilus.)
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'sGravenhage. J. J. Siegfried*, Kanonik, enz. te 'sGravenhage.
P. Does *, Pastoor te Hoorn. (H. Cyriacus.)
Hoorn.
A. C. Quant, Pastoor te Leyden. (H. Petrus.)
Leyden.
Middelburg. A. A. Tomas * , Pastoor te 's lleerenhoek.
Noordwijk.
T. J. H. Borret *, Kanonik, enz. te Vogelenzang.
Ouderkerk.
C. L. Rijp, Pastoor te Ouderkerk.
Purmerende. J. L. Bekker, Pastoor te Purmerende.
Rotterdam.
G. G. Bongaerts, Pastoor te Kralingen.
Wervershoef. L. T. Bakker, Pastoor te Wognum.
Zoeterwoude. C. J. M. Bottemanne, Pastoor te Zoeterwoude.

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling : Warmond.

C. van Kints, Kanonik.
P. van der Ploeg,
J. J. Rioche.
H. J. J. Prenger.
3. W. L. Smit.

President.
Professoren.

Onderafdeeling: Voorhout.
P. M. Snickers.
P. W. van Oorte.
J. de Bruijn.
N. F. Taverne.
J. C. H. Muré.
G. F. Drabbe.
H. 3. H. Ruscheblatt.
A. J. Brouwer.
B. H. Kltinne.
A. G. Schweitzer.

Regent.

Professoren.

57

DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN

DER

PAROCHIEN.

De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten ,
(Parochiën en openbare 1 ectoraten) van het Bisdom vRO HAARLEM , bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken , hunne betrekking (2), het jaartal hunner
benoeming tot die betrekking, en eindelijk het
bedrag van de Rijks jaarwedde aan etke be.
trekking verbonden ; een en ander opgemaakt in de maand October 1861.
AABLANDERVEEN. (H. Petrus en Paulus.) Alphen. 347. — P. van

der Hagen. p. 1859. f 400.
AKEBSLOOT. (B1. Jacobus.) Beverwijk. 335. -- H. Isink. p. 1838.

f 400.
ALKMAAR. (H. Laurentius.) -- Hulpkerk. (H. Laurentius.) —
Alkmaar. 1475. — J. van Gent *. p.1841. f 600. W. A.

Boerkamp. k. 1857. f 150. J. Vermeulen. k. 1858. f 150.
ALKMAAR. (H. Dominicus.) — Hulpkerk. (H. Franciscus.) —
Alkmaar. 1586. — J. T. Lens. p. 1831. f 600. J. H. van
Baars.' k. 1851. f 150. A. Jansen. k. 1858. f 150.

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor. Rector, Kapellaan en Adsistent is aangeduid
door de letters p , r, k en a.
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(H. Bonifacius.) Alphen. 740. - J. P. J. van Zell'. p.
1851. 1 400. B. J. van Aarsen. k. 1859. f 100.
AMSTERDAM. (H. Nicolaus.) -- Hulpkerk (H. Anna.) -- Amsterdam.
3400. - J. H. van Born. p. 1856. f 600. W. A. Putman.
k. 1857. f 150. J. W. van Leeuwen. k. 1860. f 150.
H. L. Spoorman. k. 1861. f 150.
AMSTERDAM. (H. Antonius van Padua.) -- Hulpkerk (H. Franciscus.) Amsterdam. 3500. -- A. M. Baithazaar. p. 1854.
f 600. J. P. H. Vogel. k. 1851. f 150. A. Sommerdijk.
k. 1853. f 150. C. L. Overmars. k. 1861, f 150. J. F.
Aelders. k. 1839. P. P. C. Swildens. k. 1848. J. C. Hartmann. k. 1854. J. H. A. de Veer. k. 1859.
AMSTERDAM. (H. Willibrordus.) Amsterdam. 3200. - G. Kok. p.
1855. f 600. H. Verstraaten. k. 1856. f 150. F. H. M.
Wennen. k. 1859. f 150. J. Laurent. k. 1861. f 150.
AMSTERDAM. (H. Catharina.) Amsterdam . 4166. - H. van Luenen.
p. 1858. f 600. J.C. van Grossel. k.1857. f 150. A.J. W.
Dijkhoif. k. 1860. f 150. H. P. Smeele. k. 1861. f 150.
J. A. van den Akker. k. 1855 (1).
AMSTERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Amsterdam.
4369. - J. M. IJzermans. p. 1859. f 600. J. M. van
de Ven. k. 1856. f 150. J. H. Bekker. k. 1859. f 150.
J. Kimman. k. 1859. f 150.
AMSTERDAM. (H. Ignatius.) - !iulpkerk. (H. Franciscus Xaverius.) - Amsterdam. 4523. - A. de Wit. p. 1861. f 600.
J. Loeffen. k. 1851. f 150. J. Ruscheblatt. k. 1855.
(150. F. C. Heijnen. k. 1860. (150. J. Smits. k. 1854.
J. Schutte. k. 1855. L. A. J. van Rijckevorsel. k.1861.
C. J. Willems. k. 1861.
AMSTERDAM. (H. Dominicus.) -- Hulpkerk (H. Thomas van Aquinen.) - Amsterdam. 3020. -- F. Sa ys. p. 1860. f 600.
ALPHEN.

(l) In deze parochie is eerie algemeene hulpkerk op het Bagijnhof (H. hannes
Evangelist.)
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W. L. van der Putten. k. 1856. f 150. J. A. Rensen.
k. 1860. f 150. N. N. k. f 150.
AMSTERDAM. (H. Augustinus ) Amsterdam. 2200. - W. Hoorneman. p. 1860. f 600. C. B. de Kruijf. k. 1858. f 150.
J. B. F. Roelvink. k. 1859. f 150. H. C. Gillet. k.
1860. f 150.
AMSTERDAM. (H. Petrus en Paulus.) - Hulpkerk (H. Joseph.) -Amsterdam. 2153. - H. Poppen. p. 1861. f 600. J. 1W.
Viotta. k. 1857. f 150. A. J. van Houten. k. 1857. f 150.
L. Scholte. k. 1860. f 150. (1).
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten.) (H. Nicolaas.) Amsterdam. 1014.
- F. J. Haanraads. p. 1855. f400. H. T. Doorewaard.
k. 1857. f 150. H. Teunisse. k. 1848.
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten.) (H. Willibrordus.) Amsterdam.
843. - J. D. G. Wubbe. p. 1856. f 400.
ASSENDELFT. (H. Odulphus.) Beverwijk. 1042. -- J. S. Korf. p.
1858. f 400. 3. Nieuwenhoven. k. 1'861. f 100.
BEBMSTER. (H. Joanna de Jiooper.) Parmereude. - 685. W. van
den Hurk. p. 1855. f 400.
BERGEN. (H. Petrus en Paulus.) Alkmaar. 459. -- C. F. Blom.
p. 1853. f 400.
BERGSCHENHOEK. (H. Willibrordus.) Delft. 400. - J. Schut. p.
1851. f 400.
BERKEL. (H. Maria Geboorte.) Delft. 452. -- J. F. Fick. p. 1838.
f 400.
BERKENRODE. (H. Bavo.) Haarlem. 1443. -- A. van der Weiden.
p. 1845. f 400. B. van Buuren. k. 1861. f 100. N. N.
k. f 100.
BEVERWIJK. (H. Agatha.) Beverwijk. 1080. - B. de Groot. p.

1851. f 400. H. A. C. Eisen. k. 1859. f 100.
BLEISwIJK. (II. Maria Visitatie.) Delft. 300. -- G. W. Schuijt.

p. 1852. f 400.
(1) In deze parochie is eene algemeen hulpkerk op de Keizersgracht (0. L.
Vrouw), welke hulpkerk door bijzondere geestelijken wordt bediend.
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BODEGRAVEN. (1H. Callus ) Alphen, 778. i-- W. C. F. van Heij.

ningen. p. 18á7. f 400. G. G. Honig. k. 1861. f 100.
BOVRNKARStEL. ($. Martinus.) Hoorn. 477. - H. J. Hitbes. p.

1843. f 400.
BOVENKERK. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 380. -- J. Kriek. p. 1856.

f 400.
BRIELLE. (H. Martelaren van Gorcum.) Delft. 410. -- J. W. van

Saagsveldt. p. 1857. f 600.
Bt1I`rENVELDERT. (H. Augustinus.) Ouderkerk. 534. - J. de Wildt.

p. 1857. f 400. N. N. a. f 100.
CASTRICUM. (H. Pancratius.) Beverwijk. 665, - H. J. Meuwsen.

p. 1844. f 400.
CROMMENIE. (H. Petrus banden.) Beverwijk. 432. - J. W. Hen-

driks. p. 1851. f 400.
DELFSH /WEN . (II. Antonius Abí) Rotterdam. 792. - J. G. van
Maaseland. p. 1856. f 400. C. I. Haan. k. 1861.f 100.
DELFT. (H. Joseph.) Delft. 3359. - A. N. F. van Meurs. p.
1856. f 600. N. A. A. Aussems. k. 1854. f 150. W.

C. de Keijzer. k. 1861. f 150. J. M. Derks. k. 1855.
DELFT. (H. Hypolitus.) Delft. 2231. -- J. T. van Brussel. p.

1843. f 600. J. Koekhoven. k. 1860. f 150. E. H.
Ferieer. k. 1860. f 150.
DIEMERBRUG. (H. .Petrus banden.) Ouderkerk. 303. - N. van
Gastel. p. 1856. f 400.
DORDRECHT. (H. Bonifacius.) Rotterdam. 1980. -- L. van Wissen.
p. 1859. f 600. J. F. van -Roasetaar. k. 1857. f 150.
P. A. de Bruijn. k. 1861. f 150.
DUIVENDRECHT. (H. Urbanus.) Ouderberk. 198. -- H. C. van den
Boom. p. ° 1857. f 400.
EDAM. (f. Wicolaus.) Purmerende. 488. - C. T. ter Maat. p.
1856. f 600.
EGMONDEN. (H. zldelbertus.) Alkmaar. 595.

F. F. Meijer. p.

1857. f 400.
ENKHUIZEN. (H. Franciscus Xaverius.) Hoorn. 394. -- J. C. van
't Rood. p. 1850 f 400.
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GOES. (H. Maria Magdalena) Middelburg. 1030. _ P. Thielings

. p. 1836. f 400. H. W. J. van Hertum. k. 1860.
f 100.
GooRN. (H. Rozenkrans.) - Bijkerk te URSUM. (H. Bavo.) -Wervershoef. 839. - J. T. Hueser. p. 1854. f 400. C.
Zantvliet. k. 1861. f 100. P. J. Lucassen. a. 1861.
GOUDA. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 1366. -- W. de
Bruijn. p 1851. f 600. H. L. Stools. k. 1861. f 150.
GOUDA. (H. Joseph) Rotterdam. 2099. - A. F. Ranshuijsen. p.
1847. f 600. T. Bouten. k. 1861. f 150. J. van Lieshout. k. 1859.
'S GRAVENRAGE. (H. Jacobus.) -- Hulpkerk. (H. Maria ten
Hove.) - 'sGravenhage. 26i6. -- J. J. Siegfried OA. p,
1843. f 600. J. P. Gbrtz. k. 1855. f 150. W. Janmaat.
k. 1856. f 150.
's GIIAVENLIAGE. (H. Antonius van. Padua.) 's Gravenhage. 3230. H. A. Op den Kamp. p. 1845. f 600. W. van Hees. k.
1850. f 150. A. J. Bengvoort. k. 1857. f 150. J. Bottenhorn. a. 1849.
'SGRAVENHAGE. (H. Willibrordus.) 's Gravenhage. 2520. - P. G.

Schagt. p. 1853. f 600. P. C. T. Malingré. k. 1854.
f 150. B. H. Brinkman. k. 1856. f 150. M. Bernsen.
k. 1860.
's GRAVENRAGE. (H. Theresia.) is Gravenhage. 3053. G. Eisen.
p. 1836. f600. A. Frentrop. k. 1854. f 150. J. G. Wansink.
k. 1856. f 150. J. de Vries. k. 1860. F. Ellerbeek.
k. 1861. W. Smit. k. 1861.
GROOTEBROEK. (H. Joannes de Dooper) Hoorti. 580. - J. Debets.
p. 1857. f 400.

Joseph.) Haarlem. 2050. -- H. van Beek. p. 1861.
f 600. 1-1. Schluter. Ic. 1859. f 150. A. H. J. Vos. k.
1859. f 150. J B. Canters. k. 1859.

HAARLEM. (H.

HAARLÉM. (H. Antonius van Padua.) Haarlem. 2300. - P. A.
Sprengers.

f

p.

1845.

f

600. C. J. Lambertz. k. 1858.

150. J. C. Broekmeijer. Ir. 1858.

f

150.
4

62
(H. Dominicus.) -- Hulpkerk (H. Thomas van
.iquinen.) - Haarlem. 1898. - F. T. Franketnólle. p.
1843. f 600. M. G. Scheefhals. lc. 1859. f 150. P. M.
H. Finken piigel. k. 1861. f 150.
HAARLEMMERMEER. (H. Joannes de Dooper.) Haarlem. 408.
J. Steenvoorden. p. 1855. f 600.
HAARLEMMERMEER. (H. Franciscus van Sales.) Haarlem. 407. M. J. Kerremans. p. 1860. f 600.
HAASTBECIIT. (H. Barnabas.) Rotterdam. 611. -- H. Wolkemeijer.
p. 1857. f 400. J. A. Trosee. k. 1861. f 100.
HAZERSWOUDE. (H. Engelen Bewaarders.) Zoetorwoude. 342. -A. W. van Zon. p. 1844. f 500. N. N. k. f 100.
HEEMSKERK. (H. Laurentius.) Beverwijk. 646. -- H. G. van Wijk.
p. 1842. f 400.
'S HEERENHOEK. (H. Willibrordus.) Middelburg. 1040. - A. A. Tomas OA. p. 1841. f 400. J. H. Muller. k. 1858. f 100.
HELLO. (H. Wátlibrordus.) Alkmaar. 430. -- M. Geurs. p. 1838.
f 400.
HEINKENSZAND. (H. Blasius.) Middelburg. 618. -- P. Aenstoots. p.
1860. f 400.
HELDER. (DEN) (FT. Petrus en Paulus.) Alkmaar. 1500. - J. S.
van Buchem. p. 1847. f 400. A. Schouten. k. 1853.
f 150.
A.
HELLEVOETSLUIS. (H. Antonius van Padua.) Delft. 167.
Verstappen. p. 1855. f 600.
HILLEGOM. (H. Martinus.) Noordwijk. 773..- B. Kerstens.p. 1848.
f 400.
HOOGMADE. (H. Maria Geboorte.) Leyden. 454. J. E. Terpoorten.
p. 1858. f 400.
HOOGWOUD. (H. Joannes de Dooper.) Wervershoef. 455. - C. van
Staveren. p. 1861. f 400.
HOORN. (H. Franciscus.) Hoorn. 1014. -- R. J. A. van Ewijk. p.
1844. f 400. R. T. H. Lucassen. k. 1861. f 100.
HOORN. (H. Cyriacus.) Hoorn. 871. - P. Does *. p, 1836. f 400.
G. 11. Spiekerwan. k. 1859. f 100.
HAARLEM.
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ILPENDAM. (H. Sebastianus.) Purmerende. 206. - M. H. Kruijsen.

p. 1860. f 500.
KATWIJK. (H. Joannes Geboorte.) Leyden. 272. - J. A. Eversteijn.

p. 1856. f 600.
KETHEL. (II. Jacobus.) Delft, 496. - G. van den Bosch. p. 1852.

f 400.
KOUDEKERK. (RDIJNDIJK.) (II. Michael.) Zoeterwoude. 473. - J.

Heemskerk. p. 1839. f 400.
KRALINGEN. (H. Lambertus ) Rotterdam. 707. - G. G. Bongaerts.

p. 1832. f 400. G. J. W. Quant. k. 1857. f 100.
KUDELSTAART. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 312. - J. T.

H. Schrijvers. p. 1854. f 400.
KWADENDAMME. (H. Bonifacius.) - Bijkerk te OVEZANDE. (H.

Maria Hemelvaart.) - Middelburg. 967. - J. B. Wesselingh. p. 1856. f 400. J. C. Beumer. k. 1859. f 100.
KWAKEL. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 266. - A. B. Naaijers. p. 1k39. f 400.
LAMBERTSCHAGEN. (DE WEERE.) (H. Lambertus.) Werversb. 483. 3. P. Vossen. p. 1848. f 400.
LANGENDIJK. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 482. - H. van de
Gijn. p. 1843. f 400.
LANGERAAR. (H. Adrianus.) Alphen. 744. - P. C. Buijs. p. 1839.
f 400. G. van Dijk. k. 1856. f 100.
LEIJDEN. (H. Petrus.) - Hulpkerk. (H. Lodewijk.) - Leyden.
2291. - A. C. Quant. p. 1846. f 600. U. Kellen. k.
1855. f 150. J. T. A. Heijligers. k. 1860. f 150. H.
Tomas ie. 1833. P. J. B. Wennen. k. 1861.
LEIDDEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Leyden. 2150. F. P. M. Welters. p. 1857. f 600. J. Leurs. k. 1858.
f 150. J. de Bie. k. 1861. f 150.
LEIJDEN. (H. Maria Hemelvaart.) Leyden. 1895. - A. te Meij.
p. 1832. f 600. J. F. de Jongh. k. 1855. f150. C. Scheiberling. k. 1860. f 150.
LEIJDERDORP (GROENENDIJK.)

H. Bosmans. p. 1856.

(H. Bernardus.) Zoeterw. 636.
f 400. J. J. Sarot. k. 1857.
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LEIJDSCHENDAM. (II. Petrus en Paulus.) Zoeterw. 893. -- C. Stolk.

p. 1848. f 400. P. B. Vismans k. 1860. f 100.
LEIJMUIDEN• (RIIIJNSATERWOUDE.) (H. Joannes de Dooper.) AIphen. 659. - C. A. Mols. p. 1861. f 400. H. T. van

Deijl. Ic. 1861. f 100.
LIMMEN. (H. Cornelius). Beverwijk. 345. - F. F. Schmedding. p.

1838. f 400.
LISSE. (H. Agatha.) Noordwijk. 817.

J. H. Deekens. p. 1849.
f 400. J. H. Groen. k. 1861. f 100.
LOOSDUINEN. (H. Maria Hemelvaart.) 's Gravenhage. 643. - J.
Westgeest. p. 1840. f 400.
LUTJEBROEK. (H. Nicolaus.) Hoorn. 372. - W. H. Jansen. p.
1853. f 400.
MAASLAND. (H, Maria Magdalena.) Delft 287. - W. P. van
Maaseland. p. 1858. f 400.
MAASSLUIS. (H. Petrus en Paulus.) Delft. 253. -- A. Naber. p.
1843. f 400.
MEDEMBLIK. (H. Martinus.) Wervershoef. 610. - J. A. Lazaar. p.
1851. f 600.
MIDDELBURG. (II. Petrus en Paulus.) Middelburg. 1082. - P. C.
Groen. p. 1853. (800 . P. Slaman. k.1861. f 300 Zie VEERE.
MIDDELUARNIS. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 215. - M.
van Rijn. p. 1857. f 500
MONNICKENDAM. (ti. Nicolaus.) Purmerende. 525. - L. A. Gussenhoven. p. 1861. f 400.
MONSTER. (H. Machutus.) 's Gravenhage. 474. - H. Bauer. p.
1858. f 400. M. L. T. Kleijn. k. 1860.
MOORDRECHT. (H. Joannes Onthoofding.) Rotterdam. 381. - A. J.
van der Drift. p. 1858. f 400.
HUIDEN. (HI. Nicolaus.) Ouderkerk. 353. -- J. G Henkens. p. 1852.
f 500.
NAALDWIJK. (H. Adrianus.) 's Gravenhage. 699. - A. J. J. Keil.
p. 1854 f 400. G. C. van Oort. k. 1861. f 100.
NEDEBHORST DEN BERG. (H. Maria Hemelvaart) Ouderkerk. 338.. -$Udders. 44 .

1855. (40Q,
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NES'EN-ZWALUWENBUURT. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 473. - J.

Jansen-Kea. p. 1857. f 400.
NIBBIXWOUDE. (H. Cunera.) Wervershoef. 474. -- H. Schinken-

boom. p. 1846. f 400.
NIEUWENDAM. (H. Augustinus.) Purmerende. 236. -- G. J Leferink.

p. 1848. f 400.
NIEUWKOOP. (H Maria Hemelvaart.) -- Bijkerk in de MEIJE,
(H. Maria Ilemelvaart.) - Aiphen. 679. - W. Grijs-

kamp. p. 1861. f 400. C. Ruigrok. k. 1852. f 150.
NOORDEN. (H. Martinus.) Alphen. 504. -- T. F. Knaapen. p.

1852. f 400.
NOORDWIJ'K. (H. Jeroen.) Noordwijk. 1014. -- H. J. Sonjee. p.

1845. f 400. J. L. A. Nabbeveld. k. 1861. f 100.
NOORDWIJKERHOUT. (H. Victor.) Noordwijk. 645. -- A. 11. J. de
Poorter. p. 1851. f 400.
NOOTDORP. ( H. Bartholomeus.) Zoeterwoude. 540. -- B. Q. Cor-

nelissen. p. 1849. f 400.
OBDAM. (8. Victor.) Werverahoef. 652. - C. A. Knulle. p. 1844.

f 400.
OEGSTGEEST. (H. Willibrordus.) Leijden. 553. - F. H. Mensing

p. 1851. f 400.
OOLTGENSPLAAT. (II. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 565. -- L.

Hesemans• p. 1860. f 400.
OOSTERBLOKKER. (H. Maria Visitatie.) Hoorn. 322. -- T. Soet.

p. 1846. f 400.
OSDORP. (H. Pancratius.) Ouderkerk. 316. -- J. W. C. Winkelhagen. p. 1858.

f

400.

OUD -ADE. (II. Bavo.) Leijden. 360. -- W. L. Mosmans. p. 1846.

f 400.
OUD-BEIJFRLAIVD.

(H.

Antonius van

Padua.) Rotterdam. 96. --

E. F. M. Paawels. p. 1857. f 600. P. van Hugten. k.

1861.
OUDERKERK. (aan den AMSTEL.) (H. Urbanus.) Ouderkerk. 661. -

C. L. Rijp. p. 1858. f 400. J. J. Frentrop. k. 1861.
f 100.

ge
OtJDE-TOnGË. (Ii. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 570. -- S. den

Eisen. p. 1860. f 400. H. Wijffels. k. 1858. f 200.
OUDEWATER. (H. Franciscus van Assise.) Rotterdam. 1620. - J.

H. Dierhoff. p. 1854. f 400. S. I. Roters. k. 1853. f 100.
OUDORP, (H. Laurentius.) Alkmaar. 592. -- J. B. Eulenbath. p.

1858. f 400.
OVERSCIíI.E. (H. Petrus banden.) Rotterdam. 620. - A. T. van
Rooijen. p. 1861. f 400. N. N. k f 100.
OVERVEEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis,) Haarlem., 955. --

G. Schoonderbeek. p. 1854. f 400. N. J. Smeulders. k,
1861. f 150.
PIJNACKER. (H. Joanne* Geboorte.) Delft. 424. --- P. J. van
Vlaanderen. p. 1845. f 400.
POELDIJK. (H. Bartholomew.) 's Gravenhage. 1092. - T. van der
141oor. p. 1858. f 400. C. F. Philippona. k. 1860. f 100.
PURHERENDÉ. (H. Nicolaus.) Purmereude. 878. - J. L. Bekker.
p. 1853. f 400. G. L. Vroemen. k. 1861. f 100.
BANDENBURG. (H. Petrus en Paulus.) Alphen. 710. -- A. J.
Bongaerts. p. 1849. f 400. J. G. H. Geerlings. k. 1856.
f 100,
PilíOON. (H. Willibr' ordus.) R otterdam. 280. -- B. A. van 't Rood.
p. 1859. f 400.
RIJP. (DE) (H. Bonifacáus.) Purmerende. 601. - H. A. Preijer. p.
1858. f 400.
IiIJPWETERING. (H. Maria Geboorte.) Leyden. 605. -- 11. Klauwers. p. 1846. f 400.
RIJSWIJK. VI. Bonifacius.) 's Gravenhage. 883. -- P. L. G. Boin.
p. 1848. f 400. F. T. 11. van Ogtrnp. k. 1857. f 100.
ROELOFARENDSVEEN. (H. Petrus banden ) Alphen. 1172. - J. M.

van der Stoot. p. 1849. f 400. F. Blom. k. 1860. f 100.

(H. Rosalia.) Rotterdam. 7000. -- J. R. van Lieshout.
p. 1836. f 600. G. Pouw. k. 1853. f 150, A. H. van
Hectkelom. k. 1857. f 150. T. van Berlo. k. 1861. f150.
L. Goofers. k. 1845. N. N. k.

ROTTERDAM.

l'iI•;TTER DA1i. (H• Dorninicus. RolterJam. 6560. ...... J. D. Raken.
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k. 1850. f 150. L.
Kreling. k. 1858 f 150. J. J. G. Clasquin. k. 1860.
f 150. A. II. Bloem. k. 1852. N. N. k.
ROTTERDAM. (H. Laurentius.) Rotterdam. 3557. - J. B. van den
Bergh. p. 1857. f 600. W. F. van Kampenhoul. k.
1855. f 150. J. Bos. k. 1856. f 150. J. H. Kappeihof.
lc, 1857. f 150.
ROTTERDAM. (ll. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Rotterdam. 1997.
-- G. F. H. van Rijckevorsel. p. 1857. f 600. H. G. J.
Erftemeijer. k. 1854. f 150. J. F. Sengers. k. 1858.
f 150. J. D. Escherich. k. 1859. f 150
SASSENHEIM. (H. Pancratius.) Noordwijk. 510. --- A. Feijen. p.
1858. f 400. J. H. Biegelaar. k. 1860. f 100.
SCHAGEN. (H. Christophorus.) Alkmaar. 508. -- H. F. van Lith.
p. 1860. f 400.
SCHEVENINGEN. (H, Antonius Abt.) 's Gravenhage. 353. -- 11. H.
Peeperkorn. p. 1861. f 600.
SCHIEDAM. (H. Joannes de Doopsr.) Rotterdam. 2566. -- V. J. A.
van Ewijk. p. 1845. f 600. C. H. P. Tielelts. k. 1845.
f 150. H. Hoogland. k. 1861. f 150.
SCHIEDAM. (H. Maria Visitatie.) Rotterdam. 2187. - P. J. van
Leeuwen. p. 1853. f 600. J. H. Ruscheblatt. k. 1853.
f 150. C Vasse. k. 1861. f 150.
SCHIPLUIDFN. (H. Jacobus.) Delft. 716. - H. van der híeijden.
p 1847. f 400. J Karsten. k. 1860. f 100.
ScHOONncwEN. (H. Bartholomeus.) Rotterdam. 422. - C. J. van
de Laar. p. 1855. f 400.
SCI304RL. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 286. -- L. Duijvestein.
p. 1858. f 400.
SCHOOTEN. (M. Bavo ) Haarlem. 560. - A. F. Scllultrkalnp. p.
1856. f 400.

p. 1829. f 600. G. J. Doesburg.

SPAARNWOUDE.

(li.

Jacobus.) Haarlem. 471. - J. F. Willeuborg.

p. 1860. f 400.
SPANBROEK.

p.

(11. Bonifacius.)

1859. f 400,

Wervershoef. 492. -

J. M Tiebes.
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SPIERDIJK. (H. Georgius.) Wervershoef. 823. - H. A. F. Plekenpol.

p. 1846. f 400. J. Scheerman. k. 1860. f 100.
STOMPWIJK. (H. Laurentius.) Zoeterwoude. 685. --- T. Stoek. p.

1824. f 400. T. Beunis. k. 1861. f 100.
TEXEL (DEN BURGT.) (H. Joannes de Dooper.) - Bijkerken aan

den HOORN en te OOSTEREND. (H. Martinus.) - Alkmaar.
539. -- L. J. H. Levisse. p. 1861. f 400.
TEXEL (COKSDORP.) (I1. Francisca.) Alkmaar. 122. - W. Alenbeek. p. 1861. f 700.
TEXEL (OUDE SCHILD.) (H. Martinus.) Alkmaar. 146.
M. van
den Broek. p. 1 86 1. f 400.
TROLEN. ( H. Maria Hemelvaart.) Middelburg. 320. - L. Berk. p.
1860. f 600.
TUITJENHORN. (H. Jacobus.) Alkmaar. 370. - H. T. van Viasselaar. p. 1852 f 400.
UITGEEST. (H. Maria Geboorte.) Beverwijk. 485. - F. B. Duvergé.
p. 1860. f 400. J. S. van Bleijenberg. k. 1858.
Rectoraat order MIDBELBURG. - F. 11.
VEERE. (H. Maria)
van den Heuvel. r. 1861. f 600.
VELD ( ' T.) (H. Martinus.) Alkmaar. 806. -- N. Husing. p. 1852.
f 400. F. A. J. Tachi. k. 1861.
VELZEN. (H. Engelmundis.) Beverwijk. 710. - J. C. Knoors. p.
1853. f 400.
VENIIUIZEN. (H. Lucas.) Hoorn. 420. -- J. van den Bogaard. p.
1828. f 400.
VLAARDINGEN. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 930. -- T. H. van
Deijl. p. 1849. f 400. M. H. A. Pompe. k. 1861. f 100.
VLISSINGEN. (H. Jacobus.) Middelburg. 1250. - J. Bots. p. 1856.
f 975. W. J. van Campen k. 1856. f 150.
VOGELENZANG. (H. Maria Hemelvaart.) Noordwijk. 720. - T. J.
H. Borrel *. p. 1853. f 400. F. A. Koevoets. k. 1858.
f 100.
VOLENDAM. (H. Vincentius a Paulo.) Purmerende. 800. - A. Hell.
vels. p. 1860. f 600.
VooRBtÍ1tG. (H. Martinus.) 'a Gravenpage. 882. -y 11. R. A. Op
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den Ende. p. 1847. f 400. A. H. Tachi. k. 1861. f 100.
VOORHOUT. (H. Bartholomeus.) Noordwijk. 306. - G. F. Albers.

p. 1849. f 400.
VOORSCHOTEN. (H. Laurentius.) Leyden. 739. - C, E. Schermer.

p. 1834. f 400. B. C. van Straelen. k. 1860. f 100.
VOSSEMEER (OUD.) (H. Willibrordus.) Middelburg. 280. -- A. A.

van Eijndhoven. p. 1856. f 400.
WADDINXVEEN. (H. Victor.) Alphen. 492. -- W. van der Bach.

p. 1844. f 400.
WARMENHUIZEN. (H. Ursula.) Alkmaar. 370. - C. van Leeuwen.

p. 1851. f 400.
WARMOND. (H. Mathias.) Noordwijk. 434. -- N. A. Frink. p.

1850. f 400.
WASSENAAR. (H. Willibrordus.) 's Gravenhage. 1574. - E. de Jong.

p. 1857. f 400. F. J. P. van Etten. k 1861. f 100.
WATERINGEN. (H. Joannes de Dooper.) 's Gravenhage. 1300. -

A. M. van Lottom. p. 1849. f 400. J. J. Bruijstens.k.
1859. f 100.
WEESP. (H. Laurentius.) Ouderkerk. 801. - P. A. Claasen. p.
1861. f 400. J. P. M. van der Heijden. lc. 1859. f 100.
WERVERSHOEF. (H. Weren fridus.) Wervershoef. 1104. -- J. van
den Bosch. p. 1838. f 400. P. J. Koekhoven. k. 1861, f100.
WESTERBLOKKER. (H. Michaël.) Hoorn. 370. - R. van Koolwijk.
p. 1851. f 400.
WESTWOUDE. (II. Martinus.) Hoorn. 772. - J. Splithoff. p. 1840.
f 400. H. van Vassen Huijskes. k. 1852. f 100.
WIERINGEN. (H. Michaël.) Alkmaar. 157. - T. Liket. p. 1860.
f 600.
WIJK AAN ZEE. (Fl. Odulphus.) Beverwijk. 211. - N. Vredeveld.
p. 1851. f 600.
WOERDEN. (H. Bonaventura.) Alphen. 1282. - A. B. Schaap. p.
1858. f 400. F. J. Pape. k. 1853. f 100. W. P. Omtzigt. k. 1857. f 100.
WOGNUM. (H. Hieronymus.) Wervershoef. 427. -- L. T. Bakker.
p. 1854 f 500,
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WORMER. (11. Maria Magdalena.) Purmerende. 248. - A. F.

Randshuizen. p. 1859.

f

400.

WORMERVEER. (H. Maria Geboorte.) Beverwijk 358.

J. J. van
der Horst. p 1861. f 400.
ZAANDAM. (H. Bonifacius.) Perorerende. 757. - J. H. de Waijer.
p. 1844. f 400.
ZAANDAM ( ' T KALF.) (HH. Maria Magdalena.) Purmerende. 526. C. J. A. P. Martz. p. 1845. f 400.
ZANDVOORT. (H. Agatha.) Haarlem. 220. -- J. S. L'ami. p. 1851.
f 600.
ZEVENHOVEN. (H. Joannes Geboorte.) Alphen. 552. -- G. J. Pronk.
p. 1859. f 400.
ZIERIKZEE. (H. Willibrordus.) Middelburg. 1226. - J. S. G.

Broeke. p. 1857. f 400^ J. Vrolijk. k. 1857. f 100.
ZIJDE. (H. Maria Geboorte.) Alkmaar. 560. -- L. C. Spoorman.

p. 1860. f 400.
ZOETERMEER. (H. Nicolaus.) Zoeterwoude. 738. - P. van der Salm.

p. 1846. f 400. W. Liebregs k. 1857. f 100.
ZOETERWOUDE. (H. Joannes Onthoofdir+g) Zoeterwoude. 878. -- C.

J. M. BoUemanne. p. 1861. f 400. J. W. A, A. Koop.
man. k. 1861. f 100.
ZWAAG. (II. Martinus.) Wervershoef. 472: -- J. E. A. Geurs. p.
1840. f 400.

71
RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJST.
Getal.

BEDRAG

der
q

.N
T
DEKENATEN.

Rijks
jaarwedden
voor

Dienstdoende

:
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ui

q

i
,Ti

4,,

á

''

RIJKS-JAARWEDDEN

voor

m

Ó
a

Haarlem....

10

10

10

10

Alkmaar ...

18

18

6

Alphen ....

12

12

Amsterdam ..

11

11

9
38

Beverwijk ...

11

11

Delft .....

13

13

ui

i

Ó

a

á

A

cd
,...
á

Guld.

Guld.

5,200.00

1,250

18

9
5

8,100.00

750

12

9

4,800.00

950

28

6,200.00

4,200

3

11
11

2

4,600.00

200

7

13

6

6,000.00

800
1,800

's Gravenhage.

13

13

20

13

14

6,200.00

Hoorn .....

10

10

3

10

3

4,000.00

300

Leyden ....

9

9

9

9

7

4,400.00

1,000

Middelburg.. *10 *10

6 *10

6

*5,375.00

850

Noordwijk . .

8

8

8

4

3,200.00

400

Ouderkerk . .

12

12

4
3

12

3

4,900.00

300

Purmerende. .

1

11

1

4,900.00

100

Rotterdam . .

11
21

II

21

32

21

26

10,500.00

3,700

Wervershoef .

11

11

4

11

3.

4,700.00

300

Zoeterwoude .

8

8

6

8

5

3,300.00

500

Totaal ...

188 188 161 188 131

86,375.00 17,400

Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DER

V OORGAANDE RECAPITULATIE.
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0
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^
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á
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^
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Guld.

Guld.

Zuidholland. .

83

83

85

83

69

38,000.00

8,950

Noordholland.

95

95

70

95

56

43,000.00

7,600

Zeeland . . . . *10 *10 ' 6 *10

6

*5,375.00

850

..._

.._^.____........

_

Totaal . . .

_...

^

^

188 188 161 188 131

_ ,w.

86,375.00 17,400

.^,.
* hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
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R ANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.

HOEGROOTHEID.

Pastoors.

Kapeilaans.

Totaal.

Guld.

Bedrag.

Guld.

975

1

^^

1

915

800

1

f^

1

800

700

1

N

1

700

47

II

47

*28,200

500

5

a

5

2,500

400

133

f

133

53,200

300

^^

1

1

300

200

A

1

1

200

150

n

80

80

12,000

100

n

49

49

4.900

Niet bezoldigd

n

30

30

N

188

161

349

/103,775

600

Totaal

...

*

*

* Ilierondelr begrepen een Rector.
5
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PERSONEEL
DER

arannantinn
VAN HET

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH.
--.„.......-.
BISSCHOP.

Deze betrekking is nog niet vervuld.
APOSTOLISCH ADMINISTRATEUR VAN DIT BISDOM.

Z. D. H. Mgr. JOANNES ZWIJSEN, Kommandeur der Orde
van den Nederlandschen Leeuw, enz. Resideert op den huize
Gerra, gemeente Haaren bij 's Hertogenbosch.
ADJUTOR VAN DEN APOSTOLISCHEN ADMINISTRATEUR.

Mgr. JOANNES PH1LIBERTIIS DEPPEN *, Bisschop van Samos
in partibus in fideiium, die tevens de betrekking van SECRETARIS
van het Bisdom van 's Hertogenbosch bekleedt.
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KATHEDRAAL—KAPITTEL.
PROOST.

J. H. Corstens,

Pastoor te 'sHertogenbosch. (H. Catharina.)
KANONIKEN.

J. Cuijten *,
President van het Seminarie te Haaren.
B. J. van Miert, Kamerheer-honorair van Z. H. Paus Pius
IX, Deken van Helmond en Pastoor te
Veghel.
A1. T. Timmermans, Deken van 's Hertogenbosch en Pastoor
aldaar. (H. Joannes.)
W. A. Coppens,
Deken van Geertruidenberg en Pastoor te
Drunen.
G. W. van Someren, Deken van Eindhoven en Pastoor aldaar.
A. van den Heuvel *, Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Petrus.)
P. Kemps,
Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Jacobus.)

DEKENS.

Dekenaat.
's Hertogenbosch.
Boxtel.
Cuijk.
bruten.
Eindhoven.
Geertruidenberg.
Helmond.

M. T. Timmermans, Pastoor der kathedrale kerk te 's Hertogenbosch.
H. de Wit, Pastoor te Boxtel.
J. E. Bogaers, Pastoor te Cuijk.
F. van Clarenbeek, Pastoor te Winssen.
G. W. van Someren, Kanonik enz.,
te Eindhoven.
W. A. Coppens, Kanonik enz., te
Drunen.
B. J. van Miert, Kanonik enz., te
Veghel.
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Neusden en Zalt-Bommel. J. Ebben, Pastoor te Ammerzoden.
.Hiluarenbeek.
H. Zomers, Pastoor te Best.
Nijmegen.
A. Reijnen, Pastoor te Balgoij en Keent.
H. Piggen, Pastoor te Oss.
Oss.
Ravenstein en Mogen. A. Pulsers, Pastoor te Velp.
H. F. Aarts, Pastoor te Valkenswaard.
Valkenswaard.
BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

HoofdafdeeTing : Haaren.
J. Cuijten *, $anonik.
A. Godschalk.
W. Boons.
F. A. Clercx,
G. G. van den Heuvel.
J. A. F. Lips.
A. J. F. Mutsaers.

President.

Professoren.

Onderafdeeling: St. Michiels- Gestel.
A. Kamp.
P. Schoenmakers.
A. H. Kluiitmans.
J. P. Schoonens.
J. T. Wouters.
F. P. J. Aertnijs.
L. Godschalk.
L. F. Gast.
W. H. van Gennip.
J. F. van Erp.
T. N. H. Spierings.
H. J. van Sluijsvelt.
3. B. P. SprangQrs,.

Regent.

Professoren,
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN

DER
PAROCHIEN.

De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten ,
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
'S HERTOGENBOSCH , bevat de namen der vestigingsplaatsen
en patronen der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten
en het aantal Communicanten (1) , alsmede de namen
der in iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende
Geestelijken, hunne betrekking (2) , het jaartal
hunner benoeming tot die betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijks-jaarwedde
aan elke betrekking verbonden met inbegrip der competentien; een en ander opgemaakt in de maand October 1861.
(H. Maria Presentatie.) Eindhoven. 541. -- J. van de
Laar. p. 1853. f 400.
AARLE • RIXTEL. (H. Maria Presentatie.) Helmond. 1084. -- L. van
Sleeuwen. p. 1860. f 400. A. J. den Ouden. k. 1858.
f 100.
ACHT. (H. Antonius Abt.) Eindhoven. 257. — H. G. Smits. p.
1858. f 400.
AFFERDEN. (H. Victor en Gezellen.) Druten. 675. — A. van Hoogstraten. p. 1850. f 400, H. A. Greven. k. 1850. f 150.
AALST.

(1) Het getal communicanten is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, p arellaan en Adsistent is
aangeduid door de letters p, r, v, k en a.
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Alum. (IL ilti$ertasi.) ass. 206. --r J. Burgmans. p. 1818. f 400.
J. P. H. van Nuenen. a. 1860. f 100.
(11. Lambertus.) Druten. 698. - J. J. Jurgers. p. 1831.
f 400. T. Coppelmans. k. 1856. f 100,
ALTFORST. (H. Donatus.) Druten. 220. - J. Barten. p. 1847.
f 400.
AMMERZODEN• (H. Willibrordus.) Heásd. en Zaltb. 975. - J. Ebben.
p. 1829. f 400. A. J. Klijn. k. 1859. f 100.
ANTHONIS. (ST.) (H. Antonius Abt.) Cuijk. 898. -- T. Wijera.
p. 1849. f 405. H, J. A. de Bruijn. v. 1847. f 300. G.
Gijsbers. k. 1861. f 150.
AIjPELT'E1IN. (H. Servatius.) Druten. 419. -i T. A. B. Smitz. p.
1845. f 400.
ASTEN. (H. Maria Presentatie.) Helmond. 2343. -- B. Kemps. p.
1819. f 400. W. Brox. k. 1845. f 150. P. Maas. k.
1851 f 100.
BA,lRDW1IK. (H. Clemens.) Geertruidenberg. 896. - J. M. BaselMans. p. 1835. f 400. J. van Rijsewijk. k,1861. f 100.
BAKEL. (II. Willibrordus.) Helmond. 830.- H. A. Smits. p. 1856.
f 400. E. Branten. k. 1858. f 100.
BALGOIJ EN KE E NT. (H. Joannes de Dooper.) N ijmegen. 630. -A. Reijnen. p. 1848. f 400. F. W. T. J. M. van Sasse
Van IJssell. k. 1848. f 100.
BATENBURG. (H. Victor.) Druten. 417. -^ M. Coppes. p. 1852.
f 400.
BEEk. (Fl. Bartholozneud.) Nijmegen. 1005. -- W. J. de Bruijn.
p. 1842. f 400. E. van de Ven. le. 1858. f 150.
BEEK EN Dorn. (H i 11?'icha6l.) Helmond. 1074. -^- H. `Feulings,
p. 1861. f 400. H, Schouten. k. 1861. f 100.
B aits. (H. Lambertus.) Cuijk. 552. -- J. Arts. p. 1852. f 400.
A. J. van Gils. k. 1858. f 100.
BERCflEM. (H. Willibrordus.) oss. 1570. - W. Baselmans. p,
1845. f 400. A. J. F. H. van den Hummel. k.1861. f 100.
BERGEIJK. (HET HOF.) (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 661. --Y
J. Somers. p. 1846. f 400.

ALP`IIEN.
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BERGEIJK. (HET Loon) (11. Petrus banden.) valkenwaard. 700. -

J. van den Tillaart. p. 1846. f 400.
BER:EL. (H. Willibrordus.) Boatel. 340. -- B. J. W. van Rijcke-

vorsel. p. 1852. f 400.
BERLICUM• (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Boatel. 1792. - G. van

Gerwen. p. 1856. f 400. P. F. van der Meulen. k.
1859. f 10Q. L. van Uden. k. 1860., f 100.
BESOIJEI . (H. Maria Ontvangenis.) Geertruidenberg. 546. - J. van
Kessel. p. 1851. f 400.
BB ST. (H. Odulphus.) Hilvarenbeek. 1409. - H. Zomers. p. 1832.
f 400. A. Raaijmakers. k. 1854. f 100.
BEUGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Cuijk. 809. -- J. Wijnackers.
p. 1819. f 475,30. A. P. van den Bosch. k. 1850.
f 100.
BEUNINGEN. (h. Cornelius.) Nijmegen. 744. - G. van der Wie
len. p. 1840. f 400. A. Spierings. k. 1860. f 150.
BLADEL. (H. Petrus banden.) valkenswaard. 700. -r- G. van de
Mortel. p. 1816. f 400. J. H. A. Vissers. k. 1861.
f 100.
BOEKEL. (H. Agatha.) Rat. en Megen. 1809, -- W. Bijl. p. 1848.
f 400. F. Manders. k. 1852. f 150. G. van den Bogaerd.
k. 1859. f 100.
BOKLOVEN. (H. Antonius Abt.) Heusd. en Zaltb. 178. - J. H. van
Roosmalen. p. 1835. f 348,40i.
BORKEL EN SCHAFT. (H. Servatius.) valkenwaard. 385. -- A. H. J.
Mulders. p. 1861. f 400.
BOXMEER. (H. Petrus.) Cuijk. 1489. J. C. Hermans. p. 1857.
f 400. P. van den Brand. k.1857. f150. B. van Cuijck.
k. 1857. f 100.
Bo&TEL. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Boatel. 3035. - H. de
Wit. p. 1856. f 400. C. G. de Wit. k. 1852. f 150.
J. Wijre. k. 1854. f 100.
BREUGEI.. (H. Gdnoveva.) Eindhoven. 502. - A. van Haaren. p.
1860. f 400.
BIJDEL. (H, Maria Visitatie.) Valkenewaaid. 1653. +- H. Timmer'

80
mans. p. 1845. f 400. J. A. Somers. k. 1859. f 100.
H. van de Sand. p.
1833. f 400. M. van den Oever. k. 1854. f 100.
CROMVOIRT. (H. Lambertus.) Boxtel. 330. --- A. van Gernert. p.
1857. f 400.
CUIJK. (H. Martinus.) - Hulpkerk (II. Martinus.) -- €uijk.
1750. -- J. E. Bogaers. p. 1858. f 400. H. Barten. k.
1856. f 150. C. A. L. J. H. Bovens. k. 1854. f 100.
DEEST. (H. Maria.) Druten. 410.
B. A. Rijke. p. 1858. f 400.
DEMEN EN DEDEN. (H. Willibrordus.) Ray . en Megen. 368. -- A.
Hoefnagel. p. 1845. f 400.
DENNENBURG. (H. Michael.) Ray. en Megen. 131. - J. A. van
Wijk. p. 1843. f 324,50.
DEURRE. (H. Willibrordus.) Helmond. 2040.. J. Verhoeven. p.
1860. f 400. W. J. de Vocht. k. 1853. f 100. G. H.
Mathijsen. k. 1860. f 100.
DEURSEN. (H. T/incentius.) Ray. en Megen. 220. - B. G. A. Taabe.
p. 1828. f 227,77. A. L. van der Heijden. a. 1860.
DIESEN. (H. Willibrordus.) Hilvarenbeek. 775. -- J.. F. Boeren. p.
1830. f 458. P. J. Jacobs. k. 1855. f 100.
DrnTHER. (H. Servatius.) Boxtel. 1350. - G. Smulders. p. 1843.
f 400. W. A. Van Doorn. k. 1857. f 100.
DOMMELEN. (H, Martinus.) Valkenwaard. 267. - A. L. R. Raupp.
p. 1858. f 400.
DREUMEL. (H. Barbara.) Druten. 1250. -- A. van Stiphout. p.
1857. f 400. L. van Sliphout. k. 1858. f 150.
DRIEL. (H. Martinus.) Heusd. en Zaltb. 1424. - N. Kemps. p.
1839. f 400. C. F. van Gennip. k. 1861. f 150.
DRUNEN. (H. Lambertus.) Geertruidenberg. 1737. - W. A. Coppers.
p. 1819. f 400. J. J. C. H. van Gulick. k.`1857. f 100.
DRt1TEN. (H. Ewaldus.) Druten. 1202. -- G. P. van den Bosch.
p. 1838. f 400. A. Nass, 1g . 1844. f 150.
DUIZEL. (H. Joannes.) Valkenwaard. 222. -- T. H. Mulders. p.
1827. f 400.
Durum. (H. Jacobus de Meerdere.) Boxtel. 1114. - H. van BeurBURGHAREN. (H. Anna.) Druten. 526.
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den. p. 1856. f 400. W. van Vlokhoven. k. 1861.
f 100.
DUSSEN. (ff. Maria Geboorte.) Geertruidenberg. 1100. -- A. L.
van der Heijden. p. 1861. f 400. J. E. van Dijck. k.
1860. f 100.
EERDE. (H. Antonius Abt.) Helmond. 540. -- T. Schoenmakers.
p. 1846. f 400.
EERSEL. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 750. -- N. van Hout. p.
1858. f 400. J. M. van de Westelaken. k. 1858. f100.
EINDHOVEN. (H. Catharina.) Eindhoven. 2317. -- G. W. van
Someren. p. 1842. f 600. A. A. van Gils. k. 1858.
f 150. J. van Iersel. k. 185, f 100. A. P. C. van
Moorsel. k. 1851.
EMPEL. (H. Landelinus.) Heusd. en Zaltb. 418. -- J. G. van de
Pas. p. 1856. f 400.
ENGELEN. (H, Lambertus.) Heusd. en Zaltb. 297. -- H. van den
Brand. p. 1860. f 400.
ENSCHOT. (H. Cecilia.) Boltel, 313. - J. Smets. p. 1859. f 400.
ERP. (H. Servatius.) Helmond. 1652. - P. van der Sanden. p.
1836. f 400. W. L. van Baar. k. 1854. f 100. T. van
der Velden. k. 1861. f 100.
Escu. (H. Willibrordus.) Boxtel. 370. -- R. A. Piggen. p. 1850.
f 400. M. A. van de Ven. k. 1858. f 100.
ESCHAREN. (H. Lambertus,) Ray. en Megan. 690. -- L. Verst raaten.
p. 1860. f 400. J. A. Velthuijsen. k. 1859. f 100.
EWIJK. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 710. --- S. van Oijen.
p. 1853. f 400. F. F. L. van der Wee. k. 1858. (150.
GABSEL. (H. Joannes de Dooper.) Cuijk. 440. -- J. van Brussel.
p. 1860. f 400.
GEERTRUIDENBERG. (H. Gertrudis.) Geertruidenberg. 900. - L.
Haenen. p. 1858. f 600. H. J. M. Everts. k. 1856.
f 100. J. P. N. F. Allard. a. 1850.
GEFFEN. (H. Maria Magdalena.) pils. 957. -- H. van de Poel.
p. 1861. f 400. L. de Beer. k. 1860. f 100.
GELDROP.

(H. Maria en Brigida.)

Eindhoven. 2019. -- F. vats
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Erp. p. 1853. f 400. P. C. Haest. k. 1860. f 150, A.
W. van Asten k. 1859. f 100.
GEMERT. (H. Joannes Onthoofding.) Helmond. 3627. - A. W.
Bots. p. 1860. f 568. T. van Luijtelaar. k. 1856. f150.
L. J. van de Mortel. k. 1852. f 100. - Zie HANDEL en,
MORTEL.
GEMONDE. (H. Lambertus.) Boxtel. 962. - J. van Kessel. p. 1845.

f 400. A. A. Beijnen. k. 1856. f 100.
GERWEN. (LI. Clemens.) Helmond. 552. -- T. Mickers. p. 1842.

f 400. L. de Vaan. a. 1859. f 100.
GESTEL EN BLAARTHEM. (H. Lambertus.) Eindhoven. 993. - J.

van de Laar. p. 1857. f 400. A. Jansen. k. 1852.
f 100.
GOIRL,E. (H. Joannes Onthoofding.) Hilvarenbeek. 925. -- P. J.
Minoretti. p. 1839. f 400. F. J. Sweens. k. 1859. f 100.
GRAVE. (bf. Elisabeth.) Cuijk. 2105. -- A. Bernie. p. 1840. (735.
C. Janssens. k. 1859. (200. A, J. Verhoeven. Ic. 1859.
f 100.
GROESBEEK. (H. Cosmas en Damianus.) Nijmegen. 2088. - A.
Rovers. p. 1858. f 500. H. Latijnhouwers. k.1859. f 150.
A. Claesen. k. 1859. f 100.
GROOTL1NDEN. (H. Lambertus.) Cuijk. 195. - G. LibOtté, p. 1858.
f 400.
HA AREN. (11. Lambertus.) Boxtel. 1296. -- P. A. L. Stael. p.
1855. f 975,75. F. de Haan. k. 1860. f 100.
HAARSTEEG. (H. F.ambertus.) Heusd. en Zeltb. 648. - A. Ceelen.
p. 1859. f 400.
HANDEL. (H. Maria Hemelvaart.) -- Rectoraat onder GEMERT. J. de Wit. r. 1850.
HAPERT. (H. Severinus.) Valkeuswaard. 378. - J. van der Laak.
p. 1858. f 400.
RAPS. (H. Nicolaus.) Cuijt. 535. - J. J. van Veerssen. p. 1823.
f 404,121. H. Smulders. k. 1854. f 150.
HAREN. (bij MEGEN). (H. Lambertus.) Ray. en Megen. 340. - A.
Verkuijlen Jr. p. 1827. f 297,45z.
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HATERT. (H, Antonius Abt.) Nijmegen. 660. -- G. van Kraeij. p.

1854. f 400,
HEREL. (H. Willibrordus.) Heusd. en Zaltb. 454. - J. Verberne.
p. 1849. f 400.
HBDIKHUIzEN. (H. Lambertus.) Heusd. en Zaltb. 240. - J. F. A. van
der Meulen. p. 1857, f 400.
HEESCH. (11. Petrus banden.) Oss. 1530. -- J. Boelens. p. 1850.
f 400. A. H. Sengers. k. 1859. f 100.
HEESwIJK. (H. Willibrordus.) Boatel. 705. - J. van den Broek.
p. 1860. f 400. A. C. van den Dries. k. 1859. f 100.
J. F. Clement. a. 1860.
HEEZE. (H. Martinus.) Valkenewaard. 1336. -- G. van de Ven. p.
1854. f 400. A. P. van Iersel. k. 1848. f 100.
HELENA -VEEN. (H. Willibrordus.) - Rectoraat onder LIESBEL.
T. L. van den Eynde. r. 1859. f 300.
HELMOND. (H. Lambertus.) Hehnond. 3961. -- T. Spierings. p.
1851. f 750. S. P. Gast. k. 1859. f 150. M. Zwarts.
k. 1859. f 100. A. F. Verhagen. k. 1859. f 100. N. N. k.
W. Steijvers. p.1836.
HELVOIRT. (S. Nicolaus.) Boatel. 1093.
f 400. J. B. H. van Rijckevorsel. k. 1846. f 150.
HERNEN EN LEUR. (H. Judocus.) Druten. 531. - C. van der
Locht. p. 1842. f 400. W. Strik. k. 1859.
HERPEN. (H. Sebastianus.) Rae. en Mogen. 915. -- E. J. Albers.
p. 1859. f 150. A. P. F. Waghter. k. 1859. f 123.62f.
's HERTOGENBOSCH. (H. Joannes Evangelist.) 's Hertogenbosch. 4280.
M. T. Timmermans. p. 1861. f 600. C. T. van Erp.
k. 1856. f 150. C. N. van Amelsfoort. k. 1856. f 100.
A. van de Laar. k. 1856. f 100. F. C. Swagemakers.
a. 1859.
' s HERTOGENBOSCH. (II. Catharina.) 'a Hertogenbosch. 3564. - J.
fl. Corstens. p. 1829. f 600. G. A. Aarts. k. 1851.
f 150. G. Rutten. k. 1845. f 100. A. W. D. Kuppen.
k. 1852. f 100.
'S HERTOGENBOSCH. (H. Jacobus.) 's Hertogenbosch. 3275. -- P.
Kemps. p. 1837. f 600. H. van der Foelart. k. 1859.
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f 150. P. Verhoeven. k. 1856. f 100. L. H. C. Schutjes.
a. 1860. (1).
'S HERTOGENBOSCH. (if. Petrus banden.) 's Hertogenbosch. 2735. A. van den Heuvel ? . p. 1840. f 600. J. D. Joren. k.
1858. f 150. W. L. van Asten. k. 1861. f 100.
HEUMEN. (H. Georgius.) Nijmegen. 450. - T. Bijl. p. 1852. f 400.
HEUSDEN. (H. Catharina.) Heusd. en Zaltb. 1354. - J. F. van de
Poel. p. 1852. f 400. E. J. van der Kant. k. 1856. f150.
HILVARENBEEK. (If. Petrus banden.) Hilvarenbeek. 1755. -- P.
H. van de Loo. p. 1860. f 400. J. H. Kemps. k. 1855.
f 150.
HOEK. (ZEVENBERGSCIE) (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 1030.P. Wijne. p. 1836. f400. A. van de Pas. k. 1856. (100.
HOOGELOON. (H. Pancratius.) Hilvarenbeek. 503. - J. Goossens.
p. 1831. f 430.
1:100GE•MIERDE. (H. Joannes Evangelist.) Hilvarenbeek. 410. -- J.
van Duijnhoven. p. 1846. f 425. N. N. a. f 100.
HOaSSEN. (H. Antonius Abt.) Druten. 591. -- T. G. Boerkamp.
p. 1843. f 400. H. van Leur. k. 1849. f 100,
HUBERT. (ST.) (H. Hubertus.) Cuijk. 395. -- P. P. Kersten. p.
1855. f 400.
HUISSELING. (H. Lambertus.) Rev, en Megan. 357. - A. Verkuijlen Sr. p. 1824. f 181,44.
HULSEL. (H. Clemens.) Hilvarenbeek. 189. - J. W. Verspeek. p.
1824. f 400. J. Pijnenburg. a. 1861. f 100.
HURWENEN. (H. Barbara.) Heaed. en Zaltb. 163. -. P. van den
Biggelaar. p. 1859. f 400.
KAATSHEUVEL. (H. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg. 2696. J. van Beek. p. 1853. f 400. J. Vingerhoets. k. 1854.
f 150. P. van Beek. k. 1860. f 100.
KASTEKEN. (H. Willibrordus.) Hilvarenbeek. 130. -- H. J. Habraken. p. 1852. f 400.
(1) In deze parochie is eene algemeen hulpkerk (H. Joseph) , die bediend
wordt door bijzondere geestelijken.
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KEKERDOM. (H. Laurentius.) Nijmegen. 425. - H. W. Molnlans.

p. 1844. f 500.
KESSEL. (H. Antonius Abt,) Oss. 190. - H. Branten. p. 1837.

f 400.
LAGE-MIERDE. (H. Stephanus Vinding.) Hilvarenbeek, 402. - J. G.

de Wit. p. 1859. f 400.
LEDEACKER. (H. Catharina.) Cuijk. 172. *- A. van Geffen. p.

1851. f 400.
LEENDE. (H. Petrus banden.) Valkenswaard, 11000. -- J. N. Smits.

p. 1858. f 400. T. Tilburghs. k. 1861. f 100.
LEEUWEN. (H. Willibrordus.) Druten. 1734. - P. van Zee-

land. p. 1838. f 400. J. H. van der Marck. k. 1856.
f 150.
LEUTH. (IL Remigius.) Nijmegen. 180. -- J. Cruijsen. p. 1858.
f 500.
LIEMPDE. (H. Joannes Onthoofding.) Boatel. 998, -- G. van den
Heuvel. p. 1845. f 400. F. Verhees. k. 1859. f 100.
LIEROP. (H. Naam Jezus.) Helmond. 744. -- G. C. Pijpers. p.
1860. f 400. A. G. van Gils. k. 1852. f 100.
LIESHOUT. (H. Servatius.) Helmond. 910.
P. van den Boer. p.
1852. f 400. J. van Riel. k. 1852. f 100.
LIESSEL. (H. Willibrordus.) Helmond. 800. -- G. Gijnen. p.
1838. f 400. E. J. Sanders. a. 1861. - Zie HELENAVEEN.
LITU. (H. Lambertus) oss. 813. - C. J. Sprengers. p. 1860.

f 400. C. Reijnen. k. 1855. f 100.
LITHOIJEN. (H. Remigius.) Oss. 454. - A. van Laarhoven. p.

1841. f 400.
LOON OP ZAND. (II. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg. 1173.

H. Spoorenberg. p. 1841. f 400. M. A. van Aart. k.
1859. f 100.
LTJ1JKSGESTEL. (H. Martinus.) Valkenswaard. 631. -- G. Ga I
p. 1843. f 475. A. Meulendijks. k. 1855. f 100.
MAARHEEZE. (H. Gertrudis.) Valkenswaard. 586. -- F. J. Sauvé.
p. 1826. f 400. P. Verschueren. a. 1861. f 100.
6
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MAASBOMMEL. (H, Lambertus.) Druten. 500. -- P. van den Bógaert .

p. 1855. f 400.
MAASHEES. (H. Antdrlius Abt.) Cuijk. 277. - M. E. Mol. p. 1856.

f 400. J. van Lieshout. k. 1856. f 150.
MACHAREN.- (H. Petrus banden.) Ray. en Megen. 295-.

L. van
den Heuvel. p. 1854. f 250,51.
MADE. (H.' Berflardus.) Geertruidenbèrg.° 1291.
M. vat dd Z*
luwe. p. 1839. f 400. A. Maas. k. 1854. f 100.
MALDEN. (H: Antonius.) Nijmegen. 488. -- J. Pírrtpen`.‘ p. 1661.
f 400.
MAREN. (H. Lambertus.) Oss. 390. - J. M. Sanders. p. 1861.
f 400.
MEEREVELDHOVEN. (H. Lambertus.) Eindhoven. 185. - A. van
Sleeuwen, p. 1859. f 400.
MEGEN. (H. Servatius.) Ray . en Megen. 761. -- J. van Amstel.
p. 1839. f 194,39. H. M. van Kilsdonk. k. 1859.
f 45,54;.
MICHIELS-GESTEL: (ST.) (H. Michael.) Boxtel. 2000. -= L, van
der Dussen. p. 1844. f 400. P. van de Ven. k. 1857.
f 150. M. J. van Bommel. k. 1852. f 100. T. Slits. k.
1851. F. C, van Vugt. a, 1859.
MIDDELBEERS. (H. Willibrordus.) Hilvarenbeek. 448. -- J. Aarts.
p. 1861. f 400.
MIERLO. (H. Lucia.) Helmond. 1632. -- R. Vissers. p. 1837. f 400.
W. van Gerwen. k. 1849. f 100.
MIL. (H. Willibrordus.) Cuijk. 1400.
H. P. Jaspers. p. 1859.
f 425. A. W. H. Godschalx. k. 1859. f 125.
MILHEZE, (H. Willibrordus.) Helmond. 484. - T. Scheutjens. p.
1845. f 400.
MILLINGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Nijmegen. 935. -- A. G.
van Grinsven. p. 1853. f 400. J. Kroonen.' k. 1859.
f 100.
MOERDIJK. (H. Stephanus.) Geertruidenberg. 287. -- J. B. de Gier.
p. 1858. f 600.
MOERGESTEL. (H. Joanna Onthoofding.) Hilvarenbeek. 950. - L.
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van .Doaren. p. 1838, f 400. H. J. Schoenmakers. k.
1857. f 100.
MORTEL. ( Fl. Antonius Abt.) - Rectoraat onder GEMERT. J. van den Eijnde. r. 1861. f 300.
NEAERWETTEN. (H. Lambertus.) Eindhoven. 318. - J. A. van
Asten. p. 1815. f 400. J. G. Swane. k. 1855. f 100.
NEERBOSCIi. (H. .rintonius 4bt.) Nijmegen. 1170. - L. G. W.
Reijnders. p. 1857. f,41)0. 14. Zegers. k. 1861. f 1-50.
NEERLOON. (H. Victor.) Ra y. en Megen. 201. - J. H. van der
Putten. p. 1852. f 400.
NETERSEL. (II. Brigida.) Hitvarenbeek. 190. - C. P. van Roosmalen. p. 1852. f 400.
NIEVmiu1K. (H. Joanna Geboorte.) Geertruidenbwg. 902,. - D. H.
van Lierop. p. 1858,. • f 400. H. J. ,viin.de Ven. k. 1856.
f 100.
NIFTRIK. (H. Damianu,s.) Druten. 233.
Sengers. p. 1834.
f 400.
NIJNE9E1'. .(U. dtigus,tinus.) Nijmegen. 1875. -- J.,El^en. p. 1858.
f 600. H. W. Michiels. k. 180% f 100. A. D. Smits.
k. 1857, f 100.
NIJMEGEN. (H. Domintcus.) Nijmegen. 1800. -D. J. van Zeeland.
p. 1851. f 600. C. J. Dietvors. k. 1856. f 100. B.
Koors. k. 1859. f 100.
NIJMEGEN. (ij. Franciscus.) Nijmegen, 1757. -- J. H. Beckers.
p. 1843. f 600. J. N. van Mierlo. k: 1$49. f 100.

N. N. Ic.
Ignatius.) Nijpogen. 3000. -- A. Consen. p. 1861.
f-600. Pijpers. k. 1842. f 100. A. van -der Wolk.
k. 1860. f 100. T. Nolet. k. 1861. f 100.
NISTELROpyE. (H. Larnbertus.) ow 1405. - J. Prinsen. p. 1838.
f 400. J. van Asten. k. 1846. f 100.
NuLou. (S. Jognnes- de Dooper.) g¢!. 1130. -- P. A. Pollet.
p. 1853. f 400. W. de Bever. k. 1858. f 150.
NUNTrN, (H. .Clernens.) Eindhoven. 1051. -- W. Van LW. p. I840.
f 400. A. Pessers. k. 186.,1. f 100.
NIJMEGEN. ff./.

88
OEDENRODE. (ST.) (H. Martinus.) Eindhoven. 2943. - J. van de

Ven. p. 1846. f 400. F. A. Clercx. k. 1852. f 150.
A. Pauwels. k. 1858. f 100. A. 3. Fritsen. k, 1859.
f 100.
OEFFELT. (H. Naam Jezus.) Cuijk. 680. -- P. P. Thijssen. p.

1861. f 200. F. Jansen. k. 1861. f 150. H. J. Haerkens.
v. 1836.
OERLE. (H. Joannes de Dooper.) Eindhoven. 457. - C. Swerts. p.
1839. f 400. W. F. Boex. a. 1861.
OUJEN. (H. Servatius.) oss. 541. - A. van den Heuvel. p.1844.
f 400.
OIRSCIIOT. (H. Petrus banden.) Hilvarenbeek. 3010. -- P. A. de
Bont. p. 1853. f 400. A. Jansen. k. 1859. f 150. W.
van de Ven. k. 1861. f 100'.
OISTERWIJK. (H. Petrus banden.) Boxtel. 1668. - H, 3. van
Beugen. p. 1856. f 500. J. Peels. k. 1859. f 100. W.
van Iersel. k. 1860. f 100.
OM EN PERSINGEN. (H. Hubertus.) Nijmegen. 455. J. C. Olifiers.
p. 1860. f 400.
OOSTELBEERS. (H. Andreas.) Hilvarenbeek. 350. -- W. Floris. p.
1849. f 400.
OPLOO. (H. Mathias.) Cuijk. 483. -- H. van Hintum. p. 1855.
f 400.
ORTHEN. (H. Lambertus.) 'sdHertogenboscb. 287. - A. W. Bijvoet.
p. 1854. f 600.
Oss. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) 088, 2956. - H. Piggen.
p. 1861. f 400. G. van Lieshout. k. 1858. f 150.
J. Vogels. k. 1858. f 100. L. L. Wollaert. k. 1860.
f 100.
OUDIIEJSDEN. (H. Joannes.) Heusd. en Zaltb. 589. -» Q. van den
Bogaert. p. 1837. f 400.
OVERASSELT. (H. Antonius.) Nijmegen. 808. -- J. W. Smits. p.
1852. f 400. J. H. van Noenen. k. 1858. f 150.
OVERLANGEL. (H. Antonius Abt.) Ray. en Mogen. 250. - A. van
Kilsdonk. p. 1856. f 40&.
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OVERLOON.

(H. Theobaldus.) cuyk. 450. - A. van den Bosch.

p. 1849. f 400. G. R. van den Bosch. k. 1861.

f 100.
PUIJFLIJK. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 426. - J. Franssen.

p. 1851. f 400.
RAAMSDONK. (H. Bal?0.) Geertruidenberg. 805. - L. Manders. p.

1848. f 400. W. van de Pas. k. 1853. f 100.
. (H. Maria
RAAMSDONKSCHEVEER
Geertruidenberg.
1092. -- H. C. Wijten. p. 1853. f 400. P. H. Klijsen.
k. 1857. f 100.
RAVENSTEIN. (H. Lucia.) -- Bijkerk te NEERLANGEL. (H. Joannes de Dooper.) -- Ray . en Megen. 707. - A. van
der Veeken. p. 1860. f 14. A. Weetink. k. 1861.
f 150.
REEK. (H. Antonius Abt.) Ra y. en Megen. 701. -- H. van der
Zandt. p. 1856. f 306. C. van Gerwen. k. 1857. f 150.
G. van de Weijer. a /860.
REUSEL. (H, Maria.) Valkenswaard. 625. -- L de Kadt. p. 1839.
f 400. P. Goossens. k. 1861. f 100.
RIETHOVEN. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 525. - G. J. VerhoFstadt. p. 1831. f 400.
RIJKEVOQRT. (H. Rochus.) Cuijk. 324. - J. T. Taabe. p. 1856.
f 400.
ROSMALEN. (H. Larobertus. ) Oss. I153. -- J. van der Heijden.
p. 1848. f 400. J. H. van Baar. k. 1858. f 100.
ROssUM. (H. Martinus ) Heusd. en Zaltb. 367. - W. Oppers. p.
1843.

f

400.

SAMBEEK. (H.

Joannes de Dooper.) Cuijk. 810. - P. Bonants. p.
1827. f 400. J. van den Boome. k. 1860. f 200. -

Zie VORmUM en .MULLEM.
SCHA/JR.

(H. Antonius Abt.) Rev. en AI'egen. 1221. - W.

der Burgt. p. 1823.

f

306. A. van der Burgt.

van

k. 1832.

200.

SCIi1JNDEL. ( H.

f

f

Servatius.) Boxtel. 3086. -- W. Ceelen. p 1861.
k. 1859. f 200. P. J. Gast. k. 1858.

500. W. van Riel.
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f 100. J. F. Bianten. k. 1859. f 100. J. F. de, Wit.
a. 1857.
SOERENDONK. (H. Joannes Onthoofding.) Valkenswaard. 431. -- F. F.
van Hombergh. p. 1854. f 400.
SOMEREN. (H. Lambertus.) Helmond. 2350. -- C. H. Schrijvers.
p. 1841. f 400. F. A. van den Eijnde. k. 1859. f 150.
J. Migchels. k. 1859. f 100. E. T. van Kemenade. a.
1860. f 100.
Som. (B. Petrus banden.) Eindhoven. 833. - A. J. Dobbelsteen.
p. 1860. f 400. J van Hulst. k. 1860. f 100.
STEENSEL. (H. Lucia.) - Bijkerk te KNEGSEL. (EI, Monulphus,) Eindhoven. 420. - J. van Hulst. p. 1856. f 400.
STIPHOUT. (H. Trudo.) Helmond. 435. - F. W. Kuijpers. p.
1833. f 400. P. van Schendel. a. 1852. f 100.
STRATUM. (H. Georgius.) Eindhoven. 1008. - A. J. Lombarts. p.
1860. f 400. J. B. Panken, k. 1861. f 150.
STRUJP. (H. Trudo.) Eindhoven. 802. - P. P. J. van Griensven.
p. 1838. f 400. F. J. Dumoulin. k. 1858. f 100.
TEEFFELEN. (H. Benedictus.) oss. 60. - A. Zetten. p. 1854. f300.
TILBURG. ( 'T GOIRKE.) (H. Dionysius.) Hilvarenbeek. 4312. -- W.
van de Ven. p. 1826. f 620. J. P. L. van Heesbeen.
k. 1861. f 200. H. van Liempd. k. 1856. f 150. P. G.
Geene. k. 1859. f 100. J. Crouwers. k. 1861. f 100.
TILBURG. ('T HEIKE) (H. Dionysius.) Hilvarenbeek. 5002. - J. van
Schijndel. p. 1853. f 620. A. J. H. van Heck. k. 1852.
f 150. J. van der Lee. k. 1850. f 100. M. van der Hagen. k. 1850. f 100. F. J. van Luytelaar. k. 1860.
f 100. - Zie TILBURG. (H. Hart van Maria en Vimcentius a Paulo.)
TILBURG. (KORNEL.) (H. Donysius.) Hilvarenbeek 2107. -- H. A.
van Dooien. p. 1850. f 600. G. H. van Aerssen. k.
1853. f 150. A. van de Laar. k. 1857. f 100.
TILBURG. (H. Hart van Maria en Vine. a Paulo.) - Rectoraat
onder TILBURG. ('T HEINE.) (H. Dionysius.) - J. A. de
Beer. r. 1860. f 300.
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TONGELRE. (H. Martinus.) Eindhoven. 629. - H. Schoenmakers.

p. 1849. f 400.
UDEN. (H. Petrus Stoel.) Ray . en Megen. 3221. -- J. van Doorn.
p. 1855. f 200. A. J. H. van Roosmalen. k. 1861.

f 150. H. H. van Elk. k. 1855. f 100. A. Kemps. k.
1855. f 100. A. van der Burgt. a. 1859.
UDENHOUT. (H. Lambertus.) Boltel. 1520. - F. Cuijpers. p. 1859.
f 400. W. J. A. Vincent. k. 1857. f 100.
VALKENSWAARD. (H. Nicolaus.) Valkenswaard. 825. - H. F. Aarts.
p. 1852, f 600. P. Kemps. k. 1861. f 100.
VEGREL. (H. Lambertus.) Helmond. 3025. - B. J. van Miert. p.
1840. f 400. L. van Asten. k. 1858. f M0. H. Evers.
k. 1858. f 100.
VELD-DRIEL. (H. Martinus.) Heusd. en Zaltb. 416. -- H. van
Weert. p. 1851. f 400.
VELDHOVEN. (H. Cecilia.) Eindhoven. 720. - G. Verhoeven. p.
1826. f 400. J. J. Sengers. k. 1861. f 100.
YELP. (H. Vincentius Diaken en Martelaar.) Ray. en Mogen. 414.
A. Pulsers. p. 1817. f 300. P. van Mierlo. k. 1852.
1 100.
VESSEM. (H. Lambertus.) Hilvarenbeek. 450. - J. F. Bussing. p.
1860. f 400.
VIERLINGSBEEK. (H. Laurentius.) Cuijk. 1070. -- A. van Welie.
p. 1859. f 400. L. G. van der Steen. k. 1859. f 100.
VLIERDEN. (H. Willibrordus.) Helmond. 450. - J. Bruijsten. p.
1844. f 400.
VLIJMEN. (H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg. 1907. -- P. van
den Brand. p. 1851. f 400. A. Goossens. k. 1857. f 100.
N. N. le.
VOLKEL. (H. Antonius Abt.) Ray. en Megen. 1040. - J.N. Smits.
p. 1856. f 400. J. W. Smits. k. 1858. f 150.
VORSTENBOSCH. (H. Lambertus.) Oss. 267. -- W. van Krieken.
p. 1834. f 400.
VORTUM EN MULLEN. (H. Hubertus en Cornelius.) - Rectoraat
onder SAMBEEK. - G. Sackers. r. 1854. f 350.
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VUGHT. (H. Petrus Stoet.) Boel. 1836. -- G. Kanters. p. 1836.

f 571,75. P. van de Laarschot. k. 1860. f 150. W. P.
L. van Eijck. k. 0358. f 100. C. J. A. Terwindt.
k. 1851.
F. N. Smits. p.
WAALRE. (H. WillibrorduS.) Eindhoven. 659.
1861. f 400.
WAALWIJK. (H. Joannes Geboorte.) GeertruidenBerg. 2295. -•- E.
P. Schrijvers. p. 1835. f 400. V. A. J. Rijke. k. 1854.
f 150. H. W. J. van Santen. k. 1859. f 10U. H. J. J.
van Roosmalen. a. 1861. f 100.
Victor en Gezellen.), Druten. 1067. -- H. van den
WAMEL.
Heuvel. p. 1855. f 400. P. van Beek. k. 1854. f 150.
WANROIJ. (H. Cornelius ) Cuijk. 800. -- W. Wijnackers. p. 1836.
Willems van Dijek. k. 1860. f 100.
f 400.
A. van terse'.
WASPIK. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg.
p. 1843. f 400. A. J. Haest. k. 1857. f 100.
E. van
WESTERHOVEN. (II. Seruatzus,) Valkenamard.
Lieshout. p. 1856. f 400.
WE[TRT. ( H. Andreas.) Nijmegen. 352. -- J. Sehraven. p. 1849.
f400.
WIJCHEN. (H. Antonius Abt.) N ij megen. 2313. -- P. de Keijaer.
p. 1852. f 400. A. van Exsel. k. 1859. f 150. J. van
Kesteren. le. 1854. f loo.
WINSSEN. (H. Antonius van Padua.) Druten. 727. - F. van
Clarenbeek. p. 1833. f400. J. A. Dalleu. k. 1859. f 150.
WINTELRE. (H. Willibrordus.) Hilvarenbeek. 327. - J. van Vlokhoven. p. 1858. f 400.
WOENSEL. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Eindhoven. 2201. -- G.
Vugs. p. 1828. f 400. J. H. van Baast. k. 1857. f 150.
A. Verhagen. k. 1860. f 100.
WOUDRICHEM. (H. Joannes Nepomucenus.) Heusd. en Zaltb. 102. J. J. Lombarts. p. 1860. f 600.
ZALT-BOMMEL. (H. Martinus.) Heusd. en Zaltb. 753. - J. W. A.
van Ewijk, p. 1834. f 600. A. P. C. Schoonens. k.
1860. f 100.
•-

(H.

11.

1817.-

450. --
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(H. Jacobus.) Ray. en Megen. 1329. — A. van den Brand.
p. 1842. f 350. F. van Dijk. k. 1855. f 150. W. Kemps.
k. 1849. f 100.
ZEELST. (H. WWllibrordus.) Eindhoven. 915. — J. Vervoort. p.
1825. f 400. H. van flout. k. 1861. f 100.
ZEVENBERGEN. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 2025. -- A. J.
van Meerwijk. p. 1846. f 400. J. F. Knaapen. k. 1860.
f 100.
ZWALUWE. (H. Wijlibrordus.) Geertruidenberg. 1425. — J. B. Lathouwers. p. 1831. f 400. A. de Louw. k. 1860. f 100.
ZEELAND.
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BEDRAG
der
RIJIO-JAARWEDDEN
EN COMPETENTIEN

900.00

_--_ ._-_ ----_._. ---

2 28 228 2I5 227 196 94.038,39' 22,994.17

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
t
drie Rectoraten en drie Rectors, waarvan twee in
het genot van Rijks-jaarwedden.
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECAPITULATIE.
..^.....-,
Getal.
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Q,
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BEDRAG
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Rijks jaarwedden en
Competentien voor

Dienstd oe nde

°'

RIJKS-JAARVV$DD^EN
EN COMPETENTIEN
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,
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Noordbrabant. 184 184 182 183 165 75,138.39 5 19,194.17

Gelderland . .

44

44

33

44

31 18,900.00

3,800.00

Totaal . . . 228 228 215 227 196 94,038.39 5 22,994.17

* Hieronder begrepen vijf Rectoraten en vijf Rectors, waarvan vier in bet
genot van Rijks jaarwedden.

96
RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR DE
HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.
HOEGROOTHEID.

f
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* Hieronder begrepen een Rector.
„
drie Rectors.
„
een Rector.
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Bedrag.

Totaal.
1
1
1
2
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1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
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2*
1
1
2
6t
1
1
1
7
1
1
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1
1
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1
1
20
443

f

975.75
750.00
735.00
1,240.00
9,600.00
571.75
568.00
2,500.00
475.30
475.00
458.00
430.00
850.00
405.00
404.125
68,400.00
*
700.00
348.405
324.50
612.00
t 1,800.00
297.455
250.51
227.77
1,400.00
194.39
181.44
8,250.00
125.00
123.625
13,300.00
45.545
14.00
a

f

117,032.565
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PERSONEEL

DER

STIMMOVIIIIIID
VAN HET

BISDOM

VAN

BREDA.

BISSCHOP.
Z. D. H. Mgr. JOANNES VAN HOOIJDONK, Kommandeur der
Orde van den Nederlandschen Leeuw. Resideert te Hoeven.
COADJUTOR met regt van opvolging en

VICARIS—GENERAAL.
Mgr. JOANNES VAN GENE *, Bisschop van Adras in partibus
in/idelium. Resideert te Hoeven.
SECRETARIS VAN HET BISDOM.
Joannes Stoop.

7
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

Deken van Breda en Pastoor te Prinsenhage.

C. Domen,

KANONIKEN.

M. van de Sanden,

Pastoor der kathedrale kerk te Breda.

C. van der Veeken,

President van het Seminarie te Hoeven.

F. C. van den Kieboom, Deken van Etten en Pastoor aldaar.
P. J. Werden,

Pastoor te Breda. (H. Barbara.)

J. C. van Aken,

Pastoor te Breda. (H. Maria Hemelvaart.)

F. L. Maes,

Pastoor te Beek.

P. J. Gabriël,

Professor in het Seminarie te Hoeven.

A. Willems,

Pastoor te Oosterhout.

DEKENS.

Dekenaat.
Breda.

C. Oomen, Proost enz., te Prinsenhage.

Bergen-op-Zoom. M. de Bie, Pastoor te Huijbergen.
Etten.

F. C. van den Kieboom, Pastoor te Etten.

Ginneken.

C. de Wilde, Pastoor te Alphen.

4ardenburg.

B. Raessen, Pastoor te IJzendijke.

Hulst.

A. van Hecke, Pastoor te Hulst.
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Hoeven.

C. van der Veeken , Sanonik.

President.

C. J. de Bruijn.
A. W. van Rijen.

Professoren.

P. J. Gabriel , Kanonik.

Onderafdeeling: (hudenboscic.

P. van den Eeden.

Regent.

C. L. de Vliegher.
P. Vermeulen.
C. F. de Croes.
A. Graumans.
A. van den Dooren.
W. J. Stapels.
J. M. Genet.
F. X. J. Maassen.
B. R. N. D. van Hal.
J. W. Smeur.
J. F. van Aert.
H. Snoeijs.

Professoren.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.

De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten ,
(Parochiën en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
BREDA , bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner benoeming tot die betrekking, en eindelijk
het bedrag van de Rijks jaarwedde aan elke
betrekking verbonden met inbegrip der
Competentiën; een en ander opgemaakt
in de maand October 1861.
AARDENBURG. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 892. — C. P.

Hembroeck. d. 1853. f 500. C. C. van Genk. v. 1857.
f 100.
ALPHEN. (H. Willibrordus.) Ginneken. 998. -- C. de Wilde. p.
1833. f 950. P. Leijten. k. 1860. f 181.
AXEL. (H. Gregorius de Groote.) Hulst. (3). P. H. van Wees. d.
1861. f 400.
BAARLE-NASSAU. (H. Maria.) Ginneken. 921. — P. Keij p. 1861.
f 797,71. N. N. k. (100.
(1) Het getal Communicanten is slat der telling van 1810.
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector, Vicaris, Kapellaan en
Adsistent is aangeduid door de letters p, d, r , V. k en a.
(3) Het getal der Communicanten is in dat van Neuzen en Zuiddorpe begrepen.
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BAVEL. (H. Maria Hemelvaart.) Ginneken. 618. -- W. C. van

Eekelen. p. 1847. f 400.
BEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 1706. - F. L. Macs. p.

1858. f 400. A. P. C. van Genk. k. 1861. f 100.
BERGEN-OP-ZOOM. (A. Maria Hemelvaart.) Beigen-op-Zoom. 5244. -

C. J. van Aken + . Geboren 1768. - Gewijd 1792. 1807. f 600. P. J. Muskens. k. 1843. f 100.
G. van Spaandonk. k. 1858. f 100. T. P. Hessels. k.
1858. f 100. J. P. A. van Mens. a. 1858. f 100.
BIERVLIET. (H. Maria.) Aardenburg. 403. - E. J. van Dongen.
cl. 1860. f 400.
BOSCHKAPELLE. (H. Petrus en Paulus.) Hulst. 759. - J. Everink. d. 1847. f 400.
BREDA. (H. Antonius van Padua.) Breda. 2535. - M. van de
'Sanden. p. 1850. f 600. P. van Oers. k. 1859. f 100.
F. A. van Dijk. k. 1861. f 100. (1).
BREDA. (H. Barbara.) Breda. 3187. - P. J. Werden. p. 1852.
f 600. J. C. Schrauwen. k. 1854. f 100. A. van Gorp.
k. 1857. f 100. A. Weterings. k. 1861. f 100.
BREDA. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 3000. - J. C. van Aken.
p. 1853. f 600. M. Feijen. k. 1856. 1100. A. Vermunt.
k. 1859. f 100.
CHAAM. (H. Antonius ..4bt.) Ginneken. 986. - P. van der Heijden.
p. 1834. f 600. J. Mijnen. k. 1857. f 100.
DINTELOORD. (H. Petrus en Paulus.) Bergen op Zoom. 660. -- J.
H. F. van Dam. p. 1850. f 600.
DONGEN. (H. Laurentius.) Breda. 2717. - J. van Iersel.p. 1860.
f 400. C. Doggen. k. 1853. f 100. P. Hendrikx. k.
1860. f 100. N. Oomen. a. 1860.
DORST. (H. ?Iarculphus.) Breda. 223.
M. van Kakerken. p.
1830. f 400.
EEDE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 898. - C. Leijten. d.
1853. f 500.
Benoemd p.

(1) In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op het Bagijnhof (11. Begga).
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ETTEN. (IL Lambertus.) Etters. 2364. --- F. C. van den Kieboom.

p. 1838. f 400. A. Vreugde. k. 1858. ; 300. C. van
Raak. k. 1859. f 100.
FIJNAABT. (H. Jacobus.) Etten. 780. - L. Sehrauwen. p. 1834.
f 400. M. P. Uijtdewilligen. a. 1860. f 100.
GASTEL. (H. Laurentius.) Etten. 2434. - C. G. van Hal. p.1836.
f 990, G. C. Aarde. k. 1836. f 100. J. A. Vermeulen.
k. 1841. f 100.
GILZE. (H. Petrus banden.) Ginneken. 1506. - F. J. Janssens. p.
1844. f 400. J. Romme. k. 1859. f 100. - Zie Mo.
LENSCHOT.
GINNEIïEiv. (H. Laurentius.) Ginneken. 1025. - J. L. van Dijk.

p. 1860. f 400. C. van Raak. k. 1860. f 100.
GRAAUW. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 1063. P. J. Koopmans.

d. 1854. f 400. P. M. A. Koenraadt. v. 1866. f 100.
GROEDE. (H. Bavo.) Aardenburg. 585. - J. W. Vos. d. 1841.
f

400.

HALSTEREN. (H. Quirinus.) Bergen op Zoom. 932. -- P. C. Jordens.

p. 1855. f 400. A. Biestraten. k. 1857. f 100.
HEEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen op Zoom. 375. - C. L. A.
Floren. p. 1847. f 400.
HEERLE. (H. Gertrudis.) Bergen op Zoom. 582..- P. Potters. p.
1833. f 400.
HENGSTDIJK. (H. Catharina.) Hulst. 490. - 3. F. A. Sijbertz.
d. 1854. f 400.
HOEVEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 1470. - J. A. Baart.
mans. p. 1855. f 730. P. W. van Beijsterveldt. k.1866.
f 220,80.
HONTENISSE. (H. Martinus.) Hulst. 1732. - J. F. Smulders. d.
1841. f 400. C. Lauwerijssen. b. 1857. f M.
HOOFDPLAAT. (H. Eligius.) Aardenburg. 710. -- P. C. Tielens. d.
1857. f 400.
HOOGERHEIDE. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen op Zoom. 1145. -3. B. Kruger. p. 1843. f 400. C. R. Romme. k. 1858.
f 100.
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HOUT. (DEN) (H. Cornelius.) Breda. 1117. -- C. Smits. p. 1854.
r

f 400 . A. Roels. k. 1860. f 100.
HUIDBERGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen op Zoom. 597. -- M.

de Bie. p. 1829. f 400. A. Nelen. a. 1852.
HULST. (H. Willibrordus.) Hulst. 1977. - A. van Hecke. p. 1821.
f 650. C. A. Hessels. v. 1861. f 100. L. de Boer. v.
1861.
IJZENDIJKE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 1146. - B. Raessen. p. 1843. f 650. M. de Bakker. v. 1860. 100.
JAN - STEEN. (ST.) (H. Joannes de Dooper.) Hulst. 1254. - H.
Mertens. d. 1836. f 400. J. Doggen. v. 1858. f 100.
KLUNDERT. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 594. -- A. van Gils.
p. 1859. f 550.
KOEWACHT. (H. Philippus en Jacobus.) Hulst. 1403. -- G. de
Nijs. d. 1858. f400. J. van der Meijden. v. 1857. f 100.
KRUISLAND. (H. Georgius.) Bergen op Zoom. 998. - A. van Raak.
p. 1840. f 400. A. F. Bleijenbergh. k. 1860. f 100. J.
Raats. a. 1861. f 100.
LAMSWAARDE. (H. Cornelius.) Hulst. 1337. - J. van den Bosch.
d. 1853. f 400. W. Verkaar. v. 1856. f 100.
LEPELSTRAAT. (H. Antonius van Padua.) Bergen op Zoom. 1142. -A. van Rosmalen. p. 1830. f400. M. Dekkers. k. 1858.
f 100.
LEUR. (H. Franciscus van Sales.) Etten. 1261. -- A. van Aken.
p. 1838. f 400. J. B. Vinken. k. 1860. f 100.
MOLENSCHOT. (H. Anna.) -- Rectoraat onder GILZE. -- B. Hembroeck. r. 1857. f 300.
NEUZEN. (TER) (H. Willibrordus.) Hulst, 561. - J. Cammaert.
d. 1854. f 400.
NIEUW - NAMEN. (Op den 1?auter onder Clinge.) (H. Joseph.) Hulst.
760. - L. G. Camerman. d. 1858. f 600. N. N. v.
f 150.
NISPEN. (H. Donates•) Bergen op Zoom. 754. --M P. B. van Antwerpen. p. 1844. f 650. J. B. Marée. k. 18544 f 100. C.
H. Vermeulen. a. 1861.
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OOST URG. (H. Eligius.) Aardenburg.

610. - J. F. van Aert. p.

1842. f 650.
OOSTERHOUT. (MIDDELWIJK.) (H. Joannes de Dooper.) Breda.

3825. -- A. Willems. p. 1845. f 600. J. Uittewilligen.
k. 1856. f 100. F. T. van der Bom. k. 1860. f 100.
OOSTERHOUT. (OOSTEIND.) (H. Joannes de Dooper.) Breda. 810. C. Luijkx. p. 1852. (400.
OSSENDRECHT. (H. Gertrudis.) Bergen op Zoom. 1146. -- G. Biestraten. p. 1857. f 400. A. A. van Aert. k. 1858.
100.
OSSENISSE. (11. Willibrordus.) Hulst. 601. -- A. Nijenhuis. d.
1839, f 400.
OUDENBOSCH. (H. Agatha.) Etten. 2100. -- W. Hellemons. p.
1842. f 710,80. N. C. J. van Mens. k. 1857. f 100. C.
van de Zande. k. 1860. f 100.
PHILIPPINE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 296. -- P. Hans.
sens. d. 1857. f 500.
PRINSENRAGE. (H. Martinus.) Breda. 2607. - C. Oomen. p.
1827. (400. H. W. Daverveldt. k. 1858. f 100. A. L.
Verhoeven. k. 1861. f 100.
PUTTE. (H. Dionysius.) Bergen op zoom. 574. -- A. Krijnen. p.
1859. f 400.
RIEL. (H. Antonius Abt.) Ginneken. 315. - C. Vermeulen. p.
1835. f 400.
RIJEN. (H. Maria Magdalena.) Breda. 671. -- G. Verbunt. p.
1857. f 600.
RIJSBERGEN. (H. Bavo.) Ginneken. 1132. - H. van der Hooft. p.
1858. (400. G. Lievens. k. 1860. f 100.
ROOSENDAAL. (H. Joannes de Dooper.) Bergen op Zoom. 4224. - P.
S. Kuijlen. p. ;844. f 975. A. Oorren. k. 1855. f 114,25.
A. J. Smits. k. 1855. f 100.
RUCPIIEN. (H. Martinus.) Etten. 1013. - D. van den Eijnden.

I

p. 1830. (460.
SAS VAN GENT.

(H. Maria Hemelvaart.)

Buijs. d. 1852. f 400.

Hulst, 583. - A. C.
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SLUIS. (H. Joannes de Dooper.) Aardenburg. 688. - J. Aelen. p.
1857. f 650.
SPRUNDEL. (11. Joannes de Dooper.) Etten, 920. -- C% van Mechelen. p. 1856. f 400. E. van I3raband. k. 1860.
f 100.
STAND •DAAR-BUITEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 881. -- J.
Schoormans .p. 1843. f 400. J. C. Vlasblom. a. 1859.
f 100.
STEENBERGEN. (H. Gummarus.) Bergen op Zoonï. 2888. --- J. C. van

Etten. p. 1848. f 400. J. B. Gouverneur. k. 1860. f 100.
J. P. Berentzen. Ic. 1861. f 100.
STOPPELDIJK. (H. Geralphus.) Hulst. 984. - J. J. Mol. d. 1856.
f 400. N. N. v. f 100.
TERHEIJDEN. (H. Antonius Abt.) Breda. 948. - T. A. van Raak.
p. 1847. f 400. J. F. van Mierlo. k. 1851. f 100.
TETERINGEN. (H. Willibrordus.) Breda. 903. - J. van Leijsen.
p. 1836. f 400. L. J. C. Laurent. k. 1857. f 100.
ULICOTEN. (H. Bernardus.) Ginneken. 353. - J. Woestenberg.
p. 1843. f 400.
ULVENHOUT. (H. Laurentius.) Ginneken. 1159. - P. van den
Schaliboom. p. 1824. f 400. A. van Mechelen. k. 1852.
f 100. B. Franken. a. 1861.
VOSSEMEER. (NIEUW) (H. Joannes de Dooper.) Bergen op Zoom.
746. - J. Bernulij. p. 1848. f 400.
WAGENBERG. (H. Gummarus.) Breda. 1013. --- W. Oornee. p.
1837. f 400. H. F. van Olien. k. 1860. f 100.
WESTDORPE. (H. Maria Visitatie.) Huist. 936. -- L. van Dijk.
d. 1846. f 400.
WILLEMSTAD. (H. Maria.) Etten. 98 - S. H. Nuss. p. 1859.
f 840.
WILLIBRORD. (ST.) 'T HEIKE. (H. Willibrordus.) Etten. 541. A. J. Kroes. p. 1841. f 600.
Wouw. (H. Lambertus.) Bergen op Zoom. 2292. - J. Hellemons.
p. 1847. f 990. C. Verheijen. k. 1857. f 210. P. van
Aalst. k. 1857. f 100.
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ZEGGE . (H. Maria Boodschap.) Etten. 452. -- A. Bierwagen. p.

1845. f400.
ZUIDDOaPE. (H. Maria Hemelvaart.) Hulat. 860. -- J. Eisen. p.

1854. f 630.
ZUNDERT. (GROOT) (H. Trudo.) Ginneken. 2402. — C. Beekmans.

p. 1858. f 400. 8. van den Eijnden. k. 1860. f 101).
N. N. k. f 100.
ZUNDERT. (KLEIN) (H. Willibrordus.) Ginneken. 603. —, J. M.
Dekkers. p. 1854. f 653,10.
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PROVINCIES•GEWIJZE INDEELING
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VOORGAANDE RECAPITULATIE.
^..._,
Getal.

.
4

2

e, ^

PROVINCIEN .

^
;.^
^

^

^

*

ai
^^
^
kcd
O.

^ao
^rá
^•^

^^ U
^y
^
P
Á
cd

U1

á

der
R IJSS-JAARWEDDEN

Rijks jaarwedden en
competentien voor

Dienstdoende

^;

BEDRAG

^

n^i ,
^
oH^^
ái
^
U]V1
P^A

voor

go

^^

^^
^^
ca•^,.

:^

H

^
^

N
°
. o;
N
U! U1

c3
U

áÁ

^^

*

*

EN COMPETENTIEN

e ,
^ ^m
^
ca s
^ ^

^ v

^ ^

Guld.

Guld.

*

Noordbrabant.

56

56

59

56

55

28,596.61

6,026.05

Zeeland . . . .

25

25

11

25

10

11,750.00

1,050.00

--

_. - - _. ___ ...._..._

Totaal . . .

81

81

70

81

65

40,346.61

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector,
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR DE
HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.

HOEGROOTHEID.
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* Hieronder begrepen een Rector.
8
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PERSONEEL
DER

0 t NI In 11113111 a III
VAN HET

BISDOM VAN ROERMOND.

BISSCHOP.

Z. D. H. Mgr, JOANNES AUGUSTINUS PAREDIS , Kommandeur
der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Resideert te Roermond.
VICARIS—GENERAAL.

SECRETARIS VAN HET BISDOM.

Franciscus Antonius Hubertus Boermans, Kanonik van het
kathedraal kapittel.
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KATHEDRAAL-KAPITTEL.
PROOST.
C. T. Schrijnen,

Geheim Kamerheer van Z. H. Paus
IX, Deken en Pastoor te Venlo.

Pius

KANONIKEN.

A. L. van der Velpen, Deken en Pastoor te Gulpen.
Deken en Pastoor der kathedrale kerk te
S. Moonen,
Roermond.
Deken en Pastoor te Kerkrade.
"E. J. Quodbach,
Deken en Pastoor te Weert.
H. Janssen *,
Deken en Pastoor te Venraij.
P. Verheggen,
F. A. H. Boermans, Secretaris van het Bisdom van Roermond.
President van het Seminarie te Roermond.
P. F. H. Canoij,
Desservant te Heel.
F. M. Heidens,
DEKENS.
Dekenaat.
Roermond.
Gulpen.

S. Moonen, Kanonik enz., te Roermond.
A. L. van der Velpen , Kanonik enz. , te
Gulpen.
1E. J. Quodbach, Kanonik enz te Kerkrade.
Kerkrade.
Maastricht P. W, II. Scheijven OA, Eere-Kamerheer
van Z. H. Paus Pius IX en Pastoor te
Maastricht. (H. Servatius.)
Maastricht (Wijk). P. D. van Laer, Eere-Kamerheer van Z. H.
Paus Pius IX en Pastoor te Maastricht.
H. Martinus.)
Meerssen.
G. Goten, Pastoor te Meerssen.
Schinnen.
P. T. R. Corten, Pastoor te Schinnen.
Sittard.
T. B. Roersch, Pastoor te Sittard.
Venlo.
C. T. Schrijnen, Proost enz., te Venlo.
Penrag.
P. Vetheggen, Kanonik enz., te Venraij.
Weert.
H. Janssen OA, Kanonik enz., te Weert.
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Roermond.
P. F. H. Canoij, Kanonfik.
P. J. Hoefnagels.
J. A. H. J. Sax.
F. X. Rutten.
P. J. H. Russel.

President.
Professoren.

Onderafdeeling: Bolduc.
A. L. Janssen.
G. Raetsen.
P. J. Slits.
J. M. Geurts.
H. G. J. van Buren.
B. A. Pothast.
G. J. H, H. Verziji.
P. H. Marres.
W. Everts.
E. J. H. van Boom.
J. P. C. H. Voragen.
F. H. Kamakers.
J. T. P. H. Janssen.
F. E. N. J. P. Neujean.
A. J. Deutz.
J. G. Custers.
C. J. H. Miíhlenberg.
A. L. van de Winkel.
G. Slits.
P. R. J. H. Corten.
A. A. H. Backhuijs.
J. F. H. Menten.
F. A. II. Moubis.
G. J. Wijnhoven.
J. H. America.

Regen t .

\

Professoren en
Preceptoren, tevens
dienstdoende op het
Fransche Instituut
voor opvoeding en
onderwijs, mitsga
ders op de Normaalschool aan deze a fdeeling van het Seminarie verbonden.

i

113

IJIENSTDOINOI GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.

De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten ,
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
ROERMOND, bevat de namen der vestigingsplaatsen en
patronen der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten
en het aantal Communicanten (1) , alsmede de namen
der in iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende
Geestelijken, hunne betrekking (2) , het jaartal
hunner benoeming tot die betrekking, en eirt=
delijk het bedrag van de Rtjksijaarraedde (3
aan elke betrekking verbonden; een en ander
opgemaakt in de maand October 1861.
AFFERDEN. (H. Cosmas en DaMiattus.) venra0. 1000. -- J. Wa

Metzmaeckers. d. 1825. f 400. * H. van Kessel. v.
1860. f 235,
AMBIJ. (11. Wal8urga.) A^ eergóën. 610. -- H. I. Van Dijk. d. 1860.
f 400. L. G. Prick. v. 1846. f 235.
AMSTENftADE. (H, Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Schinnen. 372.—
J. O. Melissen. d. 1853. f 400. A. A. Kérckhoffs. v.1859.

(1)Tiet getal communicanten' is dat der telling van 1860.
(2)De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector en Vicaris is aangeduid
door de letters p, d, r en o.
(3) Die jaarwedden, waarop eerre inhouding Wegens het genot van Pastorijinkomsten plaats heeft, zijn gekenmerkt door een *. Het bedrag van elke inhouding vindt men achter de Recapitulatie op de aldaar volgende alphabethische
lijst (bladz. 127) afzonderlijk vermeld.

114
(11. Petrus en Paulus.) Venlo. 670. - H. Verkuijlen. d.
1841. f 400. * H. Drabbels. v. 1854. (235.
ASSELT. (IH. Dionysius.) -- Rectoraat otldet SIVALMEIY. -- G.
Klusters. r. 1842. f 300.
BAARLO. (H. Petrus.) Venlo. 875. - P. J. Cremers. d. 1850.
f 400. * F. A. Rassaerts. v. 1859. f 235.
BAEXEM. (H. Joannes de Dooper.) weert, 471. - J. Hendriks. d.
1861. f 400. J. van Ophoven. v. 1861. f235.
BEEGDEN. (H. Martinus.) Roermond. 482. - J. F. Freneken. d.
1826. f 400. J. M. F. Keulen. v. 1859. f 235.
BEEK. (H. Martinus.) Meerssen. 1879. -- J. L. Vierboom. d.
1847. f 400. P. F. Hubrix. v. 1846. f 235. L. H. Peters.
v. 1860. f 235.
BELFELD. (H. Urbanus.) Venlo. 332. -- P. Cruijsen. d. 1855.
f 400.
BEMELEN. (lSi. Laurentius.) Meerssen. 272. -- J. G. E. Janssen.
d. 1848. f 400.
BERG. (H. IYlichaël.) Sittard. 400: -- W. H. L. Batta. d. 1856.
f 400.
BERGEN. (H. Petrus.) Venraij. 680: -- J. Sengers. d. 1824. f 400.*
L. Joosten. v. 1852. f 235.
BERG EN TERBLIJT. (H. Monulphus en Gondulphus.) Meerssen.
610. -- L. H. Kruijen. d. 1853. f 400. H. M. Gielis.
v. 1842. f 235.
BESEL. (H. Gertrudis.) Venlo. 600. --- P. A. Kampers d. 1831.
f 400. J. M. Poets. tr. 1858. f 235.
B1NGELRADE. (H. Lambertus.) Schinnen. 321. -- W. H. L©oao-ans.
d. 1861. f400. -- Zie. R*Avil.
BLERICK. (H. Lambertus.) Venlo. 1180. -- P. J. Schacks. cl 1840.
f 400. R. H. van de Venne. v. 1860. f 235. N. N. v.
f 235.
BLITTERSWIJK. (H. Maria Geboorte.) Venraij. 348. -- J. A. H. P.
de Lom. d. 1836. f400. C. Raedts. v. 1856. f235',.
BOCHOLTZ. (H. Jacobus de Meerdere.) Kerkrade. 825. -- H. J.
Henrotte. d. 1854. f400. L. H. de Bije. v. 1854. f235.
ARCEN.
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BORGHAREN. (H. Martinus.) Meerssen. 394. - C. Heuvels. d.

1851. f 400.
BORN. (H. Martinus.) Sittard. 500. - J. G. Adriaens. d. 1840.

f 400.
BREUST. (H. Martinus ) Maastr. Wijk. 1447. - C. Willems, d.

1853. f 400. H. J. H. van den Broek. v. 1857. f1 235. -Zie EIJSDEN.
BROEÀrtUtZEN. (H. Nicolaus.) Venral. 230. - J. van den Brand.
d. 1852. f 400.
BROEKHU1ZEIVVORST. (H. Naam Jesus.) Venraij. 435. -- M. Roelofs. d. 1850. f400. L. H. Caris. v. 1855. f235.
BROEKSITTARD. (H. Maria Geboorte.) Sittard. 500. - P. M. Philippen. d. 1849. f 400. N.. N. v. f 235.
BRUNSSUM. (H. Gregorius.) Schinnen. 735. -- P. Mannens. d.
1848. f 400. J. A. Lambrechts. v, 1861. f 235.
BUCHTEN. (H. Catharina.) Sittard. 377. - J. J. Foragien. d.
1839. f 400. J. L. H. Claessens: v. 14361. f 235.
BUGGENUM. (H. Addegondis.) Roermond. 475. - A. Klaessen. d.
1824. f 400. H. Rijs. v. 1858. f 235.
BUNDE. (H. Agnes.) Meerssen. 472. - J. a. Frijns. d. 1825.
f 400. J. J. Ilabets. v. 1859. f 235.
CADIER EN KEER. (II. Kruisverheffing.)
Wijk, 517. - H.
Gobbels. d. 1855. f 400. J. W. Lumens. v. 1845. f 235.
CASTENRAIJ. (H. Mathias.) - Rectoraat onder OIALO. - J. A.
Thomassen. r. 1858. f 300.
DIETRREN. (H. Stephanus.), Sittard. 389. -•- M. Klinkenbetg#l. d.
1828. f 400.
ECHT. (1`I. Landerieus.) Roemouà• 1780. -» H. W. Ksrboscir. d.
1840: f 400. J. T. S. Slnidts. v. 1851. f 235. G. H.
Peeters. v. 1856. f 235.
ECKELRADE. (H. Bartholomeus.) Maestri Wijk. 317. -» K. van, de
Coolwijck., d. 1844. f 400.
EIJ4ELSEUVEN. (II.{ Jbannes de Dooper.) Kerkrade. 450. - A. J.
Brandt, d. I822. f 400. P. J. VYimme gs. v. 1848.
f 235.
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Eis. (H. Agatha.) Gulpen. 533. --- A. Cleijuen. d. 1854. f 400.

J. J. H. V. Deutz. v. 1844. f 235.
EIJSDEN. (H. Christina.) - Rectoraat onder BREUST. -- J. W.

Hamers. r. 1859. f 300.
EINIGHAUSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Sittard. 385. -- F. L.

Jongen. d. 1843. f 400.
ELL. (H. Antonius Abt.) Weert. 538. - P. R. Verschueren. d.
1855. f 400. N. N. v. f235.
ELSLOO. (H. Augustinus.) Meerssen. 967. - P. Willems. d. 1839.
f 400. P. J. Welters. v. 1850. f235.
EPEN. (H. Paulus.) Gulpen. 620. - F. X. de la Haije. d. 1841.
f 400. J. P. Savelberg. v. 1848. f 235.
GEERTRU1DE. (ST.) (H. Gertrudis.) Maastr. Wijk. 604. -- J. M. Claessens. d. 1857. f400. J. Schreurs. v. 1860. f 235.
GEIJSTEREN. (H. Willibrorduc) Venraij. 220. --L C. van Boekel.
d. 1859. f 400.
GELEEN. (OPGELEEN.) (H.Petrus en Marcellinus.) Schinnen. 1817. P. Salimans. d. 1852. f 400. J. R. Op den Kamp. v.

1843. f 235. H. Kamps. v. 1857. f 235.
GENNEP. (H. Martinus.) Venraij. 1200. - J. Bernardussen. p.

1860. f650. G. W. T. Beckers. v. 1859. f 235.
GEULLE. (H. Martinus.) Meerssen. 802. - S. Swelsen. d. 1820.
f 400. J. F. H. Corten. v. 1859. f 235.
GRATHEM. (H. Severinus.) Roermond. 612. - N. Grenen. d. 1824.
f 400. J. Verkuijlen. v. 1832. f 235.
GREVENBICHT. (H. Kruis.) --: Rectoraat onder PAPEIJHOVEN. J. A. H. Smeets. r. 1858. f 300.
GRONDSVELD. (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 702. -- J. Hobo. d.

1860. f 400. G. Cordie. v. 1828'. f 235. N. N. v.
f 235.
GRUBBENVORST. (H. Maria Hemelvaart.) Venraij. 537. -- G. Nab..
ben. d. 1859. f400 *. J. Geene. v. 1859. f235.
GULPEN. (H. Petrus.) Gulpen. 1650. -- A. L. van der Velpen. p.
1824. f 650: P. J. Kleijnen. v. 1852. f235. HA, Ka1lea. v. 1858. f 235. - Zie REIJMERSTOH.
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GuTTECOVEN. (fl. Nicolaus.) Sittard. 292. - L. Ballings. d.

1852. f 400.
HAELEN. (H. Lamberlus.) Roermond. 503. - L. de Koning. d.

1856. f 400. J. H. Jacobs. v. 1857. f 235.
(H. Stephanus.) Roermond. 681. - F. M. Heidens. d. 1829.
f 400. J. H. Truijens. v. 1855. f 235.
HEER. (H, Petrus banden.) Maaatr. Wijk. 1000. - J. F. Hoelen. d.
I855. f 400. L. J. Haeren. v. 1855. f 235.
HEERLEN. (H. Pancratius.) Kerkrade. 2550. -- J. H. A. Bouillon.
p. 1839. f 650. J. T. H. van Wersch. v. 1841. f 235.
H. J. Dautzenberg. v. 1857. f 235. - Zie WELTEN.
HEERLERHEIDE. (H. Cornelius.) Kerkrade. 800. - H. D. Reijners.
d. 1839. f 400. P. A. Dols. v. 1858. f 235.
HE1JEN. (H. Dionysius.) Venraij. 447. - G. Berets. d. 1832.
f 400*. J. H. Maessen. v. 1857. f 235.
HEIJTflUIZEN. (H. Nccolaus.) weert. 1075. - P. van der Zanden.
cl. 1821. f 400. G. C. Timmermans. v. 1860. f 235.
HELDEN. (H. Lambertus.) Venraij. 972. - L. J. Janssens. d.1860.
f 400. L. F. J. H. Schrijnen. v. 1856. f 235.
HERKENBOSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 400. - J. A. H. Meuwissen. d. 1858. f 400. L. L. Lexis. v. 1858. f 235.
HERTEN. (H. Michaël.) Roermond. 662. - J. H. Thielen. d. 1835.
f 400. A. L. H. Wolters. v. 1856. f 235.
HEUGEM. VI. Michaël.) Maa$tr. Wijk. 445. - L. T. Smits. d.
1846. f 400.
HOENSBROEK. (H. Joannes Evangelist.) Schinnen. 812. - J. Schoennlaekers. d. 1833. f 400. P. J. Houben. v. 1860. f 235.
HOLSET. (H. Lambertus.) Gulpen. 120. - E. P. J. Slenter. d.
1846. f 400.
HOLTUM. (H. Martinus.) Sittard. 380. - J. van Sloun. d. 1822. f 400.
HORN. (H. Martinus.) Roermond. 770. -- S. Keulen. d. 1822.
f 400. L. F. H. Wolters. v. 1853. f 235.
HORST. (H. Lambertus.) Venraij. 2534. - P. F. Roeijkens. p. 1856.
f 975. H. Dentjens. v. 1856. f 235. J. B. H. Maessen.
HEEL.

v.

1859.

f

235.
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HOUTHEM. (H. Gerlacus.) Meerssen. 565. -- J. Naenen. d. 1852.

f 400. J. Beckers. v. 1853. f 235.
HULSBERG. (H. Clemens.) Meerssen. 900. - M. Kusters. d. 1837.

f 400. C. van der Broek. v. 1857. f 235.
HUNSEL. (1/. Jacobus de Meerdere.) Weert. 439. -- N. Janssens.

d. 1826. f 400. R. H. Raemaekers. v. 1859. f 235.
ITTEEEN. (B. Martinus.; Meerssen. 350. - P. L. de Mal. d. 1831.

f 400.
ITTERVOORT. (H. Margaretha.) Weert. 220. - J. H. H. Tindemans. d. 1861. f 400.
JABEEK. (El. Gertrudis.) Schinnen. 322. -- P. W. Reijnen. d. 1857.

f 400.
KERKRADE. (H. Lambertus.) Kerkrade. 2300. - 1E. J. Quodbach.

p. 1835. f 650. J. H. Merkelbach. v. 1851. f 235.
J. P. J. Wetsels. v. 1851. f 235.
KESSEL. (H. Maria Geboorte.) Venlo. 958. -- H. W. H. van Haeff.
d. 1857. f 400. F. P. H. H. van Haeff. v. 1859. f 235.
KLIMMEN. (H. Remigius.) Kerkrade. 850. -- H. Spronck. d. 1852.
f 400. P. H. Horsmans. v. 1852. f 235.
LEUNEN. (H. Catharina.) - Rectoraat onder VENRAIJ. - L. A.
Simons. r. 1844. f 300.
LEVERDIJ. (H. Barbara.) Weert. 307. - L. J. Laumen. d. 1818.
f 400. A. L. van den Eijnden. v. 1841.
LIMBRICIIT. M. Salvius.) Sittard. 423. -- S. W. Smeets. d.1834.
f 400. L. J. A. Smidts. v. 1846.
LIMMEL. (H. Joannes de Dooper.) Meerssen. 335. - F. J. L. Save!berg. d. 1860. f 400.
LUNNE. (II. Martinus.) Roermond. 600. -- P. M. van de Laak. d.
1855. f 400. H. W. Canoij. v. 1835. f 235.
LOTTUM. (H. Gertrudis.) Venraij. 557. -- P. J. Kampers. d. 1855.
f 400# , C. F. H. Wolters. v. 1853, f 235.
M AASBRACHT. (Ii. Gertrudis.) Roermond. 900. -- P. A. Smiths d.
1860. f 400. H. Verheggen. v. 1858. f 235.
MAASBREE. (H. Aldegondis.) Venlo. 1200. --• P. F. Coumans. d.
1861.

f

400. J. H. Smeets.

v

1850.

f

235.
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MAASNIEL. .(H. Laurentius.) itoermond. 1177. - J. B. van Laer.

d. 1852. f 400. H. Peijs. v. 1846. f 235.
(H. Servatius.) Maastricht. 6500. - P. W. H. Scheijven OA. p, 1855. f 975. J. H. L. van Oppen. v. 1850.
f 235. H. Houbiers. v. 1851. f 235. M. A. H. Willemsen. v. 1856. f 235. J. P. H. A. Baert. v. 1857. f 235.
J. R. H. Meuffels. v. 1860. f 235. R. Nicolaes.Fv.1860.
f 235. J. N. Riga. v.'1861. f 235.
MAASTRICHT. (H. Maria.) Maastricht. 4570. -- L. F. Lebens *.
d. 1855. f 500. P. Verzett. v. 1851. f 235. J. L. Romans. v. 1855. f 235. A. van Soest. v. 1858. f 235.
J. B. R. Beijs. v. 1861. f 235. - Zie ST. PIETER.
MAASTRICHT. (H. Mathias ) Maastricht. 6262. -- J. van der Linden.
d. 1846. f 500. J. Spijkers. v. 1855. f 235. A. A. Sijben.
v. 1857. f 235. J. T. H. Beunen. v. 1857. f 235. T.
J. Ariens. v. 1859. f 235. J. W. H. Wijnants. v. 1860.
f 235.
MAASTRICHT. (Wijk.) (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 2136. - P. D.
van Laer. .p. 1852. f 975. P. Hillen. v. 1853. f 235.
J. H. Baggen. v. 1856. f 235.
MARGRAETEN. (H. Margaretha.) Gulpen. 845. -- N. E. Meijs. d.
1851. f 400. J. H. van Oppen. v. 1848. f 235.
MECHELEN. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 1200. -- J. Gelissen.
d. 1834. f 400. P. J. Nothen. v. 1838. f 235. -- Zie

MAASTRICHT.

WITTEM.
MEERLO. (H. Joannes de nooper.) Venraij. 380. - J. W. Bá11en.

d. 1859. f 400. F. J. van der Steen. v. 1854. f 235.
MEERSSEN. (H. Bartholomeus.) Meerssen. 1400. - G. Goffin. p.

1839. f 650. J. H. Konen. v. 1853. f 235.
(H. Nieolaus. ) Wéert. 725. -- A. van Kessel. d. 1835:
f 400. P. Cleevers. v. 1852. f 235.
MELICK. (H. Andreas.) Moermond. 565. - J. H. Haarkens. d,
1833. f 400. J. D. H. Mostart. v. 1856. f 235.
MERRELBEEK. (H. Clemens.) Schinnen. 500. - P. J. Goossens. d.
1844. f 400. H. J. H. Finken. v. 1858. f 235.
MEITEL.
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MERSELO. (H. Joannes de Dooper,) -- Rectoraat onder VENRAIJ. -

A. van Valkenburg. r. 1860. f 300.
MESCII. (H. Pancratius.) Maastr. Wilk. 200. - J. J. Demacker. d.
1860. f 400.
MnEER. (H. Lambertus.) Gulpen. 715. - L. F. Vinckenbosch. d.
1851. f 400. H. Haesen. v. 1857. f 235.
MIDDELAAR. (H. Lambertus.) Venraij. 353. - N. S. Sleurs. d.
1855. f 400*. W. H. Heidens. v. 1858. f 235.
MONTFORT. (H. Catharina.) Roermond. 500. -- M. Verkuilen. d.
1833. f 400. W. H. Henckens. v. 1861. f 235.
Moo.. (H. Antonius.) Venraij. 535. -- P. J. Geurts. cl. 1855.
f 400*. J. A. van Aerssen. v. 1856. f 235.
MUNSTERGELEEN. (H. Pancratius.) Sittard. 500. - N. J. Prompers. d. 1848. f 400. J. H. T. Claessen. v. 1859. f 235.
NEDERWEERT. (H. Lambertus.) Weert. 2800. -- J. Erens. d. 1852.
f 400. P. J. van Laer. v. 1845. f 235. A. van Wijiler.
v. 1845. f 235. L. H. van den Eertwegh. v. 1847. f 235.
NEER. (H. Martinus.) Roermond. 1050. - J. M. Kanters. d. 1859.
f 400. G. C. Hafmans. v. 1859. f 235.
NEERITTER. ( H. Lambertus.) Weert. 528. -- J. M. van Immissen.
d. 1827. f 400. J. L. Herings. v. 1846. f 235.
NIEUWENIIAGEN. (H. Maria.) Kerkrade. 870. - J. G. Klausener.
d. 1837. f 400. P. J. Vreuls. v. 1855. f 235.
NIEUWSTAD. (H. Joannes de Dooper.) Sittard. 600. - L. Janssen.
d. 1856. f 400. J. P. N. Vroemen. v. 1849. f 235.
NOORBEER. ( H. Brigida.) Gulpen. 600. -- J. Jacobs. d. 1860.
f 400. P. A. Kelleners. v. 1846. f 235.
NUNIIEM. (H. Servatius.) Roermond. 174. -- P. Kuijpers. d. 1855.
f 400.
NUTH. (H. Bavo.) Schinnen. 1000. - P. M. H. Beltjens. d. 1851.
f 400. J. W. Schmitz. v. 1855. f 235. -- Zie VAESRADE.
OBBICHT, (H. Willibrordus ) Sittard. 364. - P. T. Dohmen. d.
1840. f 400.
ODILIENBERG. (ST.) (H. Wiro.) Roermond. 630. --• J. H. Voss. d.
1848. f 400. J. M. H. Canjels. v. 1859. f 235.
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OlaLo. (H. Gertrudis.) Venraij. 433. - J. M. Leens. d 1860.

f 400*. _ Zie CASTENRAIJ.
OIRSBEEK. (H. Lambertus.) Schinnen. 800. -- A. J. Schijns. d.

1843. f 500. G. H. Alberts. v. 1849. f 235.
OOSTRUM. (H. Maria Geboorte.) - Rectoraat onder VENRAIJ. -

L. Ramaekers. r. 1861. f 300.
OTTEBSUM. (H. Joannes de Dooper.) Venraij. 1216. -- S. Peeters.

d. 1859. f 400`. E. Wismans. v. 1859. f 235.
OUD-VALKENBURG. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 460. -- J.

W. Frencken. d. 1861. f400. - Zie SIBBE EN IJZEREN.
OUD • VROENHOVEN. (11. Petrus en Paulus.) Maastricht. 970. H. van Herten. d. 1839. f 400. J. J. Kissels. v. 1861.

f 235.
PANNINGEN. (H. Maria der Zeven Weeën.) Venraij. 1229. -- F.

W. van Roij. d. 1859. f 400. C. J. Bodenstaff. v. 1859.
f 235.
PAPENIIOVEN. (H. Catharina.) Sittard. 850. -- J. L. Swennen. d.
1826. f 400. -- Zie GREVENBICIIT.
PELT. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Roermond. 1110. --- J.
E. van Haeff. d. 1859. f 400. H. van Haeff. v. 1861.
f 235.
PIETER. (ST.) (H. Petrus.) - Rectoraat onder MAASTRICHT.
(H. Maria.) - W. Heijnen. r. 1824. f 300.
POSTERROLT. (H. lMMathias.) Roermond. 804. - G. L. Verhaegh.
d. 1851. f 400. J. J. H. Welsch. v. 1846. f 235.
KAATS, (H. Joseph.) -- Rectoraat onder BINGELRADE. - G. H.
Fouquet. r. 1858. f 300.
REIJMERSTOK. (H. Franciscus.) -- Rectoraat onder GULPEN. A. Verkuijlen. r. 1844. f 300.
REUVER. (H. Lambertus.) Venlo. 553. -- J. F. Leens. d. 1853.
f 400. J. F. van der Piepen. v. 1859. f 235.
RIMBURG. (II. Drievuldigheid.) Kerkrade. 310. - F'. Damoiseaux.
d. 1822. f 400.
ROERMOND. (H. Christophorus.) Roermond. 5110. --- S. Moonen. p.
1842. f 975. J. G. Linders. v. 1846. f 235. J. H. Tim9
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mermans. v. 1859. f 235. C. Creemers. v. 1861. f235.
W. A. Notermans. v. 1861. f 235. - Zie ROERMOND.
( 'T MUNSTER en 'T ZAND.)
ROERMOND. ( 'T MUNSTER.) (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Rectoraat onder ROERMOND. - J. F. J. T. Oomen.
r. 1858. f 300.
ROERMOND. ( 'T ZAND.) (H. Maria van Bijstand.) - Rectoraat
onder ROERMOND. - L. H. Veltmans. r. 1861. f 300.
ROGGEL, (11. Petrus.) VVeert. 1033. - W. J. Janssen van Son.
d, 1841. f 400. P. M. Cleophas. v. 1850. f 235.
ROOSTEREN. (H. Jacobus de Meerdere.) Roermond. 565. - J. A.
H. Boesten. d. 1861. f 400. J. L. Lemmens. v. 1856.
f 235.
SCITAESBERG. (H. Petrus en Paulus.) Kerkrade. 900. •- M. H. J.

Bursgens. d. 1821. f 400. P. J. Romkens. v. 1844.
f 235.
SCHIMMERT. (H. Remigius.) Illeerssen. '1100. - J. F. 11. Rutten.
d. 1859. f 400. R. A. Loijens. v. 1860. f 235.
SCHINNEN. (H. Dionysius.) Schinnen. 1520. - P. J. R. Corten. p.
1853. f 650. J. H. Ingendael. v. 1852. f 235. - Zie
SWE1JKHUIZEN.
SCHIN-OP-GEUL. (H. Mauritius.) Gulpen. 550.

J. M. Scholtis.

d. 1858. f 400.
SCHINVELD. (H. Eligius.) Schinnen. 675. - J. E. J. H. Joors, d.
1857. f 400. H. Pieters. v. 1851. f 235.
SCHULDER. (H. Barbara.) -- Rectoraat onder WIJLRE. - P. J.
Keesmeekers. r. 1849. f 300.
SEVENUM. (H. Fabianus en Sebastianus.) Venraij. 1434. - P. J.
Hesemans. d. 1840. f 400*. P. R. Maessen. v. 1849.
f 235. P. Nabben. v. 1860. f 235.
SIBBE EN IJZEREN. (H. Rosa.) - Rectoraat onder OUD VALKENBURG. - 1E. T. Teneij. r. 1859. f 300.
SIMPELVELD. (H. Remigius.) Kerkrade. 953. - J. P. J. Janssen.
d. 1848• f 400. W. J. H. Langohr. v. 1842. f 235.
SITTARD. (H. Petrus Stoel te Antiochië.) Sittard. 3100. - J. B.
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Roersch. p. 1847. f 975. J. B. H. Borckeimans. v. 1853.
f 235. J. H. Peusens. v. 1858. f 235. - Zie SITTARD.
(H. Michael.)
SITTARD. (H. Michaël.) - Rectoraat onder SITTARD. -- J. A.

Elders. r. 1858. f 300.
SLENAKEN. (H. Remigius.) Gulpen. 436. - J. H. Aloffs. d. 1858.
f 400. N. N. w. f 235.
SPAUBEEK. (H. 'I.aurentius.) Sohinnen. 550. - L. J. Godit'oij. d.

1858. f 400. F. H. Lauten. v. 1855. f 235.
SPEKSOLZERHEIDR. (H. Martinus.) Kerkrade. 670. - P. J. H.

Scheuren. d. 1851. f 400. J. A. iloenen. v. 1854. f 235.
STAMPROIJ. (H. Willibrordus.) Weert. 915. -- P. J. Boonen. d.

1837. f 400. W. G. J. M. Vuliers. v. 1857. f 235.
STEIJL. (H. Rochus.) - Rectoraat onder TE.GELErI. -- J. H. de

Gruijter. r. 1859. f 300.
STEIJN. (H. Martinus.) Meerssen. 1215. - J. J. Mulleners. d. 1856.
f 400. J. M. Krihs. v. 1856. f 235.
STEVENSWEERT. (H. Stephanus.) Roermond. 1 170. -- J. G. Górtz.

d. 1842. f 400. A. J. H. Moors. v. I861. f

235.

SUSTEREN. (H. .ilmelberga.) Sittard. 1031. - J. L. Leurs. d. 1826.

fff400. N. N. v. f 235.
SWALMEN. (H. Lambertus.) Roermond. 1310. -- P. Driessen. d.
1853. f 400. P. S. Simons. v. 1847. f235. - Zie ASSELT.
SWARTBROEK. (H. Cornelius.) - Rectoraat onder WEERT. -J. H. Ganser. r. 1 857. f 300.
SWEIJKBUIZEN. (H. Dionysius.) - Rectoraat onder SCHINNEN. -M. Volders. r. 1854. f 300.
SWOLGEN. (H. Lambertus.) Venraij. 345. -- P. Grutters. d. 1850.
f 400. P. Schacks. v. 1850. f 235.
TEGELEN. (H. Martinus.) Venlo. 1186. - L. J. Mosk. d. 1841.
f 400. G. H. Berden. v. 1846. f 235. - Zie STEIJL.
THORN. (H. iilcchaël.) Weert. 925. - H. Beelen. d. 1859. f 400.
G. T. C. van Meijel. v. 1859. f 235.
(H. Barbara.) - Rectoraat onder WEERT. -M. Michiels. r. 1850. f 300.

TIINGELROIJ.
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UBACH OVER WORMS. (WAUBACH,) (H. Joseph.) Kerkrade. 702. -

H. H. Huppertz. d. 1824. f 400. F. J. Evens. v. 1850.
f 235.
UBACIISBERG. (H. Bernardus.) Kerkrade. 380. -- J. J. Bosten. d.
1850. f 400.
ULESTRAETEN. (H. Catharina.) Meerasen, 606. - L. Schrijvers.
d. 1834. f 400. M. Kerckhoffs. v. 1859. f 235.
URMOND, (H. Martinus.) Sittard. 406. - J. G. van der Heijden.
cl. 1843. f 400.
VAALS. (H. Paulus.) Gulpen. 1530. - J. L. Straeten. d. 1839.
f 400. J. S. Muhlenberg. v. 1849. f 235.
VAESRADE. (H. Servatius.) -- Rectoraat onder NUTH. - J. M.
Crousen. r. 1856. f 300.
VALKENBOEG. (H. Nicolaus ) Meerssen. 600. - L. H. Princen. d.
1852. f 400. P. J. Grispen. v. 1853. f 235.
VELDEN. (H. Andreas ) Venlo. 690. - C. van den Eisen, d.1827.
f 400. G. H. Daemen. v. 1859. f 235.
VENLO. (H. Martinus.) Venlo. 4700. - C. T. Schrijnen. p. 1829.
f 975. J. H. J. Drummen. v. 1848. f 235. F. R. Penflings. v. 1856. f 235. J. H. van de Venne. v. 1857.
f 235. T. Verheggen. v. 1857. f 235. L. S. Bemelmans.
v. 1858. f 235.
VENRA1J. (H. Petrus banden.) Venraij. 3125. -- P. Verheggen.
p. 1840. f 650*. J. L. Schrijen. v. 1857. f 235. A. J.
H. Waelbers. v. 1861. f 235. J. Heijnen. v. 1860. Zie LEUNEN, MERSELO en OOSTRUM.
VIJHLEN.d(H. Martinus.) Gulpen. 890. - M. J. Straeten. d. 1849.
f 400. N. N. v. f 235.
VLODROP. (H. Martinus.) Roermond. 630. - G. Klaessen. d. 1859.
f 400, G. H. Bohnen. v. 1859. f 235.
VOERENDAAL. (H. Laurentius.) Kerkrade. 980. -- J. L. Swennen.
d. 1832. f 400. N. J. Pijls. v. 1857. f 235.
WAHLWILLER. (H. Cunibertus.) - Bilkerk te NIJSIVILLER.
(H. Dionysius.) - Gulpen. 394. -- J. P. J. Lanclphr.
d. 1853, f 400.
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WANSSUM. (H. Michaël.) Venraij. 350. -

F. Roelofs. cl. 1850.
f 400. J. H. Sax. v. 1859. f 235.
WEERT. (H. Martinus.) Weert. 5000. - H. Janssen OA. p. 1840.
f 975. J. H. A. Bemelmans. v. 1852. f 235. H. Alberigs. v. 1855. f 235. C. Lemmens. v. 1857. f 235.
J. van Mulken. v. 1857. f 235. - Zie SWARTBROEK
en TUNGELROIJ.
WELL. (H. Vitus.) Venraij. 1000. - H. Hasenackers. cl. 1846.
f 400*. S. Wismans. v. 1850. f 235.
WELTEN. (H. Martinus.) - Rectoraat onder HEERLEN. F. L. Stassen. r. 1857. f 300.
WESSUM. (H. Medardus.) Roermond. 593. - D. van der Vondervoort. d. 1838. f 400. F. van der Vondervoort. v.
1843. f 235.
WIJLRE. (H. Maternus.) Gulpen. 1196. - J. P. Mommer. cl.
1828. f 400. J. Baart. v. 1853. f 235. - Zie SCIULDER.
WIJNANDSRADE. (H. Stephanus.) Schinnen, 339. - J. F. Printen.
cl. 1859. f 400.
WITTEM. (H. Alphonsus de Liguori.) -- Rectoraat onder MECHELEN. - A. H. Konings. r. 1859. f 300.

126
RECAPITULATIE
OP DE
VOORGAANDE NAAMLIJST.

Het getal kerkelijke gemeenten (Parochien an openbare Rectoraten) verdeelt zich :
in
5 Pastorijen der 1°. klasse.
»
» 2. .
»
9
n
» 146 Succursalen.
»
22 Hulpkapellen (Annexen).
Totaal

182

kerkelijke gemeenten, alle in het Hertogdom Limburg.

Het getal dier betrekkingen van de bij die gemeenten dienstdoende geestelijken beloopt :
5 Pastoors der l e klasse.
»
» 28 » met den rang van Pastoor
2
der l e klasse.
» 2.»
»
7
146 Desser vanten.
22 Vicarissen-Desservant (Rectors).
168 Vicarissen.
Totaal 350 Geestelijken.
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Het getal en het bedrag der Rijks-jaarwedden verdeelen zich
als volgt
Voor 7 Pastoors der l e klasse .
. f 6,825.00
»
» 2.
»
»
7
. »
4,550.00
» 146 Desservanten ..
. » 58,700.00
»
22 Vicarissen-Desservant (Rectors) »
6,600.00
164 Vicarissen . . . . . . . » 38,540.00
•
»

4

350

»

(onbezoldigd)

. . »

Totaal . .

»

f

115,215.00

De inhouding wegens Pastorij-inkomsten, welke op de jaarwedden van 14 Desservanten plaats heeft, bedraagt voor elk
als volgt
f 100.00
Voor den Desservant te Aferden .
»
» Arcen. .
»
»
»
4.00
»
»
» Baarlo .
»
»
13.24
»
» Bergen . n 33.00
»
»
»
a Grubbenvorst .
»
13.00
»
»
n
»
» Ileijen .
45.00
»
»
»
» Lottum .
»
13.00
»
»
»
» Middelaar .
»
7.00
»
»
n 40.00
» Mook .
»
n
»
» Oirlo . .
37.80
» 122.20
a
» Ottersu m
a 31.00
»
» Sevenum
»
»
» Venraij .
17.00
»
a
» W ell . .
27.00
Totaal. . . .

f

503.24
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RANGSCHIKKING

der voormelde JAARWEDDEN naar de hoegrootheid
van derzelver bedrag.

Pastoors.
DesserVicarissen.
vanten en
Rectors.

HOEGROOTHEID.

Totaal.

Bedrag.

Gulden.

Gulden.
975

7

a

7

650

7

ii

7

6,825
.
4,550

500 (*)

3

/!

3

1,500

400

143

i'

143

(t) 57,200

300

22

ie

22

6,600

235

ii

164

164

38,540

Niet bezoldigd.

ift

4

4

n

182

168

350

115,215

Totaal.
n

^

(') Het normatief bedrag dezer jaarwedden beloopt slechts 1 400; maar de
tegenwoordige titularissen, genieten bovendien eene personele toelage van f 100
's jaars.
(f) Van dit bedrag wordt gekort f 503.24, wegens pastorij-inkomsten van
14 Desservanten.
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AALMOEZENIERS DIENST
VOOR DE

MILITAIREN.

De geestelijke verzorging van de Roomsch Katholijke Militairen
der Nederlandsche Landmagt, is niet meer, zoo als tot 1831
het geval was, van de gewone kerkelijke regtsmagt uitgezonderd, maar wordt, even als ten aanzien der gevangenen plaats
heeft, door den Bisschop in elke diocees, opgedragen aan den
Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris der parochie, waarin
het garnizoen zich bevindt.
Volgens eene bijzondere Pauselijke beschikking (t) zijn de
Roomsch Katholijke Militairen hier te lande verpligt de Mis te
hooren, behalve op de Zondagen', op de volgende kerkelijke
feestdagen ; als :
U.
2.

Op het feest der Besnijdenis des Heeren;
»
;
» Openbaring »
»
»

den tweeden Paaschdag ;
»
»
» 's Heeren Hemelvaartsdag ;
» den tweeden Pinksterdag;
» » Heiligen Sacramentsdag;
» het feest van Maria Hemelvaart ;
» Allerheiligendag;
8.
9. » Kersmis ; en
». den tweeden Kersdag ;
10.
3.
4.
5.
6.
7.

(1) Zie beschikking van den 19 Maart 1842, n°. la, op blade. 303 van den
Zesden Jaargang van dit Handboekje,
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met dien verstande , dat in die gedeelten van het Koningrijk en
het hertogdom Limburg , alwaar de R. K. ingezetenen, krachtens vroeger verleende dispensatie , mogten ontheven zijn van
de verpligting tot het vieren van sommige der opgenoemde kerkelijke feestdagen, die verpligting ook voor de R. K. Militairen
opgeheven blijft.
Volgens het Koninklijk besluit van den 3 Januarij 1850, no.
32 (1) , zorgt het Departement van Oorlog, dat de R. K. Militairen voldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke verpligtingen te vervullen, overeenkomstig de bestaande kerkelijke
verordeningen. De plaatselijke Kommandant verstaat zich te
dien einde met den Priester , die door den Bisschop met de
geestelijke verzorging dier militairen is belast.
In de kosten en behoeften van de Roomsch Katholijke Militaire
Eeredienst, wordt door het Departement van Oorlog, eene jaarlijksche tegemoetkoming aan de, met die verzorging belaste geestelijken verstrekt. Deze tegemoetkoming wordt geregeld naar het
gemiddeld getal der R. K. Militairen , hetwelk gedurende het
jaar, waarover zij loopt, verblijf heeft gehouden in het kerkelijk
ressort van den Priester, belast met hunne geestelijke verzorging.
De berekening daarvan geschiedt, als volgt :
a. tien gulden voor het eerste tiental;
b. een gulden voor elk daarop volgend tweetal , tot en met
honderd; en
c. een gulden voor elk drietal hoven de honderd.
Een gemiddeld getal van minder dan tien man , wordt voor
een vol tiental gerekend.
Geen tegemoetkoming mag echter de som van vijf honderd
gulden in één jaar te boven gaan.
Onder de in bet gemiddeld getal te begrijpen manschappen
cieren, noch de manschappen
worden niet medegeteld de officieren,
die zich met verlof in eene plaats ophouden , noch oak de zich
zelf verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden.
(1) Zie bladz. 275 van den Negenden Jaargang van dit Handboekje.
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Voor de geestelijke verzorging der militairen , die tot een
kampement of tot het leger te velde behooren , worden te zijner
tijd afzonderlijke verordeningen vastgesteld, zoo dat de boven
vermelde regeling op hen niet van toepassing is.
Ook poor de geesteljke, verzorging van de R. K. kaders op
de Koninklijke militaire Akademie te Breda, de R. K. jongelingen bij het instructie-bataillon te Kampen en de R K. adelborsten op het Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord
zijn afzonderlijke bepalingen gemaakt.
De volgende lijst der verschillende garnizoensplaatsen binnen
dit Rijk , bevat het gemiddeld getal der R. K. Militairen, aldaar
gedurende het jaar 1860 aanwezig geweest ; terwijl de namen
der Priesters , welke in October 1:861 met de geestelijke verzorging dier Militairen w ar ren belast , en het bedrag, hetwelk
aan tegemoetkoming op den hier boven vermelden voet , over
1860 in elke garnizoensplaats is verstrekt geworden, daarnevens
wordt aangetroffen.
Tege mo etkoming

Getal
Garnizoensplaatsen.

K. K.
Militairen.

Priesters.

over
1860.

Bergen-op-Zoom.

356

C. J. van Aken j.

f 140

Breda.

529,

M. van de Sanden

» 198

Crèvecoeur. (fort)

15

J. G. van de Pas.

»

12

Geertruidenberg.

61

L. Haenen.

»

35
67

Grave.

136

A. Bernts.

»,

's Hertogenbosch.

746

M. T. Timmermans.

» 270

Heusden.

22

J. F. van de Poel.

»

16

Willemstad.

23

S. H. Nuss.

»

16

3. J. Lombarts.

»

17

Woudrichem.
Arnhem.
Doesborgh.
Harderwijk.

25

.» 133

334

T. Brouwer.

16

J. H. Clercx,

»

J. Beekman.

» 72

151

13

132
Getal
GTegemoetkoming

Garnizoensplaatsen.

Priesters,

R. K.

Militairen.

Loevestein. (fort)

13

over
1860.

J. J. Lombarts.

f 11

Nijmegen.

451

J. Eisen.

» 172

Zutphen.

185

H. R. Huberts.

» 83

Brielle.
Delft.

36
222

J. W. van Saagsveldt. » 23
A. N. F. van Meurs.

»

95

Dordrecht.

34

L. van Wissen.

» 22

Gorincheru.

112

L. J. Straman.

»

A. F. Ranshuijsen..

» 54

Gouda.

98

's Gravenhagen.

804

Hellevoetsluis.

74

Leijden.

304

59

J. J. Siegfried *.

n 289

A. Verstappen.

»

A. C. Quant.

» 123

42

Wierickerschans.

10

W. C. F. van Heijningen. » 10

Woerden.

94

A. B. Schaap.

» 52

Amsterdam.

267

G. Kok.

» 110

Haarlem.

256

P. A. Sprengers.

»

Helder. (den){

204

J. S. van Buchem.

» 89

Hoorn.

105

R. J. A. van Ewijk.

» 56

107

Naarden.

35

C. van der Grindt.

» 22

Bath. (fort)

24

P. Thielings 4. (*)

» 37

Breskens.

52

J. W. Vos.

» 31

J. B. Wesselingh.

n 10

Ellewoutsdijk.

9

» 57
P. C. Groen.
107
.
Middelburg.

Neuzen. (ter)
Rammekens. (fort)

80
9

J. Cammaert.

»

J. Bots.

» 10

(*) Hieronder begrepen f 20 aan reiskosten.
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Garnizoensplaatsen.

Tegemoetkoming
Getal
G
over
Priesters,
1860.
Militairen.
R. K.

f 16

Sluis.

22

J. Aelen.

Veere.

42

F. H. van den Heuvel. » 26

Vlissingen.

439

J. Bots.

» 168

Amersfoort.

155

H. Blom.

» 73

Utrecht.

467

A. J. Schaepman.

» 177

Leeuwarden.

125

H. Bauer.

» 63

Deventer.

295

J. M. Beltman.

» 120

Zwolle.

41

P. Mocking.

» 25

Delfziji.

16

P. van der Meer.

» 13

115

F. W. A. Jansen.

» 60

Groningen.

14
G. J. van Hamelen.
» 12
.
Assen.
Maastricht.
Roermond.
Venlo.

842
85
304

P. W. H. Scheijven OA. » 302
F. A. H. Boermans.

» 47

C. T. Schrijnen.

» 123

Totaal. . f3823
De geestelijke verzorging der R. K. kadets op de Koninklijke
militaire Akademie te Breda is opgedragen aan den Pastoor
P. J. Werden, die daarvoor van 's Rijkswege geniet f 166,66
's jaars.
Gelijke verzorging der R. K. jongelingen bij het instructiebataillon te Kampen is aan den Pastoor H. H. Nieuwenhuis
aldaar opgedragen tegen genot eener jaarlijksche toelage van
f 200 uit 's Rijks en f 100 uit de Gemeente-kas.
Voor het godsdienstig onderwijs aan de R. K. adelborsten
bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Wlllemsoord ,
waarmede de Pastoor J. S. van Buchem aan den Helder belast is, wordt jaarlijks f 60 betaald.
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AALMOEZENIERS DIENST
IN DE

GEVANGENISSEN.

De geestelijke verzorging der Roomsch Katholijke gevangenen
in de gevangenissen, is niet van de gewone kerkelijke regtsmagt
uitgezonderd , maar wordt, door den Bisschop in elke dioi ee ,
opgedragen aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris
der parochie, waarin de gevangenis is gevestigd.
Volgens eene bijzondere Pauselijke beschikking (t) moeten
de R. K, gevangenen hier te lande, zich van werken o6 arbeiden onthouden , behalve op de Zondagen, op de volgende, kerkelijke feestdagen ; als :
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren;
» 's Heeren Hemelvaartsdag;
3. » den H. Sacramentsdag;
n feestdag der H. H. Apostelen Petrus en Paulus;
4. »
van Maria Hemelvaart ;
»
5.
6. » Allerheiligen ; en
7. » het Kersfeest.;
2.

terwijl zij , op de overige in het betrokken Bisdom gevierd
wordende kerkelijke feestdagen, kunnen volstaan met de kerkelijke verpligting van Mis te hoore , gouder zich alsdan van
werken of arbeiden te moeten onthouden.

(1) Zie circulaire van den 2'2 Februari, 100, n 4. Má1, pp kladzr 348 v z
den Zevende» ,wargang van dit Handboekje.
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In de Strafgevangenissen en , zoo doenlijk , in de Burgerlijke
en Naitaire Huizen van Verzekering , alsmede in enkele Huizen
van Arrest , wordt , door den daartoe benoemden geestelijke,
kerkelijke dienst uitgeoefend , waartoe in die gestichten het
noodige locaal ingerigt en van een altaar voorzien is. (1)
De Bisschop benoemt den dienstdoenden geestelijke en deze
wordt vervolgens als zoodanig , bij eene beschikking van den
Minister van Justitie, erkend en toegelaten op den voet van de
daarvoor bij de Koninklijke beschikking van den 13 October
1848, n°. 76 (2), vastgestelde regels.
Aan de betrekking van dienstdoenden geestelijke bij de Strafgevangenissen en de Verzekerings-huizen, maar in den regel niet
bij de Huizen van Arrest, is eene Rijks-jaarwedde verbonden, waarvan het bedrag voor iedere soort dier gestichten is bepaald.
Het tot uitoefening van de Eeredienst benoodigde apparaat
wordt, in de Strafgevangenissen en de Verzekerings-huizen, voor
'sRijks rekening aangeschaft ; maar in de kluizen van Arrest
geschiedt dit alleen voor zoo veel de dwarstelling van een altaar
met kandelaren betreft ; terwijl het verder benoodigde, door
den dienstdoenden geestelijke, tegen eene jaarlijksche vergoeding
of te gemoetkoming van f 30 wordt geleverd.

De volgende lijst der standplaatsen van de verschillende gevangenissen binnen dit Rijk, bevat het getal der Roomsch
Katholijke gevangenen , in elk dezer gestichten , gedurende het
jaar 1859, bij afwisseling aanwezig geweest; terwijl de namen
der bij sommige dier gestichten aangestelde R. K. geestelijken ,

(1)Voor de godsdienstoefeningen in de gevangenissen is eene instructie vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 11 October 1826, lett. c. Zie bladz. 101
van den Tweeden Jaargang van dit Handboekje.
(2)Te vinden op bladz. 212 van den Negenden Jaargang van' dit Handboekje,
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met aanduiding van het jaartal hunner benoeming als zoodanig
en het bedrag der aan deze hunne betrekking verbonden Rijksjaarwedde, onder de standplaats van iedere gevangenis wordt
vermeld.
STRAFGEVANGENISSEN.
Leijden (militairen). .
A. te Meij.

220

Woerden (criminele mannen) .
A. B. Schaap.

132

400

1837

f

1858

» 400

1851

»

1856

» 100

1836

»

400

1859

»

150

1857

»

150

1848

»

400

Gouda (criminele vrouwen) . . . 54
Gouda (correctionele vrouwen) .
W. de Bruijn.

50

Rotterdam (jongens) ..
92
W. F. van Kampenhout.
Hoorn (correctionele mannen)
P. Does *.
Montfoort (meisjes). . .
J. Westerveld.

.

.

.
.

Alkmaar (Huis van verbetering en
opvoeding van jongens).
.
J. T. Lens.
Leeuwarden (criminele mannen)
J. H. Goossens.

400

284
26

47
326

BURGERLIJKE EN MILITAIRE RUIZEN VAN,
VERZEKERING.
's Hertogenbosch . . .
J. H. Carstens.
Arnhem

. 881
1829

» 266

1848

» 100

381
T. Brouwer.

137
'sGravenhage ..
J. G. Wansink.

268

•

1856

f 100

., . 249
Amsterdam (cellulair) ..
L. A. J. van Rijckevorsel.

1856

»

150

Haarlem . . , . , , . . . . 187
F. T. Frankemölle.

1843

»

100

. . . . , , . . 108
P. C. Groen.

1853

»

100

1858

»

150

1857

»

100

1844

n

100

1853

»

1857

a 100

Middelburg

Utrecht . .

. 146

Utrecht (cellulair) ..
J. J. Putman,

. 209

Leeuwarden ..
.
. 60
(Zie strafgevangenis.)
Zwolle .

.

194

P. Mocking.
35

Groningen. . . .
F. W. A. Jansen.
Assen

110
G. J. van Hamelen.

Maastricht . . .
J. H. L. van Oppen.

40

428

HUIZEN VAN ARREST.
Eindhoven
Breda

.

..

.

497

.

.

921

. .
J. C. van Aken.

1859

»

30 (*)

1861

a 150
30 (*)

391

Nijmegen
A. Consen.

(*) Toelage voor de levering van het benodigde allaar•gerijf.

138
Zutphen
Tiel ..

149
. . , .
B. H. Lohmeijer.

60

Leijden ..

103

Rotterdam . . . .

192

Dordrecht .

• •

45

Brielle ..

23

Alkmaar. .

»

30 (*)

1859

»

75

164

. 57
1,83

.

Zierikzee .

32

Amersfoort

143

Heerenveen

.

Sneek ..

70
53

Deventer .

87

Almelo .

173

Winschoten
Appingadam .
Roermond

1859

108

Hoorn .
Goes, .

f'

17

Gorinchem ..
L. J. Straman.

Amsterdam (huiphuis) .
H. van Luenen.

23
.

100

1860

14
481

(2) Toelage voor de levering van het benodigde altaar.gerijf
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STAAT van het getal Roomsch Katholijke Geestelijken ,
gedurende de jaren 1853 tot en met 1860, in de
Nederlandsche Bisdommen tot

PRIESTER

gewijd.

GETAL PRIESTERWIJDINGEN IN DE
ONDERSTAANDE BISDOMàiEN.

.4

JAREN.

.^^'
^

^:
^

H

^
ó
•a^i

^
,^
^

^

O

F

H

I

1853

23

9

18

11

19

80

1854

12

15

20

9

15

71

1855

9

9

23

6

27

74

1856

13

10

21

6

23

73

1857

15

16

19

7

21

78

1858

12

7

25

10

20

74

1859

7

7

18

5

14

51

1860

12

5

18

8

4

47

103

78

162

62

143

548

Totaal
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STAAT
VAN HET GETAL

ROOMSCH KATHOLIJKE PRIESTERS,
gedurende de jaren 1853 tot en met 1860 ,
IN DE NEDERLANDSCHE BISDOMMEN
ALS DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN OP- EN AFGETREDEN.
_
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Priesters uit kerkelijke
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Totaal.
a^i
r.
q
CG

O

^

^°m

^
^
w

Pc

.,..,

a^

1853

3

18

21

2

4

1

1

8

1854

3

27

30

6

9

10

1

26

1855

4

21

25

5

3

2

3

13

1856

1

20

2!

5

3

3

4

15

1857

6

31

37

9

6

4

3

22

1858

1

18

l9

7

5

2

4

18

1859

1

$

9

9

"

u

1

10

1860

2

20

22

2

6

3

15

26

^

^^^

184

^

138

-- —_ ^_ _—. __, _..._ .--_ ..-._... _^ __

Transport.

21

163

184

184
!

45

36

25

32

138

138
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Priesters in kerkelijke
bediening getreden.

Priesters uit kerkelijke
bediening getreden.

Totaal.

Totaal.
^

ó
^

Cu

^i

^
r,
m

ó

0^

0

^

ti
Pi

P^

Pertransp.

21

17

45
5

36
2

25

5

163
12

184

1853
1854

8

12

20

3

2

1855

1

12
^

13

4

1856

3

15

18

184

131

32
2

138
9

4

5

14

4

1

10

8

/I

5I4

17

8

5

4

7

24

2

2

4

12

1857

3

18

21

1858

4

10

14

1859

3

11

14

4

5

2

7

18

1860

6

8

14

8

2

3

6

19

(1853

1

6

7

7

3

N

2

12

1854

5

20

25

4

5

4

4

17

1855

4

9

13

7

3

1

2

13

1856

2

12

14

5

1

6

3

15

1857

6

5

11

5

2

2

1

10

1858

4

10

14

7

2

6

N

15

1859

3

20

23

I0

4

1

1

16

8

1

1

7

17

142

76

70

ft

1860

2

18

Transport. 81 361

20

■

127

i

442 442

138

- 123

115

88 376 1 376

Priesters uit kerkelijke

bediening getreden.

bediening getreden.

76

10

4

u

6

6

4

»

u

3

3

2

If

„

6

6

*

1

2

2

1

3

1

7

88

376

3

7

2

6

1 Per Bisdom.

Per jaar.

Overled<

70

Totaal.

j

Per jaar.

Ontslagen.

442 44S\ 142

Totaal.

Emeritus verklaard.

Naar andere Bisdommen overgegaan.

Yoor liet eerst of op nieuw
in kerkel. dienst gesteld.

Jaren.

Priesters i n kerkelijke

Uit andere Bisdommen
overgegaan.

Bisdommen.

142

Pertransp.

81

361

1853

n

10

1854

M

1855
1856

03
T3

i

1 (

tt

1857
1858

*

1859

"O

O

l 5'l

•
•

2
3
41

10

10

12

12

6

a

1

1

8

2

2

3

u

1

1

5

8

2

1

0

»

1

1860

tt

8

1853

1

15

16 ^

10

1854

U

9

9

6

tt

2

1855

1

14

15

7

1

1

2

11

1856

H

11

11

5

*

3

1

9

4

2

6

4

8

11
8

1
g
CD
1857
<S

u

5

5

1858

u

9

9

4

tt
tt

1859

1

11

12

8

»

2

2

12

I860

//

8

6

tt

4

1

11

Totaal

. .

J

8

5

376
1

84 JóOO 584 58 4 215

81

95

102 493

i 76

493
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NAAMLIJST der EMERITI VERKLAARDE GEESTELIJKEN , met

aanwijzing hunner laatstelijk bekleede openbare kerkelijke bediening en het bedrag van het aan hen
toegelegde pensioen uit ' S RIJKS-KAS, opgemaakt op
den 1 October 1861.
AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

(*)
1837. J. T. Mink.
1846. T. Sebus.
1848. H. Wolters.
»

J. Thijssen.

1850. J. Janssen.
1851, A. te Brake.
»

Pastoor

»

te

» Eibergen.

»

Wijnbergen.

» 388

»

»

Harderwijk.

» 410

Kapellaan »

Bredevoort.

» 206

» Veenhuizen.

» 509

»

»

» J. Baars.

293

Indoornik.

»

»

1855. A. Evers.

362

»

1852. I,. G. A. Jansen.
S. H. Meuleman.

»

»

Pastoor

»

f 160

»

A. Bruuns.

1854. J. Reinink.

Deurningen.

Wekl.

» 291

»

Utrecht.

» 600

Kapelaan

»

Borne.

» 327

Pastoor

»

Netterden.

» 420

a

» Haarle.

» 477

1856. G. Sanders. » » Latham. » 600
»

J. T. de Vries.

»

»

Montfoort.

»

378

b

C. A. N. van Romondt.

»

»

Loenersloot.

»

00

»

Luttenberg.

»

600

1857. J. Willemsen.
»

J. A. I3. Schmedding.

1858. N. van Munster.

a
Adsistent
Pastoor

(*) Jaartal waarin het pensioen verleend is.

» Amersfoort,

» 211

» Olst.

» 590
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1858. W. van Dijk.
1859. J. Willemsen.
1860. P. Heinink.

Pastoor

te Blaricum.

Dek. en Past. » Duiven.
Pastoor

» 's I eerenberg.

f 558
» 673
»

600

»

W. M. de Jong.

»

»

Utrecht.

» 600

»

J. Willemsen.

»

»

Bemmel.

»

480

»

H. van Dooren.

»

»

Ooij.

»

295

1861. A. F. J. Wijnands.
»

J. Kersten.

»

J. F. Hoogveld.

»

H. A. Nieuwentap.

»

»

Duornenburg.

» 306

Kapellaan

»

Saasveld.

» 215

Pastoor

»

Duistervoorde.

» 600

a

»

Kampen.

» 600

BISDOM VAN HAARLEM.

1841. J. J. Janssen.
1845. J. P. Leurs.
1848. H. van Lottom.

Kapellaan te

»

Amsterdam.

f 465

» 's Gravenhage. » 517

Pastoor

»

Amsterdam.

» 489

1849. P. L. van der Hoven.

»

»

Lisse.

» 549

1850. J. A. Dekens.

»

» Amsterdam.

»

» Lambertschagen. » 249

»

» Ilpendam.

»

J. A. Hoefnagel.

»
G. Schaaps.

1851. A. Tomas.

Kapellaan »

» C. v. d. Nieuwendijk. Pastoo r
»

J. H. Wensing.

1854 F. A. Bramink.

» 458

's Gravenhage. » 165

» Alkmaar.

Professor »

» 600

»

600

Warmond.

» 420

Naaldwijk.

» 526

1855. W. van der Heyden,

»

» Kudelstaart.

» 320

1856. C. H. Pelgrom.

»

»

Brielle.

» 255

r

»

Amsterdam,

» 600

»

H. Awater.

Pastoor

»
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1856. G. Brand.
»

B. Hofman.

»

V.

F. Simmers.

1857. P. J. Peeters.

Beemster.

f 397

»

» Amsterdam.

» 600

»

»

»

»

Pastoor

te

432

Kapellaan

»

»

» 586

^^

A. Jansen.

»

»

»

» 529

»

J. Pauwels.

Pastoor

»

»

J. Bruns.

1858. J. Post.
1859. J. Brinkman.
1860. P. van Dijk.

»

Rotterdam.

» 600

» Amsterdam.

» 576

Kapellaan

» Goorn.

» 333

Professor

»

Warmond.

» 713

Pastoor

»

Ilpendam.

» 579

»

J. Duijvenstijn.

»

»

Ileinkenszand.

» 600

»

J. A. van Meeden.

»

» Uitgeest.

1861. H. T. Lonink.
»

H. J. Zanders.

Kapellaan

»

Pastoor

»

» 600

Alkmaar.

» 375

Weesp.

» 386

BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

1837. A. Smits.
1841. A. van Wielidk.

Kapellaan
Pastoor

n

J. Stevens.

»

A. van Kemenade.

1849. P. Mutsaers.
»

P. van Heumen.

1851. E. de Ruiter.

»

Zeeland.

f 170

Ravenstein.

» 600

» Weerloon.

» 318

» Neerbosch.

» 467

» Sambeek.

» 161

» Valkenswaard.

» 153

» Heeswijk.

» 279

»

» Hedel.

» 482

»

» Puij lijk,

1846. W. de Cocq.
1847. E. Kerkhof.

te

»
Kapellaan

»
Pastoor

» 420
4

0
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1852. J. van Densen.

Pastoor

te Lieshout.

f 600

1854. W. van der Wijst.

»

»

1855. A. G. Jansen.

»

» Wamel.

» 530

» Schijndel.

» 180

1856. J. van der Kant.
»

P. H. van Liempt.

»

H. van den Bichelaar

Kapellaan

Pastoor
Kapellaan

H. de Bruijn.

»

J. T. van de Burgt.

»

J. H. Schuwirth.

1858. J. van Os.

»

567

»

»

Wamel.

» 402

»

» Neerbosch.

» 415

»

Son.

» 369

A. van den Biggelaar.

M. Jacobs.

Rijkevoort.

Kapellaan

J. M. Triebels.

»

» 310

»

» 712

»

1861. J. J. Corstens.

» Zeelst.

Pastoor

Dreumel.

»

F. van Wezel.

» 506

»

G. Egelmeers

»

» Eenpel.

Dek. en Past.

»

1859. T. de Hoog.

» 486

Dek, en Past. » 's Hertogenbosch. » 730

1857. C. Beckers.
»

Macharen.

Dek. en Past. » Nijmegen.

» 929

» Dommelen.

» 422

»

» Leende.

» 381

»

» Escharen.

» 600

Pastoor

Rector

»

Mortel.

» 600

Kapellaan

»

Oe f f ell.

» 466

BISDOM VAN BREDA.

te Halsteren.

f 233

Ue sservant

»

Hoofdplaat.

» 421

Pastoor

»

Ossendrecht.

» 508

Rijsbergen.

» 356

1850. J. J. de Ram.

Kapellaan

1857. J. van de Pol
1858. N. van Ekelen.
L. van Aerdt.

»

1859. G. de Kater.

»

»

» Baarle-Nassau.

» 576
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BISDOM VAN ROERMOND.
1840. P. Peters.

Vicaris

Nederweert.

te

f 398

1843. J. A. Simons.

»

» Maastricht.

» 240

1845. N. Weil.

»

» Cadier.

» 150

1849. J. van der Ven.

»

»

Meij el.

» 340

1852. J. A. Kneepkens.
»

J. B. Frijns.

1856. J. M. Leurs.
1857. J. H. Ackx.
»

G. Hillen.

1858. H. A. Veldhuijzen.

»

»

Weert.

» 543

»

»

St. Gertrude.

» 281

Stein.

» 600

»

Maastricht.

» 600

»

Swartbroek.

» 461

» Grevenbicht.

» 265

Desservant »
Vicaris
Rector

»

Schin op Gout. » 600

»

L. J. Loomans.

»

J. G. Pendris.

Vicaris

»

Maasbracht.

» 360

»

J. F. van Kesteren.

Rector

»

Castenraij.

» 471

Vicaris

»

Gennep.

» 521

1859. L. Boudewijns.
»

J. Jenniskens.

1860. J. Frijns.

Desservant »

Grubbenvorst.

» 600

Vicaris

»

Broeksittard.

» 502

a

»

Baexem.

a

294

Desservant »

»

L. H. Kocken.

»

J. B. A. G. Rousseau.

Rector

a

Oostrum.

»

492

»

F. van Erp.

Vicaris

»

Blerick.

»

600

0

»

Sevenum.

»

562

Desservant

a

Roosteren.

»

600

Maasbree.

»

435

Bingelrade.

»

600

1861. G. Potters.
»

J. W. Linssen.

a

L. F. Printen.

»

»

a

P. Bemelmans.

a

»
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NAAMLIJST der gedurende het jaar 1860 OVERLEDEN
GEESTELIJKEN, met aanwijzing hunner laatstelijk be-

kleede openbare kerkelijke bediening.
AARTSBISDOM VAN UTRECHT.
10 Februarij, J. Hilbert.
11 Junij.
4 October.
24 a

W. van de Loo.
J. Sabee.
W. A. Hoppenreijs.

15 November. S. Vollenbroek.
18 *

G. N. Faber.

2 December. J. ten Vergert.

Oud-Past. te Reutum.
»

» Leeuwarden.

Kapellaan » Harlingen.
Pastoor

» Drummen.

Oud-Past. » Rijssen.

»
Pastoor

» Tiel.
A

Losser.

BISDOM VAN HAARLEM.
12 Februarij. N. T. Rompel.
25 Maart.

D. van

Dijk.

30 •

J. D. Reyntjens.

21 Mei.

P. F. Sjoukes.

21 Julij.

A. G. P. Schuijt,

14 Augustus. A. Henneke.
26 *

T. Robart.

18 September. J. BOI'St.

Kapellaan te Amsterdam.
Oud -past.

» IUonster.

oud-leap. » Rotterdam.
Pastoor
Kapellaan
Pastoor
»

» Amsterdam.
»

5)

» Spaarnwoude.

» Amsterdam,

Oud-Kap. » Gouda.

28 a

J. L. B. Frees.

19 October.

L. G. W. Aangevoort. Oud-Ads. » Leyden.

19 December. J. Breukel.
24 ,

F. X.

28 .

C. Broere.

Koedijk.

Pastoor

»

A msterdam.

Oud-Past. » Duivendrecht.
Kapellaan » Amsterdam.

Professor » Warmond.
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BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

8 Februarij. A. F. Kuijpers.

Pastoor

te

Lierop.

J. B. van Sambeek.

»

» A arle-Rixtel.

27 r

J. de Louw.

»

» Deurne.

28 •

A. A. Kemps.

»

a

7 April.

1 Mei.
15 Julij.

B. van der Spank.
M. van Asten.

25 Augustus. H. de Bruijn.
13 October.

J. T. Steijvers.

14 November. H. Simons.

Oud -Past. »

Lith.
Hurwenen.

» Hilvarenbeek.

Pastoor

»

Gass el.

»

»

Vessem.

»

» E schare n.

»

BISDOM VAN BREDA.
19 Augustus. M. van de Riet.
20 October.

C. van Leijsen.

5 December. C. de Bruijn.

Pastoor

te

Dek. & Past. »

Dongen.
Ginneken.

Oud-Kap. » Wouw.

BISDOM VAN ROERMOND.
8 Maart.
25 .

M. van den Berg.
D. L. Clerckx.

1 April.

J. W. Bovens.

8 Mei.

P. Smeets.

15 September. T. van Alphen.
15 November. H. Engelen.

Rector

te

flerselo.

Desservant » Noorbeek.
Oud -Vic. »

Swolgen.

Desservant » Maasbracht.

Pact. 2 kl. » Gennep.
Vicaris

» Maastricht.

26 December. J. P. Thijssen.

Desservant » Grondsveld.

28 .

A. Martens.

Oud.Dess.

J. A. Peerboom.

Oud -Prot. »

29

.

» Jabeek.
Roermond.
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STAAT
VAN HET

ROOilSCilKtTllOLIJKKERKWEZEN
IN DE

OVERZEESCHE

BEZITTINGEN

VAN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Het Roomsch Katholijk Kerkwezen in deze bezittingen was
in het jaar 1842 in drie APOSTOLISCHE PREFECTUREN (één
voor Oost-Indie, één voor Curaçao en één voor Suriname) afgedeeld , doch die Prefecturen werden op den 20 September van
dal jaar , door Z. H. Paus GREGORIUS XVI, tot Apostolische
Vicariaten verheven.
Voor Oost•Indie werd het Apostolisch Vicariaat van BATAVIA
en voor West•Indie dat van CURAÇAO opgerigt ; terwijl de
kolonie SURINAME , voorloopig als een Pro- Vicariaat onder den
Apostolischen Vicaris van Curaçao gesteld, in het jaar 1852,
door Z. H. Paus PIUS IX, insgelijks tot Apostolisch Vicariaat
werd gevormd..
tot
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Er bestaan alcoo drie Zendingen, die ieder afzonderlijk door
een Apostolischen Vicaris met de bisschoppelijke waardigheid
bekleed , bestuurd worden.
De kerkelijke belangen dier Zendingen worden in Nederland
verzorgd door een Procurator, welke betrekking tegenwoordig
wordt vervuld door den Apostolischen Internuntius bij het Hof
der Nederlanden te 's Gravenhage.
Het zielental der Roomsch Katholijke bevolking dezer drie
Apostolische Vicariaten wordt geschat :
in dat van Batavia op ..

. 14,000

» A

Curacao » ..

. 23,000

» »

Suriname » .

. 9,500

»

Totaal .

. 46,500

APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

BATAVIA.
Dit Vicariaat omvat alle Nederlandsche bezittingen in OostIndie.
Het wordt sedert 1847 bestuurd door den te Batavia residerende Apostolischen Vicaris :
Mgr. PETRUS MARIA VRANCKEN , Bisschop van Colophon in
partibus in fidelium , Ridder der Orde van den Nederlanchen
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Leeuw, enz. Hij is geboren den 7 November 1806 en werd op
den 15 Augustus 1847 te Sittard in Limburg tot Bisschop gewijd.
Er zijn 7 statien gevestigd , aan ieder van welke eene groote
uitgestrektheid lands, als kerkelijk grondgebied is aangewezen.
Deze statien , die ieder eene kerk hebben , worden aangetroffen op de nagenoemde eilanden :

Batavia.
Op Java

te

Samarang.
Soerabaija.
Ambarawa.

»
»

Sumatra »

Padang.

Banca

»

Soengieslan.

Floris (*) »

Larantoeka.

De plaatsen , binnen het kerkelijk gebied van elke statie gelegen , worden van daaruit op gezette tijden , door de daarbij
dienstdoende geestelijken, bezocht.
Bij die gelegenheid wordt er openbare godsdienstoefening ,
in daartoe alsdan ingerigte localen gehouden.
De geestelijken moeten, behalve op hunne vestigingsplaats, in
de nagenoemde onderhoorigheden van hunne statie , zoo vele
malen 's jaars dienst gaan doen, als hieronder voor iedere plaats,
residentie of assistent-residentie is aangewezen :

(*) Floris of Flores, ook Ende, D1aogary, Mangerai en Mandjerai genaamd,
behoort tot de Kleine-Sunda-eilanden. De bevolking der daarop gelegene stad
Larantoeka, ook Larantuca , Larentoeka of Larrentoeka gespeld, is uitsluitend
Katholijk. Zij werd van tijd tot tijd door Katholijke priesters van Dilly op Timor
bezocht en heeft eerst in 1860 een Nederlandschen geestelijke als pastoor verkregen, ten gevolge der nieuwe vestiging van het Nederlandsche bestuur op
dat eiland, hetwelk gedeeltelijk aan Portugal toebehoort, doch waarvan een
deel bij tractaat van 20 April 1859 aan Nederland is afgestaan. (Zie de wet van
den 20 Augustus 1859, Staatsblad no. 97.)
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Oaclerhoorige plaatsen, alwaar dienst
moet worden verrigt.

STATIEN.

BATAVIA

.

SAMARANG .

.

.

Bantam .

.

.

.

.

.

.

4

Buitenzorg

.

.

.

.

.

.

12

Krawang .

.

.

.

.

.

.

.

2

Preanger-Regentsehappen

.

4

Cheribon .

.

4

Tagal........

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Oenarang .

.

.

.

.

.

.

12

Kleinere gemeenten van Samarang . . . . . . .

2

Japara .

.

.

.

.

.

.

.

3

Rembang .

.

.

.

.

.

.

3

Banjoemaas

.

.

.

.

.

.

4

Tjilatjap

.

.

.

.

.

.

6

Kleinere gemeenten van Banjoemaas . . . . . . .

2

.

Poerworedjo .

.

.

.

.

.

10

.

.

.

.

.

.

10

Kleinere gemeenten van Bagelen . . . . . . .

3

.

.

.

.

.

.

2

Djokdjokarta .

.

.

.

.

.

6

Kleinere gemeenten van Soerabaija . . . . . . .

12

]nadoe .

.

.

Pekalongan

Gombong .

SORABAIJA .

Getal
diensten
per
j aar.

Bawean

.

.

.

.

.

.

.

.

1
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.

.

.

.

.

.

.

4

Pasoeroean

.

.

.

.

.

.

12

Madura

Kleinere gemeenten van Pasoeroean . . . . . .

6

Bezoekie .

.

.

.

.

.

4

Probolinggo .

.

.

.

.

.

4

Bajoewangie .

.

.

.

.

.

2

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

Salatiga

.

.

Soerakarta

.

.

.

Vestiging Willem I

Kedirie
.

AMBARAWA

PADANG.

Getal
diensten
per
jaar.

Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst
moet worden verrigt.

STATIEN.

.

.

.

.

.

.

12

.

.

.

.

.

.

6

Madioen

.

.

.

.

.

.

.

4

Patjitan

.

.

.

.

.

.

.

2

Padang Pandjang .

.

.

.

12

.

.

.

.

12

Fort de Kock

.

Kleinere gemeenten en militaire bezettingen van Sumatra's westkust . . . .
.

Benkoelen
SOENGIESLAN .

.

.

Banca (verschillende
tricten) . . . . .

.

2

dis. .

6

.

.

.

.

.

,

8

.

.

.

.

.

.

.

2

Riouw
LARANTOEKA .

2

.

Palembang
Billiton
'

.

"

Timor en onderhoorigheden

2
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Het getal der uit 's Landskas bezoldigde geestelijken is laatstelijk , bij Koninklijk besluit vair den 28 December 1860, n°. 67,
op 15 bepaald , van welke er 1 tot den eersten en 14 tot den
tweeden rang behooren.
De geestelijke van den eersten rang is de besturende Kerkvoogd , thans de boven opgenoemde Apostolische Vicaris.
De geestelijken van den tweeden rang zijn de volgende priesters, die uit Nederland gezonden zijn in het jaar achter ieders
naam geplaatst :
1°. J. P. N. Sanders .
1847.
2°. H. van der Grinten
,
1847.
3°. A. C. Claessens .
1847.
4°. J. Lijnen ..
1847.
5°. P. J. den Ouden .
1848.
6°. J. J. Langenhoff.
. 1850.
7°. C. J. H. Franssen .
. 1855.
8°. J. Verhaagh ..
1855.
9°. M. van den Elzen
1858.
10°. J. B. Palinckx . .
1858.
11°. J. F. van der Hagen .
1861.
12°. G. Metz . .
1861.
l3°.
Vacaturen.
14°.
Deze geestelijken, met uitzondering der beide laatsten, die nog
niet in Indié zijn aangekomen, waren in° 1861 geplaatst als volgt:
Batavia:
H. van der Grinten, als Pastoor.
A. C. Claessens ,
» Onder-Pastoor.
Samarang : J. Lijnen ,
» Pastoor.
P. J. den Ouden ,
» Onder-Pastoor.
Soerabaija: M. van den Elzen ,
» Pastoor.
J. B. Palinckx ,
» Onder-Pastoor.
Ambarawa: C. J. 11. Franssen , » Pastoor.
Padang :
J. Verhaagh ,
» Pastoor.
Soengieslan: J. J. Langenhoff,
» Pastoor.
Larantoeka: J. P. N. Sanders ,
» Pastoor.
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APOSTOLISCH VICARIAAT

VAN

CURAC AO.

Dit Vicariaat bevat de eilanden Curacao, Bonaire , Aruba ,
St. Eustatius, Saba en het Nederlandsch gedeelte van St. Martin.
Het wordt sedert 1860 bestuurd door den te Curaçao residerende Apostolischen Vicaris :
Mgr. JOANNES FREDERICUS ANTONIUS KiSTEMAKER , Bisschop
van Uranopolis in partibus in/idelium. Hij is geboren den 22
Augustus 1813; — werd in 1837 op Curaçao in geestelijke bediening geplaatst ; -- was in 1853 benoemd tot Coadjutor met
regt van opvolging van den toenmaligen Apostolis'hen Vicaris
M. J. Niewindt , die op den 12 Januarij 1860 overleed ; en is
op den 26 Augustus 1860, in de kapel van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Driebergen in de provincie Utrecht , tot
Bisschop gewijd.
De Kerkvoogd wordt in zijn bestuur bijgestaan door een
Secretaris, zijnde B. T. J. Frederiks, die sedert 1849 in het
Vicariaat geestelijke bediening bekleedt.
Er zijn I 1 statien met 17 kerken en kapellen gevestigd ,
waarvan 6 op Curaçao en 1 op ieder der 5 andere eilanden.
Het personeel der in dit Vicariaat dienstdoende geestelijken
was in het begin van 1861 zamengesteld als volgt
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OP aCURAçAO.

Statien.

Pastoors.

Jaartal der
in dienst treding.

Ji. Anna.
F. E. C. Kieckens .
» Maria.
B. Smit .
» Willibrordus. J. J. A. P. F. S. Ledel.
» Rosa.
J. L. van Roermund.
» Joseph.
J. C. Schermer. .
» Petrus.
J. A. van Gastel .

1850
1834
1839
1844
1844
1844

Rectors :
In het pensionaat. B. T. J. Frederiks .
» gast- en leprozenhuis . .
»

. 1849

Ffapellaans :
J. G. van Os; -- H. J. de Vries ; — A. Schoonen ; — J. te
Riele ; -- J. Huigen ; — F. J. Tieleman ; -- C. Blommerde.

PASTOORS OP DE ONDERHOORIGE EILANDEN.

H. Fornar. 1844. en J. te Welscher 1851.
Bonaire.
.
. Kapellaan.
J. Willems. 1844.
Aruba.
1852.
St. Eustatius. F. J. van Blarcum.
1852.
J. P. T. Kock.
Saba.
St. Martin. S. J. J. Nieuwenhuis. 1849.
Het getal der dienstdoende geestelijken beloopt 22. Daarvan
worden 13 uit 's lands kas bezoldigd , namelijk : I van den
eersten en 12 van den tweeden rang. De besturende Kerkvoogd
behoort tot den eersten rang en de overige dienstdoende priesters
behooren tot den tweeden rang.
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APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

SURINAME.

bit Vicariaat omvat geheel Nederlandsch Guiana in het noordelijkste deel van ZUID-AMERIKA.
Het wordt bestuurd door den in de stad Paramaribo residerende Apostolischen Vicaris Mgr. GERARDUS SCHEPERS, Bisschop
van Millipotamos in partibus in fidelium. Hij is geboren den 18
Augustus 1798 te Dingden bij Cleef; — Priester gewijd 20 April
1829; -- als Missionaris in Suriname in dienst getreden 1 Maart
1830; --- tot Pastoor van Paramaribo bevorderd in 1843; tot Apostolischen Vicaris met de waardigheid van Bisschop
benoemd in 1852; — tot Bisschop gewijd 7 September 1853 in
de kapel van het Bisschoppelijk seminarie van 's Hertogenbosch
te Haaren in Noordbrabant; — den 4 September 1854 in zijn
Vicariaat teruggekeerd.
Er zijn 5 Statien , namelijk
1 in de stad Paramaribo; hebbende 2 kerken toegewijd: de
eerste, die in 1826 bij' vernieuwing is gesticht, aan de H. H .
Petrus en Paulus; en de tweede, die in 1860 is daargesteld, aan de H. Rosa. Er is eene pastorij; een huis van
Liefde met 11 Zusters en daarbij behoorende schoollocalen;
alsmede een weeshuis.
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Op 6 verschillende plantagien , buiten de stad , wordt,
door de aan deze statie verbonden geestelijken, in daartoe
aangewezen localen, dienst gedaan.
Het zielental der aan die statie onderhoorige Katholijken
bedroeg, volgens de in 1861 gedane opgave, met onderscheiding van de gedoopten en de in de leering tot het
H. Doopsel zijnde Neophieten:
Gedoopten.

Kerk H. H. Petrus en Paulus
»
H. Rosa .
Plantagie Boxel.
a
L'Esperance ..
»
Guineesche Vriendschap •
»
Peperpot . . .
n
Vier kinderen. .
»
Waterland ..

Neophieten.

5000
1000
90
60
65
73
25
4

100

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

_____

6317

»

34
»

15
»

60
50
259
...............

1 op het etablissement Batavia, in de rivier Coppename, bestemd ter verpleging der Boassie-besmettelingen; hebbende
eene in 1836 gestichte kerk aan den H. Rochus toegewijd.
Door den aldaar gevestigden geestelijke worden tevens 2
Plantagien bediend.
Het zielental der Katholijken bedroeg in 1861;
Gedoopten.

Kerk H. Rochus .
Plantagie Caledonia ..
»
Joanna Catharina

.

Neophieten.

. 361
40
.
90
.

4
10
10

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

........■.,

491

24
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1

op Coronie aan de zeekust (Opper district Nickerie); met
eene in 1843 gestichte kerk, aan de H. Maria toegewijd,
en eene pastorij.
Het daaraan onderhoorig zielental bedroeg in 1861: Gadoopten 750 en Neophieten 60.

I in het Nederdistrict Nickerie; met eene in 1849 gestichte
kerk aan den H. Franciscus-Xaverius toegewijd, eene pastorij, die in 1861 vacant was, waarom geese opgave van
het zielental is gedaan.

1 in de divisie Beneden-Cottica, met 2 kapellen, de eene op
de plantagie Esthersrust in de Warappe-kreek, en de andere
op de plantagie Killesteyn in de rivier Beneden-Commewijne. Door de aldaar gevestigde geestelijken worden tevens
het fort Nieuw Amsterdam en 11 in de gemelde en andere
divisien gelegene plantagien bediend.
Het zielental der Katholijken tot deze statie behoorende,
bedroeg in 1861:

Gedoopten.

Kapel op Esthersrust .

.

Neophieten.

100

15

.

60

20

Fort Nieuw Amsterdam .

50

»

Plantagie Bronswijk .

17

30

»

»

Killesteyn .

a

Ellen .

»

Goudmijn .

»

Groot-Cuylenburg

.

80

10

80

20

5

V
Transporteren. . 392

40
.r-+
135

1G1
Per transport.

392

135

»

Groot-Marseille ..

19

5

»

Halle in Saxen

4

40

»

Lust en Rust .

40

10

.

4

25

.

90

12

20

20

50

16

619

263

»

Picardie .

»

Pieterszorg.

.

»

Resolutie

»

Voorburg .

.

.

,...■■•••••,..

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

Het personeel der geestelijken is onvoltallig. In 1861 waren
er in bediening, met inbegrip van den Apostolischen Vicaris,
6 priesters. Een drietal werd van 's landswege bezoldigd. Er
ontbreken tot het behoorlijk vervullen van de dienst minstens
6 geestelijken.
De namen en betrekking van de, in 1861, bij elke der 5
statien dienstdoende geestelijken volgen hier, met aanwijzing
van het jaartal hunner in bediening-treding in het Vicariaat :
P. Paramaribo: Kerk H. H. Petrus en Paulus. Mgr. G. Schepers, Pastoor. 1830. -- A. M. C. J. Swinkels, Secretaris
van den Apostolischen Vicaris en Kapellaan. 1854. (2
Kapellanien vacant.)
Kerk H. Rosa. P. F. Masker, Pastoor. 1859. (1 Kapellanie vacant.)
2°. Batavia: Kerk H. Rochus. P. Donders, Pastoor. 1842.
3.. Coronie: Kerk H. Maria. T. Kempkes, Pastoor. 1839.
(1 Kapellanie vacant.)
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4°. Nickerie: Kerk H. Franciscus-Xaverius. (de pastorij is
vacant.)

5°. Beneden-Cottica : Kapellen op Esthersrust en Rillesteyn
S. H. A. Meurkens, Pastoor. 1844. (1 Kapellanie vacant.)

TWEEDE HOOFDSTUK.
---",a.C..--

STATIST1EKE, FPAClLE, ESCII1EDKUNDIGE
EN

ANDERE BIJZONDERHEDEN,
BETREFFENDE

KERKELIJKE ZAKEN.
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STAAT

der BEVOLKING van

het

Koningrijk

der NEDERLANDEN op

1 Januarij

enten.

ZIELENTAL.

a

PBOVINCIEN.

1860.

A A N M E R K I N G E N .

Getal j

a>
Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht.

geslacht.

Totaal.

Noordbrabant.

.

185

203,745

204,722

408,467

Gelderland .

.

.

116

203,726

200,468

404,194

Zuidbolland

.

.

197

300,172

322,763

622,935

Noordholland .

.

136

260,623

Het

i n dezen staat opgenomen

zielental is d a t ,

h e t w e l k de s t a t e n v a n d e n

l o o p d e r b e v o l k i n g , o p g e m a a k t o n d e r d a g t e e k e n i n g v a n 31 D e c e m b e r 1 8 5 9 , h e b b e n

279,337

539,960

doen

k e n n e n . A l l e e n t e n a a n z i e n v a n Limburg

i s h e t z i e l e n t a l n a a r de voorloopige

u i t k o m s t e n d e r t i e n j a r i g e v o l k s t e l l i n g v a n 31 D e c e m b e r 1859 o p g e g e v e n .

Zeeland

. . . .

113

80,160

84,353

164,513

Utrecht

. . . .

72

78,664

80,881

159,545

43

134,771

136,754

271,525

Friesland

.

.

.

Eerst

l a t e r z a l h e t juiste bedrag d e r b e v o l k i n g v a n e l k e p r o v i n c i e k u n n e n

b l i j k e n , w a n n e e r de u i t k o m s t e n d e r g e m e l d e v o l k s t e l l i n g z u l l e n z i j n o n d e r z o c h t

Het

voorloopig

31 D e c e m b e r

Overijssel

.

Groningen .

. •
.

.

D r e n t h e . . . .

61

118,559

115,876

234,435

57

103,392

104,704

208,096

33

47,987

45,280

93,267

.

125

108,701

106,550

215,251

( 1 J a n . 1860
Totaak
/ 1 » 1859

1138

1,640,500

1,681,688

3,322,188

1139

1,630,062

1,673,051

3,303,113

10,438

8,637

19,075

Limburg

.

.

*

D e gemeente

Schokland,

1*

»

»

w e l k e i n 1859 brj Kampen i s i n g e l i j f d .

0

1859,

minder d a n de
De

oorzaken

opgemaakte

cijfer

der

b e v o l k i n g , n a a r de

v o l k s t e l l i n g op

geeft een b e d r a g v a n 3,299,133 z i e l e n , e n alzoo 23,055 z i e l e n

staten van den

v a n dat

niet

loop

d e r b e v o l k i n g over 1859 h e b b e n

opgeleverd.

o n b e l a n g r i j k e verschil z i j n v e r m o e d e l i j k v o o r e e n

groot

d e e l d a a r a a n te w i j t e n , d a t i n 1858 e n vroeger vele p e r s o n e n , d i e z i c h v e r p l a a t s t e n ,
daarvan

geene a a n g i f t e d e d e n

gevolge

verkeerdelijk begrepen

meenten , hoewel
hadden

begeven.

opgelost

L meer. .
Verschil <
f minder.

en

t o t z e k e r h e i d gebragt.

zij ook

bleven

voorkwamen

Overigens

kunnen worden,

m de g e m e e n t e n , w e l k e zij v e r l i e t e n , e n d i e n t e n
o n d e r h e t cijfer der b e v o l k i n g v a n d i e gei n dat

d e r g e m e e n t e n , w a a r h e e n zij z i c h

z a l h e t v e r s c h i l voor e l k e p r o v i n c i e a f z o n d e r l i j k eerst
w a n n e e r de v e e l o m v a t t e n d e a r b e i d d e r v e r i f i c a t i e v a n

d i e t e l l i n g z a l z i j n afgeloopen. A l s d a n ook z a l de i n d e e l i n g d e r b e v o l k i n g , n a a r de
Codsdienstige gezindten,
lende

de

geschieden.

opgave

met meerdere zekerheid d a n t h a n s

daarvan i n den

eerstvolgenden

worden

gekend;

Jaargang van dit

zul-

Handboekje
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STAAT

van het getal der

LANDVERHUIZERS

over ZEE vertrokken

HOOFDEN

uit het Koningrijk der NEDERLANDEN

in den jare 1860.

V A N HUISGEZINNEN

MEDEGENOMEN

en

KLASSE.
PERSONEN.

Behoeftigen,

Onbekend.

Vrouwen.

Kinderen.

Dienstboden.

Totaal der 1andve

B
Tl

Mmgegoeden

PERSONEN.

Welgestelden.

STAANDE

Totaal.

ZELVEN

Israëliten.

ZICH

Roomsch Katholi

OP

Noordbrabant

.

.

1

»

»

D

0

5

»

6

5

1

»

»

2

4

»

12

Gelderland

.

.

.

25

1

»

»

»

4

1

31

5

17

9

»

7

18

»

56

Zuidholland .

.

.

62

2

2

»

2

»

69

4

42

23

»

29

100

1

199

Noordholland

.

.

121

4

1

1

1

2

1

131

33

57

40

1

33

114

1 279

l

6

»

62

2

22

38

»

38

143

»

243

»

19

Zeeland

.

.

.

.

55

»

»

»

Utrecht

»

0

.

.

.

.

8

1

Friesland .

.

.

.

4

»

Overijssel.

.

.

.

7

Groningen
Drenthe

.

Christelijk
Afgescheidene

s

Remonstrante

a

Doopsgezinde:

Hervormden

PROVINCIËN

Lutherschen.

a

»

»

))

»

»

1

»
»

»

.

.

.

3

»

1

.

.

.

1

»

»

M

<D

9

2

6

1

»

4

2

2

2

12

6

4

»
2

»
»

»

3

7

»

))

2

10

2

»

3

9

»

»
»

»

4

3

»

1

»

1

»

1

»

16
»

24

1

»

5

»

»

l

A A N M E R K I N G E N .

V e r r e d e meeste l a n d v e r h u i z e r s
zijn t e r verbetering v a n s t a n d ,
bestaan e n vermogen vertrokken.
Onder de vertrokkenen telde
men- 1 Advocaat, 1 Apothecar,
1 Doctor m de l e t t e r e n , 3 R . K .
G e e s t e l i j k e n , 3 G e n e e s - e n heelkundigen, 1 Gouvernante,
2
I n g e n i e u r s , 1 O f f i c i e r v a n gezondheid,
5 Onderwijzers, 2
Onderwijzeressen, 1 Rector en
1 Zendeling
Sedert h e t l ö j a r i g t i j d v a k v a n
1 8 4 6 — 1 8 6 0 heeft h e t g e t a l d e r
over Z E E v e r t r o k k e n L A N D V E R H U I Z E R S bedragen
Hoofden van huisgezinnen en op
zich zeiven slaande personen :
Protestanten
Katholnken

.

.

.

.

Niet genoemden.

.

.

.

6,941
1,995
61
9,166

Limburg

.

.

.

.

»
287

J

Totaal

.

.

.

»
8

»
4

»
2

»
3

1

22

»
4

1

330

)

63

»
152

»
114

»
1

1

118

5

411

1

3

8

862

Medegenomen:
Vrouwen
. .
4,376 \
K i n d e r e n . . 14,147 }
Dienstboden .
230 )
Totaal

.

.

.

18,753

27,919
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BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH OOST --INDIE

in het laatst van 1858.

De gezamenlijke bevolking der Nederlandsche bezittingen in
werd in het laatst van het jaar 1858 geschat, als
volgt :
OOST-INDIE,

Zielen.

11,943,019
5,585,857
27,212

Op Java en Madura

Op de buiten bezittingen ..
Sterkte van het Nederlandsche leger. .
Soldaten-kinderen . ..

1,215

Totaal .

. 17,557,303

Dit totaal verdeelde zich in :
Op
Java

I
en

Buite n,
Madura.

20,862
Europeanen en hunne afstammelingen
142.582
Chinezen .
27,335
Andere Oosterlingen .
. 11,747,565
vrijen . .
Inlanders
4.675
lijfeigenen .

6,330
73,574
14,218
5,491,735

11,943,019

5,585,857

Transporteren .

»

. 17,528,876
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Per transport ,

„ 17,528,876

Het leger bestond uit :
. 11,881 i
380
.
. 14,951

Europeanen.
Afrikanen .
Inlanders. .

27,212

Soldaten-kinderen, (Europeanen) geboren
i n ...
buiten .

Nederlandsch-I ndie . .

1,174
41

T otaal .

1,215

. 17,557,303

De Europeanen en h unne afstammelingen verdeelden zich in:
Mannen. Vrouwen. Kinderen.

Op Java en Madura . .
Op de buiten bezittingen .
Bij het leger . . .

.

6,918
1,928
11,881

4,740
1,558
»

9,204
2,844
1,215

20,727

6,298

13,263

Totaal . . . 40,288
De Europesohe bevolking, met uitzondering van het leger en
de soldaten-kinderen, onderscheidt men in die, welke zijn geboren:

in Nederlandsch Indie

i

•

» Nederland .
buiten Nederland . .

Mannen.

Vrouwen.

Kinderen.

4,624
1,457
1,680
365
614
106

4,110
1,473
488
62
142
23

8,742
2,774
301
53
161
17

8,846

6,298

12,048
............

Totaal

. .

. 27,192
11

170
liet leger telde :

987
8
26,217

Europeanen
Officieren
Inlanders .
Onder-officieren en manschappen

27,212
.

Soldaten-kinderen Jongens 747
Meisjes 468

1,215

Totaal . . 28,427

Onder de inlanders op Java en Madura telde men :
109,014 hoofden.
59,641 geestelijken.

Het aantal inlandsche Christenen, waaromtrent bepaalde opgave is gedaan, bedroeg :
Op Java en Madura :

te Batavia
» Buitenzorg
» Samarang.
» lapara
» Soerabaija
» Pasoeroean
» Djokdjokarta
» Madioen
» Kedirie

.

216
287
119
33
. 1,025
158
C0
88
227

Totaal. . 2,203
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In de

buiten bezittingen :

te Benkoelen .
a Banka . . .
n Borneo (Wester-afd.) ..
»
»
(Z. en 0. afd,). .
»
Amboina,
»
Banda .
» Menado .
» Timor
.

5
295
3
230
. 39,811
742
. 57,235
3,000
Totaal. .101,321

Door 19 van de in Nederlandsch Tndie bestaande 26 Instellingen van weldadigheid werden:
verpleegd,

in

5 Wees- en armhuizen

.

bedeeld.

589

72

1 Oude mannenhuis.

.

110

»

1 Bedelaars-gesticht.

.

223

»

7 Leprozen-gestichten .

214

»

2 Chinezen zieken-gestichten

386

a

»

257

3 Commissien.
____

19 (1)

......!..1■..........

Totaal. . 1,522

329

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

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

(1) Onder de 7 instellingen, waarvan geene opgave is gedaan, behooren
1 weeshuis, t ziekenhuis, 2 Leprozen-gestichten en 3 hulpfondsen van den
H. Vincenliut á Paulo. Deze laatsten zijn gevestigd te Batavia , Samarang
en Saerabaija.
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BEVOLKING

VAN

NEDERLANDSCH WEST—INDIE

in het laatst van 1858.

Kolonie SURINAME.
De bevolking bedroeg op 31 December 1858:
Mannelijke. Vrouwelijke.

8,031
.
. 18,111

Vrijen . . .
Niet-vrijen .

7,536
20,031

........•

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

Totaal .

. 26,142

Totaal.

15,567
38,142

27,567

53,709

Daaronder is begrepen de van het vrije verkeer uitgesloten
bevolking van het leprozen-etablissement Batavia aan de 'Coppename, tellende :
15
.
. 155

Vrijen . . .
Niet-vrijen . ,
Totaal .

. 170
■•• ■ ••••■ ••••■•••■■■•

6
206
212
`_

21
361
382
.............■

De getalsterkte der oorspronkelijke bewoners of Indianen, is
steeds afnemende en kan niet met zekerheid opgegeven Worden.
Dit afnemen wordt grootendeels toegeschreven aan den harsttogt van de Indianen voor sterken drank, aan hunne gebrekkige
voeding, aan het gemis van geneeskundige hulp en verpleging,
en aan hunne uiterst gebrekkige huisvesting.
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De Indianen staan zeer achterlijk in beschaving en hebben
zeer weinig begrip van godsdienst. Als eerre merkwaardige bijzonderheid mag dus hier worden vermeld, dat eenigen hunner,
hehoorende tot den stam der Arowakka's, die op de plantagie
Killestein tegen dagloon zijn werkzaam geweest, door Roomsch
Katholijke priesters zijn gedoopt geworden.
Ook de getalsterkte der Boschnegers, op ongeveer 8000 geschat,
is steeds afnemende. Deze menschen, afstammelingen van weg•
geloopen slaven, hebben zeer weinig begrip van godsdienst.
Pogingen , vroeger bij hen aangewend om zendelingen der
Moravische Broeder-gemeente in hun land toe te laten, hebben
schipbreuk geleden op hunne afgodische dwaalbegrippen en de
ingewortelde gehechtheid aan de overleveringen hunner voorvaders. Alleen bij de Saramaccaners hebben die pogingen beteren uitslag gehad, althans een zeker aantal hunner is gedoopt
geworden.
De geboorten bedroegen in 1858:
M. G.

in echt ...
Vrijen
buiten echt .
Niet-vrijen . .
Op het etablissement Batavia.

.

Totaal .

V. G.

Totaal.

72
.
. 154
. 638
.
2

84
177
651
6

156
331
1,289
8

. 866

918

1,784

. 302
. 572

200

502

608

1,180

6

6

12

. 880

814

1,694

De sterfgevallen beliepen in 1858:
Vrijen
Niet - vrijen ..
Op het etablissement Batavia.
Totaal .

.
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Het getal doodgeborenen bedroeg : 10 M. G. en 4 V. G. te
zamen 14.
Er waren 52 huwelijken gesloten. Bij 19 van deze huwelijken
werden 40 kinderen van het M. G. en 35 van het V. G. gewettigd.
Echtscheidingen hadden er niet plaats gehad.
Het aantal der gemanurniitteerde slaven beliep 102 M. G. 134
V. G., Totaal 236.

De Landmagt telde :
oflcieren.

Militairen

.

Schutterij te Paramaribo .
Gewapende burgermagt

.

Manschappen.

Totaal.

.

32

860

892

.

25

518

543

44

1035

1079

Op 31 December 1857 waren onder openbare voogdij 370
kinderen. In 1858 kwamen daarbij 44 kinderen en gingen daarvan, door overlijden en het bereiken van de meerderjarigheid,
36 kinderen af , waardoor het aantal pupillen onder voogdij van
den weesmeester op 31 December 1858 bedroeg 378.
Van dit laatste getal behooren: 188 tot de Hervormde, 87 tot
de Evangelisch-Luthersche , 64 tot de Roomsch Katholijke , 29
tot de Moravische Broeder-, 7 tot de Nederlandsch-Israëlitische
en 1 tot de Portugeesch-Israëlitische gemeente.
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Van deze weezen werden verzorgd :
door het Gouvernement: 76, en wel: 31 Hervormden, 11
Lutherschen , 28 Roomsch Katholijken , 5 Moravische broedergemeente , 1 Israeliet ;
door betrekkingen en vrienden van de overleden ouders: 270 ,
en uit eigene middelen 32.

Het zielental der verschillende godsdienstige gezindten , is
niet officieel opgegeven, maar wordt geschat; als volgt :
9,500 Roomsch Katholijken,
7,000 Hervormden.
2,000 Lutherschen.
negers, op 180 plantagien aan de herderlijke zorg der zendelingen van de Moravische Broeder-gemeente toevertrouwd.

15,430 Gedoopte
10,156 Ongedoopte
737 Nederlandsche
682 Portugesche
8,200 Heidenen.

Israëliten.

KOLONIE CURAÇAO EN ONDERHOORIGHEDEN.

De bevolking bedroeg op 31 December 1858:
Mannelijke.

Vrouwelijke.

Totaal.

Vrijen ..

,

9,371

11,730

21,101

Niet-vrijen

.

5,023

5,733

10,756

.

14,394

17,463

31,857

Totaal.

•
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Naar de godsdienstige gezindten verdeelde dit getal zich als
volgt :

EILANDEN.

x V:
^^
ó
ó
4'-':

4

4

^

c.

4

4
-,-:

5

^

ó

ó

á
^

á

V
t^
á

á
m

^

P-'

t3

1

ó

H

Curaçao . . .

16,418

1,984

ll

895

ii

19,297

Bonaire . . .

2,646

144

ll

1

N

2,791

Aruba . . . .

2,563

350

ii

2

H

2,915

St. Eustatius.
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1,465

1

n

1,936

Saba . . . . .

298

1,525

ff

ff

1,823

St. Martin. .

253

719

ll

48

3,095

283
ff

2,075

____
Totaal.. 22,365

6,187

2,358

899

48

31,857

De vrije bevolking was naar de geboorteplaats onderscheiden
als volgt :
In de ,kolonie zelve

19,755

Elders in de West-Indie

553

In Nederland . . .
In andere landen .

404
• ,

389
Totaal. .

. 21,101
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Van de 404 in Nederland gebarenert, woonden op Curacao
358, Bonaire 4, Aruba 15, St. Eustatius 9, Saba 1, en
St. Martin 17.
De loop der bevolking gedurende het jaar 1858 was als volgt:

.

.
^N
a1
^

_

GEBOREN.

OVERLEDEN.

e
,

,i-

•'"'

^

E ILANDI;N.

:^

-8

j
:,

^

,á

l

74

^

c,

:^

F+

.)
F,
:e
7

^

^

^

Ei

^

127 400

50 499

307

806 273

9

94

48

142 19

19

38

ff

8

123

24

147

29

13

42

ff

4

22

46

68

26

25

51

Curagao.

.

.

40

Bonaire .

.

.

4

Aruba

.

•

St. Eustatius .

.

'e
5

.

.

,f

H

35

28

63 30

13

43

St. Martin .

.

ff

4

24

52

76

6

24

30

Totaal

.

44

75

797

505

1302 383 221

604

Saba .

.

.

Bij het sluiten der huwelijken werd het volgende getal kinderen geëcht: op Curacao 26, Bonaire 27, Aruba 3, St. Eustatius, 1, St. Martin 1.
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Onder de vrije bevolking is het garpizoen begrepen, waarvan de sterkte op 31 December 1858 bedroeg :
16 officieren. 359 onderoffic, en manschappen.
»
a
»
»
24
» St. Eustatius 1
»
»
»
Met verlof . . I

Op Curaçao

Totaal. 18

383

De schutterijen telden op dat tijdstip :
Op Curnao .
»
»
»
»

Bonaire .
Aruba . .
St. Eustatius.
St. Martin .

17 officieren. 480 onderoffic. en mansch.
»
»
14
»
»
720
»
2
»
»
»
283
»
»
»
))
347
»
5
»
»
»
»
47
u
,>
»
8
115
»

Van de getallen der verpleegden in de gestichten en der bedeelden door instellingen van weldadigheid, is slechts opgegeven
als volgt :
in het, door 4 Zusters van Liefde bediende, Lazarus- en
krankzinnigen-gesticht op Curacao, werden op 31 December
1858 verpleegd : 12 leprozen , 10 krankzinnigen en 4
andere zieken; terwijl het aantal verpleegdagen in dat jaar
had bedragen 10,179; en
in het gasthuis of hospitaal voor de armen, door de Roomsch
Katholijke Maatschappij van Weldadigheid opgerigt, werden , in 1858, verpleegd 102 lijders, waarvan 66 hersteld,
18 overleden en 18 op 31 December aanwezig gebleven zijn.
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Door de zoo even genoemde Maatschappij werden maandelijks gemiddeld 6 armen bedeeld.

Het getal der Zusters van Liefde, die in 1858 op Curagao en
onderhoorige eilanden, in de gestichten van liefdadigheid, op
de scholen en ten dienste der lijdende menschheid werkzaam
waren , bedroeg 57.

DE KUST VAN GUINEA.

In deze bezitting heeft geene telling der bevolking plaats gehad.
Het aantal Europeanen is er gering en bestaat uit ambtendren , kooplieden en schepelingen.
De militaire bezetting telde in 1858: 2 officieren , 3 adjudanten-onderofficier, 6 onderofficieren, 12 korporaals en 102 manschappen, waaronder 74 negersoldaten.
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S T A A T

der, bij de Staatsbegrooting van het Koningrijk
gaven, ten behoeve van de EEREDIENSTEN der

Kosten

Kosten

GEZINDTEN.

van het

van het

plaatselijk

Kerkelijk

Godgeleerd

dienstdoende

1)

onderscheidene

Jaarlijksche
competentien,
toelagen e n
andere
betalingen aan
gemeenten,
kerken,
l e e r a r e n , kerk e l i j k e bedienden en
personen.

Gulden

Gulden.

Gulden.
4 5 , 9 0 0 . 0 0

Kerkleeraren.

onderwijs.

bestuur.

fiervormde....

Bezoldiging der

der NEDERLANDEN, voor den jare 1 8 6 1 , toegestane Uit-

1,292,204.93*

3 3 , 6 7 7 . 0 0

3 0 0 . 0 0

4 . 2 7 5 . 0 0

it

1 7 , 7 0 0 . 0 0

u

.

.

Remonstrantsche .

.

Protestantsche.

Transporteren

« .

.

.

«

5 0 0 . 0 0

2)

//

5 2 , 5 0 0 . 0 0

2 2 , 9 0 0 . 0 0

2 , 4 0 0 . 0 0

4 3 , 7 7 7 . 0 0

4)

2) D e z e s o m b e v a t h e t t r a c t e m e n t v a n d e n P r e d i k a n t b i j de P r o t e s t a n t s c h e g e m e e n t e
P r o t e s t a n t s c h e gemeente t e Turin i n Piemont,

t o t v i n d i n g v a n zrjn t r a c t e m e n t , w a a r t o e

3) D e z e s o m i s , voor h e t grootste g e d e e l t e , b e s t e m d t o t k w i j t i n g d e r p e n s i o e n e n v a n
andere Protestantsche leeraren e n h u n n e w e d u w e n .
4 ) H i e r o n d e r i s begrepen / 1 7 8 , 0 0 0 voor kinder-school- e n academie-gelden, t e n be-

Gulden.

1 5 , 8 4 5 . 8 2

geleerdheid

Kosten
v a n de
Eeredienst

per

der

gezindte.

i n de
gevange-

Totaal

nissen.

militairen.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

it

1 , 4 1 0 . 8 9 1 . 0 0

•

u

-

5 6 , 4 0 2 . 2 5

•

•

li

u

6 , 1 7 5 , 0 0

•

•

It

It

1 7 , 7 0 0 . 0 0

H

11

2 6 , 0 0 0 . 0 0

//

tt

1 , 3 8 1 , 8 8 8 . 6 1 «

1) D e z e s o m m a a k t h e t b e d r a g u i t d e r t r a c t e m e n t e n v a n 10 H o o g l e e r a r e n i n d e G o d .

pensioenen.

2 0 0 . 0 0

1 , 7 9 8 . 1 8

k o s t e n v a n h e t g o d g e l e e r d o n d e r w i j s a a n d i e i n s t e l l i n g e n , z i j n o p de S t a a t s b e g r o o t i n g n i e t

en

1,000.00

1,600.00

der
Eeredienst

pastorijen.

4 9 1 . 7 5

Herstelde

Kerkelijke

en herstel
van kerken

2 3 , 9 5 5 . 0 0

4 3 , 0 1 0 . 5 0

Doopsgezinde .

voor o p b o u w

15,154.07

7 , 4 0 0 . 0 0

Kosten

gelden

Gulden.

4,500.00

.

Onderstand

Gulden.

JEJvang. Luthersche .
idem .

godsdienstige gezindten.

2 4 , 9 5 5 . 0 0

3 ) 2 0 4 , 2 4 J , 0 0

4,750.00

5,573.34

2 0 4 , 2 4 7 , 0 0

4,750.00

5,573.34

a a n de drie hoogescholen

des R j j k s ,

5

2 1 6 , 3 6 8 . 5 2

1,733,536.77

S

mitsgaders v a n beurzen. D e overige

afzonderlijk u i t g e t r o k k e n , e n k u n n e n daarom alhier niet m e t j u i s t h e i d worden opgegeven,
te

Stnirna i n Turkse,

a d ƒ1200,

e n eene t o e l a g e v a n ƒ598.18 a a n d e n P r e d i k a n t d e r

d e K o n i n g v a n Pruissen eene g e h j k e s o m b i j d r a a g t .
Hervormde

P r e d i k a n t e n e n h u n n e w e d u w e n . H e t overige strekt voor de pensioenen v a n

hoeve v a n H e r v o r m d e , L u t h e r s c h e , Doopsgezinde e n Eemonstrantsehe P r e d i k a n t e n .
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Kosten

Kosten
van
GEZINDTEN.

van

het

het

Godgeleerd

Kerkelijk

onderwys.

bestuur.

plaatselyk
dienstdoende
Kerkleeraren.

Gulden.

Gulden.

.

5 2 , 5 0 0 . 0 0

4 3 , 7 7 7 . 0 0

1,381,888.615

Roomsch Katholijke.

2 0 , 6 6 4 . 0 0

1 3 , 4 0 0 . 0 0

4 8 3 , 5 9 2 . 7 9

Oud-Biss. Klerezy. .

4 , 3 0 0 . 0 0

Israëlitische

.

.

.

5 , 0 2 5 . 0 0

Totaal

.

.

.

8 2 , 4 8 9 . 0 0

Per transport

.

Gulden.

//

1)

Gulden.

7,300.00

1 6 , 5 0 0 . 0 0

7 3 , 6 7 7 . 0 0

Jaarhjksche
Onderstand
competentien,
gelden
toelagen en
andere
voor opbouw
betalingen aan
gemeenten,
en herstel
kerken,
l e e r a r e n , ker- v a n k e r k e n
k e l i j k e been
dienden en
pastorijen.
personen.

Bezoldiging der

1 3 , 1 2 5 . 0 0

1 , 8 8 5 , 9 0 6 . 4 0

5

Kosten der Departementen L Protestantsche en Israëlitische Eerediensten.
voor de zaken der

f Roomsch Katholijke Eeredienst

. . . .

Onvoorziene uitgaven ten behoeve van de

Gulden.

Kosten
Kerkelijke

der

pen-

Eeredienst

sioenen.

Gulden.

in

Kosten
van

Totaal

de

Eeredienst

per

der

gezindte.

de

gevangenissen.

militairen.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

1 5 , 8 4 5 . 8 2

2 4 , 9 5 5 . 0 0

2 0 4 , 2 4 7 . 0 0

4 , 7 5 0 . 0 0

5 , 5 7 3 . 3 4

1 , 7 3 3 , 5 3 6 . 7 7

2 4 , 1 7 5 . 5 1 5

2 3 , 0 0 0 . 0 0

5 1 , 5 9 9 , 0 0

4 , 1 2 1 . 0 0

4 , 2 2 6 . 6 6

6 2 4 , 7 7 8 . 9 6

•

*

»

1 0 0 . 0 0

3 , 5 0 0 . 0 0

•

5 1 , 4 5 5 . 0 0

2 5 5 , 8 4 6 . 0 0

Jaarwedden

Bureau- en
locaalbehoeften.

Reis- en
verblijfkosten.

2 7 , 7 0 0 . 0 0

3 , 8 5 0 . 0 0

2 4 , 4 0 0 . 0 0

2 , 8 0 0 . 0 0

4 0 , 1 2 1 . 3 3

S

1 5 0 . 0 0

»

9 5 5 . 0 0

9 , 8 2 6 . 0 0

*

1 1 , 6 0 0 . 0 0

•

3 9 , 2 0 5 . 0 0

9 , 8 0 0 . 0 0

S

S

2 , 4 0 9 , 1 2 0 . 7 4

Burger- Wachtlijke pen- gelden.
sioenen.
2 , 1 3 3 , 0 0

2 , 0 8 0 . 0 0

( Protestantsche en Israëlitische Eerediensten. ,

»

3 3 , 8 3 3 . 0 0

6 6 2 , 5 0

.

.

2 9 , 9 4 2 . 5 0

3 , 5 0 0 . 0 0
3 , 0 0 0 . 0 0

2 , 4 7 9 , 3 9 6 . 2 4

1) H i e r o n d e r i s begïepen
voor a n d e r e u i t g a v e n .

ƒ10,550 voor

g o d s d i e n s t i g o n d e r w i j s op

de Israëlitische

armenscholen, ƒ5000

toelage voor h e t S e m i n a r i e , ƒ 650 toelage voor s t u d e n t e n e n ƒ 300
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STAAT van het, in den jare 1860, aanwezige getal der

kerkelijke gemeenten en der daarbij plaatselijk dienstdoende kerkleeraren van onderscheidene godsdienstige
gezindten in het Koningrijk der Nederlanden , tevens
aanwijzende het getal en het bedrag der Rijksjaarwedden,
ten behoeve van die leeraren op het zesde en het zevende
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor den jare 1861 toe.
gestaan, volgens de wetten vara -den 29 December 1860
(Staatsblad n°. 110 en 111) (*).

Rijks jaarwedden.

,..

PaOVINCIEN.

aai

e1

Zi

q

ta^
Á

gt

m

Getal.

Bedrag.

1

,6

p
n 1

M
W

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

.
.
.
.
.
.
.
,
.
.

.
.
.
.
.
.
,
.
.
.

.
.
,
.
.
-

.

.

.

•
•

ir
.

94
187
201
160
101
68
206
70
152
48
15

99
210
273
213
115
84
211
76
128
54
17

99
218
274
214
115
84
227
90
165
54
17

f

90,952.00
122,719.10
276,225.50
204,403.70
102,635.00
71,140.40
116,871.15
42,109.945
44,355.10
21,836.05
19,400.00

1,302 1,557 1,480 f1,112,647.94 3
'
Tractementen voor nieuwe standplaatsen ,
verhoogingen en personele toelagen. .
13,750.99
Vaste en tijdelijke toelagen van sommige
1,406.00
predikanten . . . . . . . . . .
4,400.00
Bezoldiging van candidaten voor hulpdienst
160,000.00
Kinder- school- en academie-gelden . .
Totaal

.

.

, f1,292,204.935

(*) De kerkelijke gemeenten en de leeraren dier gezindten, welke geene geldelijke ondersteuning van 's Rijkswege genieten, zijn in dezen staat niet opgenomen.
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d
F

AV

PRovINCIER.

V

i
0,,

c.7

Getal.

Á

si

f

ii

a

.

4
)
at
=
.

W

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NB. Onder het 60tal gemeenten zijn 49 hoofd- en
11 bij-gemeenten, welke
laatste geen eigen predikant hebben.

5
11
11
12
6
2
3
2
6
a
2

Rijks jaarwedden.

,4

4
7
15
17
4
3
2
2
5
M
2

f

61

f 36,160.50

4
7
15
17
4
3
2
2
5
«

2

60 , 61

.

Totaal

v
b

I, 44g

Eá
Z

.
.
.
.

.

.

•

.

.
.

.
.

2,650.00
4,140.00
8,850.00
9,050.00
2,950.00
1,825.00
1,250.00
1,200.00
2,345.50
. a
1,900.00

-

Tijdelijke toelage van een predikant . .
Bezoldiging van candidaten voor hulpdienst
Kinder• school- en academie-gelden. . .

Zuidholland .
Noordholland
Friesland
.
Overijssel .

Bedrag.

.

.

250.00
600.00
6,000.00

f 43,010.50

1
5
1
1

1
8
1
1

1
4
1
1

400.00
2,075.00
300.00
500.00

8

11

7

f 3,275.00

_

Kinder- school- en academie-gelden

.

.

1,000.00

.

.

.

f 4,275.00

Totaal

Dienstdoende
leeraren.

Gelderland . .

4

4

Zuidholland .

3

3

Noordholland.

40

44

Zeeland. . . .

4

3

Utrecht. . . .

1

l

Friesland. . ,

Doopsgezinden.

Gezindten.

Kerkelijke gemeenten.
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PROVINCIËN.

EJjks-jaarwedden.

Getal.

Bedrag.

11

3,050.00

41

42

9

2,650.00

Overijssel. . .

12

14

4

1.750.00

Groningen . .

15

15

9

2,250.00

120

126

33

f

9,700.00
8,000.00

Kinder- school- en academie-gelden.

\f 17,700.00

Totaal
Zuidholland ,

17

13,350,00

Noordbolland.

5

4,700.00

Utrecht

1

1,150,00

1

700,00

. . .

is / Friesland
a
NB. Onder de 19 gemeenten i n
Zuidholland ?ijn 4 by-gemeenten geteld, die geen
eigen predikant hebben.

24 \f 19,900.00

24

26

{ Kinder- school- en academie-gelden.

3,000.00

Totaal .

f 22,900.00

ALGEMEEN

TOTAAL

PROTESTANTEN

voor de I

I
1516

I
1779

1605

ƒ! ,380,090.43*
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it
4

e

Rijks jaarwedden.

g

PROVINCIEN.
áái
gi

aai

L

Noordbrabant

si
pki

, ói
QU
Á

.

.239

476 429

106,206.03

f1

Gelderland .

.

.

.

. 126

209 204

60,850.00

Zuidholland .

.

.

.

.

87

169

158

47,400.00

Noordholland

.

.

.

.

103

177

163

52,600.00
18,625.00

Zeeland .

.

.

.

.

.

34

50

50

.

.

.

.

.

.

41

77

73

20,200.00

Utrecht

Friesland,

.

.

.

.

.

29

40

39

13,800.00

J
gi0

Overijssel

.

.

.

.

.

62

101

96

31,400.00

P4

Groningen

.

.

.

.

.

14

22

21

6,950.00

Drenthe .

.

.

.

.

.

6

7

7

5,300.00

Limburg .

.

.

.

.

.
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346 345

114,226.76

923

1674 1585

Voor nieuw te verleenen jaarwedden en ver,
hooging van jaarwedden . . . • . .
Totaal . .

t

Bedrag.

Getal.

f

477,557.79
6,035.00

f 483,592,79

.

' Gelderland .

.

.

.

.

1

1

1

a''

Z uidholland

.

.

.

.

.

10

10

6

2,600.04

Noordholland

.

.

.

.

10

10

9

3,300.00

.

.

.

.

4

5

2

600.00

osz

Q

4
cs
O

1 Utrecht

.

.

25 26 18
Voor verhooging van ontoereikende jaarwedden . . . . . . . . . .
Totaal .

f

400.00

f

6,900.00

f

400.00
7,300.00
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Rijks jaarwedden.
"5 ca

PROVINCIEN.

H

""'"

Getal.

Á

Noordbrabant .

,

.

.

21

,,

N

Gelderland .

.

.

.

,

28

1

1

850.00

Zuidholland ,

.

.

.

.

23

3

3

2,200.00

Noordholland ,,

,

.

.

16

ii

,,

Zeeland .

.

,

•

,

4

N

M

.

.

.

.

Utrecht

.

.
.

Friesland
,^

Bedrag.

j'

M

,,

8

1

1

800.00

9

1

1

300.00

Overijssel.

,

.

.

,

,

18

3

3

1,800.00

Groningen

.

.

.

,

.

13

1

1

600.00

Drenthe .

,

.

.

,

,

8

1

1

500.00

Limburg .

.

.

.

.

•

12

1

1

600.00

NB. Van de 160 gemeenten zijn
14 hoofd-synagogen, 72 ring- --` --- --- --en 74 bij-kerken. Onder de
hoofd-synagogen behooren er
2 en onder de ringkerken 1 160
12
12 f 7,650.00
tot de Portugeesch Isratliten.

Ter vervullingof waarneming van vacante
rabinaten , mitsgaders verhooging van trac•
tero.enten , . . . . . . . . . . .
Kindergeld voor de kinderen van opperrabbijnen.
Totaal
ALGEMEEN TOTAAL

.

.

5,025,00
450.00
f

•

13,125.00

in 1860. . 2624 3491 3220 f 1,884,108.22;
1

In den jare 1850 bedroeg het algemeen
totaal (zie den staat op bladzijde 127
van den zesden Jaargang van dit
Handboekje)

Verweerd. gedurende 10 jaren.

1J

2548 3285 2893 1,713.000.37e
76 206 327, f 171,107.85
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STAAT van het, naar de hoegrootheid gerangschikte, getal
der Rijks jaarwedden, toegestaan ten behoeve van bepaalde
standplaatsen der KERKLEERAREN van onderscheidene godsdienstige gezindten, uitgetrokken op de Staatsbegrooting
van het Koningrijk der Nederlanden voor den jare 1861.
der RIJKS - JAARWEDDEN
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Getal der RIJKS-JAARWEDDEN
toegestaan ten behoeve der
plaatselijk dienstdoende kerkleeraren van de
HOEGROOTHEID
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Totaal der bezoldigde leeraren
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33 24 1585 18 12 3220

Getal der leeraren , aan wier betrekking
geen Rijks jaarwedde was verbonden .
77 » 4 93 »
89 8 » 271
Algemeen totaal der kerkleeraren, wier
betrekking in I860, tijdens het opmaken -,.
_ .
der Staats-begrooting voor 1861, was
erkend, daaronder begrepen de toen
bestaande
vacaturen . . , ,,.
1557 61 11 126 24 1674 26 12 3491
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AANMERKINGEN

OP

DEN VOORGAANDEN STAAT.
De jaarwedden, op den voorgaanden staat uitgetrokken, zijn
die, welke , op den eersten Julij 1860, doorloopend toegekend
en van 's Rijkswege verbonden waren aan de betrekking en
standplaats der bij de betrokken kerkelijke gemeenten dienstdoende kerkleeraren.
Eenige van die jaarwedden blijven, ter oorzake van bestaande
vacaturen of anderzins , onuitbetaald. Sommige kerkleeraren
genieten echter boven hunne Rijks-jaarwedde, om bijzondere
daarvoor pleitende redenen , eene toelage voor ééns, waarvan
het bedrag in den regel uit de onuitbetaald blijvende jaarwedden gevonden wordt.
Behalve vrije woning, welke het meerendeel der kerkleeraren
geniet en die, in den regel, ten laste der kerkelijke gemeenten
komt, levert hunne bediening, buiten de daaraan verbondene
Rijks-jaarwedde, meestal nog andere ambts-inkomsten op.
Deze inkomsten zijn, bf wisselvallig, bf vast. De eersten
vloeijeu voort uit de giften en bijdragen der ledematen of parochianen. De tweeden worden gevonden uit der gemeenten kerkelijke goederen en fondsen, of uit andere bronnen dan de
plaatselijke kerkekassen.
De vaste ambts-inkomsten, welke uit die andere bronnen ,
buiten bezwaar der kerkelijke gemeenten, genoten worden,
strekken, in den regel, ter vermindering van het bezwaar, hetwelk voor 's Rijks kas, uit het bezoldigen der kerkleeraren voortvloeit, of dienen tot aanvulling van hunne Rijks-jaarwedden.
Onder de inkomsten , welke in plaats of in mindering der
Rijks-jaarwedden komen, behooren :
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A . Poor zooveel de Hervormde Predikanten betreft:

1°. de tractementen , die uit de burgerlijke gemeentekassen
worden gekweten, uit de inkomsten der tijdens de Reformatie , door de steden in sommige provincien, in bezit
genomen geestelijke- en kloostergoederen ;
2°. de tractementen of jaargelden, welke worden betaald uit
de opbrengst der goederen van kapittels , vicarijen en
andere geestelijke instellingen , bij de Reformatie door
den Staat aangeslagen en ten behoeve der Hervormde
Kerk verkeerd, of waarvan het genot, of het beheer destijds , aan bijzondere personen of corporatien is overgegeven , onder gehoudenheid tot het uitkeeren van een
gedeelte der opbrengst aan de leeraren en bedienden
dier Kerk;
3. , de opbrengst van de geestelijke goederen der gemeenten
in de provincien Gelderland , Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, welke goederen aldaar, tijdens de
Reformatie van Staatswege niet aangeslagen, maar overgelaten of toegewezen zijn aan de tijdelijke predikanten
der toenmaals heerschende Kerk, om te worden genoten
als pastorij-inkomsten in plaats van Lands-tractement;
4°. de jaarlijksche opbrengst van het zoogenaamde Miskoorn
en Hoendergeld (1,, door de predikanten in sommige
streken van Overijssel, ingevorderd wordende van de bewoners van boeren-hofsteden en andere bewoonde gebouwen of gedeelten van dezelve ten platten lande; en
56. de jaarlijksche opbrengst van zekere plaatselijke belastingen, onder den naam van karspellasten, pastorijgeld
of anderzins, in de XVII en XVIII eeuw, door het Souverein gezag in sommige streken der provincie Groningen,
aan de pachters of meijers en gebruikers van landerijen

(1) Zie omtrent den aard en ae hoegrootheid van deze heffing, bladz. 123 en
124 van den Zesden Jaargang van dit Handboekje,
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en behuisde plaatsen opgelegd, ten einde uit de opbrengst
dier heffingen voor een gedeelte de tractementen der predikanten en schoolmeesters te vinden; — welke belastingen,
hoezeer even als het Miskoorn en dergelijke van Staatswege opgelegde prestanda, bij de afschaffing van het
stelsel eener heerschende Kerk , niet meer bestaanbaar
zijnde, echter sedert 1796 door de Hervormde kerkbesturen nog, zooveel doenlijk, worden ingevorderd, zelfs
van de niet tot de Hervormde gezindte behoorende eigenaren en gebruikers dier landerijen en huizen, ongeacht
de grond daartoe, volgens de proclamatie der Nationale
vergadering van den 18 Augustus 1796, de Staats-regeling
van 1798 en de beginselen tier opvolgende grondwetten,
is ontvallen.
B. Voor zooveel de Roornsch Katholijke geestelijken betreft:

1°. de zoogenaarode competentien , dat zijn pastorij- of kapellanij-inkomsten, oorspronkelijk gevestigd geweest als lasten
op de in Noordbrabant en Gelderland gelegene goederen
van de, tot in het laatst der vorige eeuw, in Belgie en
elders bestaan hebbende geestelijke gestichten of corporatien ; welke goederen, na de opheffing dier instellingen,
door het Staats-domein zijn in bezit genomen; terwijl de
daarop klevende lasten ten behoeve van de pastoors en
kapellaans, aanvankelijk uit (le opbrengst dezer goederen
werden voldaan, doch vervolgens, overeenkomstig de bepalingen in de besluiten van den Zden van Bloeimaand
1809, n°. 17, 19 Januarij 1814, n o . 48 en 30 November
1818, lett. N 2 , op de Staats-begrooting, in het hoofdstuk
betreffende de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst,
zijn overgebragt , nadat de in natuur-voortbrengselen
verschuldigde uitgangen en renten tot geldswaarde waren
herleid ;
2°. de inkomsten van eenige pastorij goederen in Limburg ,
12

194
welke, hoezeer, volgens de Fransche verordeningen, nationaal verklaard, echter, om staatkundige redenen, van de
vereeniging met het Staats-domein , voorloopig zijn uitgezonderd, zoo nogtans, dat de geschatte opbrengst dier
goederen jaarlijks zoude worden gekort van de tractementen, welke, ter vergoeding van de door den Staat
aan de Kerk ontnomen geestelijke goederen, aan de dienstdoende geestelijken in Limburg, uit 's Lands kas waren
toegekend. De thans nog voortdurende kortingen van dien
aard bedragen voor een 14 tal desservanten van succursale kerken eene som van f 503,24 's jaars ; en
3°, de toelagen, welke sommige desservanten van succursale
kerken en eenige vicarissen van parochien in Limburg
genieten , uit de burgerlijke gemeente-kassen, bij ontoereikendheid van de middelen der kerkfabrieken aldaar.

Onder de ambts-inkomsten , die strekken tot aanvulling der
Rijks-jaarwedden van de leeraren der verschillende Protestantsche
kerkgenootschappen, behooren de Kinder- School- en Academiegelden, welke uit 's Rijks kas betaald worden aan de Predikanten, of, na hun overlijden, aan hunne weduwen of aan de
voogden hunner kinderen, invoege als volgt :
het Kindergeld tot f 25 's jaars voor elk kind beneden de 22
jaren, hetwelk nog niet tot een gevestigden stand gekomen
noch gehuwd is ;
het Schoolgeld tot f 25 's jaars boven het kindergeld voor eiken
zoon , die onderwijs in de Latijrtsche taal ontvangt; en
bet Academiegeld tot f 50 's jaars boven het kindergeld voor
eikeu zoon, die aan eene der hoogescholen of athenea studeert;
welke som met f 200 's jaars, gedurende zes jaren , verhoogd
wordt, wanneer zoodanige zoon de godgeleerdheid beoefent.
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ST A A T der bezoldigingen uit 's Rijks kas, ten
behoeve van de Plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars der verschillende godsdienstige gezindten
in het Koningrijk der NEDERLANDEN, op de,
Staats-begrooting voor het jaar 1861 toegestaan.

Gezamenlijk
GODSDIENSTIGE

bedrag der bezoldigingen

GEZINDTEN.

uit 's Rijks kas.

Remonstrantsche..

Gemiddeld
bedrag per

Kerkleeraar.

Ziel.

24 f 22,900.00 /954.17 f 4.40

Hervormde .....

1480

Israëlitische.....

16

Evang.-Luthersche.

1,292,204.935

873.11

0.70

13,125.00

820.31

0.20

61

43,010.50

705.09

0.755

Herst.Evang.-Luth.

7

4,275.00

610.71

0.42

Doopsgezinde. . . .

33

17,700.00

536.36

0.425

Oud-Biss. Klerezij .

18

7,300.00

405.555

1.35

Roomsch-Katholijke

1585

483,592.79

305.11

0.39
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STAAT van de

PROVINCIALE UITGAVEN,

van de verschillende

ten behoeve

EEREDIENSTEN,

toegestaan

op de begrootingen der Nederlandsche provincien,
voor het jaar 1861.
Subsidiën ten behoeve
van
kerken en pastorijen.
PROVINCIEN.

.

Totaal
per

Onkatholijke
gezindten.

Roomsch
Katholijke.

provincie.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

a

N

Noordbrabant .

.

Gelderland .

.

.

•

N

i

„

Zuidholland.

.

.

.

13,500.00

4,500.00

18,000.00

6,000.00

3,000.00

9,000.00

Noordholland .

.

.

Zeeland .

.

.

.

.

Utrecht .

.

.

.

.

Friesland.

.

.

.

.

Overijssel

N.

2,000.00
ll,

a

1,000.00
N

!/

„

3,000.00
N

.

.

.

•

Groningen .

.

.

.

Drenthe .

.

.

.

.

Limburg .

.

.

.

.

300.00

3,850.00

4,150.00

1861 .

25,300.00

12,850.00

38,150.00

1860 .

25,300.00

12,850.00

38,150.00

a

3,500.00
a

N

500.00
N

N

4,000.00
,,

Totaal voor

A ANMERKINGEN.
De op de provinciale begrooting van Drenthe voorkomende baten en Iasten
der kas ad eios usus (1) zijn voor 1861 geraamd als volgt :
Inkomsten . . . . f 4,136.51
Uitgaven . . • . . - 4,136.51.

(1) Zie omtrent die kas bladz. 49 en 50 van den Twaalfden Jaargang van dit
Handboekje.
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STAAT van de, gedurende het jaar 1860, door liet
Nederlandsche Staatsgezag verleende magtiging tot
aanvaarding van SCHENKINGEN, ERFSTELLINGEN en
LEGATEN, bij beschikkingen onder de levenden en

bij uiterste willen, besproken aan ROOMSCH KATHOLIJKE INSTELLINGEN, behoorende tot het KERK- en
ARMWEZEN in de Nederlandsche Bisdommen.

Verleende magtigingen aan besturen van :
lRoomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

BISDOMMEN.

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadigheid.

Geldelijk bedrag
Getal.

der
geauthoriseerde Getal.
makingen.

7 f

Geldelijk bedrag
der

geauthoriseerde
makingen.

11 f 12,070.00

Utrecht .

.

.

.

Haarlem .

.

.

.

27

18,819.47

43

301,059.83

's Hertogenbosch .

10

21, 850.00

5

9,200.00

8,788.58

.

.

.

3

3,341.50

3

3,350.00

Roermond .

.

.

69

18,376.995

2

8,552.00

Breda.

.

/ 1860 . 116 f 71,176.545
1859 . 107

68,767.23

57

170,902.53

1858. 126

85,817.30

58

75,793.12

1857 . 128

136,331.82 5

58

239,630.99

98,844.52

45

120,803.88

49,502.01

47

Totaal
in

t

64 f 334,231.83

het jaar
1856 . 125
( 1855 .

56

98,833.355
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AANMERKINGEN
OP

DEN VOORGAANDEN STAAT.
De, in dezen staat vervatte makingen zijn diegenen, tot welker
aanvaarding de betrokken besturen, ingevolge art. 947 en 1717
van het Burgerlijk Wetboek , de noodige magtiging van het
Staats-gezag hebben verkregen.
De giften van hand tot hand gedaan, welke zonder magtiging
worden aangenomen, en de gedane makingen, welker aanvaarding , zonder dat de vereischte magtiging daartoe is gevraagd ,
feitelijk heeft plaats gehad, zijn in dezen staat niet begrepen.
Het beloop dier giften en makingen is moeijelijk na te gaan ;
doch mag veilig op een hooger bedrag worden geschat dan
dat der in dezen staat opgenomen schenkingen, erfstellingen en
legaten.
Ook zijn in dezen staat niet vervat de makingen aan de algemeene armbesturen en dergelijke instellingen van weldadigheid
t en deel gevallen.
Met opzigt tot de Bisdommen van 's Hertogenbosch, Breda en
Roermond behoort, voor zooveel de schenkingen, erfstellingen
en legaten ten behoeve van het Armwezen betreft, te worden
in het oog gehouden , dat de aldaar, sedert het Fransche bestuur, als burgerlijke instellingen , bestaande algemeene armbesturen en godshuizen (Bureaux de bienfaisance et des hospices)
in het genot zijn der door de Katholijke liefdadigheid bijeengebragte armengoederen en fondsen , en dientengevolge ook
meerendeels de makingen verkrijgen, welke aldaar, ten behoeve
van de Roomsch Katholijke armen, weezen en hulpbehoevenden,
bij uiterste wilsbeschikkingen besproken worden.
De makingen , begrepen in den , op vorenstaande bladzijde
vermelden staat , verdeelen zich , provinciesgewijs , als volgt :
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Verleende magtigingen aan besturen van:

Roomsch Katholijke

Parochiale en andere

kerken en kerkelijke

Katholijke instellingen

inrigtingen.

van liefdadigheid.

PROVINCIEN.
=

Getal.

Geldelijk bedrag

Geldelijk bedrag

geauthor seerde Getal.
makingen.

geauthoriseerde
makingen.

12 f 23,491.50

6 f 12,250.00

Noordbrabant .

.

Gelderland .

.

.

0

0.00

5

650.00

Zuidholland.

.

.

14

11,019.47

30

42,944.83

Noordholland .

.

13

7,800.00

11

258,050.00

Zeeland .

.

.

.

1

1,700.00

2

65.00

Utrecht .

.

.

.

1

3,000.00

3

9,420.00

Friesland

,

.

.

3

3,738.58

1

300.00

Overijssel

.

.

.

3

2,050.00

4

2,000.00

Groningen .

.

.

0

0.00

0

0.00

Drenthe .

.

.

.

0

0.00

0

0.00

Limburg .

.

.

.

69

2

8,552.00

1860 .

116

1859 .
Totaal

18,376.995

f

71,176.545

64 f 334,231.83

107

68,767.23

57

170,902.53

1858 . 126

85,817.30

58

75,793.12

1857 . 128

136,331.825

58

239,630.99

1856 . 125

98,844.45.

45

120,803.88

56

49 502.01

47

in
het jaar
1855 .

98,833.35 5
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KERKELIJKE STATISTIEK
DER GEMEENTE

AMSTERDAM,
in den jare 1860.

V
GODSDIENSTIGE

Zielental.

k

r2
ó

:,:+:

GEZINDTEN

Anglikaansche Episc.

AANMERKINGEN.

,.

U
Ned,erduitsch' HerWaaisch
vormEngelsch
den.

a
ai

134 151
!
3,165
247
163

cI

10
2
1

27
4
2

»

»

27,896
7,980
4,098
1,110

2

6
4

1

2

Moravische Broeders

2

»

»

Christelijk Afgesch. .

755

Totaal Protestanten,

"–"
179,567

Evang. Lutherschen.
Hersteld Ev. Luth. .
Doopsgezinden. , , ,

Remonstranten. . . .

Roomsch Katholijken.
Oud-Biss. Klerezy, .
Grieken ...... ,
Nederl. Israëliten ..
.
Portug.
..

1
1

2

Bij de Nederduitsch Hervormden , de Evangelisch-Lu
therschen, de Remonstranten
en Doopsgezinden wordt
de predikdienst mede gedeeltelijk waargenomen door de
Hoogleeraren dier gezindten
aan het Athenaeum Illustre
en de Seminarién der drie
laatst genoemde gezindten.
lede gebouwent meer of min
pal
to e
t,
godsdienstoefeninggeiho
ngud
eriegn ;
terwijl in de bede Roomsch
Katholijke weeshuizen voor
jongens-

1
e e gestichten
liefdadigheid, waarin kapellen
– zijn,
de dienst door afzonderlijke geestelijken wordt ver,igt,

18

48
44

2

2

21

»

»

De geheele bevolking van
Amsterdam bedroeg ;

26,879

8
4

2

»

»

52

S9

59,342
348

Niet genoemden , ..

3,208
167

Algemeen totaal . .

269,532

20

—

in 1800 . . 200,115 zielen.
„ 1830 .. 202,364

3

De indeeling der bevolking
van die stad in 1800, naar de
godsdienstige gezindten, vindt
--- -- --- men op bladz. 155 van den
Elfden Jaargang van dit

Handboekje.
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STAAT

van het in den jare 1859 aanwezige aantal INSTELLINGEN van WELDADIGHEID (1) in het Koningrijk

der NEDERLANDEN; tevens aanwijzende het getal der
PERSONEN, die, gedurende dat jaar, doorgaans of

tijdelijk door deze Instellingen zijn BEDEELD geworden ; de tot dat einde verstrekte ONDERSTAND ;
de opbrengst der daarvoor gedane COLLECTEN, INSCHRIJVINGEN en BIJDRAGEN, en het beloop der te

dier zake verleende SUBSIDIEN.

(1) De hier bedoelde instellingen zijn die, welke strekken ten behoeve of tot
het verzorgen van ARMEN. Zij worden, bij artikel 2 der wet van den 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100) , onderscheiden in :
A. Staats- , provinciale- en gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd;
B. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor' de armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd ;
C. instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke,
vereenigingen geregeld en bestuurd; en
D. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door de
burgerlijke overheid en van wege eene kerkelijke gemeente of door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen gezamenlijk wordt voorzien.
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203

Collecten,

GETAL

AARD

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

SUBSIDIEN

DER INSTELLINGEN.

In-

Be-

van

andera

van gemeenten,
de provinciën

stellingen.

INSTELLINGEN

A

en

deelden.

Gulden.

D.

1200

198,424

Genootschappen voor schamele armen .

.

.

1

147

Commission voor winter-uitdeelingen

.

.

22

Memorie.

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

3

.

Gast- of ziekenhuizen

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen i n daartoe ingerigle werkplaatsen.

.

Instellingen als boven op andere wijze dan i n

Totaal

.

.

.

:

1,904,636.34*
1,567.80

bijdragen.

instellingen.

Gulden.

Gulden.

1,141,675.39

»

»

»

993

4,596.96

2,363.56

182

8,959

756,483.07

23,566.27*

33

19,710

535,715.20*

»

9

1,894

265,007.465

»

»

1450

230,127

3,493,206.77

168,366.76

114,212.44*

»

1,935

3,587.77

27.56

s

2,043

8,830.61

3,761.46

5

234,105

3,500,625.15

172,155.79

1479

Gulden.

74,827.43

4,823.57

s-

en

Staat.

137,613.35*

25,199.32*

'

den

1,770.65

6,362.72
200.00

32,841.56
4,772.80*

275.00

210,394.34*
299,007.09
81,544.49*
1,739.184.04
66,707.47*

2,007.00

i

114,487.44*

1,807.898.51*
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205

Collecten,

GETAL

AAUD

DER INSTELLINGEN.

Be-

In-

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

SUBSIDIEN

van andere

van gemeenten,
de

stellingen.

INSTELLINGEN

B.

instellingen.

d e n Staat.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

3,078,487.85*

2,142.707,65

2472

226,185

94

19,930

.

5

Memorie.

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

1

40

460.10

510.30

295

11,981

1,037,739.06

427,866.26

12

1,288

35,682.77

1

84

2880

259,508

Genootschappen voor schamele armen .

, •

Gommissiën voor winter-uitdeelingen

.

.

94.919.72

75,369.69*

S

112,207.49

5,596.66*

S

5,913.12

231.40

S

8,776.65*

4,261,662.83

»

»

6,098.40
D

192,549.35*

2,704,585.24*

,

•

245

1,923.05*

1,322.03

388

1,473.77*

3,329.67*

1,084.79*

2,709,236.95»

194,240.86*

S

606.71*

32,103.42*

»
1,818.29

213,444.59

»

Instellingen als boven op andere wijze dan i n
6

Totaal

.

.

.

2894

260,141

4,265,059,66

S

»
»

110,849.86

15,380.41*

179,522.87

D

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen i n daartoe ingerigte werkplaatsen.

provinciën e n

bijdragen.

deelden.

0

213,444.59
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Collecten,

GETAL

AAED

DËE INSTELLINGEN»

In-

Be-

Verstrekte

inschry vingen

onderstand.

en

SUBSIDIEN

van gemeenten,

van andere

de
stellingen.

INSTELLINGEN

C.

. „

06

Genootschappen voor schamele armen .

*

.

56

Commission voor winter-uitdeelingen

*

.

\m

Besturen voor huiszittende a r m e n .

.

.

,

47

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

7,869

>

> •

Totaal

.

.

*

1

Gulden.

Gulden.

72,735.09

21,133.49

28,039.91*

23,811.41

148,134.94

167,888.46

3,277

27,740.11

29>417.52

495>049.34

5

s

143,863.78

s

10,613.84

s

20,476.47*

l

150

16,311.57

»

008,487.44*

396,728.51

s

22,930.73

s

24,129
2,950

23,625.05

46

4,017

38,786.37

593

31*096

8?70,898.87

Staat.

Golden.
2,944.50

»

754.16

provinciën en
den

141.84

745

Instellingen ter werkverschaffing aan behoef-

Instellingen als boven op andere wijze dan in

Gulden.

IQ

526

tigen i n daartoe ingerigte werkplaatsen. .

instellingen.

Memorie.
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Gast- of ziekenhuizen *

bijdragen.

deelden,

75.00
250.00

s

25.00

575.00

8,778.65

2,761.30

»

•»

D

»>

9,699,65*

6,605.80

341.40

12,300.00

|

!

5

34,371.41

454,030.66

880.00

D

10,041.05

5

19,785.80
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208

Collecten,

GETAL

AARD

INSTELLINGEN

A

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

DER INSTELLINGEN.

en

D,

B

en

C

TE

In-

Be-

stellingen.

deelden.

ZAMEN.

SUBSIDIEN

de provinciën e n
brj d r a g e n .

instellingen.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

2,301,454.50

150,338.96

136,018.90

231.40

3768

431,513

5,055,859.29

Genootschappen voor schamele armen .

.

.

151

27,946

124,527.43

Commission voor winter-uitdeelingen.

.

.

129

Memorie.

178,930.93

178,625.15

s

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

51

4,310

32,797.17

32,291.38

s

691

26,124

2,289,272.07

s

55

21,743

591,874.45

s

11

2,128

290.095.69

4856

513,764

8,563,357.04

44

5,130

29,135.87

66

6,448

49,090.76

41,462.55

4966

525,342

8.641,583,68

3,335,423.40

.

Instellingen ter werkverschaffing aan behoef'

tigen i n daartoe ingerigle werkplaatsen. .
Instellingen als boven op andere wijze dan i n

Algemeen totaal

.

.

.

,

van gemeenten,

van andere

s

s

s

2,524,81

den

Staat.

Gulden.
s

1,324,142.76
75.00

s

6,612.72

25.00

775.00

595,296.32

152,470.07

245,259.07

25,994.26

10,871.20

s

»

»

3,269,680.52

316,461.45

24,280.33

s

1,223.11

318,769.36

299,007.09
83,362.78

s

s

s

1,959,234.43
79,007.47

s

2,887.00

s

2,041,128.90

1,084.79

s

s

s

s
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TOELICHTING

VAN

DEN VOORGAANDEN

STAAT.

Ter voorkoming van een verkeerd begrip van het GETAL
moet worden in het oog gehouden :
1 0 . dat vele personen door twee of meer instellingen zijn
ondersteund geworden en derhalve ook twee of meermalen onder het getal der bedeelden zijn begrepen geworden;
2°. dat vele personen slechts gedurende een gedeelte van het
jaar zijn ondersteund;
3°. dat onder de verpleegden in godshuizen , in gast- of
ziekenhuizen en in gestichten voor krankzinnigen een
niet onbelangrijk getal personen zijn medegeteld, die niet
tot de behoeftigen behoorden, maar ten koste van zich
zelven of van hunne betrekkingen werden verzorgd.
Men mag dus uit het algemeen totaal der bedeelden niet besluiten , dat bijna 4/25 gedeelten der bevolking in Nederland tot
de eigenlijk gezegde armen behoorden.
Voorts wordt opgemerkt, dat de armen, die in de instellingen
der Maatschappij van Weldadigheid, gedurende het jaar 1859,
zijn verpleegd geworden, noch ook de deswege gedane uitgaven
en ontvangsten in den voorgaanden staat zijn begrepen, omdat
die Maatschappij beweert, dat zij tot de instellingen tot netvoorkomen van armoede zoude behooren en derhalve niet valt in de
termen der wet op liet Armbestuur van den 28 Junij 1854
(Staatsblad n°. 100).
Het getal der bedeelden door de Commission voor winteruitdeelingen, is voor Memorie uitgetrokken, omdat daarvan geene
opgave is gedaan.
BEDEELDEN ,
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De ONDERSTAND door de zeven eerstgemelde instellingen verstrekt, en alzoo met uitzondering van dien door de instellingen
ter werkverschaffing besteed, bedroeg in 1859: in geld f 2,578,829.07
en in geldswaarde f 5,984,527.97 e . Die splitsing was voor de
onderscheidene soorten der zeven eerste instellingen:
in geld.

A en D .
B...
C. .

.

f 888,202.24
. » 1,635,189.14
. »
55,437.69

in geldswaarde.

f 2,605.004.53

» 2,626,473.69
»

753,049.753

De SUBS1DIEN, door de zeven eerstgemelde instellingen van de
gemeenten, de provincien en den Staat genoten, verdeelen zich
in : f 1,913,596.13 van de gemeenten en in f 45,638.30 van de
provincien en den Staat.
De EIGEN INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen A en D
(uitgezonderd die ter werkverschaffing) hebben , buiten de subsidien van de gemeenten, de provincien en den Staat, over 1859
bedragen :
1°. gelden op 1 Januari] 1859, in kas . . f 521,865.865
2°. inkomsten van bezittingen van allerlei
aard en toegekende regten . . . . » 2,010,383.14
3°. erfstellingen, legaten en schenkingen . » 77,803.105
4°. collecten , inschrijvingen en vrijwillige
a 168,366.76
bijdragen ..
5°. subsidien van andere instellingen van
» 114,212.445
weldadigheid . . .
6°. erlangde aflossingen van hypotheken ,
koopprijzen van verkochte vaste goederen en te gelde gemaakte inschulden, effecten of andere bezittingen en de daarop ontvangen renten . a 264,493.145
7°. opbrengst van verkochte voedingsmid
117.215
. »
.
delen. . .
Transporteren . . . f 3,157,241.67'

212
Per transport . . . f 3,l57,241.67t
8°. terug ontvangen kosten van verpleging
in gast- of ziekenhuizen en in gestichten voor krankzinnigen van :
a. de verpleegden zelven of andere
particulieren . • . f 171,983.14'
b. andere instellingen
van weldadigheid . » 20,851,09
c. gemeenten . . . » 197,728.35
d. de provincien en den
Staat . . . . . » 126,768.21
------- - » 517,330.79'
9°. verschillende onderwerpen van ontvangst . .
. »
49,549.98
10°. opgenomen gelden .
. »
44,220.55
Totaal . . .

f

3,768,343.00

Wanneer de som, door deze instellingen aan
uitgegeven, hiervan wordt afgetrokken , ad . .
. » 3,493,206.77
ONDERSTAND

Dan blijkt het, dat die onderstand, niet slechts
door de eigen inkomsten en middelen is gedekt,
maar dat deze laatsten nog een voordeelig slot
hebben opgeleverd van . .
f 275,136.23
Voegt men hierbij de subsidies, door gemeenten, de provincien en den Staat verstrekt,
tot . . . .
. . » 1,739,184.04
Dan bedragen de ONTVANGSTEN, na aftrek
van den verleenden onderstand, eene som van
De UITG4VEN van anderen aard dan wegens
onderstand, bedragen, als volgt:

f

2,014,320.27

Transporteren . . . f 2,014,320.27

213
Per transport . . .
1.. onderhoud van gebouwen , gronden ,
meubelen en andere bezittingen, de verdere lasten, waarmede de eigendommen
zijn bezwaard, en alle kosten van bef 932,772.025
heer . . .

f

2,014,320.27

2.. aflossing en renten van
opgenomen gelden . . » 95,416.07
3.. belegging van gelden,
hetzij op hypotheek ,
hetzij door aankoop van
vaste goederen of effecten, hetzij op eenigerhande andere wijze en
voor de op de aangekochte effecten verschenen en bijbet. renten . » 382,275.31
40. verschillende onderwera 136,559.68
pen van uitgaaf . .
-------- » 1,547,023.09
Totaal .
Zoodat het BATIG SALDO op 31 December
1859 beliep
. . . . . . . . . . . 1
Terwijl de kapitaal-rekening betreffende de
opgenomen gelden ad f 44,220.55 en de gedane
aflossingen ad f 95,416.07 een voordeelig verschil
opleverde van f 51,195.52. -- De bezittingen,
door belegging en aankoop ter somme van
f 382,275.31 5 verkregen zijn, na aftrek van
erlangde aflossing en gedanen verkoop ad
f 264,493.14 5 , vermeerderd met f 117, 782.17.
Dit een en ander verhoogt derhalve het batig
saldo met , . . . . . . . . . • • . »
Totaal . . .

f

467,297.18

168,977.69
636,274.87
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Van de EIGEN INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen B en
C geschiedt geene opgave; weshalve er geene vergelijking tusschen de ONTVANGSTEN en de UITGAVEN, door die instellingen
in het geheel gedaan, kan plaats hebben.
Het is alleen bekend, dat deze instellingen, met uitzondering
van die ter werkverschaffing, aan KOSTEN VAN BEHEER over 1859
hebben uitgegeven:

de instellingen B .

. f 180,002.275

C.

. » 74,351.475

»

»

De verstrekte onderstand verdeelt zich nagenoeg als volgt :
16/40 door de instellingen A en D.
20/40 » »
4/40 »

»

»

B.

»

C.

Tot bestrijding daarvan werden gebezigd door de instellingen:
A en D.

B.

C.

Collecten..... • bijna 2/40 ruim 25)40 bijna 20/40
Subsidien ...... ruim 21/40 bijna 4/40
Eigen inkomsten. . bijna 17/40

»

1/40

» 11/40 ruim 39/40

In 1859 werden aan onderscheidene besturen van instellingen
van weldadigheid, te zamen 202 magtigingen van Staatswege,
verleend tot het aanvaarden van ERFSTELL1NGEN , LEGATEN en
SCHENKINGEN.
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De waarde daarvan bedroeg voor:
burgerlijke of algemeene armbesturen

f

63,794.00

»

290,384.19

diakoniea of andere kerkelijke besturen voor
huiszittende armen ..
een genootschap tot ondersteuning van be»

100.00

weeshuizen .

»

257,269.92

oude mannen-, vrouwen en kinderhuizen .

»

20,000.00

bestedelinghuizen

»

1 2,200.00

gast- of ziekenhuizen

u

10,000 GO

hoeftige kraamvrouwen .

.

andere godshuizen en daartoe behoorende
fundatien ..

.

•

de Maatschappij van Weldadigheid
Totaal .

•

»

102,200.00

• »

1,000.00

f

756,948.11

•

Voegt men hierbij de opbrengst der collecten,
inschrijvingen en vrijwillige bijdragen in 1859
verkregen ad . . . . . . . . . . . . » 3,335,423.40,
Dan bedraagt dit een en ander te zamen . f 4,092,371.515

Welke aanzienlijke som ten bewijze verstrekt, dat de algemeene belangstelling in de verzorging der armen in Nederland
niet afneemt, en dat alzoo de klagten der gemeentebesturen,
over het terugblijven van de kerkelijke liefdadigheid , in het
algemeen beschouwd , geenszins door de uitkomsten worden
bevestigd.

216
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van de BEVOLKING der GEVANGENISSEN

in het Koningrijk der N E D E R L A N D E N ,

gedurende het jaar 4859*
Standpunt

B i j a f w i s s e l i n g aan-

Staat.

Die konden lezen
en schrijven.

Die niet konden
lezen en schrijven.

1,945

1,011

2,777

5,228

4,096

3,909

3,400

4,705

3,851

4,254

823

52

28

993

Huizen van verzek.

4,592 3,256

157

8,005

5,211 2,403

263

128

Huizen van arrest .

4,000 3,986

119

8,105

4,739 2,935

263

168

1

Beneden
de 25 jaren.

2,053

ca
Pt
co

Weduwen.

2,956

O

,g
"eö

Gehuwden.

96

a
'3

Israéliten.

1,629 1,231

Protestanten.

Ongehuwden.

1,963

Totaal.

25 jaren
en daarboven.

beschaving.

Strafgevangenissen,

GEVANGENISSEN.

van

Ouderdom.

w e z i g geweest.

AANMEEKINGEN.

Het

!

T o t a a l over 1859 .
»

»

1858 .

10,221 8,473 372 19,066 12,003 6,161
10,668 9,259

383 20,310 13,511 6,799

578

324

n n

7,170 11,896

9,892 9,174

8,310 12,000 10,020 10,290

1859,

getal

der gevangenen,

by afwisseling

aanwezig
volgt:

m

Verschil s
{ Minder ,

»

447

»

786

»
11

»

»

1,244 O 606

»

638

»

»

(*)

»

1,140

»

104

/»

128

»

1,116

voor

het jaar

VAN BEWARING

iedere

soort, als

Aangehouden burgerlijke personen
. . . .
2,6S8
Gearresteerde m i l i t a i r e n .
. .
.
147
N a l a t i g e m i l i c i e n s e n gestrafte v e r l o f g a n g e r s .
85
Opgesloten wegens wangedrag
13
V e r o o r d e e l d door d e n k a n t o n r e g t e r . . . . 9 967
Gegijzelden o m schulden . . . .
' 3
„
wegens boeten
631
V e r o o r d e e l d e n voor n i e t l a n g e r d a n eene m a a n d .
86
Doortrekkende gevangenen
.
5 855
Tijdelijk opgenomen k r a n k z i n n i g e n .
.
' 3 1
Gevangenen bestemd o m naar de k o l o m e n
d e r M a a t s c h a p p i j v a n W e l d a d i g h e i d o f over
de g r e n z e n v a n h e t R i j k t e w o r d e n gebragt 1,539
E l d e r s v e r o o r d e e l d e n , d i e h u n n e gevangenisstraf m het h u i s v a n bewaring hebben
340
ondergaan

I n 1858 bedroeg h e t g e t a l

/ Meerder.

gedurende

167 H U I Z E N

g e w e e s t , bedroeg

D u s minder m 1859 .

Totaal

.

.

21,335
23 75-1

.

2^19

H e t g e t a l k l e i n e k i n d e r e n , t y d e l i j k brj h u n n e
moeders opgenomen, beliep

(*) D e w e d u w e n a a r s e n w e d u w e n z h n over 1858 b e g r e p e n i n h e t g e t a l ongehuwden.

43

148
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TOELICHTING VAN DEN VOORGAANDEN STAAT.

Het getal der gevangenen heeft in 1859 eene belangrijke vermindering ondergaan. Hiervan blijkt nader uit de volgende
tabel, bevattende de beweging der bevolking in de gevangenissen , met uitzondering der Huizen van bewaring.
Onder de
16 jaren.
c.
GEVANGENISBEN.

U
PI

c

c

F
ó

A^`

h

Strafgevangenissen.
Aanwezig op 31 December 1858.
Opgenomen in 1859 . • . . .

1930 162 189
472 77 90

30 2311
6 645

. 2402 239 279
• 655 56 104

36 2956
11 826

183 175

25 2130

Huizen van Verzekering.
Aanwezig op 31 December 1858. 979 279 39
Onveroordeelden . . 2229 547 141
Opgenomen Veroordeelden . • 2615 725 204
88 24 »
) boeten •
Gegijz, orn
in 1859 ;
24
schulden.
2 »
»

7 1304
44 2961
58 3602
» 112
»
26

Totaal .
Ontslagen, verplaatst enz. .

.
.

Overgebleven op 31 Dec. 1859

Totaal .
Ontslagen, verplaatst enz. .

.

.

1747

. 5935 1577 384 109 8005

• . 5018 1339 355 101 6813

Overgebleven op 31 Dec. 1859

.

917 238

29

8 1192

Huizen van Arrest.
447 103 28 10 588
Aanwezig op 31 December 1858.
Onveroordeelden. . 1048 273 86 22 1429
Opgenome Veroordeelden . . 4011 1199 543 146 5899
» 128,
103 25 »
in 1859 1 Gegijz. om boeten.
61
3 »
»
58
»
» schulden.

n

Totaal
Ontslagen, verplaatst enz

.
.

.
.

Overgebleven op 31 Dec. 1859

. 5667 1603 657 178 8105
. 5256 1510 655 174 7595
.

411

93

2

4 510
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Het getal der in al de gevangenissen hij afwisseling aanwezig geweest zijnde gevangenen bedraagt 40,401 en verdeelt
zich met onderscheiding van het geslacht naar de provincien ,
als volgt :
Provincien.

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

.

.

.

Ma nnen.

Vrouwen.

Totaal.

4,202
4,166
4,879
5,544
1,595
2,729
2,107
3,049
1,224
1,564
1,746

1,404
973
1,183
903
410
715
269
550
182
355
653

5,606
5,139
6,061
6,447
2,005
3,444
2,376
3,599
1,406
1,919
2,399

32,804

7,597

40,401

De minste vrouwen werden , in verhouding tot de mannen ,
aangetroffen in Friesland , Groningen , Noordholland en Overijssel; de meeste in Limburg, Noordbrabant, Utrecht en Zeeland.
In verhouding tot de algemeene bevolking des Rijks kwamen
de meeste gevangenen voor in Utrecht, Drenthe, Overijssel en
Noordbrabant; de minste in Groningen, Friesland, Zuidholland
en Limburg. Zonder inbegrip der doortrekkende gevangenen
hadden Groningen, Friesland, Zuidholland en Limburg de minste,
en Utrecht , Drenthe , Noordbrabant en Zeeland de meeste gevangenen.
Onder het getal der gevangenen werden de volgende vreemdelingen aangetroffen : 200 uit bruissen, 113 uit Hannover, 1 uit
Oostenrijk, 63 uit andere Staten van Duitschland, 127 uit Belgie,
8 uit Frankrijk, 4 uit Rusland, 42 uit Zwitserland, 5 uit Engeland, 6 uit Denemarken, Zweden en Noorwegen, 4 uit Italië,
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1 uit Spanje en i Portugal, 7 uit Noord-Amerika, 8 uit Oost- en
West•Indien; makende te zamen 590. Van dit getal waren er
167 in de Strafgevangenissen, 233 in de Huizen van Verzekering
en 190 in de Huizen van Arrest. Van de vreemdelingen in de
Huizen ,van * bewaring opgenomen is geene opgave geschied. In
Groningen, Limburg en Drenthe komen in verhouding tot het
getal gevangenen de meeste vreemdelingen voor.
Op de 1000 gevangenen telde men :
Protestanten. Katholijken.

in de Strafgevangenissen . . . . 551
» Huizen van Verzekering .
»
. 574
»
))
» Arrest .
»
. . . 493

Israelieten.

416
407
492

33
19
15

Deze getallen , vergeleken met het zielental der verschillende
godsdienstige gezindten in iet Rijk, geven de volgende uitkomsten op de 1000:
Protestanten. Katholijken. Israeliten.

over 1859
»
1858
a
1857
»
1856
»
1855
»
1854

5.10
5.30
5.37
6.11
5.94
5.74

6.87
7.49
7.96
8.06
6.94
6.67

5.67
5.87
7.26
6.74
7.69
6.98

In de Strafgevangenissen verdeelde zich de bij afwisseling aanwezig geweest zijnde bevolking, als volgt
Protestanten. Katholijken. lsraeiiten.

Mannen .
Vrouwen
Jongens .
Meisjes . . .
Totaal .

. 1,347
119
.
143
.
20
.

962
104
139
26

79
4
11
2

1,629

1,23 1

96

.
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Van de 341 jeugdig veroordeelden telde men :
163 jongens
23 meisjes

die konden lezen en schrijven.

130 jongens
25 meisjes f

die dit niet konden.

Zij waren afkomstig uit :
Jongens.

Meisjes.

Totaal.

50
33
66
72
11

9
6
7
8
3
1
2
2
5
5

59
39
73
80
14
14
7
7
18
6
23

48

340

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

13

5
5
13
6
18

Totaal . .

.

»
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liet getal jeugdige gevangenen beneden de 16 jaren bedroeg:
Beneden
10
jaren.

in de

10
tot
13.

13
tot
16.

Totaal.

Strafgevangenissen. .
Huizen van Verzekering
» Arrest. .
»

.

11

54

151

216

,

.

41
37

176
212

276
586

493
835

Totaal .

.

89 ,

442

1,013

1,544
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In 1859 hadden 4 gevallen van zelfmoord bij mannelijke gevangenen plaats, waarvan 1 in een cellulair huis.
Er deden zich 7 gevallen van krankzinnigheid voor, waarvan
3 in cellulaire gevangenissen.
Het getal kleine kinderen, met hunne moeders opgenomen ,
bedroeg:
in de Strafgevangenissen . . • .
10
» 0 Huizen van Verzekering . . 174
»
» »
u Arrest . . ..
86
»
» »
» Bewaring . . . 148
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Daarvan werden geboren : 5 in de Strafgevangenissen , 15 in
de huizen van Verzekering en 2 in de huizen van Arrest.
Het getal kleine kinderen was het grootst in de huizen van
Verzekering, te 's Hertogenbosch , Arnhem en vooral te Assen,
alsmede in het huis van Arrest te Breda.
De aard der misdaden en wanbedrijven der veroordeelde gevangenen kan uit de volgende opgave blijken :

Tegen de algemeene zaak.

Huizen
Strafgevan- Huizen
van
van
genresen. Verzekering. Arrest.

Aanslag tegen de uitwendige veiligheid van den Staat . . .
Valsche munt. Geldsnoeijerij. .
Valschheid in schriften. . .
Verduistering van geld en goed.
Feitelijke weerspannigheid. .
Ontvlugting van gevangenen. •
Bedelarij. Landlooperij . . .
Rustverstoring . ..
Overtreding van bijzondere wetten

»

15
74
12
17
»

62
1
1

1
»
31
4
185
3
1,258
30
642

»

1
7
6
128
1
757
14
1,426

Transporteren . . . 182 2,154 2,340
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Strafgevan• Huizen
van

Huizen
van

geniesen. Verzekering. Arrest.

Per transport .

.

182

Moord. Doodslag. Poging ..
Kindermoord.
Bedreigingen. .
Moedwillige verwonding. . .
Onwillige nederlaag. Verwonding .
Aantasting van zeden. Verkrachting
Dubbel huwelijk. Overspel . . . .
Wegmaking van kinderen ..
Inbreuk op de wetten op het begraven
Valsche getuigenis. Meineed
. .
Boon en laster . .

81
18
166
98
7
61
2

2,154

2,340

Tegen bijzondere personen.

»

»
6
1
4
20
38
900 1,139
200
30
45
14
»
19
2
»

»

»

I

15
1

12
73

»

131

. 1,873
.
67
.
22
.
74

2,435
76
48
101

2,518
36
26
58

. 156
»
.
.
5
.
118

95
I
15
27

»

10

n

»

Totaal. . . 2,956

6,233

6,332

Tegen eigendom.
Diefstal. Poging
Bankbreuk. Opligting. . .
Misbruik van vertrouwen .
Brandstichting. Vernieling .

.

Militaire wanbedrijven.
Desertie . .
Ronselarij. .
Geweldenarij. .
Insubordinatie .

Jongens en meisjes opgesloten op grond
van art. 66 van het Strafwetboek .

»
»

»
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S TA AT der UITGAVEN, op de Staats-begrooting van
het Keizerrijk FRANKRIJK voor het dienstjaar 1862,
bij de wet toegestaan ten behoeve van de in dat
Rijk erkende EEREDIENSTEN.

Artikel.

27
28

ONDERWERPEN.

Bedrag.

Centraal beheer.

Francs.

Personeel der bureaux . . • - . •
Materieel en verschillende bureaukosten.

220,900
27,000
-.-247,900
i!.. ....■...... .■,.......

Katholijke Eeredienst.
29

Kardinalen , Aartsbisschoppen en Bisschoppen :
Traktementen .
Reiskosten
Vestigingskosten ....
Benoemingskosten.

30

. fr. 1,449,000
88,500
„
40,000
20,000
.1,

Bezoldiging van de leden der kapittels
en van de parochiale geestelijken :
Vicarissen-Gen, en kanoniken . fr. 1,637,100
Pastoors der le en 2e klasse. „ 4,479,100
Desservanten der succursalen. „ 27,337,300
„ 2,813,200
Vicarissen
280,000
„
Toelagen voor liet bineren.
...................................

31

36,547,000

163,000
36,500
......... • •■■•• .........

••••■••1

I

I

Traktementen en kosten van het koor:
van het kapittel van St.-Denis. fr.
„ de kapellaans van SintGenoveva te Parijs . • • ,,

32

1,597,500

Beurzen der seminariën
Transporteren .

199,500
1,094,200

- --I
39,438,200
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Artikel.

Bedrag.

ONDERWERPEN.

Francs.
Per transport
33
34
35

.

.

.

39,438,200

Onderstand aan geestelijken en oude
religieusen
Inwend. dienst der diocesaan-gebouwen
Onderhoud en herstellingswerken der
diocesaan-gebouwen :

860,000
578,000

Gewoon
625,000
fr.
Buitengewoon . . . . . . „ 2,85,000
-------

36

Subsidiën voor parochiale kerken en
pastorijen, . . . . . . . .
Buitengewone subsidiën voor kerken
en pastorijen . . . . . . . .
Onderstand aan instellingen voor de
vreemde missiën en aan geestelijke
vereenigingen . . . . . . . ,
Verschillende en toevallige uitgaven .
Restauratie der kathedrale kerk te Parijs.
Groote herstellingswerken aan de kathedrale kerken van Marseille en van
Moulins . . . . . . . . . ,
•

36bis
37
38
39
40

Totaal

.

.

3,450,000
1,500,000
200,000
105,000
10,000
500,000
400,000
47,041,200

Protestantsche Eerediensten.
41

Personeel:
Traktementen der predikanten. fr. 1,252,436
Toelagen en onderstand . . „
75,000
Beurzen en kosten van het seminarie te Slontauban. • • „
32,000

42
43

-----Subsidien voor kerken en pastorijen .
Administratie-kosten der algemeene
directie van de Augsburgsche be.
lijdenis . . , . . . . . . .
Totaal

.

.

1,349,436
110,000
34,000
1,493,436
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Artikel.

44

ONDERWERPEN.

Bedrag.

Israelitische Eeredienst,

Francs.

Uitgaven voor:
Traktementen der opper-rabbijnen, rabbijnen
en kerkdienaars . . . . . . fr. 138,500
Kosten van het seminarie te Metz. „ 22,000
Onderstand aan personen en synagogen, alsmede andere uitgaven. „ 41,900
---~---Algemeen totaal (*)

.

,

.

202,400
48,984,936

AANMERKINGEN.
De bij de begrooting voor de dienst van 1861 toegestane
Staats-uitgaven ten behoeve van de erkende Eerediensten in Frankrijk bedroegen :
Centraal beheer ..
.
247,900 fr.
Katholijke Eeredienst .
. 45,303,400 »
Protestantsche Eerediensten .
.
1,478,436 »
Israelitische Eeredienst . .
202,400 »
Totaal . . . 47,232,136 fr.
De vermeerdering voor 1862 beloopt derhalve te zamen
1,752,800 fr., welke som is samengesteld als volgt :
Art, 29. Traktementen van den Aartsbisschop van Chambéry
en de Bisschoppen van Annecy, Saint-Jan-de-Maurienne, Moutiers en Nizza; welke 5 diocesen de door
Sardinie aan Frankrijk afgestane landstreken bevatten,
en waarvan de uitgaven voor het eerst op de Staats(*) De Staatsuitgaven ten behoeve van de Eerediensten in Algerie, ten bedrage van 885,000 fr, over de dienst- van 1862, zijn hierin niet begrepen.
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begrooting voor 1862 zijn uitgetrokken. 80,000 fr.
Reiskosten dier Bisschoppen . . . . . 5,000 »
85,000 Fr.
Art. 30. Traktementen der Vicarissen-Generaal,
kanoniken , pastoors en desservanten
in die vijf' diocesen. . . . 853,600 Fr.
300 vicarissen aldaar . . . 105,000 »
100 desservants-traktementen
van nieuw op te rigten succursalen ..
.. .
90,000 »
100 nieuwe vicaris-traktementen . .
.
52,500 »
een nieuw aalmoezenierstraktement. .
1,200 »
verhooging van een kapellaans-traktement. .
500 »
-----.._ 1,102,800 »
» 32. 125 Beurzen in de seminarien der
boven gemelde 5 diocesen. .
50,000 »
» 34. Inwendige dienst der diocesaan-gebouwen aldaar . .
50,000 »
» 35. Onderhoud en herstel dier gebouwen. 250,000 »
» 36bis. Buitengewone subsidies voor kerken
en pastorijen aldaar ..
.
200,000 »
1,737,800 fr.
» 41. Nieuwe traktementen voor Protestant•
sche predikanten ..

15,000 »

Totaal der vermeerdering . . . 1,752,800 fr.
Blijkens den hierna volgenden staat bedragen de daarin begrepen Staats-uitgaven voor de Eeredienst in de door Sardinie
aan Frankrijk afgestane landstreken, thans uitmakende de Departementen van Savoije, Haute-Savoie en Alpes-lklaritimes, te
samen 1,593,600 Fr.

~
O

O
_C5

Bedrag.

-|

Kanon-ken.
O

Pastoors,
~ ~
Bedrag. |

Desservanten.
Totaal.
Bedrag.

Totaal . . . fr. 1,593,600

5 fr. 80,000 11 fr. 28,500 41 fr. 65,600 86 fr. 108,300 699 fr. 651,200 fr. 933,600
Reiskosten der Bisschoppen a 1000 fr
5,000
Traktementen voor 300 vicarissen der parochiën k 350 fr
105,000
Beurzen in de seminariën, 25 per diocees a 400 fr
50,000
Inwendige dienst der diocesaan-gehouwen
50*000
Onderhoud en herstellingswerken dier gebouwen
250>000
Öubsidien voor parochiale kerken en pastorijen
200,000

20,000 3 fr. 8,500 0 fr. 14,400 17 fr. 21,300 153 fr. 140,900 fr. 205,100
15,000 2
5,000 8
12,800 7
9,000 76
70,500 112,300
15,000 2
5,000 8
12.800 10
12,600 76
70,500 115*900
15,000 2
5,000 8
12,800 27
33,900 266 251,300 318-000
15,000 2
5,000 8
12,800 25
31,500 128 118,000 182,300

O

Bisschoppen.
Vie.-GeneraaL
I ~Z
"
| Bedrag. | | Bedrag. |

Chambéry . . . . 1 fr.
Moutiers . . . . 1
St. Jan de Maurienne 1
Annecy . • , . . 1
Nizza
1

DIOCESEN.

STAAT der traktementen van de geestelijkheid der in 1860 met het Fransche Keizerrijk vereenigde
landstreken van SAV T OIJE en NIZZA; tevens aanwijzende de verdere uitgaven, welke ten behoeve van
de Katholijke Eeredienst aldaar, op de Staats-begrooting van dat Rijk voor den jare 1862, zijn toegestaan.

228

229

BEREKENING VAN DEN DAG,
WAAROP
HET CHRISTELIJK PAASCHFEEST
JAARLIJKS INVALT.

Het Paaschfeest der Christenen wordt, ingevolge de bepaling
der algemeene Kerkvergadering , in 325 te Nicea gehouden ,
gevierd op den eersten Zondag na de volle maan , volgende op
de Lentenachtevening, dat is die voile maan , welke op of na
den 21 sten Maart komt.
Dit feest kan derhalve slechts invallen binnen het tijdvak,
hetwelk met den 22sten Maart begint en den 25sten April
eindigt.
Het valt op den 22sten Maart, wanneer het den 2lsten daar
te voren volle maan en tevens Zaturdag is. Alleen dan wanneer
de Paaschterm , dat is de volle maan der Lentenachtevening ,
op den l8den April komt en het dien dag tevens Zondag is ,
moet Paschen op den 25sten April gevierd worden.
Om den dag te bepalen , waarop het Paaschfeest voor een
gegeven jaar moet invallen, bedient men zich van onderscheidene hulpmiddelen. De daartoe vereischte berekening geschiedt
echter niet streng sterrekundig (1), maar door behulp van de,
in den kalender bekende , cronologische cirkels of epochen :
Gulden getal, Epacten, Zonnecirkel en Zondagsletter,
(1) De Protestanten in Duitsohland berekenden het Paaschfeest , volgens een
besluit van het Corpus Kuangeliicorum, ten Rijksdage van den 3den October
1699 genomen, zuiver sterrekundig. Dit kon aanleiding tot een verschil van 7
dagen geven. In het jaar 1724 werd het 'aaschfeest door de Protestanten den
9den en door de Katholijken den i6den April gevierd; welk verschil ziele in het
jaar 1744 andermaal heeft voorgedaan. In 1777 werd echter in Duitsehland de
Gregoriaansche tijdrekening algemeen ingevoerd, ten einde de Protestanten
met de Katholijken het Paaschfeest op denzelfden dag zouden vieren.
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Eene korte verklaring dezer epochen en van de wijze, waarop
zij berekend worden, zal dienstig zijn , om het vinden van den
Paaschterm en den daarop volgenden Zondag , waarop het
Paaschfeest valt , te verduidelijken.
GULDEN GETAL ('),

ook MAANCIRKEL genaamd , is een tijdkring van 19 jaren , na
welker verloop de maan weder op dezelfde plaats in den Dierenriem (Zodiak) verschijnt, en zich alzoo andermaal op denzelfden
datum en bijna op hetzelfde uur als 19 jaren te voren nieuw
en vol vertoont. Men neemt aan, dat het jaar van Christusgeboorte het tweede was van het Gulden getal , en daarom voegt
men 1 bij het cijfer van een gegeven jaar (bijvoorbeeld 1862)
en deelt vervolgens de daardoor verkregene som (1863) door
19 , als wanneer het overschot (1) het Gulden getal van het
gegeven jaar aanwijst.
EPACTEN

noemt men het cijfer van de dagen , welke op den eersten Januarij verloopen zijn , sedert de opkomst der laatste nieuwe
maan van het oude jaar , of anders gezegd de ouderdom der
maan op nieuwejaarsdag. Men verkrijgt dat cijfer voor een
gegeven jaar, wanneer men, van het Gulden getal van dat jaar,
1 aftrekt, het overschot met 11 vermenigvuldigt en de uitkomst
door 30 deelt. Indien het Gulden getal (zoo als in 1862) 1 is
en men daarvan 1 aftrekt, blijft er 0 over. In dit geval geeft
de vérmenigvuldiging met 11 en de oeeting door 30 insgelijks
0 , waaruit volgt , dat de laatste nieuwe maan van het jaar
1861, eerst in den loop van den 31sten December verschijnt en
derhalve bij het begin van den asten Januarij 1862 nog geen
(*) Omtrent 430 jaren voor Christus-geboorte, werd dit getal door Meton den
en de daaraan verbondene bijzonderheid beschouwden de
Grieken zóó gewigtig, dat zij dit getal in gouden letters openbaar ten toon
stelden,

Athener ontdekt,
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vollen dag oud kan zijn. Met deze kennis toegerust en daarbij'
wetende, dat de maan haren Synodischen loop om de aarde in
29 dagen , 12 uren en 44 minuten volbrengt en eerst op de
helft van dat tijdvak zich vol vertoont, kan men gemakkelijk
berekenen, dat er in dit geval 31 maal die tijd wordt gevorderd
vóár dat de volle maan der Lente-nachtevening verschijnt, en
dat de dag , waarop dit in 1862 geschiedt , en die men den
Paaschterm noemt , op den l3den April aanbreekt.
De Paaschtermen volgen , even als de Epacten en de nieuwe
manen in Maart, het Gulden getal en komen derhalve alle 19
jaren wederom op denzelfden datum ; maar dit is het geval niet
met de Paaschfeesten, dewijl deze daarenboven van den Zonnecirkel en de Zondagsletter afhangen.
ZONNECIRKEL

noemt men een tijdkring van 28 jaren, na welker verloop de
dagen der week weder op denzelfden datum komen. Men rekent
dat de geboorte van Christus in het 10 d. jaar van den Zonnecirkel heeft plaats gehad, en daarom voegt men 9 bij het cijfer
van een gegeven jaar (b. v. 1862). Men deelt de daardoor verkregen som (1871) door 28, als wanneer het overschot (23) den
Zonnecirkel aanwijst, en alzoo te kennen geeft hoeveel jaren
er verloopen zijn, sedert het jaar, waarin elke dag der week op
denzelfden datum , is gekomen.
ZONDAGSLETTER

noemt men die letter, welke in den kalender nevens den datum
van elke maand wordt geplaatst tot aanwijzing van den Zondag.
Daartoe bezigt men de zeven éerste letters van het alphabet, die
van af 1 fanuarij naar hare volgorde worden gerangschikt en
telkens weder van A—G op elkander volgen. Indien men deze
letters met de cijfers van den Zonnecirkel in verband plaatst,
zooals in de volgende tafel is geschied, dan valt het gemakke-
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lijk om de Zondagsletter, die op een gegeven jaar past, te
vinden.
^.^

r

a

1

5
GF

ED
.

9

13

17

21

25

BA

DC

FE

AG

CB

„^.._..^..

2

6

10

14

18

22

26

C

E

G

B

D

F

A

3

7

11

15

19

23

27

B

D

F

A

C

E

G

4

8

12

16

20

24

0

A

C

E

G

B

D

F

De cijfers, in deze tafel vermeld, zijn die van den Zonnecirkel en de daaronder staande letters wijzen de Zondagsletter aan
van het jaar, waarin de Zonnecirkel het boven die letter staande
cijfer telt. De schikkeljaren hebben twee Zondagsletters, waarvan
de eerste tot aan St. Matthias (24 Februarij) en de tweede gedurende den overigen tijd van het jaar dient.
Zoo als hierboven is aangetoond, heeft het jaar 1862 het
cijfer 23 tot Zonnecirkel en blijkens de bovenstaande tafel is de
Zondagslettér, onder dat cijfer geplaatst, E. Door middel van de
Epacten weet men, dat de Paaschterm van het jaar 1862 op
den 13 April valt, en uit den Kalender kan men zien, dat die
datum de E tot Zondagsletter heeft; weshalve het Paasch feest ,
hetwelk op den eersten Zondag na den Paaschterm komt, in
1862 op den 20 April moet gevierd worden.
Er is nog eene andere, minder omslagtige, doch even naauwkeurige wijze van berekening, waardoor men het invallen van
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het Paaschfeest voor een gegeven jaar kan bepalen. Zij is de
volgende :
Men deelt het gegeven jaar (bij voorbeeld 1862) eerst door 19
en noemt het overschot (0) a; vervolgens door 4 en noemt het
overschot (2) b; en eindelijk door 7 en noemt het overschot
(0) c. Het overschot a (0) vermenigvuldigt men met 19, gevende,
in dit geval, 0 en voegt daarbij 23 (*), makende 23; welk product wordt gedeeld door 30, terwijl men het overschot (23) d
noemt. Men telt nu bijeen 2 maal het overschot b (2), 4 maal
het overschot c (0), 6 maal het overschot d (23) en, gedurende
de negentiende eeuw (f) het vaste getal 4. De gansche som (146)
deelt men eindelijk door 7 en bij het overschot (6) wordt het
overschot d (23) gevoegd , als wanneer het product (29) aanwijst hoeveel dagen na den 22 Maart het Paaschfeest invalt.
Zie hier de bewerking :
a. 1862
gedeeld
door
19 ,
rest
0.
»
b. 1862
»
4,
»
2X2
4
c. 1862
»
»
7,
»
OX 4= 0
d. Iiet overschot a dat is 0 X 19 + 23:30 rest 23 X 6 =138
bij ...4
Deze som 146
gedeeld door 7, rest 6 -I- het overschot d (23) = 29.
Wordt dit getal bij 22 Maart gevoegd, dan verkrijgt men den
20 April en alzoo den datum waarop het in 1862 Paschen is.
Behalve de Advent hangen alle beweegbare feestdagen van
het Paaschfeest af. Men heeft:

(*) Dit vaste getal is dienstbaar voor de achttiende en negentiende eeuwen. In
de twee volgende eeuwen zal het 24 bedragen.
(•h) In de achttiende eeuw was dit vaste getal 3; in de twintigste en in de een
en twintigste eeuwen zal het 5 zijn.
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Septuagesima .
Sexagesima . .
Quinquagesima .
Aschdag . ..
Quadragesima .
Reminiscere ..
Oculi .
Laetare
Judica. . .
Palmzondag .
Quasimodo .
Misericordia .
Jubilate
Cantate
Vocem . . .
Liemelvaarisdag,
Exaudi ..
Pinksteren ..
if. Drievuldigheid.
B. Sacramentsdag.

63

. • . 56
49
46
42

, 35

dagen vóór Paschen.

28
21
14

7
7
14
21
26
35

•

39

42
49
56
60

dagen na Paschen.
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LEGISLATIE, oe STAATS-VERORDENINGEN,
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AANMERKING.
..._..__
De algemeene aanmerkingen , op bladz. 116 van den Eersten
Jaargang van dit Handboekje voorkomende, zijn ook ten deele
op dit Hoofdstuk van toepassing; weshalve daarnaar wordt
verwezen.
Ditmaal bestaat dit Hoofdstuk uit twee AfdeelinOén, De eerste
bevat de gewone TIJDREKENKUNDIGE OPGAVE der wetten , besluiten , verordeningen en regterlijke uitspraken over 1860. De
tweede levert een overzigt der voornaamste bepalingen , sedert
de veertiende eeuw tot op, den tegenwoordiger tijd, van Staatswege •uitgevaardigd, in betrekking . tot de KLOOSaíRS, GEESTELIJKE ORDEN en andere GODSDIENSTIGE VEREENIGINGEN 11D
NEDERLAND.

ra7

EERSTE AFDEELING.

TIJDREKENKUNDIGE OPGAVE
der wetten , besluiten en verordeningen , door het
Nederlandsche Staats-bestuur uitgevaardigd, in
betrekking tot de Zaken van de EEREDIENST,
het ONDERWIJS en het ARMWEZEN in het algemeen, en inzonderheid van die, welke het
ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP

betreffen; mitsgaders der daartoe betrekkelijke regterlijke uitspraken.
1860.

4 Januarij 1860 no. 67.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 20 December 1859, no. 139, 7de afd: betreffende een geschil over het domicilie van onderstand van 'A ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 2 Januarij
1860, no. 6);
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad no. WO);
Overwegende, dat de genoemde persoon den 10 Mei 1829
is geboren te B, gemeente ...... , en dat, hoewel fijne
moeder destijds nog niet gehuwd was, zij echter later net
zijnen vader is gehuwd, bij welke gelegenheid, onder anderen
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ook hun voormelde zoon als hun kind is erkend en gewettigd,
waaruit volgt , dat hij voor de toepassing der aangehaalde wet
moet geacht worden geboren te zijn, waar zijn vader, toen
zijne geboorte plaats had, woonplaats had;
Overwegende, dat van de zijde van B werd beweerd, dat
die vader zou worden geacht destijds te C , gemeente .... ,
te hebben gewoond , hoofdzakelijk op grond , dat in de geboorteakte van zijnen gemelden zoon wordt vermeld, dat de
geboorte van den laatsten toevallig te B zou hebben plaats
gehad , en dat zijn vader te C woonde ;
Overwegende , dat te C. dit laatste wedersproken en beweerd
wordt, dat de vader van A wel te C was geboren en daar in
zijne jeugd had gewoond , doch dat hij die plaats reeds als
jong mensch had verlaten en er nimmer zou zijn teruggekeerd,
en dat hij als polderwerker steeds een zwervend leven geleid en
geene vaste woonplaats gehad zou hebben, zoo als onder
anderen ook zou zijn af te leiden uit de geboorte van twee
andere kinderen van dien vader en de voltrekking van diens
huwelijk in verschillende plaatsen ;
Overwegende, dat de overgelegde stukken geene feiten of
bijzonderheden bevatten, waaruit blijkt, dat de vader van A,
tijdens diens geboorte, te C of in eene andere gemeente woonplaats had, en dat, in dezen stand der zaak, de enkele vermelding in de genoemde geboorteakte, dat dit te C het geval
was, op zich zelve niet genoegzaam is, om C te beschouwen
ils de geboorteplaats van A , in den zin van het eerste lid
Pan art. 28 der aangehaalde wet, ten gevolge waarvan hij
overeenkomstig het 6°. lid van dat wets-artikel moet geacht
worden te B te zijn geboren.
Hebben goedgevonden en verstaan :
Te verklaren dat B, gemeente
.. is het domicilie van onderstand van A.

En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering
van dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan
den Raad van State.
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5 Januarij 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Noordholland, waarbij
als beginsel is aangenomen :
dat , volgens de gewone regelen van het regt , er geene
sprake kan zijn , om wegens het beroepen van een predikant
door den kerkeraad namens de gemeente , de individuele leden
van den kerkeraad in vrijwaring te roepen;
dat art. 12 der wet van den 22sten April 1855 (Staatsblad
n°. 32) op het regt van vereeniging en vergadering onder
«derden» de zoodanigen verstaat , die geene partij in de overeenkomst geweest zijn en daardoor de kwaliteit der beheerders
niet hebben erkend;
dat eene kerkelijke gemeente niet naar die wet moet beoordeeld worden en dus ook haar art. 12 hier van geene toepassing is ;
dat toch het onderwerp van kerkgenootschappen en kerkgemeenten geregeld is bij de wet van den loden September 1853
(Staatsblad n°. 102) en de wet van 22 April 1855, uit geheel
andere bepalingen der Grondwet voortvloeijende , met dat onderwerp niets gemeens heeft ; en
dat derhalve in geen geval uit laatst gemelde wet een grond
kan geput worden om in casu van de gewone regtsregelen ten
aanzien van vrijwaring af te wijken. (zie Vonnis 14 Februarij
1860 ; -- als ook Wet 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) en de
daarbij geplaatste Nota op bladz. 309-313 van den Elfden
Jaargang van dit Handboekje).
Nota. Het gold hier eene vordering tot ontruiming van de
door een predikant betrokken pastorij , op grond dat hij door
de kerkelijke gemeente der Christelijk Afgescheidenen te A.
beroepen zijnde, dat beroep aangenomen, doch steeds geweigerd had zich aan het bij de kerkorde der Dordsche
Sijnode voorgeschreven examen te onderwerpen; ten gevolge
waarvan hij, door de kerkelijke overheid, eerst in de dienst
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geschorst en vervolgens ontslagen werd. Nadat zijn beroep
vernietigd en de gemeente van hem ontslagen was , weigerde
hij, niettegenstaande sommatie, de pastorij , aan de voornoemde
gemeente in eigendom toebehoorende, te verlaten; maar riep
de individuele leden van den kerkeraad , door wien hij
namens de gemeente was beroepen, in vrijwaring op, tot
erlanging van schadevergoeding.
1 0 Januarij 1860, no. 116e

Missive van den Minister van Binnenlandsche Laken, luidende:
Naar aanleiding van het schrijven van mijnen ambtsvoorganger, dd. 4 November 1857, no. 3i, 5 afd., zijn uit de
meeste provinciën de verlangde opgaven bij mijn departement
ingekomen. Zij moesten strekken tot grondslag der overweging, of en in hoeverre, ook na het verstrijken van den
driejarigen termijn, vermeld in art. 70 der wet op het lager
onderwijs, zou kunnen worden voortgegaan met de uitbetaling
der Rijks jaarwedden, toelagen, enz. aan openbare onderwijzers
en onderwijzeressen en aan gemeenten ten behoeve van het
onderwijs. Later is mij de wensch van velen kenbaar geworden, dat die uitbetaling, wanneer daartoe, gelijk men hoopte,
mogt kunnen worden besloten, niet zou beperkt worden tot
de jaarwedden, enz., waarop, als vergoeding voor inkomsten,
in der tijd door den Staat tot zich getrokken, in zekeren zin
aanspraak scheen te mogen worden gemaakt ; maar ook tilt*
gestrekt tot die jaarwedden, enz. , welke ook na den nieuwen
stand van zaken , in het leven geroepen door het besluit van
den Souvereinen Vorst, van 20 Maart 1814 (Staatsblad n°. 39)s,
tot aan de invoering der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) van Rijkswege zijn toegekend.
Na deze zaak rijpelijk te hebben overwogen, ben ik tot het
besluit gekomen om aan dien wensch, voor zooverre de vervulling daarvan van mij afhangt, te voldoen.
Het is alzoo mijn voornemen op de Staats . begrooting voor
1861, even als op die voor het loopende jaar is geschied, de be-
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wuste jaarwedden, enz., uit te trekken, zooals die werden uitbetaald tijdens het in werking treden der nieuwe wet op het
lager onderwijs. Mogt die voordragt door de wetgevende
raagt worden bekrachtigd, dan zou, te rekenen van 1 Januarij
1861, met de uitbetaling op den tot dus verre gevolgden voet
worden voortgegaan.
Van het vorenstaande verzoek ik u mededeeling te doen
aan de belanghebbende gemeente-besturen in uwe provincie en
aan den Inspecteur van het lager onderwijs, ter mededeeling aan de
districts schoolopzieners. Door die besturen zal dan, bij de regeling van het lager onderwijs, welke, voor zooverre zij niet
reeds heeft plaats gehad, in den loop van dit jaar behoort
tot stand te komen, kunnen worden overwogen in hoeverre
het raadzaam zij op het behoud der Rijks-jaarwedden, enz. te
rekenen. (Zie Missive 4 November 1857 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 402-405 van den Dertienden Jaargang
van dit Handboekje.)
Nota. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de in
deze missive bedoelde voordragt, die bij het Vijfde hoofdstuk
der Staats-begrooting voor 1861 was geschied, ten .deele verworpen en slechts bewilligd in dat gedeelte , hetwelk de jaarwedden enz. betrof, die vóór 1 December 1813 werden genoten. Daarvoor is bij art. 106 dier begrooting eene som van
f 70x000 toegestaan als : N jaarwedden van en verdere belooN hingen aan onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere
scholen..
Deze som is later gebleken niet voldoende te zijn, waarom
bij art. 108 van het Vijfde hoofdstuk der Staats-begrooting
voor 1862 Bene ronde som van f 76,000 is voorgedragen ,
provinciesgewijs ingedeeld als volgt
f

Noordbrabant

Gelderland .

38,527.50

M 8,576.45

Transporteren . .

f

47,103.95
I4
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Per Transport . . f 47,103.95
Zuidholland . . . . . . . . . . . . N 2,680.40
Woordholland . . . , , . , . . . . . N 1,496.00
Zeeland.
. . . . . . . . N 3,902.00
N 1,146.00
Utrecht .
r
N
664.00
Frieslan d .
N 7,317.30
.
Overijssel
N 9,094.35
Groningen .
N
446.90
Drenthe .
0.00
N
Limburg .
,, 2,149.10
Voor de gezamenlijke provinciën .
Totaal f 76,000.00
De Regering heeft voorts gemeend , gevolg te moeten
geven aan den wensch van vele gemeentebesturen , dat deze
Rijksjaarwedden voortaan niet meer ten name der onderwijzers, maar der gemeenten, waarin zij werkzaam zijn,
zouden worden gesteld. Die jaarwedden komen in mindering
van het tractement dat aan de onderwijzers, ingevolge de
wet, uit de gemeentekas wordt betaald. Reeds in zoo verre
is het billijk geacht, die jaarwedden aan de gemeenten toe
te kennen. Doch ook voor eene geregelde en eenvoudige
administratie is zulks allezins verkieselijk, daar anders de
onderwijzers uit tweeërlei kassen hunne jaarwedden zouden
ontvangen, hetgeen, daargelaten de moeijelijkheden, die bij
vacaturen als anderzins zouden kunnen ontstaan , dubbelen
arbeid ten gevolge zou hebben.
De omschrijving van dit artikel is daarom op de begrooting
voor 1862 in voege als volgt gewijzigd:
Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden van
N onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen."
12 Januarij 1860. (Staatsblad n°. 4.)
Besluit, waarbij een besluit van den gemeenteraad van Castri-
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cum in Noordholland wordt vernietigd , omdat daarbij , in
strijd met art. 22, eerste lid , der wet van den 13 Augustus
1857 (Staatsblad O. 103), is bepaald, ter benoeming van eenen
hoofdonderwijzer voor de openbare school, eene keuze te doen
uit meer personen , dan door burgemeester en wethouders in
overleg met den districts-schoolopziener op de voordragt zijn
geplaatst.

Nota. Na gehouden vergelijkend examen van vijf daartoe op.
gekomen sollicitanten, werd, op de bij de wet voorgeschrevene
wijze, eene voordragt van drie personen opgemaakt en den
gemeenteraad aangeboden, ten einde daaruit, volgens de wet,
eenen hoofdonderwijzer voor de openbare school te benoemen ;
doch die raad begreep zich daaraan niet te moeten houden ,
maar ook uit meer personen eene keuze te mogen doen.

12 Januarij 1860. (Staatsblad n o. 5.)

Besluit, waarbij een besluit van den gemeenteraad van Chaam
in Noordbrabant wordt vernietigd , omdat daarbij , zonder
medewerking van den districts-schoolopziener, aan den hoofdonderwijzer der openbare school aldaar ontslag uit die betrekking was verleend.

Nota. De gemeenteraad had den hoofdonderwijzer uit zijne
betrekking ontslagen op de voordragt van burgemeester en
wethouders ; doch de districts-schoolopziener had geweigerd tot
die voordragt mede te werken; terwijl bij het vierde lid van
art. 22 der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad no.
103) is voorgeschreven, dat de hoofd- en hulponderwijzers
worden ontslagen door den gemeenteraad, op voordragt van
burgemeester en wethouders en den districts-schoolopziener,
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13 Januarij 1860.
Vonnis van den Kantonregter te Nijmegen, luidende in de
hoofdzaak :
Overwegende, dat het regterlijk en overtuigend is bewezen
door het boven aangehaald proces-verbaal en door de nadere
mondeling onder eede ter teregtzitting afgelegde verklaringen
der getuigen , dat de beklaagde op den I December 1l. onderwijs heeft gegeven in handwerken voor meisjes, in het gebouw
waar de bijzondere school van jufvrouw L. op den Doddendaal
is gevestigd , en zulks zonder voorzien te zijn van de bij de
wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid,
welk feit voorzien en strafbaar gesteld is bij artt. 6 en 8 der
wet van 13 Augustus 1857 op het lager onderwijs (Staatsblad
no. 103) ;
0., echter, dat bij art. 15 dierzelfde wet is bepaald, dat deze
niet toepasselijk is op hen , die uitsluitend onderwijs geven in
een der vakken , vermeld onder litt. i , n, o en p van art. 1,
en op de daarvoor bestaande scholen ;
0. , dat het uit de verklaringen der getuigen is gebleken, dat
de beklaagde uitsluitend onderwijs geeft in handwerken voor
meisjes (zijnde het vak, bedoeld hij lilt. p van art. 1 der bovengenoemde wet) , en zulks op de daarvoor bestemde school ;
0., dat het insgelijks uit die verklaring is gebleken, dat,
wel is waar, de voor handwerken voor meisjes bestemde school
in hetzelfde gebouw gehouden wordt, waar de bijzondere school
van mejufvrouw L. is gevestigd ; doch dat het uit diezelfde
verklaringen voldoende bewezen is , dat die school voor handwerken geheel afgescheiden is van de vermelde bijzondere
school , dat die zelfs een bijzonderen in- en uitgang heeft en
volstrekt niets met de school van jufvrouw L. te doen heeft ;
0., dat derhalve het feit , der beklaagde ten laste gelegd ,
bestaat in het uitsluitend onderwijs geven in het vak, vermeld
onder litt. p van art. 1 der wet van 13 Augustus 1857 op het
lager onderwijs, en op eene daarvoor bestemde school;
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0. , dat dit feit noch misdaad , noch wanbedrijf , noch overtreding daarstelt ;
Ontslaat enz. (Zie Arrest 8 Mei 1860.)
Nota. In het gesticht van liefdadigheid op den Doddendaal te
Nijmegen bestaan drie armenscholen , ééne voor gewoon lager
onderwijs , ééne school voor vrouwelijke handwerken en ééne
bewaarschool. Deze scholen worden in één gebouw, doch
in afzonderlijke lokalen gehouden. Aan het hoofd van ieder
derzelve staat eene geestelijke zuster, die, wat de orde en
tucht van het huis betreft, onderworpen zijn aan eene
superieure.
De schoolopziener was van oordeel, dat ook de zuster , aan
het hoofd der school voor vrouwelijke handwerken staande ,
in het bezit moest zijn van een bewijs van bekwaamheid en
zedelijkheid.
De kantonregter beantwoordde die kwestie bij het bovenstaand vonnis in ontkennenden zin ; doch het Openbaar
Ministerie kwam daartegen in hooger beroep, met geen ander
gevolg, dan dat de Arrondissements-regtbank te Nijmegen op
den Men Maart 1860 de beklaagde, wegens het niet-bewezene
der aanklagte , daarvan heeft vrijgesproken , met veroordeeling
van den Staat in de kosten der beide instantiën.
De Officier van Justitie voorzag zich van dat vonnis in
cassatie, doch werd, in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard
bij arrest van den Hoogen Raad van 8 Mei 1860,
18 Januarij 1860. W. 59.
Besluit, luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken,
van den 2 Januarij 1860, n o. 232, ' afdeeling, betreffende een
geschil over het domicilie van onderstand van A.
Den Raad van State gehoord (advies van den 16 dezer ,
no. 1);
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Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);
Overwegende, dat te B. is erkend , dat de genoemde persoon,
op grond van art. 36 der voormelde wet, aldaar op den 1 September 1854 domicilie van onderstand had , maar dat men er
beweert, dat hij van 3 Februarij 1855 tot 17 Mei 1856 en dus
gedurende meer dan 15 maanden geen onderstand uit de armenfondsen dier gemeente zou hebben genoten , ten gevolge waarvan hij op laatstgemeld tijdstip , toen hij op nieuw door het
armbestuur te B. , in onderstand is opgenomen , zou hebben
verkeerd in het geval , vermeld in het tweede gedeelte van het
voorschreven wets-artikel , waardoor hij alstoen domicilie van
onderstand zou hebben gehad , in zijne geboorteplaats O. ,
Overwegende , dat in de armenrekeningen van B. , over het
jaar 1855, A. niet voorkomt en dat er , met het oog hierop
geen genoegzamen grond bestaat om voor onjuist te verklaren
de opgaaf van het gemeente-bestuur van B. , dat A. in het
hiervoren vermeld tijdstip geen onderstand van het armbestuur
aldaar uit diens gewone fondsen zou hebben ontvangen;
Overwegende , dat echter uit de overgelegde stukken blijkt ,
dat aan den genoemden persoon in dat tijdvak onderstand is
uitgereikt uit gelden , in de voorschreven gemeente ingezameld,
met het doel om daaruit armen , aldaar wonende, te ondersteunen en bedelarij voer te komen ; dat die onderstand aan
hem is verstrekt door D. , plaatselijk ontvanger van B.; en dat
uit de voor den kantonregter onder eede afgelegde verklaringen,
zoo van dien ontvanger als van de andere personen, welke die
gelden hebben ingezameld en uitgedeeld, voldoende blijkt , dat
de handelingen , welke te dien opzigte te B. hebben plaats gehad, zijn geschied in voorafgaand overleg met en met bepaalde medewerking van liet gemeente- en armbestuur van B.;
Overwegende, dat dit inzonderheid blijkt uit de verklaring
van E., lid van den raad der voorschreven gemeente, houdende
onder anderen, dat hij, naar gissing in het laatst van 1854,
toen hij nog geen Raadslid was , op het Raadhuis is opgeroepen , alwaar te zamen waren vergaderd de Burgemeester, met,
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zoo hij meent , minstens vijf leden van den Raad en twee of
drie leden van het algemeen armbestuur , en nog een persoon ,
die even als hij tot geen dier beide collegien behoorde, dat
alstoen de Burgemeester heeft voorgesteld eerre inschrijving tot
ondersteuning der armen en ter voorkoming van bedelarij bij
de ingezetenen te doen plaats hebben , dat dat voorstel aangenomen en daaraan gevolg gegeven is , dat hij uitgenoodigd
zijnde om in die zaak mede te werken , weinige dagen daarna
met een lid van den Raad , een gedeelte der gemeente is rondgegaan ter aanbieding van eene inteekeningslijst , welke door
den Burgemeester of het gemeentebestuur was opgemaakt , ingevolge het besprokene in de voorschreven bijeenkomst ; dat hij
later gedurende minstens drie jaren van tijd tot tijd de ingeteekende gelden ingezameld en daaruit de armen en behoeftigen
in zijn gedeelte der gemeente bedeeld heeft; dat er nog andere
ingezetenen ook wel leden van den Raad en van het armbestuur
even als hij belast waren met het inzamelen en uitdeelen van
gelden ; dat er van tijd tot tijd in eene herberg vergadering gehouden werd, waarbij dan de Burgemeester , het armbestuur en ook
wel leden van den Raad tegenwoordig waren , bij welke gelegenheid van de gedane of te doene bedeelingen werd gesproken , ook
met het oog op het domicilie van onderstand ; dat ook enkele
malen de ingezamelde gelden op het Raadhuis zijn bijeengebragt,
waarover alsdan door den Burgemeester en de armmeesters
werd beschikt.
Overwegende , dat er in verband met de vorenstaande feiten ,
voldoende redenen bestaan , om den hierbedoelden onderstand
te beschouwen als in het wezen der zaak gelijk te staan met
dien uit eigenlijk gezegde armenfondsen verleend en aldus met
den geest en de strekking der wet op het armbestuur te behooren tot den onderstand in haar 36ste artikel bedoeld ; waaruit
volgt, dat toen A. den 17 Mei 1856, door het armbestuur te
B. , op nieuw in onderstand werd opgenomen , hij niet geacht
kon worden te verkeeren in hei geval in het tweede gedeelte
van dat wetsartikel vermeld;
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Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren :
dat A, op laatstgemelde tijdstip alsnog domicilie van onderstand had te B.
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
18 Januarij 1860.

Missive van den Minister voor de Zaken der Hervormde
Eeredienst enz. houdende , dat nog over het jaar 1860 aan
Zijne Majesteit het subsidiëren der Israelitische armenscholen
op denzelfden voet , als in 1859 heeft plaats gehad , zal worden
voorgesteld ; dat in het jaar 1861 slechts die scholen tot het
erlangen van Rijks-subsidie zullen kunnen worden voorgedragen ,
op welke uitsluitend onderwijs in de godsdienst zal worden
gegeven ; en dat de besturen der Israelitische scholen , waarop
thans bij het godsdienstig onderwijs nog lager onderwijs wordt
gegeven , zich den loop van het jaar 1860 dienen ten nutte te
maken , om de kinderen op de openbare gemeentescholen te doen
overgaan , en om de belangen hunner inrigtingen daarnaar te
regelen.
Nota. Op het Zesde hoofdstuk der Staats•begrooting over 1860

was eene som van f 9800 uitgetrokken voor toelagen ter
tegemoetkoming van Israëlitische gemeenten in de kosten van
het godsdienstig onderwijs.
Op vele Israëlitische armenscholen was het maatschappelijk
onderwijs met het onderwijs in de godsdienst ,,vereenigd , en
deze scholen genoten uit de voorschrevene som Bene jaar•
lijksche toelage.
Volgens de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103)
kon die toelage niet voortduren, omdat, naar luid van art. 3
dier wet, de bijzondere scholen, aan welke van Staatswege
subsidiën worden verleend, toegankelijk moeten zijn voor
kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid.
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Het was uit dien hoofde, dat het geven van lager onder.
wijs op die godsdienstige scholen moest ophouden , wilde men
op het voortdurend genot der Rijks-toelage voor het godsdienstig onderwijs bestemd, aanspraak blijven maken.
Daar de wet op het lager onderwijs met 1861 in volle
werking is getreden , zijn er maatregelen genomen , ten einde
de som van f 9800 , welke ook op het hierboven gemeld
hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1861, als tegemoetkoming
van de Israëlitische gemeenten in de kosten van het gods dienstig onderwijs is toegestaan , uitsluitend zal worden gebezigd voor toelagen aan Israëlitische armenscholen , waarop
alleen godsdienstig onderwijs wordt gegeven.
Op het Zesde hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1862 is
het bedrag dier toelagen tot op f 10,800 verhoogd , omdat
de inkomsten dier armenscholen (70 in getal), ten gevolge
van het ophouden van het maatschappelijk onderwijs op deze
scholen, zeer zijn verminderd.

De verdeeling van die som is provincies gewijs voorgesteld
als volgt:
f 520
Noordbrabant . .
.
790
Gelderland ..
1,840
Zuidholland .
. 3,235
Noordholland .
,,
380
Zeeland . .
.
505
Utrecht .
a
440
Friesland •
.
.
Overijssel.
570
Groningen.
765
.
315
Drenthe .
N
Limburg .
440
Tot het verleenen van verhooging en nieuwe toelagen. ,, 1,000
N

N

d

Totaal . . , f 10,800"
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26 Januarij 1860, n°. 4^.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche°
Zaken, van den 17 Januarij 1860. n°. 146, 7°. afdeeling, betreffende een request van burgemeester en wethouders van A.,
daarbij aan Onze beslissing anderwerpende een geschil over
het domicilie van onderstand van B ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 24 Januarij
1860 n°. 2) ;,
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Overwegende, dat de genoemde persoon , blijkens de overgelegde geboorte-akte den 29 Junij 1830 is geboren te C. , en
dat , bij de aangifte dier geboorte bij den burgerlijken standdoor zekeren D1, deze zich als zijn vader heeft erkend, waaruit
volgt , dat hij moet geacht warden geboren te zijn ter plaatse
waar zijn vader in den zin der gemelde wet destijds woonde;
Overwegende , dat te C. , hoofdzakelijk op grond , dat in de
voorzegde geboorte-akte wordt vernield , dat de vader van B.
te E. woonde , wordt beweerd , dat zijn zoon , over wien geschil bestaat , ingevolge het eerste lid van art. 28 der aangehaalde
wet , zou moeten worden geacht te E. geboren te zijn ;
Overwegende echter , dat van die zijde wordt verklaard , dat
de ouders van B. , aldaar niet bekend zouden zijn , alsmede
dat er geene blijken hoegenaamd zijn gevonden, dat zijn vader,
die als scharenslijper een zwervend leven leidde , immer, en
dus ook niet tijdens de geboorte van zijnen zoon , te E. zou
hebben gewoond, en dat, vermits in de overgelegdè stukken
ook geene feiten of bijzonderheden worden vermeld, waaruit
met zekerheid zou volgen , dat die vader werkelijk destijds in
die gemeente zou hebben verblijf gehouden , in dezen stand der
zaak de enkele'vermelding in de bewuste geboorte-akte, dat dit
het geval zou zijn geweest, geenszins genoegzaam is te achten,
om alleen uit dien hoofde het eerste lid van art. 28 der voormelde wet toe te passen ;
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Overwegende, dat de voors. stukken niet doen zien , dat die
toepassing op eene andere gemeente zou kunnen plaats hebben,
en dat dus C. overeenkomstig het zesde lid van art. 28 der
wet moet worden aangemerkt als de geboorteplaats van B. ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren:
dat C. is het domicilie van onderstand van B.
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal gezonden worden aan den
Raad van State.
Februarij 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland', waarbij
is beslist:
dat eene instelling, nevens de bestemming van armenverzorging, ook nog de bestemming kan hebben tot voorkoming van
atmoede , en alzoo tegelijk gedeeltelijk eene instelling van Weldadigheid, in den zin der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100), en gedeeltelijk eene instelling tot voorkoming van armoede, waarop die wet niet van toepassing is, kan zijn;
dat een proveniershuis in het algemeen eene instelling tot
voorkoming van armoede en geenszins eene instelling van Weldadigheid is ;'
dal het St. Anthony-Jasthuis te Leeuwarden ,- voor zoover het
zich met armenverzorging bezig houdt, geene instelling, vallende in art. 2 lett. a der armenwet is', maar eene stichting
vat godsdienstig-weldadige bestemming, oorspronkelijk daargesteld door godsdienstige weldadigheid van eene godsdienstige
broederschap, én bepaaldelijk, voor zoo ver die stichting strekt
tot verzorging van armen , eerij instelling vallende in art. 2
lett. c der gemelde wet'. (Zie' Arrest 8 Februarij 1861.)
Nota. Ten aanzien van het regt, met opzigt tot de rangschikking van 't St. Antony- gasthuis, heeft het Hof onder
anderen overwogen :
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dat onder lett. a behooren gemeenteinstellingen , door de
burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd ;
terwijl onder lett. e zijn gesteld instellingen door bijzondere
personen , of door bijzondere niet-kerkelijke vereenigingen
geregeld en bestuurd ;
dat in het begin der 154e eeuw , toef door Bene godsdienstige broederschap het St. Antony-gasthuis te Leeuwarden
is of reeds was gesticht , het Romeinsch- en het kanoniel regt
geen van beiden in Friesland kracht van wet hadden , hebbende het Romeinsche dit eerst in het begin der 16d0 eeuw
en het kanonieke nimmer erlangd, ofschoon des al niet te
min wel sommige bepalingen uit die beide wetgevingen in
de 15de eeuw hier door gebruik mogen hebben gegolden;
dat, bij de bekende onafhankelijkheid der ingezetenen van
de geestelijkheid , die van ouds in Friesland werd aangetroffen , het geenszins te vermoeden is , dat bijzondere personen in de uitoefening hunner bijzondere weldadigheid b uiten
de kerkgebouwen zich aan het toezigt ook zelfs der toenmalige geestelijkheid zouden hebben onderworpen ;
dat het bisdom van Utrecht door zijne commissarissen wel
degelijk in Friesland over de geestelijkheid en in geestelijke
zaken magt uitoefende in dien tijd, maar dat in de uitg ebreide statuten door Guido, Bisschop van Utrecht, in 1304
en 1310 , voor geheel zijn bisdom , dus ook voor Friesland
uitgevaardigd (CM . I , 139--143) , geen enkel woord over
toezigt op godshuizen wordt aangetroffen , evenmin als later
in de, voor den Bisschop van Leeuwarden , Cunerus Petri, door
den Hertog van Alva vastgestelde instructie van 13 Decembér
1569 , of in de onder dien Bisschop door de Leeuwarder
Synode op den 25 April 1570 gemaakte, ook zeer uitvoerige
statuten. (VAN HEIISSEN, Hist. Epis. Leovard. , p. 40 en 44);
dat, ook na de invoering van het Romeinsche regt in
Friesland, in het begin der 16 4° eeuw, zeer moet worden
onderscheiden tusschen deszelfs bepalingen van burgerlijk
regt en van staats of van geestelijk staatsregt, als welke
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laatste evenmin hier als bij voorbeeld in Duitschland (SA.VIGNY , System. I, 165) uit den aard der zaak onvoorwaar•
dalijk konden gelden;
dat ook nog bovendien in de I. 46 Cod. de episcopis et
clericis (I. 3) alleen van de uit laatste wilsbepalingen van
overledenen spruitende instellingen wordt gehandeld , maar
niet van die door levende personen , zoo als eene broederschap,
waren gesticht (I. 46 principio in verbis : si quis moriens w
en § 3 in verbis : p qui deficerunt u) ;
dat eindelijk in I. 46, § 3 I, aan de Bisschoppen over
de door erflaters gestelde voogden van godshuizen bloot en
alleen pligt van toezigt , maar geenszins van regeling , veel
min van bestuur , wordt opgedragen ;
dat hierbij evenwel , ter wering van misbegrip , moet
worden opgemerkt, dat , zoodra er sprake was van een altaar
in eene parochie-kerk te stichten of te doen bedienen , of
van eerre kapel en een priester daarbij te stichten en in te
stellen, of ya,n ie de kerken of op de kerkhoven aalmoezen
in te zamelen , dan de geestelijkheid niet alleen toezigt,
maar gezag bad over die, de uitoefening van de godsdienst
of de voor heilig geachte plaatsen rakende zaken, van welk
alles hier evenwel geen sprake is ;
dat dus de voogden van het St. Anton y- gasthuis in de
15 d. en in het begin der 16 d. eeuw, uit kracht der toen hier
geldende algemeene wetgeving, zelfs niet aan eenig toezigt
van de geestelijkheid , laat staan van de burgerlijke overheid
waren onderworpen, terwijl ook van de uitoefening daarvan
geen het minste spoor is te ontdekken ;
dat echter van de zijde des geïntimeerden is beweerd, dat
althans door het placaat van 1531 aan het stedelijk bestuur
magt en regt van wetgeving over het gasthuis zou zijn gegeven ;
dat nu in 1526 door den helderdenkenden J. L. VIVzs
een geschrift de subventione pauperum te Brugge werd uitgegeven, hetwelk bij velen grooten opgang maakte, en waarin

254
hij der burgerlijke overheid aanbeval de zorg voor de armen
meer dan tot dusverre te behartigen;
dat zijne denkbeelden , schoon door de geestelijkheid in
Vlaanderen en elders bestreden , bij velen ingang vonden en
te Brugge en Yperen tot behartiging der armenzorg door de
overheid aanleiding gaven , zoodat te Yperen eerre ordonnantie
daarop en tot wering der bedelarij werd uitgevaardigd;
dat deze ordonnantie wederom de aandacht der Staten van
Holland tot zich trok in 1527 en 1528;'
dat vervolgens in 1531, waarschijnlijk in het begin of
midden van dat jaar , in Antwerpen een werkje uitkwam ter
aanprijzing van de wijze van armenzorg te Yperen , hetwelk al de hoofdpunten van VIVES denkbeelden vermeldde ,
met uitzondering' alleen van dezes raadgeving om de geestelijke gestichten (waaronder VivES de godshuizen ook begreep)
onder toezigt van den Staat te brengen;
dat dit werkje niet onwaarschijnlijk moest strekken tot voorlooper en aanbeveling van het op den 7 October van datzelfde jaar 1531 door Keizer KAREL V te Brttssel, kort vóór
zijn vertrek uit de Nederlanden , op denzeifden dag, hij
Maria van Hongarije tot gouvernante .aanstelde , uitgevaardigd edict (Chb. II, 594) , KEMPER, Geschiedkundig onderzoek
naar de armoede, p. 70 en 321--327, en overzigt over het
armwezen in de 1'6&o eeuw in de' Nederlandsche Jaarboeken
van VAN HALL en DEN TEX, 1850', p. 472-487 , W. FRANCREN, .T. L. Vieés, Rotterdam, 1853, p. 52 en 152;
dat , bij den tegenstand, dien de i beginselen van ViviEs bij
de geestelijkheid, die voor vermindering van haren invloed
vreesde, ondervonden en bij het' bekend ontzag, dat Keizer
KAREL veelal aan deze betoonde, het reeds a priori niet te
denken is, dat de in het Antwerpsche boekje verzwegen
raadgevingen van V I vES, omtrent de vooral in Braband en
Vlaanderen meestal naduw met de geestelijkheid in verband
staande gódslittizeh, door den Keizer zouden zijn in werking
gebragt;
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dat dit edict of placaat was algemeen voor alle de Nederlanders , vanwaar dan ook , op het bij WINSEMIUS (Chron. fol. 491)
afgedrukt, hem , door Dr. Hector Bouricus ter hand gesteld,
oorspronkelijk exemplaar , stond bovengeschreven : Pour Frise;
dat het nevens achttien andere onderwerpen ook in artt.
9-26 de bedelaars en armen betrof;
dat van het algemeen verbod der bedelarij in art. 10 al
dadelijk werden uitgezonderd de religieuse mendicanten of
bedelmonniken ;
dat ook van de in art. 15 voorgeschreven brenging in eene
algemeene beurs weder uitdrukkelijk werden uitgezonderd de
aalmoezen , gefundeerd voor geestelijke personen , als mendicanten en anderen , als welke gedistribueerd moesten worden
naar de ordonnantiën van de fundateurs;
dat voorts in geheel dit edict , wat de armen betreft , blijkbaar alleen wordt gehandeld over dezer onderhoud in hunne
huizen , bij vege van aalmoezen in geld en in levensbehoeften ,
maar dat van onderhoud der armen in gestichten hier geen
de minste sprake is , en de Keizer, gewisselijk om de geestelijkheid te ontzien , de verpleegden in de godshuizen geheel
en al buiten dit edict heeft gelaten;
dat ook het gezond verstand reeds medebrengt ; dat in
art. 15 niet kan worden bedoeld de gemeenmaking ten behoeve der huiszittende armen van alle inkomsten der gasthuizen en broederschappen , want dat er dan immers niets
voor de bewoners der gasthuizen zelven en niets voor de andere
uitgaven van, bij voorbeeld , kerkediensten, kapel- en priesteronderhoud , onderhoud van altaren in parochie-kerken en
zoovele andere meer, die vele gasthuizen en broederschappen
ten laste hadden, zoude zijn overgebleven;
dat het algemeen kenmerk ter gemeenmaking in art. 15
is : het hebben van obijten en distributiën van provenen en aalmoezen, zijnde obijten hier de ter gedachtenis van afgestorvenen
nit te reiken aalmoezen , en provenen de uitdeeling van levensmiddelen in natura (het panis gradilis bij VAN KIEL); terwijl
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uit de tegenstelling in het slot des artikels volgt , dat men
hier bedoelde zoodanige uitdeelingen in geld of in natura aan
huiszittende armen , waartoe de stichtingen of anderen uit
kracht van een of ander besprek waren verpligt
Die uitdeelingen , niets anders , moesten in eene algemeene
beurs komen en zulks zonder te letten op den wil der fundateurs ; dezer laatsten wil bleef alleen geëerbiedigd, waar
het geestelijke personen gold , aan wie de aalmoezen waren
besproken ;
dat hier dus, ten vermeenden algemeenen nutte , de wil
der stichters van voor alle andere dan geestelijken besproken
aalmoezen , van alle kracht werd beroofd ;
dat de groots willekeurigheid van dezen maatregel reeds
a priori mag doen betwijfelen, of die hier ooit is ten uitvoer
gelegd, komende geene sporen altlans daarvan hier voor,
terwijl uit de gasthuis-rekening van 1561, waar nog tinmiddelijk aalmoezen in uitgaaf voorkomen, het tegendeel is te
veronderstellen;
dat voorts de in art. 17 aan de stedelijke overheid voorgeschreven benoeming van personen, die o. a. naar de armen
onderzoek zouden doen , u eic in zijn quartier w , zeer waarschijnlijk in Leeuwarden al dadelijk is uitgevoerd en in alle
geval in 1554, toen de stedelijke verzorgers nog quartiermeesters heetten, reeds in werking was en dus lang vóór de
Kerkhervorming van 1580;
dat, wat betreft de in art. 26 aan de plaatselijke overheid
verleende magt om nieuwe statuten te maken (waarop de
geintimeerde zich heeft beroepen); deze magt in dit artikel
èn uit den aard der zaak èn door de uitdrukking: N tot welvaart enz. van de voorz. charitate ^i, beperkt is tot het onderwerp des edicts, de huisarmen namelijk , en zich geenszins
uitstrekt tot de gasthuizen als zoodanig en dezer bewoners;
dat overigens dit Keizerlijk edict, nadat de instelling zelve
der burgerlijke armvoogdijen er te Leeuwarden, immers
hoogst vermoedelijk, uit was ontstaan, overigens al spoedig
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buiten observantie is gebleven of geraakt , is zeer te
denken ;
dat toch in April 1598 het Hof van Friesland (Chb. IV ,
983) onder anderen vertoonde , dat door verandering van den
staat der regering en anderzins vele der placaten , ten tijde
van Zijne Keizerlijke Majesteit en Koning PHILIPS hier te lande
gepubliceerd , met der daad waren te niet gedaan en ook
aangaande een groot deel derzelve getwijfeld werd , of ze
wel in viridi observantia waren geweest ;
dat hierop de Staten , blijkens hunne resolutie van 4 November 1602 , te vinden voor de lands-ordonn. van 1602 ,
hebben besloten , dat men alle placaten bijeen zou verzamelen
en tegen elkander vergelijken , het overtollige , v of wat nu
N geen gebruyck heeft, afsnijden enz. N ;
dat men nu van geheel het zoo uitgebreide uit vier en veertig
artikelen bestaande placaat van 7 October 1531 in de landsordonnantie van 1602 slechts drie artikels vindt overgenomen,
namelijk art. 4, over 't examen der notarissen (III, 1, 21)
art. 43, over godslastering (II, 16, 1-3) en van al de
zeventien artikelen over de armen, alleen art. 12, 't verbod
aan de armen om van de eene stad of dorp naar de andere
van woonplaats te veranderen (II, 8 , 1) ;
dat het niet gewaagd is hieruit af te leiden, dat al het
overige van het placaat met voordacht is weggelaten, omdat
het bf nooit was in gebruik geweest bf dit althans in 1602
niet meer was ;
dat in alle geval het zeker is, dat door vaak gemeld
placaat van 1531 aan 't stedelijk bestuur van Leeuwarden
geen regt van toezigt zelf, veelmin van regeling of bestuur
over het St. Anthony-gasthuis is gegeven ;
dat het gansch niet onwaarschijnlijk is , dat hetzelfde misbegrip van dit placaat, waarin men van de zijde van geintimeerde heeft verkeerd, ook in 1531 en 1532 heeft aanleiding
gegeven tot de medewerking van het stedelijk bestuur in de
beide vroeger gemelde proefbrieven, maar dat, wat hiervan

258
al of niet moge zijn , in allen geval deze beide enkele en op
zich zelf staande gevallen van vóór ruim drie eeuwen tegenover
zoo vele honderden , waarin de proefbrieven altijd anders,
zonder inmenging van het bestuur , zijn gesloten , wel niets
kunnen afdoen ;
dat het consent, door Burgemeester , Schepenen en Raad
in 1526 aan voogden gegeven , om een geschil met derden ,
hetwelk ten onderwerp had de vervreemding van vast goed,
in compromis te geven , als eene handeling van dat collegie,
qua Nedergeregt is te beschouwen , zoo als blijkens de sententie 's Hofs van Friesland van 19 Mei 1545 (p. 240 der
Justif. beschr. bij dagv.) de Raad van Leeuwarden toen N van
n oldts in possessie was om dierect te interponeren of consent
te geven op verkoopinge van landen en goeden , die anderH sins nijet en behoeven vercoft te worden N , eene bevoegdheid , die evenwel later bij het placaat van 29 Maart 1542
(Chb. II , 847), ook ten aanzien uitdrukkelijk van gasthuizen,
aan het Hof van Friesland was voorbehouden geworden ;
dat het bezit , waarin het gasthuis is gekomen van goederen van het St. Jacobs-gasthuis en van het Sacramentsgild, deszelfs zelfstandigheid en bijzondere natuur uit zich
zelf niet kon veranderen , en evenmin blijkt eenig regt aan
het stedelijk bestuur gegeven te hebben over het gasthuis;
dat het evenwel gansch niet onwaarschijnlijk is , dat de
usantie, die in 1582 is vermeld, volgens welke de voogden
voor den Raad rekening deden , door hem werden benoemd,
en zijne commissarissen bij de verhuringen hadden, uit het
in bezit krijgen dier goederen is ontsproten , en zich gereedelijk hieruit laat oplossen ;
dat de verpligtingen van het gasthuis om het Sacramentsaltaar te onderhouden in Oldehove, door het placaat van 31
Maart 1580 van zelfs is te niet gegaan , even als die omtrent
de kerke-diensten in St. Jacobs-kapel en in de kapel aan het
gesticht zelve;
dat van geene verpligting, die het gasthuis immer op zich
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genomen zon hebben , om huiszittende armen te onderhouden ,
is gebleken ;
dat de in de voorwaarden van overdragt der kloostergoederen van 1582, ten aanzien van het gasthuis , vermelde
gewoonten wel het kenmerk hebben van een ernstig toezigt,
maar niet van regeling en bestuur ;
dat bij de beoordeeling van het octrooi van 1582 niet
moet uit het oog verloren worden de toenmalige stand van
zaken ;
dat namelijk de magistraat zich in 1579 of 1580, schoon
bij accoord met de conventualen toch tegenover de Staten
van Friesland via facti had meester gemaakt van de in de stad
gevestigde vier kloosters met derzelver opkomsten , en geenszins konde geacht worden die te bezitten als eigendom , of
zelfs zonder gevaar van tot de overgave te worden verpligt;
dat toch bij de artt. 14 en 15 der Unie van Utrecht tot
die in-bezitneming aan den magistraat geenszins eenig regt
was gegeven;
dat het destijds eene strijdvraag was tusschen sommige
steden en de Staten, of de kloostergoederen voor iedere stad
in haar bijzonder of voor 't gemeene land zouden strekken;
dat het aanwenden derzelve ad pias causes een geschikt
middel was om, in dien tijd van onzekerheid van vele dingen in de regering des Lands, van den Hertog van ANJOU
eene ingewikkelde goedkeuring van de in-bezitneming te
krijgen, terwijl de stad uit die aanwending in haar eigen
midden van zelf, schoon middelijk , voordeel genoot;
dat deze beschouwing aan de vermeende vrijgevigheid van
den magistraat een ander aanzigt geeft dan wel daaraan is
toegekend;
dat nog in 1584 de Staten op den 17 October besloten ,
dat alle klooster-goederen zouden worden aangewend , onder
anderen ook tot vermeerdering en opbouwing van gasthuizen,
armhuizen, weeshuizen en andere armen, zoo in de steden
als ten platten lande (WncsEmuus, Chr. fol. 752) ;
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dat wel het quartier der steden , met den burgermeester
van Leeuwarden, Aedje Lamberts, aan 't hoofd , die resolutie
alleen onderteekende onder deze bijvoeging : Te verstaan
van de cloostergoederen die het landschap althans (alsnu)
' possideert ; . maar dat de drie land-quartieren en dus de
meerderheid , zonder voorbehoud teekcnde;
dat het dan ook de vraag zou geweest zijn , of deze resolutie den magistraat niet in de engte zou hebben gebragt ,
indien niet reeds kloostergoederen te Leeuwarden juist tot
sommige doeleinden , die in de resolutie waren opgenoemd,
ten behoeve namelijk van gasthuizen , weeshuizen en andere
armen , waren bestemd geworden;
dat overigens de bevestiging dezer overdragt door den
Hertog van ANJOU , aan de handeling tusschen de voogden
en den magistraat geenszins zoodanig karakter gaf , dat
beide partijen van de opgegeven voorwaarden met onderlinge toestemming niet zouden hebben mogen afwijken , of
dat de magistraat zijnerzijds dit niet zou hebben mogen
doen ;
dat het van de zijde van den heer des Lands alleen was
eene goedkeuring , dat deze kloostergoederen aldus van de
êêne doode hand in de andere overgingen en aldus werden
aangewend;
dat de magistraat zelf zijn regt tot afwijking ten duidelijkste al dadelijk in praktijk bragt, door de aan het weeshuis
ten deel gevallen goederen eerst bijna dertig jaren later en
onder gewijzigde voorwaarden en door de voor de huisarmen
bestemde goederen in het geheel niet uit te keeren ;
dat men de vermelding der usantiën van het gasthuis in
1582 op tweeërlei wijze kan opvatten, hetzij namelijk als
enunciatie tegenover dat gesticht en alleen dienende tot de
stipulatie tegenover het weeshuis en de armvoogden, of ook
als bedoelende stipulatie tegen het gasthuis;
dat evenwel deze laatste bedoeling niet stellig in de gebezigde bewoordingen ligt en de magistraat als stipulator ,
M.

N

I
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om ook het gasthuis door deze acte te verbinden boven de
reeds bestaande gewoonte , zich duidelijker had moeten uitdrukken , (I. 39 D. de pactis (2 , 14) , I. 172 pr. D. de
R. 1. (50, 17), I.26 D. de rebus dubiis (34, 5), I. 38, § 18,
D. de V. 0. (45 , 1), I. 99 preodem, I, 21 1). de contrati.
empt. (18, 1);
dat nu eene dergelijke gewoonte door ee ri e afwijkende of
tegenovergestelde gewoonte kon worden vernietigd of gewijzigd , 'en dat dit zoo ten aanzien der verhuringen voor 's Raads
commissarissen , als voor zoover de wijze van benoeming der
voogden door den Raad, of de wijze van het doen der rekening voor den Raad , mogten geacht worden in de 17de of
18de eeuw een of beiden veranderd te zijn , ook ten aanzien
dezer benoeming en rekening het geval is geworden;
dat zelfs , indien men de acte van 1582 wilde opvatten , in
den zin eener stipulatie tegen het gasthuis van verpligtenden
voortduur dier usantiën , dan nog ook van deze stipulatie door
den stipulator kon worden afgezien , en dat eene, eene eeuw of
ook slechts eene halve eeuw geduurd hebbende berusting van en
goedkeuring door den magistraat in er van afwijkende handelingen, allezins voor zoodanig afzien kan en moet gelden ;
dat dus het octrooi van 1582 ook aan den geintimeerde
niet te stade komt;
dat het reeds hiervoren is gebleken, dat de pretense ordonnantie van den Raad vau 1578 geheel onbewezen is en in
alle geval nimmer, voor zooveel bekend, zou hebben gewerkt,
zoodat dit stuk van geen invloed in dit geding kan zijn ;
dat tot het vaststellen der instructie van 1801 de toenmalige Regering niet geregtigd was; dat ze dit ook eigenlijk
niet heeft gedaan, maar ze aan de aanneming der voogden,
en te vergeefs heeft onderworpen en dat de hoogste magt in
den Staat deze beproeving tot magt-erlanging over het gasthuis zeer te regt alstoen heeft buiten effect gesteld;
dat tot het vaststellen van de commissie van 1853 de toenmalige Raad evenmin het regt had; dat de voogden zich tegen
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deze poging tot eigen rigting in 'den loop van het toen reeds
hangend geschil geheel strijdig met den regel : N quod pendente
lite nihil sit innovandum u te regt hebben verzet , en dat deze
commissie dan ook geheel buiten werking is gebleven ;
dat hiermede is bevonden , dat geen der drie als regelingen
van den Raad opgegeven stukken van 1578, 1801 en 1853
als zoodanig kunnen in aanmerking komen ;
dat daarentegen het gasthuis in de 15de eeuw door eerre
vereeniging van bijzondere personen is gesticht en geregeld,
en door middel van voogden bestuurd;
dat deze voogden waren bijzondere personen , en dat zij
deze hoedanigheid van bijzondere personen niet zijn gebleken
ooit te hebben verloren , en mitsdien nog heden als zoodanig
moeten worden beschouwd;
dat deze voogden in 1789 de instelling der proveniers bij
vernieuwing en in 1843 de instelling der acht gratis•kamers
enz. voor het eerst , beiden geheel eigenmagtig hebben geregeld;
dat van geene daden van bestuur door de Regering der stad
Leeuwarden over het gasthuis is gebleken , en evenmin van
zoodanige daden door voogden uit naam of van wege die
Regering gedaan ;
dat daarentegen genoegzaam is gebleken , dat de voogden
als bijzondere personen en niet van wege de stedelijke overheid het gesticht van oudsher tot heden toe hebben bestuurd;
dat dit een en ander, zoowel wat regeling als wat bestuur
betreft, reeds van ouds zoo is geweest en met name tijdens
de invoering der armenwet op den 1 September 1854 nog
het geval was;
dat, al ware het een of ander vroeger anders geweest (des
neen), dan nog het laatste alleen, de toestand, die op den 1
September 1854 was aanwezig , in deze alles afdoende zou zijn;
dat die toestand bovendien is gebleken niet een bloot feit
te zijn, maar op het regt te zijn gegrond;
dat die toestand toen, overeenkomstig het vroeger aangenomene , zoodanig was, dat de voogden als bijzondere per-
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sonen het gesticht regelden en bestuurden , maar dat zij,
eerst krachtens het stedelijk reglement van 1824, en later
de gemeentewet , door den Raad waren benoemd , en dat ,
krachtens aloud gebruik , de toen laatst gesloten rekening ,
die over 1850, tusschen den rentmeester en mede-voogd , als
rendant ter eenre , en de drie overige voogden als gerendeerden , ter andere zijde , ten overstaan van Burgemeester
en Wethouders der stad Leeuwarden was gedaan , gerekend
en gesloten ;
dat deze bemoeijing der Regering zich dus bepaalde tot
de uitoefening bloot van toezigt;
dat mitsdien hier niet aanwezig is eene door de burgerlijke
overheid geregelde en van harentwege bestuurde instelling;
dat het , nu al het vorenstaande als bewezen is aangenomen,
overbodig zou zijn te onderzoeken , op wie der partijen in
deze de bewijslast van deze of gene daadzaken of regten al
of niet zou hebben moeten rusten ;
dat op alle deze zoo feitelijke als regtsgronden aan de appelIanten het sub 2° van het tweede lid hunner conclusie , ten
aanzien van het gasthuis als instelling van weldadigheid in
den zin der armenwet gevraagde, thans almede zal behooren
te worden toegewezen; luidende deze conclusie als volgt:
dat het St. Anthony-gasthuis niet is eene gemeente-in,, stelling van weldadigheid in den zin van art. 2, lett, a,
ii der wet tot regeling van het armbestuur van den 28 Junij
1854 (Staatsblad n° 100); maar dat het:
,, 1°. als proveniers-huis in het geheel niet is eene instelling
van weldadigheid in den zin van genoemde wet, maar
H blootelijk eene instelling tot voorkoming van armoede ; en
2°. voor zooverre het is eene inrigting tot verschaffing van
,, kostelooze huisvesting aan acht onvermogende vrouwen of
,, weduwen, met Bene wekelijksche toelage in geld en dertig
ton turf tegen den winter, alsmede voor zoover betreft,
,, dat dagelijks acht behoeftige vrouwen een maaltijd uit- de
,, keuken van het gesticht erlangen , hetzelve is eene instelling
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N van weldadigheid in den zin van lett. c. van gemeld wets. artikel ; met verwijzing van de gemeente Leeuwarden n
» den persoon van den gedaagde in de kosten dezer procedure.»

NB. De Hooge Raad heeft het hier omschreven Arrest van het
Hof van Friesland, op 8 Februarij 1861 in cassatie bevestigd.
2

Februarij 1860, n°. 78.

Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 21 Januarij 1860, n°. 197, 7 0 afd. , betreffende
een request van Burgemeester en Wethouders van A. , houdende
verzoek dat door Ons worde beslist in het geschil over het
domicilie van onderstand van B., weduwe van ....... ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 31 Januarij ll.,
no . 1);
Gezien de wetten van den 28 November 1&18 (Staatsblad
n°. 40) en den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Overwegende , dat de genoemde vrouw gedurende eene reeks
van jaren en ook in ,den loop der vijftien maanden , laatst
voorafgegaan aan het in werking treden der voormelde wet ,
uit armenfondsen is ondersteund ; waaruit volgt , dat zij valt in
de toepassing van art. 36 dier wet , en dat , vermits zij ook
na dat in werking treden geen vijftien maanden of langer buiten
genot van dien onderstand is geweest , zij nog niet verkeert in
het geval in het laatste gedeelte van dat wetsartikel vermeld ,
en mitsdien alsnog domicilie van onderstand heeft ter plaatse
waar zij dit op den 1 September 1854 had ;
Overwegende, dat het dus alleen de vraag geldt, waar zij
vóór dat tijdstip volgens de bepalingen der toen nog in werking
zijnde wet van den 28 November 1818 (Staatsblad no. 40) domicilie van onderstand had :
Overwegende, dat aan B. , den 14 Maart 1803 en dus na haar
in November 1802 te A. gesloten huwelijk , eene akte van indemniteit is afgegeven door armmeesteren van het toenmalig
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vereenigd R. K. armbestuur van C. en D. , en dat , overeenkomstig de , voor de toepassing der wet van den 28 November
1818, nopens de kracht en de werking van dergelijke akten.
gevolgde beginselen , die akten regelden het domicilie van onderstand der daarin vermelde personen;
Overwegende , dat voor zooveel die regeling met opzigt tot
B. betreft , in de eerste plaats de vraag in aanmerking komt,
ter oorzake waarvan de gemelde akte van indemniteit in der
tijd aan haar door het toenmalig gecombineerd R. K. armbestuur van C. en D. is afgegeven ;
Overwegende , dat vroeger zoodanige akten in het algemeen
werden afgegeven aan personen geboren ter plaatse waar die
afgifte geschiedde , en ter zake dier geboorte ; dat met het oog
hierop , moet worden aangenomen , dat in casu de akte alleen
aan B. is afgegeven omdat zij in eene der beide gemeenten C.
of D. is geboren , en dat , vermits die gemeenten , tijdens de
afgifte der akte , voor de R. K. armverzorging met elkander
waren vereenigd, het blijkbaar alleen daaraan is toe te schrijven,
dat die akte door het toen vereenigd R. K. armbestuur van C.
en D. is afgegeven ;
Overwegende, dat op grond hiervan , na de in 1849 plaats
gehad hebbende scheiding van dat vereenigd armhestuur, uit de
akte, voor zooveel de regeling van het domicilie van onderstand
van B. betreft, regtvaardiglijk voor die der beide gemeenten ,
waarin zij niet is geboren, geene verpligting meer kan worden
afgeleid, maar alleen haar geboorteplaats kan worden beschouwd
als het domicilie van onderstand dat zij op 1 September 1854
had en alsnog heeft behouden ;
Overwegende, dat zij blijkens de aanteekening in het doopen trouwboek der R, K. gemeente van C. en D. , dat in de
laatstgemelde gemeente berust, den 30 Mei 1778 is gedoopt ;
dat in dat jaar voor die R. K. gemeente slechts eene kerk en
wel te D. bestond , zoo als ook nu nog het geval is , en dat
die vrouw dus moet geacht worden in die kerk te zijn gedoopt;
45
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dat D. ook in hare huwelijks-akte als hare geboorteplaats wordt
vermeld ; dat zij zelve herhaaldelijk heeft verklaard te D. te
zijn geboren, met aanwijzing der woning , waarin zij met hare
ouders in haar vroege jeugd te D. heeft gewoond , terwijl zij
heeft verzekerd meermalen van die ouders te hebben vernomen,
dat hare geboorte ook in die woning zou hebben plaats gehad;
Overwegende, dat wel te D. is beweerd , dat zij niet aldaar.
maar te C. zou zijn geboren , maar dat uit het tot staving
daarvan aangevoerde geenszins het bewijs kan worden ontleend,
dat ,die geboorte te C. en niet te D. is voorgevallen of dat zij
elders zou zijn geboren dan waar zij is gedoopt ;
Overwegende , dat de plaats waar iemand is gedoopt , in den
regel ook die is zijner geboorte , en mitsdien voor de toepassing
der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) steeds
voor de geboorteplaats werd gehouden , wanneer niet van de
geboorte elders bleek ;
Overwegende, dat B. dientengevolge beschouwd moet worden
te D. te zijn geboren, welke gemeente mitsdien ook ter zake
dier geboorte, krachtens de voormelde akte is het domicilie van
onderstand dat zij op den i September 1854 had en sedert heeft
behouden.
Hebben goedgevonden en verstaan , te verklaren :
dat D. is het domicilie van onderstand van B. , weduwe
van
En is Onze voornoemde Minister belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
3 Februarij 1860.
Arrest van den bogen Raad , waarbij is aangenomen :
dat bij art. 218 van het Keizerlijk decreet van den 18 October
1810 de in de Hollandsche Departementen bestaande tienden
en derhalve ook de novale tienden , zijn gehandhaafd;
dat deze tienden later niet zijn afgeschaft , en de novale tien
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den niet zijn vervallen ten gevolge van art. 2 van het Keizerlijk
decreet van den 22 Januarij 1813;
dat , aannemende dat dit decreet in het algemeen ook betreft
de novale tienden , en dat het niet op Bene wettige wijze is
ingetrokken door het besluit van den Souvereinen Vorst , van
den 22 October 1814 (Staatsblad n°. 103) , dan nog vast staat,
dat het alleen heeft willen regelen den aard , den afkoop en
de waardering der bestaande tienden en bepaaldelijk het bij
art. 530 van het Code Napoleon aangenomen beginsel van
afkoopbaarheid ook op de bestaande tienden heeft willen toepassen ;
dat derhalve de strekking van dit decreet niet is de afschaffing
van eenig bestaand tiendregt;
dat de stilzwijgende afschaffing citer tienden ook niet volgt
uit de beperkende woorden van art. 2 van dat decreet : « les
« terres qui, dans le cours des (rente années antérieures a la
«promulgation du présent décret, ont did sujettes a la dime; n
dat , vooral blijkens het slot van het artikel, de eenige strekking daarvan is geweest, bevorens bestaan hebbende , doch
door verzuim van den geregtigde in de laatste dertig jaren niet
geheven tienden (waaronder de novalen niet kunnen zijn begrepen) te beschouwen als door verjaring vervallen. (Zie Arrest
9 Februarij 1847 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 270-272
van den Achtsten Jaargang van dit Handboekje, alsmede Vonnis
10 Junij 1856.)

3 Februarij 1860.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is aangenomen :
dat, onder vigeur der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40), geen zoodanige van de gemeente onafhankelijke
zelfstandigheid aan de destijds, onder de benaming van burgerlijke
of algemeene armbesturen, in sommige gemeenten bestaande
conimissien of eollegien is toegekend, dat, ter zake van hetgeen
door deze tot onderstand van behoeftigen, in het geval bij art.
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13 dier wet voorzien, is uitgegeven, geen terugvordering door
de gemeente , krachtens het bij gemeld artikel haar toekomend
regt van verhaal , zou kunnen worden ingesteld ;
dat veeleer het tegendeel uit den inhoud van dit artikel volgt;
dat daarbij toch in het aldaar genoemde geval de verpligting
om uit den algemeenen onderstand hulp te verleenen , behoudens regt van verhaal , niet aan de in eene gemeente met de
administratie van den algemeenen onderstand belaste commission
of collegien, maar alleen aan de gemeente is opgelegd, hetgeen
noodzakelijk de stelling van den wetgever medebrengt , dat de
beschikking over den algemeenen onderstand, ook daar waar
die door commissi6n of collegien werd beheerd, aan de gemeente
behoorde , en die commission of collegit?n mitsdien niet anders
konden worden aangemerkt dan als aan de gemeente ondergeschikt en als namens dezelve beheerende ; zoodat, al mogen
ook de gelden , die in het bij gemeld artikel bedoelde geval tot
onderstand hebben gestrekt , door zoodanige administratie, in
d ze het burgerlijk armbestuur, facto zijn uitgegeven , het niet
te min de gemeente is, die geacht moet worden hulp te
hebben verleend en dus ook het regt van verhaal te kunnen
uitoefenen.
Nota. De in dit arrest besproken regtsvraag is vroeger in verschillenden zin beslist, (zie, onder anderen, Vonnis van de
Regtbank te Leeuwarden van den 16 Februarij 1841 en
Arrest van het Hof in Friesland van den 12 Januarij 1842.)
Volgens de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100)
zijn de burgerlijke armbesturen thans als zelfstandige zedelijke
ligchamen bevoegd om burgerlijke handelingen aan te gaan,
behoudens de vdórafgaande goedkeuring of magtiging van
Gedeputeerde Staten in die gevallen , welke de palen van
gewoon beheer te buiten gaan en in de artt. 14-19 dier
wet worden opgenoemd.
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5 Februarij 1860 , n o. 42.
Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken
van den 4 Februarij 1860, n°. 528, kabinet;
Gelet op art. 12 der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) , houdende , dat er tot opleiding van onderwijzers
ten minste twee Rijks kweekscholen zijn ;
Gezien het Koninklijk besluit, van den 31 Mei 1816, n°. 61,
houdende , dat er eene kweekschool van onderwijzers te Haarlem zal worden gevestigd ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
1°. Met het einde der maand Julij aanstaande op te heffen
de voornoemde Rijks kweekschool van onderwijzers te
Haarlem en tegen dat tijdstip den Heer G. H. Geerligs,
tijdelijk Directeur van en onderwijzer bij die inrigting
op zijn verzoek te verleenen een eervol ontslag uit zijne
betrekkingen bij de kweekschool, onder dankbetuiging
voor de goede diensten door hem als zoodanig bewezen ;
2°. Te bepalen , dat er drie Rijks kweekscholen van onderwijzers zullen worden opgerigt , te vestigen te 's Hertogenbosch, Haarlem en Groningen ;
3°. Tot Directeuren dier kweekscholen te benoemen : enz.
ieder op eene jaarwedde van twee duizend gulden (f 2000),
benevens genot van vrije woning, vuur en licht; een en ander
in te gaan op het nader door Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken te bepalen tijdstip.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden
aan de Algemeene Rekenkamer.
9 Februarij 1860 , n°. 50.
Besluit , hoofdzakelijk luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
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Zaken, betreffende een request van Burgemeester en Wethouders
van L. , houdende verzoek , dat door Ons worde beslist ; in
welke der beide gemeenten 0. of H. het domicilie van onder stand is gevestigd van H. K.
Den Raad van State gehoord enz. ;
Gezien de wet tot regeling van het armbestuur ;
Overwegende , dat te 0. is erkend , dat de genoemde persoon
aldaar is geboren , doch in dat gedeelte dier gemeente, dat
vroeger tot H. heeft behoord ;
Overwegende , dat te 0. wordt beweerd , dat hij domicilie
van onderstand zou hebben hij de Hervormde diakonie te HL
op grond eener , bij Koninklijk besluit van den enz. goedgekeurde overeenkomst, aangegaan tusschen het gemeente-bestuur
van 0. en de Hervormde diakonie te H., ter zake van de ondersteuning der armen , van het voormalig schoutambt H., dat in
1818 met de burgerlijke gemeente 0. is vereenigd ;
Overwegende, dat ,er bij de aanwijzing van het domicilie van
onderstand van armen , volgens de wet alleen sprake kan zijn
van de burgerlijke gemeente, in welke dat domicilie is gevestigd;
dat daarenboven de voormelde overeenkomst alleen handelt over
verpligtingen, door de Hervormde diakonie te H. op zich genomen,
ten aanzien der armen , die hun burgerlijk domicilie van onderstand hebben in het voormelde gedeelte der gemeente 0. ; dat
mitsdien die overeenkomst geen invloed kan uitoefenen op de
regeling van hun domicilie van onderstand , welke regeling niet
anders kan plaats hebben dan volgens de bepalingen der aangehaalde wet en dat het gemeente-bestuur van 0. , indien het
van oordeel is , dat ,de Hervormde diakonie te H. krachtens de
voormelde overeenkomst jegens hem gehouden is te voorzien in
de uitgaven door de ondersteuning van H. K. veroorzaakt
overeenkomstig het derde lid van art. 46 der wet tot regeling
van het armbestuur , des geraden zijne regten dienaangaande
op die diakonie kan doen gelden.
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren, dat 0. is het
domicilie van onderstand tan H. K.
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11 Februarij 1860, n °i 176.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Door een der heeren Commissarissen des Konings is mijne
aandacht gevestigd op door hem bevonden gebreken in eenige
op zijne rondreizen bezochte weeshuizen, voornamelijk bestaande
in de bekrompenheid der daarvoor bestemde gebouwen in het
algemeen , en in het feit , dat op de slaapzalen, meest gewone
vertrekken en dikwijls afgesloten gedeelten van den zolder,
soms 20 of meerdere jongens of meisjes, of ook wel jongens
en meisjes , zonder behoorlijk opzigt, zijn vereenigd; dat gewoonlijk twee of soms ook wel drie jongelieden, zelfs van 15
tot 20 jaren ,,,,oud , in dezelfde krib of bedstede slapen, terwijl
er zelfs niet altijd gelegenheid zou zijn , om , bij ziekte of ongesteldheid, de lijders elders te plaatsen en deze alsdan met de
gezonden in dezelfde slaapstede blijven.
Het behoeft geen betoog , dat zulke gebreken in het belang
der zedelijkheid en der gezondheid van de verpleegden, allezins
afkeuring verdienen.
De pogingen door den bedoelden Staatsambtenaar aangewend,
om in dien gebrekkigen staat van zaken zooveel mogelijk verbetering te doen brengen, zijn aanvankelijk niet geheel zonder
vrucht gebleven, en hebben hier en daar reeds eenige voorzieningen ten gevolge gehad.
Het is niet onwaarschijnlijk , dat soortgelijke gebreken ook
in weeshuizen in andere provincien bestaan.
Ik heb daarom gemeend de aandacht der onderscheidene col
legien van Gedeputeerde Staten, bij deze, op dit onderwerp te
moeten vestigen.
Volgens art. 8 der wet ,op het armbestuur , zijn de weeshuizen 9 behoorende tot de instellingen onder lift. A en D van
art. 2 dier wet vermeld, onderworpen aan het toezigt van het
gemeentebestuur.
Dientengevolge heb ik de eer U in overweging te geven, de
besturen der gemeenten, in welke zich zoodanige gestichten
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bevinden, hetgeen slechts in een betrekkelijk klein getal gemeenten het geval is, op de aangewezen gebreken opmerkzaam
te maken, met aanbeveling om na te gaan, of en, zoo ja, welke
gebreken in die gestichten ten hunnent bestaan , en om over
het wegnemen daarvan met bestuurderen dier instellingen in
overleg te treden.
Voor zooveel de weeshuizen betreft, die onder het beheer van
kerkelijke besturen staan, heb ik de aandacht van mijne ambtgenooten voor de Zaken der Eerediensten op het onderwerp
ingeroepen.
Het zal mij aangenaam zijn, ten bekwamen tijde. mededeeling
te ontvangen van hetgeen ter uwer kennis zal komen , nopens
den uitslag van het gevolg , dat door U aan dezen zal worden
gegeven. (Zie Circulaire 27 Februarij 1860, n°. 13/455.)
12 Februarij 1860, no. 51.

Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 30 Januarij 1860, n°. 245 (7de afd.), betreffende
een geschil over het domicilie van onderstand van A;
Den Raad van State gehoord (advies van den 10 dezer n°. 5);
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);
Overwegende, dat de genoemde persoon den 25 December
1832 te B is geboren, dat zijn vader destijds in dienst was als
kanonnier bij de vierde batterij van het korps rijdende artillerie,
en dat, volgens opgaaf van het Departement van Oorlog , die
batterij van den 15 Junij 1832 tot den 15 October 1833 , en
dus gedurende een jaar en vier maanden , in welk tijdvak de
geboorte van A. plaats had, te B. is gekantonneerd geweest ,
terwijl de staf van dit corps te C. gestationeerd was.
0., dat de plaats waar de staf of het dep8t van een militair
corps is gevestigd, feitelijk niet is en in den zin der voormelde
wet ook niet kan zijn de garnizoensplaats van al de manschappen
tot dat corps behoorende, daar meermalen aanzienlijke gedeelten
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dier corpsen elders dan waar zich de staf of het depot daarvan
bevindt, garnizoen houden.
0., dat in dezen stand der zaak , B. ook voor de toepassing
der aangehaalde wét, in elk geval voor de geboorteplaats van
A. moet worden gehouden, om het even of het verblijf in kantonnement van zijnen vader, tijdens welk verblijf zijne geboorteplaats had , al dan niet gelijk staat met het garnizoen houden
in het tweede lid van art. 28 der wet bedoeld , daar in het
eerste geval dat tweede lid en in het laatste geval het zesde
lid van dat wetsartikel op B. behoort te worden toegepast;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren :
Dat B. is het domicilie van onderstand van A.
En is onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
14 Februarij 1860, n°. 162.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken luidende :
Naar aanleiding ee ri er aan mij gerigte vraag , ten gevolge
der circulaire van mijnen ambtsvoorganger van den 8 Maart
1849 , no. 126 , 7° afd. , heb ik de eer U Hoog Edel Gestrenge,
bij deze te melden , dat die circulaire , ten gevolge der onlangs
plaats gehad hebbende veranderingen met opzigt tot de Maatschappij van Weldadigheid, voor vervallen kan worden gehouden , en dat ik, voor bet geval, dat het tegenwoordig bestuur
dier Maatschappij in een of ander opzigt in het belang dier
instelling, uwe medewerking mogt inroepen, gaarne, even als
ten aanzien van gelijke aanvragen ten aanzien van andere instellingen , aan wier bestuur en beheer de Regering geheel vreemd
is , aan u overlaat , daaraan zoodanig gevolg te geven als U
Hoog Edel Gestrenge zal meenen te behooren, met inachtneming
evenwel , dat in ieder geval door u zorgvuldig alles worde
vermeden , waaruit , door wie ook , zou kunnen worden afgeleid, dat er tussehen de Regering en die Maatschappij eeniger-
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Itande andere betrekking zou bestaan dan het geval is ten opzigte
van elke andere vereeniging , die, bloot op grond der wet van
den 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32), als regtspersoon is erkend.
(Zie Besluiten 15 Februarij 1860, n°. 53 en 14 April 1860,
a°. 50.)
14 Februarij 1860.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is beslist , dat het
eene onderscheiding buiten de wet is, dat het eenmaal vragen,
op eenige plaats, van een bepaald voorwerp, in den geest der
wet geen bedelarij zoude daarstellen ; en dat mitsdien het binnentreden , zonder verlof, in iemands woning otti wat wit brood
voor een kind te vragen , strafbaar is , omdat in art. 276 van
het code pénal , hetwelk in verband moet worden beschouwd
met art. 274 , nu vervangen door art. 19 der wet van den 29
Junij 1854 (Staatsblad n°. 102), geen melding gemaakt wordt ,
zoo als in art. 275, van hen, die hun werk van bedelen maken,
die er eene gewoonte van maken , en dus niet vordert het herhaaldelijk bedelen om het feit straf baar te doen zijn.

Nota. Bij arresten van 26 September en 7 November 1854 heeft
de Hooge Raad aangenomen, dat, volgens art. 274 van het
code penal, waarmede ten deze geheel overeenstemt art. 19
der wet van den 29 Junij 1854 (Staatsblad n°.102) elke daad
van bedelarij strafbaar is in eene plaats, voor welke bene
openbare inrigting tot voorkoming van bedelarij bestaat, en
dat, volgens art. 275, alleen dan eene gewoonte om te
bedelen, en alzoo het herhaaldelijk bedelen, gevorderd wordt,
om het feit strafbaar te doen zijn, wanneer in de plaatsen
waar gebedeld is , zoodanige inrigting niet bestaat.
Gelijksoortige uitspraak , omtrent de strafbaarheid van het
slechts éénmaal bedelen, heeft de Hooge Raad onder anderen
ook gedaan bij arresten van 30 October 1849 en 21 November 1854.
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14

Februarij 1860.

Vonnis van den Kanton-regter te Dordrecht , waarbij , onder
anderen , is beslist:
dat eene vereeniging van personen tot uitoefening van godsdienstige begrippen , onder de benaming van de Gereformeerde
gemeente onder het Kruis te Dordrecht , als regtspersoon bestaanbaar is , ingeval zij gevestigd was , vóór dat de wet op de
vereeniging van den 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) bestond,
en derhalve moet beoordeeld worden naar de vroegere wetten ;
dat bij art. 1690 Burgerlijk Wetboek, als zedelijk ligchaam
en dus als regtspersonen worden erkend de vereenigingen van
personen , die tot een bepaald oogmerk , niet strijdig met de
wetten of met de goede zeden , zijn zamengesleld ;
dat de Gereformeerde gemeente onder het Kruis te Dordrecht
is eene vereeniging van personen , opgerigt tot gemeenschappelijke godsdienst, overeenkomstig hunne godsdienstige begrippen
dat dit doel noch met het Koninklijk besluit van den 9 Januarij 1841 (Staatsblad n°. 2), noch met de Grondwet van 1848
in strijd is , maar integendeel als geoorloofd moet worden aangemerkt ;
dat voorschreven Koninklijk besluit de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek geenszins kon afschaffen of wijzigen , en
dat besluit dan ook alleen moet worden beschouwd als behelzende maatregelen van politie en regelende de voorwaarden ,
waarvan het bestaan eener vereeniging van personen als Kerkgenootschap afhankelijk is, maar niet als bevattende bepalingen
van burgerlijk regt , waarvan het bestaan eener vereeniging van
personen als regtspersoon afhankelijk zonde zijn ;
dat de vereeniging van personen , onder den naam van Gereformeerde gemeente onder het Kruis te Dordrecht, mitsdien als
regtspersoon moet worden beschouwd. (Zie Arrest 5 Januarij
1860 en Vonnis 20 Maart 1860.)
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15 Februarij 1860 , n °, 53.
Besluit , waarbij aan de Maatschappij van Weldadigheid vrijdom van briefport wordt verleend voor de correspondentie,
welke, onder de gewone voorzorgen van kruisband en contreseing , gevoerd wordt tusschen de commissarissen, uitmakende
het hoofdbestuur dier Maatschappij , onderling; alsmede tusschen
de genoemde commissarissen , ter eene, en de besturen van de
afdeelingen der maatschappij, mitsgaders den directeur der koloniën ter andere zijde. (Zie Besluit 14 April 1880, n e. 50.)
21 Februari] 1860, n°. 89.
Besluit , waarbij het door den Heer Mr. J. W. van Romunde,
Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, aan.
geboden ontslag , wordt aangenomen , onder dankzegging voor
de vele en gewigtige diensten door hem aan den Koning en den
lande bewezen en met bepaling dat hij het bestuur van zijn
Departement zal blijven waarnemen tot dat door den Koning
in zijne vervanging zal zijn voorzien. (Zie Besluit 22 Februarij,
1860 , n°. 85.)
Nota. Mr..J. W. van Romunde, was bij besluit van den 1
Augustus 1856, r,°. 65, tot voorschreven betrekking benoemd
geworden. Hij is op den 4 Maart 1860 overleden.
22 Februarij 1860 , no. 85.
Besluit, waarbij de Heer Mr. J. A. Mutsaers, Lid van den
Raad van State , wordt benoemd tot Minister voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst , met ingang van den 23
Februarij 1860. (Zie Besluiten 23 Junij 1856, n°. 48 en 12 Maart
1861, no . 47.)
Nota. De heer Mr. J. A. Mutsaers, is den 12 Maart 1861
eervol ontslagen als Minister en den 29 daaraanvolgende
wederom tot lid van den Raad van State benoemd.
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22 Februarij 1860, n °. 139.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Blijkens uw schrijven van den 19 October jl., n°. 3712'2387
3de afd. , is in de weinige gevallen, waarin voor alsnog in
Overijssel de toepassing van art. 69 der wet op het lager onder..
wijs noodig was , niet als regel aangenomen om , bij de berekening der door de onderwijzers genoten inkomsten , eene
zekere som, wegens het gemis van eene vrije woning, in mindering te brengen.
Het vraagstuk , in hoeverre zoodanige aftrek geacht kan worden
in de bedoeling van den wetgever te hebben gelegen, is onlangs
opzettelijk door mij overwogen , ook in verband met de beschouwingen dienaangaande van uwe ambtgenooten in de onderscheidene provincien.
De uitslag daarvan is, dat gemelde vraag, mijns inziens, bevestigend is te beantwoorden, zoo als ook over het algemeen
door uwe amblgenooten is begrepen. Uit dien hoofde meen ik
u dan ook te moeten verzoeken te zorgen, dat eventueel in dien
zin warde te werk gegaan.
De gronden, die mij geleid hebben tot het aannemen van het
boven vermelde gevoelen , komen hoofdzakelijk neder op het
navolgende :
Vooreerst schijnt men met grond ie kunnen beweren , dat
onder inkomsten begrepen moet worden al hetgeen aan geldswaarde door den onderwijzer in deze zijne betrekking is genoten,
waartoe ongetwijfeld , bij genot van vrije woning , de huurwaarde van het huis en den tuin behoort ; terwijl daarentegen
het gemis van zoodanige woning geldelijke opoffering vordert,
waaruit van zelf schijnt te volgen, dat het genot of gemis eener
vrije woning bij de berekening der inkomsten niet buiten aanmerking kan worden gelaten.
Ten tweede. Al ware het ook dat men niet konde toegeven ,
dat in den zin van art. 69 , in verband met art. 19 der ,wet ,
het genot van, vrije woning niet onder de inkomsten kan ,ge-
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rekenti worden te behooren, dan ligt het toch in den aard der
zaak, dat het gemis in tegenstelling van het genot daarvan moet
beschouwd worden als een last op de inkomsten, omdat daaruit
moet worden gekweten eene zekere som voor huishuur, met
welke som alzoo die inkomsten werkelijk worden verminderd.
Bij zoodanige vermindering blijft de verhouding bestaan tusschen
hem die eene vrije woning bezat en hem welke die niet bezat.
Bij eene tegenovergestelde handelwijze zoude die verhouding
worden verbroken, hetgeen de wetgever niet kan gewild hebben.
Ten derde. Het voren ontwikkeld gevoelen schijnt overeen te
komen met den geest der wet. Volgens art. 19 moet bij gemis
van vrije woning aan den onderwijzer deswege vergoeding
worden gegeven.
De wetgever, die alzoo hier in het gemis van vrije woning
aanleiding vindt tot het verleenen van vergoeding, moet ook
naar dat beginsel hebben bedoeld , dat ook bij de toepassing
van art. 69 der wet, wegens gemis van vrije woning, de inkomsten met erne zekere som worden verminderd.
27 Februarij 1860, no . 13/455.

Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst aan de Kerkvoogden der Nederlandsche
bisdommen , luidende:
Bij het Departement van Binnenlandsche Zaken zijn zeer afkeurenswaardige gebreken bekend geworden, welke worden
aangetroffen in eenige weeshuizen.
Dit heeft aanleiding gegeven, dat de Minister van voornoemd
Departement de hiernevens in afschrift gevoegde circulaire, ge•
dagteekend den 11 dezer n°. 176 (zie hierboven bladz. 271), aan
de collegien van Gedeputeerde Staten der provincien heeft gerigt.
Daarvan is ook aan mijn Departement mededeeling geschied,
omdat onder de bedoelde weeshuizen zich ook de zoodanige
bevonden, die onder het beheer staan van kerkelijke armbesturen,
vallende in de termen van lett. b van art. 2 der armenwet.
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Uit dien hoofde is mijn Departement verzocht de aandacht
van U. H. Eerw. op dit gewigtig onderwerp te vestigen, met
uitnoodiging , om van Uwen kant wel te willen onderzoeken,
wat er zij van het al of niet bestaan van de gedachte gebreken
in de weeshuizen of gestichten, die tot de kerkelijke instellingen
van Uwe diocees behooren.
Ik twijfel niet, of U. H. Eerw. zal gereedelijk inzien van
hoeveel belang het is, dat goede zorg voor de zedelijkheid en
de gezondheid der in die huizen of gestichten verpleegde weezen
worde gedragen; waarom ik vertrouw, dat daaromtrent van
Uwe zijde de noodige maatregelen zullen worden genomen ter
voorziening in de gebreken , welke het in te stellen onderzoek
aan U. H. Eerw. mogt doen kennen.
28

Februarij 1860 , n°. 140.

Missive van den Minister van Binnenlandsch e Zaken, houdende
mededeeling, dat , na eene daaromtrent met het Departement
van Financien gevoerde briefwisseling, door zijne Majesteit is
beslist, dat de besluiten van de gemeenteraden tot uitgifte in
koop of huur, van grafruimten op de algemeene begraafplaatsen,
als zijnde een geheel eigenaardige beschikking over een gedeelte
dier begraafplaatsen, niet vallen in de termen van art. 194 der
gemeentewet.
Nota. De hier bedoelde beslissing is gegrond op de volgende
beschouwingen :
. Als overdragt van eigendom kan bezwaarlijk worden aan. gemerkt eene handeling watirdoor men op zeker grondstuk
een uiterst beperkt regt verkrijgt, waarvan men slechts tot een
a bepaald doel gebruik kan maken en hetwelk men verliest ,
zoodra de begraafplaats als zoodanig wordt opgeheven. In
N dat regt vindt men geen der kenmerken terug , die volgens
. art. 625 Burgerlijk Wetboek aan den eigendom verbon•
a den zijn.
w De vraag , die het hier geldt , staat in naauw verband
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met eene andere, of namelijk begraafplaatsen al dan niet
zaken in den handel zijn. Zijn zij het niet , dan kunnen zij
N met het oog op art. 1368 Burgerlijk Wetboek geen onderwerp van overeenkomst uitmaken. Deze vraag kan nu wel
• niet anders dan ontkennend beantwoord worden en de regterlijke magt heeft dan ook, wanneer haar die vraag werd voorn gelegd, haar in dien zin beslist. (1)
N De gemeentewet heeft in art. 194 blijkbaar alleen de
vervreemding dier goederen op het oog, welke de gemeente
« krachtens het privaatregt bezit. De publiek-regterlijke bezittingen vallen daar buiten. Ten aanzien van deze bepaalt
de wet in art. 230, dat zij niet kunnen worden vervreemd ,
bezwaard of verpand, dan nadat zij door een besluit van
N den Raad verklaard zijn niet meer ter openbare dienst beM stemd te wezen. Zoolang zij dus deze bestemming bezitten,
M houdt de wet ze voor buiten den handel en kunnen zij alzoo
ook geen onderwerp eener overeenkomst uitmaken.
w

4 Maart 1860 , n°. 35.
Besluit , luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 16 Februarij 1860, n-. 166, 7de afdeeling
betreffende een geschil over het domicilie van onderstand , van

(1) Dat begraafplaatsen, zoolang zij die bestemming niet verliezen, behooren
tot de zaken, die buiten den handel zijn, is, onder anderen, beslist bij Vonnis
van de Arrondissements-Regtbank te Deventer van den 10 December 1856. (Zie
Twaalfden Jaargang van dit Handboekje, bladz. 297, als ook Arrest 29 Junij 1860.)
Bij missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
van den 20 Augustus 1858 O. 6/1941 (zie Veertienden Jaargang van dit Handboekje,
bladz. 374) is verklaard, dat de afstand van grond op eene kerkelijke begraafplaats tot het aanleggen van een afgesloten familiegráf , geene overdragt van
EIGENDOM van een deel der BEGRAAFPLAATS kan le weeg brengen, mtser slechts
de bewilliging (concessie) bevat van het regt om in zeker gedeelte gronds der
begraafplaats, de lijken der familie, aan welke de grafruimte is uitgegeven,
met uitsluiting van anderen, te mogen begraven.
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het in November Il. met zijne moeder A., in de gevangenis te
B., opgenomen kind C.
De Raad van State gehoord (advies van den 2 dezer , n°. 2);
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);
Overwegende , dat hoewel uit de geboorte-akte van het genoemde kind blijkt, dat het den 17 Januarij 1858, te D. is
geboren uit A. , echter van de zijde van E. , waar de laatste is
geboren, wordt beweerd , dat er geen wettig bewijs zou bestaan,
dat het in die akte vermelde kind , door de moeder als het hare
is erkend , waaruit aldaar wordt afgeleid , dat het kind niet het
domicilie van onderstand zou volgen van de vrouw , die , hoewel
in de registers van den burgerlijken stand te D. als zoodanig
voorkomende, echter niet wettig bewezen zou zijn de moeder
te wezen ;
Overwegende, dat A. , op de aan haar deswege opzettelijk
gedane vragen, volmondig heeft erkend, dat het kind, hetwelk
zij bij hare opneming in de gevangenis te B. bij zich had ,
hetzelfde is , dat in de hierboven vermelde geboorte-akte voorkomt en dat zij daarvan de moeder is;
Overwegende , dat hierdoor, voor de toepassing der aangehaalde
wet, genoegzaam overtuigend blijkt , dat het kind , waarvan
hier sprake is , de zoon is van A. en dus haar domicilie van
onderstand, dat niet ,wordt betwist te E. gevestigd te zijn, volgt;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren : dat E. is het
domicilie van onderstand van den minderjarigen C.
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
20 Maart 1860.
Vonnis van den Kanton-regter te Dordrecht , waarbij de leden
van het kerkbestuur der Gereformeerde gemeente onder het Kruis
te Dordrecht niet-ontvankelijk worden verklaard in hunne vorderingen met veroordeeling , te zamen in privé, in de kosten ,
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en zulks uit aanmerking, dat de ouderlingen en diakenen,
waaruit de kerkeraad moet bestaan, niet is benoemd overeenkomstig de kerkordening en liturgische schriften in de Synode
van Dordrecht van 1618 en 1619, door bovengemelde gemeente
als haar Reglement aangenomen , namelijk door den kerkeraad
en de diakenen; maar integendeel door mansledematen der gemeente , in eerre vergadering bij meerderheid van stemmen ; —
zoodat deze benoeming is onwettig en de eischers de hoedanigheid, waarin zij optreden, niet kunnen geacht worden te bezitten. (Zie Vonnis 14 Februarij 1860.)
20 Maart 1860.
Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Heerenveen, waarbij
is beslist, dat de noodzakelijkheid van den openbaren arbeid op
Zon- en Feestdagen , volgens art. 1 der wet van den 1 Maart
1815 (Staatsblad n a. 21) niet aan de beslissing des regters, maar
aan die van het plaatselijk bestuur is onderworpen.
Nota. Bij vonnis van den Kanton-regter te Heerenveen van den

24 December 1859 , was de beklaagde van alle regtsvervolging ontslagen ter zake van het verrigten van openbaren
arbeid op Zondag, uit aanmerking dat de noodzakelijkheid
van dien arbeid bewezen was en het criterium van de overtreding der wet van den 1 Maart 1815 niet zoo zeer lag in
het verrigten van openbaren arbeid zonder toestemming, als
wel in het verrigten van openbaren arbeid zonder noodzakelijkheid.
De Regtbank heeft daarentegen in aanmerking genomen ,
dat art. 1 der voormelde wet met zoo vele woorden zegt, dat
op Zondagen in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen
plaats hebben, dan in geval van noodzakelijkheid , als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestemming
zal geven ; en dat uit die woorden volgt, dat, als de noodzakelijkheid gebleken is, de plaatselijke regering de toestem-
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ming zal geven en derhalve ook die noodzakelijkheid niet is
ter beoordeeling des regters, maar van het plaatselijk bestuur;
zoodat , eerst na die toestemming te hebben verkregen , het
geoorloofd is op Zondag openbaren arbeid te verrigten.
26 Maart 1860, n°. 81.
Resolutie van den Minister van Financien , houdende :
1 0. Artikel 7 der onder dagteekening van den 5 Mei 1847
vastgestelde voorschriften , ten aanzien der betalingsstukken
in acht te nemen, aan te vullen met de volgende bepalingen :
«Echter kunnen de beurzen of toelagen, toegekend aan
minderjarige kweekelingen bij 's Rijks kweekscholen, tot
opleiding van onderwijzers of bij de tot hetzelfde doel
van 's Rijkswege ingestelde normaallessen , worden uitbetaald op voldaanteekening van die kweekelingen zelven,
mits zulks Vooraf door hunnen vader of voogd, bij eene
op gezegeld papiergestelde verklaring, worde goedgekeurd.
« Die verklaring behoort vergezeld te zijn van de vereischte stukken , tot staving der hoedanigheid van de
onderteekenaars.
«Op de aantekeningen, door de Betaalmeesters van
deze verklaringen te houden, is art. 20 dezer voorschriften
niet toepasselijk,»
2,,. Aan de Betaalmeesters, onder mededeeling van het vorenstaande, te kennen te geven , dat de daarbij bedoelde
betalingen, tot en met die, welke in de maand April
aanstaande kunnen te doen zijn, zonder het aanwezig zijn
der voor het vervolg vereischte verklaringen, gekweten en
in uitgaaf gebragt kunnen worden, maar dat, waar dit
geval bestaat, of Zich reeds heeft voorgedaan, de verklaring
voor de latere betalingen zich tevens tot de reeds gekweten termijnen zal behooren uit te strekken. (Zie Resolutie 5 Mei 1847 en de daarbij geplaatste Nota op bladz.
288-289 van den Achtsten Jaargang van dit Handboekje.)
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3 April 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland, waarbij
is beslist, dat iemand, die in eene strafzaak gedagvaard is, om
getuigenis der waarheid af te leggen, en die, ofschoon niet behoorende tot de Doopsgezinde gemeente, godsdienstige bezwaren
verklaart te hebben tegen het afleggen van den eed, volstaan
kan met het afleggen der belofte van de waarheid te zullen
zeggen. (Zie Arrest 17 Maart 1846 en de daarbij geplaatste
Nota op bladz. 240-242 , van den Achtsten Jaargang van dit
Handboekje, alsmede Arrest 9 Junij 1846, op bladz. 247-248
van dienzelfden Jaargang. Arrest 17 Januarij 1854, op bladz. 299
van den Tienden Jaargang. Arrest 11 Maart 1856, op bladz. 181
van den Twaalfden Jaargang.)
Nota. De geïntimeerde , die wegens het niet afleggen van den
eed , door den Arrondissements•Regtbank te Leijden op den
10 Februarij 1860 tot boete, kosten en gijzeling veroordeeld
was , behoorde vroeger tot de Doopsgezinde gemeente , maar
had die in 1851 verlaten en was toen geworden lid der Christelijke Vereeniging van Vrienden der Waarheid. Hoezeer de
leden dier Vereeniging in het toedienen van den doop en het
afleggen van den eed geheel vrij zijn en hunne geloofsbelij•
denis zich daaromtrent niet uitlaat, verklaarde de geintimeerde
nogtans, dat zijne gezindheid omtrent den doop en het afleggen
van den eed, volkomen dezelfde was gebleven als ten tijde,
dat hij tot het Doopsgezinde kerkgenootschap behoorde.
De meening, dat het doen van den eed door het Evangelie
verboden was, is door de Katholijke Kerk veroordeeld, maar
door verschillende secten voorgestaan. De Pelagianen , de
Wallenzen, de Albigenzen, verschillende soorten van Doopsgezinden , de Rijnsburgers, de Kwakers kleefden deze meening
aan , maar de overige Protestanten verwierpen haar.
De verpligting, om in strafzaken den eed af te leggen, is
bij de wet niet afhankelijk gesteld van de godsdienstige over-
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tuigibg of begrippen van hen , die tot het geven van getuigenis geroepen zijn; maar er is alleen voorgeschreven, dat
de eed of de belofte moet worden afgelegd door ieder op de
wijze zijner godsdienstige gezindheid, gelijk dit ook is beslist
bij arrest van den Hoogen Raad van den 19 Junij 1846.
Het Hof heeft intusschen gemeend, dat de strafbepaling,
in artt. 179 en 180 van het Wetboek van Strafvordering
vervat, niet op den geïntimeerde toepasselijk was, omdat hij
wel had geweigerd het afleggen van een eed, maar niet om,
op de wijze van en overeenkomstig het formulier der Doopsgezinde gemeente, te doen de plegtige belofte van de geheele
waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen; waartoe
hij integendeel zich bereid verklaard had met verzoek om
daartoe te worden toegelaten.
5 April 1860, n o. 63.
Besluit , luidende :
Gezien het rapport van Onzen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst van den 22 Maart 1860, n o . 4/614
en dat van Onzen Minister van Kolonien van den 3 April 1860,
lett. B, n°, 23, betrekkelijk eene mededeeling van den Apostolischen Internuntius bij Ons hof, gedagteekend 15 Maart 1860,
houdende dat de Heer J. F. A. Kistemaker , Coadjutor met regt
van opvolging van den Apostolischen Vicaris van Curacao ,
Monseigneur M. J. Niewindt, Bisschop van Cytrum, ten gevolge
van het op den 12 Januarij 1860, plaats gehad hebbende overlijden van laatstgenoemde, zijne bediening van Apostolischen
Vicaris van Curapao heeft aanvaard en de Bisschoppelijke wijding
zal ontvangen met den hem reeds toegekenden titel van Bisschop
van Uranopolis in partibus infidelium ;
Gezien Ons besluit van den 5 Maart 1853, n o . 58, waarbij
de Heer J. F. A. Kistemaker voornoemd is erkend in hoedanigheid van Coadjutor met regt van opvolging van nu
wijlen den Apostolischen Vicaris van Curacao, Monseigneur
M. J. Niewindt ;
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Gelet op art. 65 der Grondwet en het Koninklijk besluit van
den 16 December 1842 , no . 72;
Hebben besloten en besluiten :
Den Heer J. F. A. Kistemaker, Apostolischen Vicaris van
Curacao, wordt verlof verleend tot het aannemen der bisschoppelijke waardigheid, onder den titel van Bisschop van Uranopolis
in parti&us infidelium.
Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit. (Zie Besluit 27
Mei 1860, n°. 55.)
Nota. De Heer J. F. A. Kistemaker werd op den 22 Augustus
1813 te Oldenzaal in Overijssel geboren en in 1837 in het
Apostolisch Vicariaat van Curaçao in geestelijke bediening
geplaatst. Hij is op den 26 Augustus 1860 in de kapel van
het Aartsbisschoppelijk seminarie te .Driebergen, in de provincie Utrecht, tot Bisschop gewijd.
14 April 1860, n°. 50.
Besluit, waarbij , bij uitbreiding van het besluit van den 15
Februarij 1860 , no . 53 , en op den daarbij vastgestelden voet
vrijdom van briefport wordt verleend aan de briefwisseling:
1°. van de commissarissen der Maatschappij van Weldadig..
heid met de gewestelijke- en met de gemeente-besturen
over en weder gevoerd wordende;
2°. tusschen den directeur der Maatschappij van Weldadig.
beid, ter eene, en de besturen der afdeelingen van dezelfde Maatschappij , ter andere zijde ; en
3°. tusschen denzelfden directeur , ter eene , en de gewestelijke benevens de gemeente-besturen, ter andere zijde.
20 April 1860, (Staatsblad , no . 17.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging voor de Duitsche
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Innere Mission voor Nederland , te Rotterdam , worden goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersonn wordt
erkend.
Nota. Deze vereeniging, welker duur op 29 jaren en 11 maanden
is bepaald, stelt zich tot doel de inwendige zending onder de
in Nederland , bijzonder in Rotterdam wonende of doortrekkende Protestantsche Duitschers en Protestanten van andere
natien, en wel in den geest van de inwendige zending der
Evangelische Kerk in Duitschland.
Het beginsel der vereeniging is , even als dat der inwendige
zending zelve , het levendige door de liefde werkende geloof
in JESUS CHRISTUS, den Zoon Gods en des menschen Zoon.
Ieder die in dat geloof staat, wordt vriendelijk ter toetreding uitgenoodigd.
Hij die zich verbindt om den arbeid der Duitsche inwendige
zending door eene vrijwillige maandelijksche of jaarlijksche
bijdrage , en zooveel in hem is , door persoonlijke medewerking te ondersteunen , wordt beschouwd te zijn lid der vereeniging.
Hij die zonder lid der vereeniging te willen zijn, haar
echter van tijd tot tijd met liefdegaven verblijdt , beschouwt
zij als hare begunstigers.
De vereeniging verzamelt de voor haar doel benoodigde
gelden, deels door jaarlijksche of maandelijksche bijdragen
harer medeleden, deels door de vrijwillige giften hater begunstigers, en eindelijk door de collecten bij de van vege de
Duitsche inwendige zending gehouden wordende godsdienstoefeningen , bijbellezingen en zendings-bijeenkomsten.
Het bestuur der vereeniging bestaat uit ten minste vijf harer
leden , dat bij vacature de openstaande plaats uit de medeleden der vereeniging aanvult.
Het bestuur doet ten minste éénmaal in het jaar openbaar
verslag van den arbeid der Duitsche inwendige zending , alsmede van de ontvangsten en uitgaven der vereeniging.
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Uit de statuten blijkt niet : van welken aard de arbeid der
Duitsche inwendige zending is ; — wie de voorgangers bij de
godsdienstoefeningen, welke van wege die zending gehouden
worden, zullen zijn; — of de vereeniging daartoe een of
meer gebouwen als kerk zal in- of oprigten; -- of zij een
zelfstandig kerkgenootschap zal trachten te stichten , dan wel
een bestanddeel van een der in Duitschland bestaande Evangelische kerkgenootschappen uitmaakt, hetwelk zich bier te
lande wil vestigen als zedelijk ligcbaam onder den naam van
vereeniging, ten einde regtspersoonlijkheid uit te oefenen,
zonder aan de verpligtingen , volgens de wetten en verordeningen op de kerkgenootschappen rustende , onderworpen
te zijn.
21 April 1860, n°. 127.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
De vraag is gerezen , of de Raadsbesluiten tot heffing van
schoolgeld , vóór de invoering der wet op het lager onderwijs
vastgesteld en. goedgekeurd, na het verstrijken van den termijn
van art. 70 dier wet , als vervallen zijn te beschouwen.
Naar het mij voorkomt , kan op deze vraag slechts een bevestigend antwoord worden gegeven.
De wet van 13 Augustus 1857 (Sta2tsblad no . 103) schaft in
art. 73 de plaatselijke verordeningen op het lager onderwijs bij
het in werking treden der wet op 1 Januarij 1858 af, doch
zondert daarvan uit de onderwerpen in art. 70 bedoeld , voor
welker regeling dit artikel nog een driejarigen termijn verleent.
Daar nu tot die onderwerpen onder anderen de kosten van het
onderwijs (art. 31-35) behooren , en volgens art. 150 der
gemeentewet, onder plaatselijke verordeningen alle voorschriften
en beschikkingen van den Raad te verstaan zijn, komt men van
zelf tot de gevolgtrekking, dat de besluiten der gemeenteraden,
tot heffing van schoolgelden bij het verstrijken van dien driejarigen termijn vervallen.
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Ik acht het van belang , dat de gemeente-besturen in uwe
provincie met deze zienswijze bekend worden gemaakt , en heb
alzoo de eer U te verzoeken hun die mede te deelen en hen
tevens uit te noodigen hunne besluiten tot heffing van schoolgeld zoo spoedig mogelijk te herzien en aan de goedkeuring
des Konings te onderwerpen, ten einde die heffing na 1 Januarij
1861 geene vertraging ondervinde.
22 April 1860 , n o. 85.

Besluit, luidende:
Overwegende , dat bet personeel der Roomsch Katholijke geestelijken in Nederlandsch Indië, dal bij Ons besluit van den 25
December 1855 , n°. 64 , is gesteld geworden op tien , van
welke er een tot den eersten rang en negen tot den tweeden rang
hehooren , niet meer toereikend wordt geacht tot voorziening
in de sedert toegenomen behoefte aan geestelijke hulp bij de
Roomsch Katholijke bevolking daar te lande , en alsnu voor
zooveel noodig aan die behoefte willende te gemoet komen;
Gezien de gemeenschappelijke voordragt van Onzen Minister
van Staat, Minister van Kolonien , en Onzen Minister voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 16 April
1860, lett. A. n o . 18 en van den 20 April 1860 , n o . 9/821;
Gelet op Ons besluit van den 25 December 1855 , n°. 64 ;
Hebben besloten en besluiten , te bepalen als volgt:
Het uit 's lands kas bezoldigd personeel der in Nederlandsch
Indië dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijken wordt gesteld
op dertien , van welke er een tot den eersten en twaalf tot den
tweeden rang zullen behooren , en op wie voorts van toepassing
zijn de bepalingen ten aanzien der Roomsch Katholijke geestelijken in Nederlandsch Indië, uitgevaardigd bij Ons besluit van
den 25 December 1855 , n°. 64;
Onze Minister van Staat, Minister van Koloniën en Onze
Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredient zijn,
16
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ieder voor zooveel hem aangaat , belast met de uitvoering dezes.
(Zie Besluit 28 December 11 860 , n°. 67.)
Nota. Het getal der in Nederlandsch Indie dienstdoende Roomsch
Katholijke geestelijken, hetwelk uit 's lands kas bezoldigd
wordt, is bij besluit van den 28 December 1860, no. 67, nader
gesteld op vijftien, van welke er een tot den eersten rang en
veertien tot den tweeden rang zullen behooren.
Bij besluit van den 25 December 1855, no. 64, (zie den
Elfden Jaargang van dit Handboekje, bladz. 362) , is alles,
wat de bezoldiging , pensioenen en andere ambtsvoordeelen der
voormelde geestelijken , hunne rangen enz. betreft, geregeld; -terwijl de bepalingen, omtrent hunne benoeming, of de plaatsing en verplaatsing, het ontslag en de burgerlijke erkenning
of toelating, zijn vastgesteld overeenkomstig de daaromtrent
getrofFen sehikkingen , goedgekeurd bij de Koninklijke beschikking van den 2 Januarij 1847, litt. B. (Zie den Achtsten
Jaargang van dit Handboekje , bladz. 265.)

De regeling der aangelegenheden van 'het personeel der
uit 's lans kas bezoldigde predikanten der Protestantsche gemeenten in Nederlandsch Indië is laatstelijk vastgesteld bij de
Koninlijke besluiten van den 8 Junij 1860, n°. 74 en 14 Maart
1861, n°. 63. Daarbij is het kader van dat personeel, de
bezoldiging en andere ambtsvoordeelen bepaald, als volgt:
1°. Negen predikanten ieder op een traktement van f 6000
's jaars en een en twintig predikanten ieder op een traktement van f 4800 's jaars; welke traktementen telkeu
vijf jaren tot en met het twintigste dienstjaar worden
verhoogd: voor die der eerste klasse met 11800 en voor
die der tweede klasse met f 1200 's jaars,
2°. De predikanten genieten bovendien voor huishuur : te
Batavia f 160; te Samarang en te Soerabaya f 130; en
de overige standplaatsen f 80 , per maand.
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30. V66r het vertrek naar Indie wordt aan ieder voor kosten
van uitrusting verstrekt :
a. gehuwden en weduwenaars met een of meer kinderen f 1800 ; en
b. aan ongehuwden f 1200.
49 . Zij genieten vrije overvoer naar Batavia als passagier
der eerste klasse op den gebruikelijken voet.
5'. Bij aankomst in Indie genieten :
a. de gehuwden en weduwenaars met een of meer
kinderen f 1500 ; en
b. de ongehuwden 11 1000 ;
als te gemoetkoming in de kosten van vestiging,
6 e . Na eene in Indie vervulde dienst van minstens tien
jaren , te rekenen van den dag van aankomst daar te
lande , hebben de predikanten aanspraak op een pensioen van f 120 'sjaars voor ieder jaar Indische dienst
terwijl zij , die gedurende minstens de laatste twee
jaren hunner bediening , ten gevolge eener vaste benoeming (ongerekend de gewone periodieke traktementsverhooging na iedere vijf jaren dienst) in het
genot zijn geweest van het traktement de eerste klasse
ad f6000 'sjaars , aanspraak hebben op een pensioen
van f 140 voor ieder jaar Indische dienst; — zoo
nogtans dat het pensioen der tweede klasse nooit hooger
dan f 2400 en dat der eerste klasse nooit hooger dan
(2800 'sjaars zal kunnen klimmen.
Boven het dertigtal vaste predikanten bij de Protestantsche gemeenten in Nederlandsch Indie , zullen er,
ingevolge Koninklijk besluit van den 23 April 1861,
n 54, nog twee veldpredikers voor de dienst bij de
Protestantsche militairen van het Nederlandsch Indische
leger worden aangesteld. Deze genieten een traktement
van (4800 'sjaars, gelijke voordeelen als de predikanten
der tweede klasse, Bene indemniteit voor fourage
van f40 's maanfis en wanneer zij het leger te velde
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volgen, als entree de campagne ééne maand bezoldiging,
benevens de vivres en indemniteiten aan den rang van
majoor van den generalen staf van het leger in Nederlandsch Indie verbonden.
Behalve het kader vaste predikanten en de twee veldpredikers, zijn er in Nederlandsch Indie nog een aantal
Protestantsche zendelingen werkzaam, te weten:
In de dienst bij de inlandsche Christen-gemeenten op
Amboina en onderhoorigheden wordt voorzien door een
zestal zendelingen van het Rotterdamsche Zendelings-genootschap, aan ieder van welke eene bezoldiging van
r 175 's maands uit 's lands kas, benevens vrije woning
en vrij transport op hunne dienst-reizen is toegekend. In
1858 werd hun getal vermeerderd met één, bepaaldelijk
bestemd voor Boero, en om tevens de herderlijke zorg
voor de gemeenten op Boano en lllanipa op zich te nemen.
Aan een zendeling van het Rijnsche genootschap is
vergunning verleend, zijn zendelingswerk te verrigten
in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, mits zich
uitsluitend bepalende tot de Daijaksche landen.
Er zijn negen zendeling-werklieden bestemd voor de
Christen-gemeenten op de onder Menado behoorende
Sangir - eilanden en de Talout-eilanden. Aan deze wordt
eene toelage van f 500 's jaars uit 'a lands kas verstrekt.
Zij genieten vrije overtogt naar hunne bestemmingsplaats en f 500 voor te gemoetkoming in de kosten van
hun verblijf te Batavia en van hunne verdere reis.
Op Nieuw - Guinea zijn twee zendeling-werklieden, aan
welke eene maandelijksche toelage van f 50 elk, voor
hunne dienst aldaar is verleend.
Voorts worden nog toelagen uit 's lands kas verleend
aan Protestantsche kerkeraden tot te gemoetkoming in de
kosten der godsdienstoefening en aan onderwijzers bij
gouvernements lagere scholen voor het geven van godsilienstig onderwijs buiten de gewone schooluren.
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7 Mei 1860 , no . 65.
Besluit , luidende :
Op het rapport van Onzen Minister voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst van den 4 Mei 1860, n°. 1/929, betreffende
de aan Ons gedane verzoeken van het parochiaal kerkbestuur
der kathedrale en parochiale St. Janskerk te 's Il ertogenbosch en
van de commissie voor de herstelling dier kerk , strekkende om
te worden gemagtigd tot restauratie van dat gebouw en om tot
het helpen bekostigen van dat werk eene jaarlijksche bijdrage
uit 's Rijks kas te verkrijgen ;
Gezien de daarbij overgelegde berigten van de geraadpleegde
autoriteiten ;
Gelet op het Koninklijk besluit van den 16 Augustus 1824
(Staatsblad n°. 45) ;
En in aanmerking nemende :
dat de hooge kunstwaarde van de , om hare voortreffelijke
bouworde en uitmuntende schoonheid , beroemde St. Janskerk
te 's Hertogenbosch het allezins wenschelijk maakt , dat dit gebouw zoo nabij mogelijk tot zijn oorspronkelijken staat worde
teruggebragt;
dat het daartoe ontworpen plan de goedkeuring van de geraadpleegde deskundigen heeft weggedragen ;
dat de uitvoering van dit veel omvattend en hoogst gewigtige
werk zal worden aangevangen met de herstelling van het
Noorder transept der kerk, waartoe de bouwmeester Veneman te
'sHertogenbosch een ontwerp heeft vervaardigd, welks uitvoering
onder zijn beleid en toezigt zal worden ondernomen ; en
dat de commissie vertrouwt, dat de voor de bekostiging van
het werk benoodigde middelen , langs verschillende door haar
aangeduide wegen , jaarlijks gevonden zullen worden ;
Hebben goedgevonden en verstaan ; de commissie voor de
herstelling der St. Janskerk te 's Hertogenbosch te magtigen tot
de restauratie van dat gebouw, in den geest van het daartoe
ontworpen plan ; zullende Wij eene nadere voordragt van Onzen
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Minister van Binnenlandsehe Zaken te gemoet zien , omtrent
de toekenning uit het daarbij betrokken artikel der begrooting
van zijn Departement voor de dienst van 1860, van een Rijkssubsidie voor de aanvankelijk in het lo'opende jaar te ondernemen restauratie der spits van het Noorder transept der gemelde
kerk.
Onze Minister voor de Laken der Roomsch Katholijke Eeredienst is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken tot narigt.
Nota. De stichting van de St..Tanskerk werd in 1280 begonnen en eerst ruim 150 jaren daarna voltooid. Dit heerlijke
gebouw, naar de gothische orde kruisgewijze opgerigt , prijkt
met twee torens en is een der grootste en prachtigste gebouwen in Nederland. Het rust op 116 pilaren, waarvan de
eene helft in de muren en de andere helft op zich zelven
staan. De lengte der kerk binnenwerks, van de deur onder
den toren tot aan den muur der kapel achter het groote koor,
bedraagt ongeveer 109 Nederlandsche ellen. Hare breedte beloopt nagenoeg 39 Nederlandsche ellen ; terwijl het dwarskruis ruim de lengte van 48 zulke ellen heeft.
Vóór den overgang der stad, in 1629, aan de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, was de St. .Tanskerk buitengewoon prachtig en van vijftig altaren voorzien. Sedert
dat tijdstip is die' pracht verdwenen , en heeft het gebouw
inwendig en uitwendig aan allerlei vernieling blootgestaan.
In 1799 zou de kerk door de Katholijken van 's Hertogenbosch, uit krachte van de additionele artikelen der Staatsregeling van 1798 worden genaast ; maar de daarover ontstane
geschillen, waaraan het Koninklijk besluit van den 4 Mei
1809, n o. 1, te vergeefs getracht had een einde te maken
werden eerst door het Keizerlijk decreet van den 8 December 18 10 beslecht. De Katholijken herkregen dien ten gevolge
in, 1811 de hun in 1629 ontnomen kerk. Zij werden bij
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Koninklijk besluit van den 11 December 1816, no. 1, in het
bezit daarvan nader bevestigd, tegen uitkeering eener som
van f 60,000, door hen aan 's lands kas betaald ; welke som
strekken moest, om in de kosten te gemoet te komen, die de
stichting voor 's rijks rekening eener nieuwe kerk ten behoeve van de Hervormden aan die kas veroorzaakte.
Langzamerhand werd het inwendige van dit heerlijke kerkgebouw, zoo veel doenlijk, in bruikbaren staat hersteld; maar
het uitwendige , hetwelk sedert 1629, niet minder dan het
inwendige , van allen luister was beroofd, en, door de verwoestende hand des tijds, in diep vervallen toestand verkeerde , vorderde zulke aanzienlijke uitgaven, dat aan een behoorlijk herstel schier gewanhoopt werd.
Het belang van het Vaderland bij het behoud van een zoo
uitmuntend monument van bouwkunst, deed velerlei pogingen
aanwenden, om dit overschoone gebouw, tegen verder verval
te behoeden en zoo veel mogelijk naar eisch te herstellen.
Het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen
in Noordbrabant, daartoe door de Provinciale Staten van dat
gewest ondersteund, schreef eene prijsvraag uit tot hot inleveren van een plan, hetwelk tot grondslag der uitwendige herstellingen zoude kunnen strekken.
Hoezeer dien ten gevolge , door verschillende bouwkundigen, verdienstelijke ontwerpen werden ingeleverd, was
daaronder echter niet een , hetwelk, naar het oordeel van
deskundigen, onvoorwaardelijk aan het doel beantwoordde.
Desniettegenstaande werden er maatregelen beraamd om het
beoogde doel te bevorderen. Daartoe werden in de eerste plaats
de zorg en het toezigt voor de restauratie der kerk aan
eene, in 1859 door den Kerkvoogd benoemde en door den
Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
geagreëerde commissie van zes leden opgedragen drie dier
leden behooren tot het kerkbestuur en de drie anderen worden
buiten dat bestuur gekozen. Tot de taak dezer commissie
behoort ook het bijeenbrengen eq beheeren der geeldm,,
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geheel afgescheiden van de gewone behoeften der kerkelijke
dienst en uitsluitend te bezigen voor de uitwendige restauratie
van het gebouw als monument van kunst en oudheid.
Na rijp beraad en naauwkeurig onderzoek van deskundigen
werden de plannen , door den bouwmeester Veneman ontworpen ,
als de meest voldoende aangenomen ; terwijl het werk , waarvan de directie aan dien met roem bekenden bouwkundige
werd toevertrouwd , in 1860 voor goed is aangevangen.
Men schat de kosten der geheele uiterlijke herstelling van
het gansche gebouw op ongeveer een en een half millioen
gulden ; doch het voornemen bestaat daaraan jaarlijks nagenoeg
dertig duizend gulden te besteden ; zoodat op dien voet minstens
eene halve eeuw zal moeten verloopen , alvorens de voltooijing
kan plaats hebben.
Voor de bekostiging der voorbereidende werken heeft het
kerkbestuur eene som van f 25,000 beschikbaar gesteld. Als
jaarlijksche bijdrage zal dat bestuur , behalve de voorziening in
het gewoon onderhoud der kerk , eene som van minstensf 1000
leveren ; terwijl door den Kerkvoogd van het Bisdom van
's Hertogenbosch eene som van f 2000 's jaars uit zijne fondsen
is toegezegd.
De Provinciale Staten van Noordbrabant hebben bij besluit
van 4 November 1859, n°. 7, eene jaarlijksche bijdrage van
f 3000 toegestaan en de gemeenteraad van 's Hertogenbosch
zal eene gelijke bijdrage jaarlijks ventrekken. Wijders ontving
de commissie reeds in of over het jaar 1860, aan bijzondere
giften f 2750 en aan opbrengst van de eerste collecte, die
op den 8 December 1860 , in de kerken der diocees van
's Hertogenbosch, was gehouden , met de jaarlijksche inschrijvingen binnen die stad, ruim f 5200. Voor de volgende jaren
voedt de commissie de hoop, dat nu het werk eenmaal begonnen is, haar jaarlijks meerdere giften, legaten en vrijwillige bijdragen van land- en stadgenooten zullen toevloeijen.
Op het Vijfde hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1860
werd tot hetzelfde einde eene som van f 8000 uitgetrokken ;
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waaromtrent de Regering de Volgende inlichtingen aan ád
Staten-Generaal heeft medegedeeld :
N Gelijk bekend is, bestaat het voornemen om de kathedrale
kerk van St. Jan te 's Hertogenbosch te herstellen. De com•
!/ missie , waaraan de zorg voor en het toezigt over dezen
arbeid is toevertrouwd, heeft zich tot de Regering gewend
met het verzoek, dat ook van Rijkswege tot deze kostbare
en belangrijke onderneming worde bijgedragen. Daar de taak
zeer omvattend is en een aantal jaren vorderen zal , om
N tot een gewenscht einde te komen , heeft men besloten
,' zich aanvankelijk bij de restauratie van het Noorder•transept
te bepalen , welke gerekend wordt in zes of zeven jaren te
a kunnen afloöpen , indien daaraan jaarlijks nagenoeg f 30,000
N wordt besteed. Zoowel de Kerkvoogd als het kerkbestuur
hebben jaarlijksche bijdragen toegezegd ; op milde ondersteuning van wege de gemeente en de provincie schijnt
,, te mogen worden gerekend. Mogt van Rijkswege jaarlijks
f 8000 worden verleend , dan koestert men de hoop , dat
,, deze onderscheidene bijdragen gevoegd bij de te verwachten
liefdegiften, legaten enz. de benodigde som van f 30,000
zullen voltallig maken.
. De Regering, na van het voorgenomen plan kennis te
hebben genomen, meent dat aan den wensch der commissie
zou behooren te worden voldaan. Het geldt hier een der
r uitstekendste monumenten van bouwkunst, een der schoonste
h overblijfselen van den godsdienstijver en den kunstzin van het
voorgeslacht. Dit gebouw bevindt zich echter in zoodanigen
staat van verval, dat het, zonder krachtige middelen tot herstel,
N de vernietiging meer en meer nadert. Hiertegen na behoort,
ook naar het inzien der Regering, te worden gewaakt, en het
zou Nederland tot oneer strekken , zoo het dergelijk ook
in den vreemde beroemd kunstgewrocht der slooping prijs
gaf. Het geheele vaderland mag geacht worden bij het be. hbud belang te hebben.
• Hoe gezind dus de Regering ook wezen moge, krachtige
r
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ondersteuning te schenken , zoo ontbreken haar echter daartoe
ij de middelen. Voor het onderhoud van dergelijke gebouwen
Nis in de laatste jaren slechts eene som van f 1000 ter harer
N beschikking gesteld en deze is , blijkens de ondervinding,
N niet eens toereikend voor de gewone behoeften. Waar dus ,
N zoo als thans , buitengewone behoeften ontstaan , is buitenN gewone hulp onmisbaar en zal het alzoo noodig wezen , de
ij op de begrooting voor 1860 onder art. 110 uitgetrokken som
N van f 1000 tot f 9000 te verhoogen.
Deze verhooging van gemeld artikel van bet Vijfde hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1860 werd bij de beide Kamers
der Staten-Generaal zonder eenige bedenking toegestaan.
Bij Koninklijk besluit van den 25 Mei- 1860, n e. 47, werd
aan de commissie voor de uiterlijke herstelling der St. fanskerk te 's Hertogenbosch , ten behoeve van de restauratie van
dat historisch gedenkteeken , voor het jaar 1860, ten laste
der begrooting van het Departement van Binnenlandsche Zaken,
een subsidie van f 8000 verleend. De toekenning van dat
subsidie ging gepaard met de volgende bepalingen :
dat de Regering bevoegd zal zijn de werkzaamheden aan
genoemde kerk, ter gelegene tijde, door den hoofd-ingenieur
van den Waterstaat, of wien zij anders noodig oordeelen zal,
te doen opnemen; en
dat de voormelde commissie jaarlijks een behoorlijk verslag
der in het vorige jaar uitgevoerde en voor het volgende
jaar te verrigten werken , vergezeld, voor zooveel noodig
van de vereischte plans en berekeningen , met eene opgave
der beschikbare middelen tot dekking der kosten , aan de
beide Departementen voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst en van Binnenlandsche Zaken , zal inzenden, ten
einde alsdan zou kunnen worden overwogen , of er termen
zijn, om aan Zijne Majesteit het toekennen van nadere subsidien voor te dragen.
Dusdanig verslag der commissie in 1860 ingediend , heeft
aanleiding gegeven , dat onder art. 112 van het Vijfde hoofd-
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stuk der Staats•begrooting voor het dienstjaar 1861 andermaal
eene som van f 8000, tot boven bedoeld einde is begrepen en
toegestaan, waarvan de uitbetaling bij Koninklijk besluit van
den 16 Junij 1861, n°. 18, is geautoriseerd.
8 Mei 1860.
Arrest van den Hoogen Raad , luidende :
Overwegende , dat hij de memorie des requirants in de eerste
plaats wordt beweerd , dat de vrijspraak , in het bestreden
vonnis (van de Arrondissements-Regtbank te Nijmegen van den
3 Maart 1860) vervat , eigenlijk de strekking heeft van een
ontslag van regtsvervolging , waardoor zoowel art. 210 als
'a rt. 394 Strafvordering zoude zijn geschonden ;
0. dienaangaande , dal de gerequireerde , naar luid der dagvaarding heeft teregt gestaan «wegens op den 1 December 1859
te Nijmegen schuldig te zijn bevonden aan het geven van lager
onderwijs , door aan een aantal meisjes naaijeu en breijen te
leeren , zonder in het bezit te zijn van de bij de wet gevorderde
bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid , en zulks in de bijzondere school van mejufvrouw F. J. L. op derf Doddendaal ;»
0., dat , ingevolge de bepalingen van de artt. I , 6 en 15
der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) , een
der hoofdbestanddeelen van het aldus ten laste gelegde misdrijf
daarin bestaat , dat het bedoeld onderwijs gegeven zij in eene,
hetzij openbare, hetzij bijzondere school van lager Onderwijs,
ten deze in de bijzondere school , bij de dagvaarding aangeduid ;
0. nu , dat bij het bestreden vonnis als slotsom der bewezen
feiten is uitgernafikt, dat de beklaagde (nu gerequireerde) niet, zoo
als hij dagvaarding gezegd wordt, lager onderwijs gegeven heeft
in de bijzondere school van de tweede getuige, mejufvrouw
L. , en dien ten gevolge de schuld der beklaagde aan het haar
hij dagvaarding ten laste gelegde feit noch regterlijk noch overtuigend bewezen is verklaard en zij is vrijgesproken;,
0., dat, na zoodanige feitelijke beslissing, waarvan de juistheid niet ter beoordeeling staat van den regter in cassatie, de

300
daarop gevolgde vrijspraak niet als een bedekt ontslag van.
regtsvervolging is te beschouwen , maar werkelijk eene vrijspraak
is, gegrond op het niet-bewezene der schuld aan de ten laste
gelegde feiten ;
0. , dat mitsdien hier het geval bestaat van art. 381 Strafvordering, en tegen het beklaagde vonnis geen gewoon beroep
in cassatie openstaat ;
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in zijn beroep; de
kosten, daarop gevallen, te dragen door den Staat. (Zie Vonnis
13- Januarij 1860 em de daarbij geplaatste Nota.)
9 Mei 1864.
Beschikking van den Kanton-regter te 7s Gravenhage, waarbij
ít afgewezen het verzoek van eén grootvader van drie minder jarige kinderen , om voorziening in de voogdij dier kinderen ,
welke zijn overgebleven zonder ouders, of door deze benoemden voogd, doch op het verzoek van de in April 1860 overledene moeder in het Roomsch Kathottjk weeshuis te dier stede
waren geplaatst, niettegenstaande hare kinderen , met uitzondering van het oudste , even als hun in Januarij 1855 overleden
vader , door den doop* in de 'Nederlandsche Hervormde Kerk
waren opgenomen.
1Tota. De gronden in het vonnis van den Kanton-regter aang evoerd luiden als volgt
dat bij de wet eene onderscheiding tusschen al- of niet-feitelijke voogdij (op welke onderscheiding het betoog van den
requestrant grootendeels is gebouwd) onbekend is, hoedanige
onderscheiding bovendien ongegrond zijn zoude , daar iedere
voogdij eene juris qualitas daarstelt, en feitelijke voogdij
alleenlijk zou kunnen gezegd worden van de waarneming eener
voogdij door iemand, die zich als zoodanig voordeed , doch
het niet is;
Dat overigens het betoog van den requestrant steunt op
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eene geïsoleerde opvatting van art. 413 B. W. , en daardoor
op eene miskenning van het noodzakelijk verband , waarin
dit artikel met art. 421 B. W. moet beschouwd worden ;
dat, immers , de laatstgenoemde bepaling eene tutela legitima
erkent gedurende eenen in die bepaling vastgestelden tijd,
namelijk zoolang de minderjarigen zich in het gesticht van
weldadigheid bevinden , of daartoe behooren ;
Dat art. 413 voormeld alzoo niet van toepassing is, zoolang
de minderjarigen onder eene voogdij zijn , welke de wet zelve
heeft aangewezen , en waaraan de wet hetzelfde toezigt over
den persoon en bestuur over de goederen van den minderjarige heeft verbonden;
dat mitsdien het gedaan verzoek tot voorziening in de voogdij
over de in het request opgenoemde minderjarigen is praematuur, omdat de Kanton-regter geen voogd mag benoemen ,
wanneer reeds een voogd aanwezig is ;
dat, wijders, daartegen niet obsteert, dat eene voogdij kan
bestaan, vóór dat die van regenten van het gesticht aanvangt,
wanneer de minderjarigen eerst later in het gesticht worden
opgenomen, doch daaruit geenszins volgen kan, dat, bij het
reeds bestaan eener voogdij van regenten , de benoeming van
eenen voogd en toezienden voogd door den Kanton-regter bestaanbaar zoude zijn ;
dat, eindelijk, in elk geval de dringende noodzakelijkheid
tot zoodanige voorziening in de voogdij , in het request vermeld , niet op het enkel zeggen van den requestrant kan
worden aangenomen, en alzoo aan den Kanton-regter niet
is gebleken.
...............

Bij het hooger beroep concludeerde de officier van Justitie,
dat er termen bestonden, om het verzoek van den requestrant
toe te staan, op grond
dat de voogdij over minderjarigen, in een gesticht opge-
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nomen, is van exceptieven aard, en slechts zoo lang werken
kan als die minderjarigen in dat gesticht verblijven of daartoe
behooren, maar de bepaling van art. 421 van zelve hare kracht
verliest, als minderjarigen ophouden dáár te verblijven of
daartoe te behooren, en geen middel kan zijn om hen voortdurend aan de zorg hunner bloedverwanten als natuurlijke
beschermers te onttrekken, gelijk dan ook de woorden van
het artikel zelf aanduiden, dat die tijdelijke voogdij van regenten
niet van zelf tot de meerderjarigheid voortduurt;
dat de gewone voogdij van vader en moeder , of wel die,
door vader, moeder of Kanton-regter opgedragen, dan ook
door de opneming in een gesticht niet vervalt, maar geschorst
wordt, en, bij het verlaten van het gesticht, ipso jure herleeft, en het daarom noodzakelijk is, dat zoodanige gewone
voogdij, waar zij niet bestaat, worde in wezen geroepen (niettegenstaande die gedurende het verblijf in het gesticht tijdelijk bij regenten berust), ten einde, bij weder-opvordering van
de minderjarigen, dadelijk in werking te treden;
Dat alzoo, bij het bestaan van het geval, in art, 421 voorzien, niet te denken is aan eens gewone voogdij, waarop de
regel N tutorern habenti tutor non datur ,r van toepassing is ,
maar aan eene zoodanige, die naast en met schorsing van
eene gewone voogdij alleen tijdelijk werkt.
In den zin van deze conclusie heeft de Arrondissementsregtbank te 's Gravenhage beschikt, bij vonnis van den 25
Mei 1860, hierna op bladz. 307 vermeld.
20 Mei 1860, n o . 47.
Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken , van den 8 Mei 1860, no. 148, 7de afdeeling, betreffende
een request van Burgemeester en Wethouders van A., houdende
verzoek , dat door Ons worde beslist in het geschil over het
domicilie van onderstand van B.
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De Raad van State gehoord; (advies van den 18 Mei 1860, n°. 6);
Gezien de wet van den 28 Junij 1854, (Staatsblad n°. 100);
Overwegende , dat te C. wordt erkend dat B. , die den 2 December 1858 in het gasthuis te A. in verpleging is opgenomen ,
op grond van het eerste lid van art. 32 der voormelde wet ,
destijds domicilie van onderstand had te C. , maar dat aldaar
wordt beweerd , dat hij moet geacht worden op het tijdstip
zijner meerderjarigwording op den 28 December daaraanvolgende , dat domicilie op D. , zijne geboorteplaats , te hebben
overgebragt ;
Overwegende , dat dit laatste te D. wordt betwist , op grond
dat art. 36 der aangehaalde wet op hem van toepassing zou
zijn ; doordien hij zou moeten geacht worden mede genot te
hebben gehad van de aan zijnen vader te C. , in den loop der
vijftien maanden , laatst voorafgegaan aan het in werking treden
dier wet , en ook daarna voortdurend verstrekte bedeeling , ten
gevolge waarvan B. niet zou kunnen worden beschouwd gedurende vijftien maanden , na dat in werking treden , buiten genot
van onderstand te zijn geweest en zijn domicilie alzoo alsnog
te C. gevestigd zou zijn gebleven;
Overwegende , dat uit de overgelegde stukken blijkt , dat B.
van 1853 of 1854 tot 1857 of 1858 , toen hij bij zijnen vader
inwoonde , te C. bij eenen stukadoor is werkzaam geweest en
uit zijne verdiensten, die toereikende kunnen worden geacht ter
voorziening in zijn eigen onderhoud, aan zijne ouders kostgeld
betaalde ;
Overwegende , dat uit het vorenstaande volgt , dat B., hoewel
minderjarig tijdens hij bij zijnen vader inwoonde, moet worden
geacht in ieder geval, staande die inwoning gedurende meer
dan vijftien maanden onder de werking der voorschreven wet ,
voor zich niet te hebben genoten van den onderstand , die aan
zijnen vader werd verstrekt; dat hij dus tijdens zijne opneming
in het gasthuis te A. , den 2 December 1858 , en mitsdien ook
tijdens zijne meerderjarigwording op den 28 daaraanvolgende,
viel in de toepassing van art. 38 der aangehaalde wet , zoodat
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hij , toen hij meerderjarig werd, domicilie van onderstand had
in zijne geboorteplaats te D.
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren : dat D. is
het domicilie van onderstand van B. , sedert zijne meerderjarigwording.
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
22 Mei 1860. (Staatsblad n o. 19.)
Besluit, bepalende de plaatsing in het Staatsblad der additionele overeenkomst, op den 27 April 1860 met Frankrijk gesloten , ter uitbreiding van het bestaand verdrag nopens den
waarborg van den letterkundigen eigendom, dd. 29 Maart 1855.
Bij die additionele overeenkomst worden de bestaande
regten op den geoorloofder invoer , te land en ter zee , in
het Fransche Keizerrijk , van boeken en brochures en wetenschappelijke verhandelingen in de fransche of in vreemde
talen , uitgegeven binnen het koningrijk der Nederlanden ,
verminderd en bepaald op het navolgende bedrag :
boeken, brochures en wetenschappelijke verhandelingen,

Nota.

ingenaaid , gecartonneerd of ingebonden :
in de fransche taal, 20 . francs de 100 kilos (Nederlandsche
ponden);
in elke andere doode of levende taal , één franc de 100
kilos (Nederlandsche ponden).
De' wetenschappelijke verhandelingen en schoolboeken , in
de Nederlandsche taal geschreven , waarin aanhalingen of
lessen in 't fransch voorkomen zullen, staande den duur der
tegenwoordige schikking , bij hunnen invoer in Frankrijk ,
worden toegelaten tegen een regt van een franc de 100 kilos
(Nederlandsche ponden) , mits die aanhalingen en die lessen
slechts een ondergeschikt gedeelte van het werk uitmaken.
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De uitgave in het koningrijk der Nederlanden van chresto•
matiën , zamengesteld uit fragmenten of uittreksels van fransche
schrijvers zal geoorloofd zijn , mits die verzamelingen bestemd
zijn voor het onderwijs, en uitlegkundige aanteekeningen of
vertalingen in de Nederlandsche taal bevatten.
22 Mei 1860, n°. 112.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
In de jongste bijeenkomst der inspecteurs van het lager onder
wijs , zijn verschillende punten ter sprake gebragt, in verband
staande met de regeling van het onderwijs in de gemeenten ,
waarop het wenschelijk is toegeschenen de aandacht der gemeente-besturen te vestigen. Daar sommige der bij die gelegenheid behandelde zaken nog een nader overleg vereischen, zie ik
mij in de noodzakelijkheid de uitvoering van mijn voornemen,
om die te gelijk met eenige opmerkingen mijnerzijds ter kennis
van de provinciale besturen te brengen, nog eenigen tijd uit te
stellen. De omstandigheid echter, dat mij tegenwoordig zeer vele
raadsbesluiten tot heffing van schoolgelden worden toegezonden,
ten einde aan de goedkeuring des Konings onderworpen te
worden, heeft mij doen besluiten een dier punten reeds aanstonds
tot uwe kennis te brengen.
De vergadering der inspecteurs is van oordeel, dat eene regeling waarbij in de hoogere klassen hoogere schoo ]gelden worden
gevorderd dan in de lagere, zelfs dan wanneer in alle klassen
der school geen ander dan gewoon lager onderwijs wordt gegeven, een hoogst nadeeligen invloed uitoefent op het geregeld
doorloopen van alle klassen der school door alle leerlingen. Alleen
dan wanneer in de hoogere klassen meer uitgebreid onderwijs
wordt gegeven, zijn er, volgens het oordeel der inspecteurs,
gronden van billijkheid voor dien maatregel aan te voeren, ofschoon dezelfde bezwaren er aan blijven hechten. Met dit gevoelen kan ik mij over het algemeen vereenigen. De wetgever
heeft, door in de wet voor te schrijven welke vakken het lager
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onderwijs minstens behoort te omvatten , aangewezen welk
onderwijs naar zijne meening aan alle kinderen moet gegeven
worden. Het ligt in den aard der zaak, dat sommige dier vakken
slechts in de hoogere klassen kunnen behandeld worden, en dat
het onderwijs dus geene voldoende vruchten kan dragen, zoo
de kinderen niet tot aan het einde van den cursus van het
onderwijs gebruik maken. De ondervinding leert het maar al te
zeer, dat in nagenoeg alle provincien het schoolbezoek in dit
opzigt veel te wenschen overlaat, en dat een groot gedeelte der
leerlingen de school verlaat , na slechts ééne of twee der drie
klassen, welke men er doorgaans aantreft, doorloopen te hebben.
Op de Regering rust de verpligting om zooveel mogelijk deze
kwaal te verbeteren, en dit kan mijns inziens het best geschieden, door het schoolgeld voor des hoogere klassen niet hooger
toe te laten dan voor de lagere , wanneer het onderwijs namelijk zich daar ook bepaalt tot de vakken van het gewoon
lager onderwijs. Het komt mij buiten twijfel voor, dal niets
ongunstiger op het schoolbezoek moet werken , dan wanneer
men de leerlingen in de tweede klasse meer dan in de laagste,
en in de 3de weder !neer dan in de 2de lakt betalen. Was het
verschil gering, de ongunstige invloed zoude minder merkbaar
zijn ; maar er zijn mij onlangs raadsbesluiten, toegezonden ,
waarbij het schoolgeld in de tweede klasse ruim tweemaal, dal
in de derde klasse ruim driemaal hooger gesteld was dan voor
de laagste. Zoodanige besluiten , waarbij mijns inziens de be•
langen van het onderwijs niet genoegzaam worden in het oog
gehouden , meen ik niet aan den Koning ter goedkeuring
te kunnen voordragen. Slechts dan schijnt eenig verschil te
kunnen worden toegelaten , wanneer men , bij een tamelijk
laag schoolgeld voor de beide hoogere klassen , dat voor de
laagste nog lager stelt , omdat voor die kinderen in die klasse
bijna geene schoolbehoeften gevorderd worden. Het geldelijk
nadeel uit de verlaging en grootendeels gelijkstelling van het
selhoolgeki voortvloeijende, zal mijns inziens vergoed worden
door de voordeden uit het langer blijven der leerlingen te ver-
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wachten. Veelal toch verlaten thans de kinderen de school ,
wanneer zij naar eene hoogere klasse overgaande, honger
schoolgeld moeten voldoen.
Ik heb de eer U te verzoeken mijne zienswijs tee kennis van
de gemeente-besturen te brengen en hen namens mij uit te
noodigen bij de regeling dezer aangelegenheid hunne aandacht
daarop te vestigen.
25 Mei 1860.
Vonnis van de Arrondissements-Regtbank te 's Gravenpage
luidende :
Overwegende, dat art. 413 B. W. de voorziening in de voogdij
door den Kanton-regter beveelt, wanneer minderjarigen overblijven zonder vader , moeder , of voogd , door den vader of
moeder benoemd , of wanneer de voogd, eene der opgenoemde
betrekkingen hebbende , zich in het geval van uitsluiting of
vrijstelling bevindt ;
0. , dat de minderjarigen , waarvan in het vorenstaand verzoekschrift sprake is, zijn overgebleven zonder vader of moeder,
of voogd , door den vader of moeder benoemd ;
0. mitsdien , dat in casu het geval aanwezig is, waarin aan
den Kanton•regter imperative is bevolen tot de benoeming van
voogd en toezienden voogd , hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek
van de bloedverwanten van de minderjarigen , overeenkomstig
art. 417 B. W. over te gaan ;
0. , dat de Kanton-regter niet kan weigeren aan dit wettelijk
voorschrift te voldoen , op grond , dat de bedoelde minderjarigen in eenig gesticht van weldadigheid zijn opgenomen, en
mitsdien , volgens art. 421 B. W. , onder de voogdij van de
regenten van dat gesticht staan , zoolang zij zich daarin bevinden of daartoe behooren ;
0. toch , dat de woorden van genoemd art. 421 duidelijk aantoonen , dat de aldaar bedoelde voogdij geene andere is dan
eene exceptionele en tijdelijke voogdij, geboren uit noodzaak
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hetzij om onverzorgde minderjarigen , uit liefdadigheid in een
gesticht opgenomen , hetzij de zoodanigen , die door hunne
ouders of bloedverwanten in een gesticht zijn geplaatst, aan het
wettig gezag van regenten gedurende den tijd van hun verblijf
aldaar te onderwerpen ;
0., dat daaruit tevens volgen moet , dat de exceptie op moet
houden , wanneer zij , die bevoegd zijn de voorziening in de
regelmatige voogdij te provoceren , daartoe op grond der wet
het vereischte verzoek doen ;
0. , dat het stelsel des regters a quo het ongerijmde gevolg
zou hebben , dat in alle gevallen , waarin , bij of na het overlijden van den langstlevende der ouders , zonder voorziening
in de voogdij , minderjarigen in eenig gesticht van liefdadigheid,
ook zelfs onnoodig en tegen den wil der bloedverwanten, mogten
zijn opgenomen , het aan regenten van zoodanig gesticht vrij
zou staan om die minderjarigen tot hunne meerderjarigheid ,
evenzeer zonder noodzaak en tegen den wil der bloedverwanten,
onder hun bedwang te houden ;
0. , dat aldus de exceptie regel zou worden , en zich daartegen de wet, zoowel in haren geest als in hare bewoordingen ,
ten stelligste verzet;
0., dat de verzoeker, appellant, is grootvader van de minderjarigen , van wier voogdij sprake is en voor welker onderhoud
hij casu quo kan worden aangesproken ;
0. , dat hij als bloedverwant voorziening in de regelmatige
voogdij kan provoceren , en dat hij tijdig zijn beroep aan deze
Regthank heeft gedaan ;
Beschikkende en regt doende in honger beroep ,
Doet te niet de beschikking des Kanton-regters te 'sGravenhage
van den 9 Mei 11. , en verstaat , dat er termen zijn , dat ten
spoedigste. op de wijze bij de wet bepaald, worde voorzien in
de voogdij en toeziende voogdij voor de minderjarigen
onverschillig waar deze zich tijdelijk bevinden. (Zie Vonnis 9
Mei 1860 en de daarbij geplaatste Nota hiervoren bladz. 300.)
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27 Mei 1860, n°. 55.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat, Minister van
Kolonien van den 25 Mei 1860, lett. B, n°. 21;
Gelet op Ons besluit van den 22 Julij 1857, n°. 66;
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1.
Met aanvulling in zoo verre van Ons opgemeld besluit, wordt
aan den Kerkvoogd van het Vicariaat van Curapao en onderhoorigheden, als zoodanig eene toelage verleend ten bedrage
van f 1500 's jaars , boven de bezoldiging , welke hij als geestelijke van den eersten rang geniet.
Art. 2.
Overeenkomstig het hij het vorige artikel bepaalde wordt aan
den tegenwoordigen titularis Monseigneur .1. F. A. Kistemaker,
Bisschop van Uranopolis i. p. i., als Kerkvoogd van het Apostolisch Vicariaat van Curaçao en onderhoorigheden , boven zijne
bezoldiging van f 2500 's jaars toegekend eene toelage van f1500
's jaars , welke gerekend wordt te zijn ingegaan met den dag ,
waarop hij als zoodanig is in functie getreden.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering dezes,
waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst. (Zie Besluit 5 April
1860 , n°. 63.)
Nota. Bij besluit van 22 Julij 1857, n°. 66, is het uit 'slands
kas bezoldigd personeel der op Curaçao en onderhoorigheden
dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijken bepaald op
twaalf en verdeeld in twee rangen. Tot den eersten rang
behoort de Kerkvoogd van het Vicariaat, wiens jaarwedde
van f 2500, door de bij bovenstaand besluit verleende toelage, alsnu tot f 4000 is verhoogd.
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Het elftal geestelijken van den tweeden rang , genietende elk
eene jaarwedde van f 1200, is bij besluit van den 25 November 1858, no. 66, met een vermeerderd en derhalve vastgesteld op twaalf.
1 Junij 1860, n°. 65.

Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van Finantien van den 29 Mei 1860 , n°. 26 (Registratie) ;
Gelet op art. 44 der wet van 3 October 1843 (Staatsblad n°.
47) , en art. 29 der wet van 31 Mei 1824 (Staatsblad n°. 36) ;
Herzien Ons besluit van den 10 Junij 1858, n°. 57 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Vrijstelling van zegel- en registratie-regten te verleenen voor
de, bij art. 37 lift. c der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
no. 103) , bedoelde bewijzen , dal de akten van bekwaamheid
en de getuigschriften van goed zedelijk gedrag van hen die tot
bijzonder schoolonderwijs of tot huisonderwijs zullen worden
toegelaten, door Burgemeester en Wethouders der gemeente,
waar het onderwijs zal gegeven worden , zijn gezien en in orde
bevonden, mits op die bewijzen worde aangeteekend : «Vrij
van zegel en van het regt van registratie, ingevolge Koninklijk
besluit van den 1 Junij 1860, n°. 65.»
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschriften zullen worden gezonden aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene
Rekenkamer. (Zie Besluiten 14 April en 10 Junij 1858, no.
62 en 57.)
4 Junij

1860.

Vonnis van den Kanton•regter te Heerenveen , waarbij de drie
armmeesters, uitmakende het parochiaal Armbestuur der Roomsch
Katholijke gemeente te
, op grond van art. 11 der wet van
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den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ieder worden veroordeeld
tot betaling eeter geldboete van vijf en twintig gulden en te
zamen in de kosten , en zulks uithoofde dat zij niet vóór of op
den 15 Maart 1860 opgave aan het gemeente-bestuur van ......
hebben gedaan van het getal der door hen ondersteunden of
verpleegden, van het beloop hunner uitgaven voor beheer en
voor onderstand van allerlei aard, en van dat hunner inkomsten
door collecten, inschrijvingen of andere vrijwilIige bijdragen
en subsiditin , zoo als volgens art. 10 der bovengemelde wet
vereischt werd.
Nota. Het veroordeelde parochiaal Armbestuur verkeerde in de
meening, dat het, tot het doen der gevorderde opgave, niet
verpligt was , omdat het geen subsidie uit de plaatselijke gemeentekas genoot.
Op het verzoek van de veroordeelde armmeesters heeft de
Koning, bij gunstige beschikking, de boete van f 25 tot op
f 10 verminderd en deze som 'is vervolgens door elk hunner
betaald met de kosten van het proces.
7 Junij l 860 , (Staatsblad n°. 22.)
Wet , waarbij wordt bepaald , dat de baten , bedoeld in art.
13 der wet van 5 Mei 1852 (Staatsblad n°. 45) , houdende regeling der zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers,
worden bestemd tot amortisatie van schuld.
Nota. Deze baten vloeijen voort uit de, op de voormelde kamers
geplaatst geweest zijnde, erfenissen, die niet binnen den in
art. 10 der wet van 5 Mei 1852 (Staatsblad n o. 45) bepaalden
termijn , door de daarop regt hebbenden aangevraagd en uit
dienhoofde aan den Staat vervallen zijn.
Tot ultimo December 1860 is , door de Algemeene Commissie van Liquidatie der Zaken van de voormalige Wees-
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en Momboirkamers , ter zake van die aan den Staat vervallen
erfenissen , beschikbaar gesteld :
f 133,900,00 2 percents nationale schuld
N
300,00 3
,
N
400,00 4
14,691,41 in contanten.
en
,/

De rekeningen dier Algemeene Commissie in de drie Grootboeken , boden tijdens de jongste sluitingen , de volgende
saldo's aan :
2i percents op 10 December 1860 f 4,150,300
y
„ 10 Augustus
3
"
107,300
,, 10 September M
4
M
613,800
11

,l

Terwijl het saldo in kas bij die Commissie op ultimo 1860
bedroeg f 13,709,995.
8 Junij 1860.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij is beslist , dat eene
bloote vereeniging van eigenaren Beene corporatie uitmaakt.
Nota. In het répertoire van MERLIN , voce corporation wordt
geleerd :
Pour former une corporation , il faut que ceux , qui doivent la
n composer , obtiennent, pour cet effet , des lettres patentes
doment enrégistrées, sans quoi ils ne seraient toujours con" siderés que comme particuliers.
Dit beginsel is ook aangenomen bij de artikelen 5 —11 der
wet van den 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32), voor zooveel
betreft de vereenigingen , die als regtspersoon willen optreden.
Elke vereeniging , die als zoodanig de regten wil uitoefenen,
welke bij art. 1691 van het Burgerlijk Wetboek zijn bedoeld,
moet door de wet of den Koning zijn ingesteld of erkend.
De bestaande Burgerlijke Wetgeving omtrent de eenheid
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en ondeelbaarheid van zedelijke ligchamen , geldt derhalve alleen
voor wettelijk ingestelde of erkende vereenigingen; terwijl de
andere slechts worden beschouwd als vereenigingen van individuen, die elk pro rato door hunne handelingen verbonden
worden.
11 Junij 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland, waarbij
bet Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Dordrecht van den
4 April 1859 (zie bladz. 346 van den v4j[tienden Jaargang van
dit handboekje) is vernietigd , met bevoegd-verklaring dier
regtbank en terugwijzing der zaak aan haar, om ten principale
refit te doen.
Nota. Het gold in deze de vordering van den Staat der Nederlanden tot betaling, door de gemeente Puttershoek, eener som
van f 958.39i, wegens transport- en verplegingskosten over
de jaren 1847 tot 1 September 1854, van bij die gemeente
armlastige bedelaars, die in den loop van gemeld tijdvak ,
krachtens regterlijke vonnissen , in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid zijn opgenomen.
Bij vonnis van den 10 December 1860 (zie hierna) heeft
de Arrondissements-Regtbank te Dordrecht de vordering aan
den Staat ontzegd.
16 Junij 1860,

n°. 174.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken , luidende:
Het is mij gebleken, dat gedurende de jaren 1858 en 1859
nog slechts in weinig gemeenten de regeling van het lager
onderwijs volgens de voorschriften van de wet van 13 Augustus 1857 is tot stand gekomen, en dat dus in verreweg het
grootste getal gemeenten die regeling eerst onlangs ontworpen
en welligt thans bij Uwe Vergadering in behandeling is, of
zelfs nog door de betrokken gemeente-besturen in behandeling
47
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moet genomen worden. Ik acht het oogenblik daarom geschikt om U mijne zienswijze mede te deelen omtrent sommige punten, welke met die regeling in een naauw verband
staan. Ik had gewenscht reeds eerder daartoe te kunnen overgaan ; daar er evenwel onder de te behandelen onderwerpen
eenige voorkwamen , waaromtrent het mij nuttig scheen eerst
het oordeel der Inspecteurs van hel lager onderwijs te vernemen , hetgeen het best kon geschieden tijdens zij hier, krachtens art. 59 der wet vergaderd waren , heb ik het beter geoordeeld met de mededeeling mijner denkbeelden aan de
Collegien van Gedeputeerde Staten nog eenigen tijd te wachten.
Daar nu onlangs de bijeenkomst der Inspecteurs is geeindigd,
zie ik mij thans in staat gesteld , aan mijn vroeger opgevat
voornemen gevolg te geven. Welligt komen er in deze circulaire punten voor , waarop reeds vroeger door mijnen ambtsvoorganger of door mij de aandacht van Gedeputeerde Staten
in de eene of andere provincie is gevestigd , of die ook zonder
dat , een punt van overweging bij U hebben uitgemaakt ; het
kwam mij echter verkieslijk voor die punten thans zooveel
mogelijk in verband met elkander te behandelen, ook dan
wanneer enkele reeds vroeger in eene of meer provinciën
mogten zijn ter sprake gekomen.
Ik betreur bet, dat een zoo aanzienlijk getal gemeentebesturen zoo langen tijd gedraald heeft om de regeling van
het lager onderwijs vast te stellen , niettegenstaande het in de
meeste, zoo niet in alle provinciën, niet ontbroken heeft aan
aansporingen van Gedeputeerde Staten om het uiterste tijdstip
voor die regeling niet af te wachten. Sommige gemeente-besturen schijnen zelfs, zooals mij uit de berigten der l nspecteurs
gebleken is, er op te rekenen, dat de driejarige termijn, bij
art. 70 toegestaan, zal verlengd worden. Daartoe bestaat
echter bij de Regering niet het minste voornemen. Ik heb dus
de eer U te verzoeken de gemeente-besturen, die tot dus verre
in deze zaak achterlijk gebleven zijn, daarvan namens mij te
verwittigen ,en hen aan te sporen ten spoedigste tot het onti
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werpen der vereischte regeling over te gaan, opdat die nog
voor het einde van dit jaar, door Uwe Vergadering kan in
behandeling genomen worden en, na goedkeuring, met 1 Januarij 1861 in werking treden.
Wat die regeling zelve aangaat, zoo doet zich in de eerste
plaats de vraag voor, hoe groot het aantal scholen zal moeten
wezen. Daarvoor kunnen geene algemeene regels gesteld worden ; in elk geval moet dit afzonderlijk worden onderzocht en
zal men behooren na te gaan, in hoeverre bij de bepaling van
het getal openbare scholen , zal kunnen gelet worden op de
bestaande bijzondere scholen, hetgeen voornamelijk zal behooren af te hangen van den toestand van het onderwijs op die
inrigtingen en van de waarborgen, welke voor eene voortdurende degelijkheid van dat onderwijs aanwezig zijn. Waar
uitbreiding van het onderwijs noodig of wenschelijk geacht
wordt, moet zij tot stand komen, maar niet voorwaardelijk of
op zoodanige wijze dat zij afhankelijk gesteld wordt van de
bevoegdheid van den onderwijzer om meer uitgebreid onderwijs te geven , of van andere omstandigheden. De bestemming der school moet duidelijk worden uitgedrukt ; wordt
geen meer onderwijs in de gemeente noodig geacht, dan
bepale zich het onderwijs tot de vakken, vermeld onder a—i
van art. I der wet; is het daarentegen noodig, dat één of
meer der vakken van k—p op de school onderwezen worden,
dan moet dit uitdrukkelijk in het raadsbesluit worden verklaard, waarbij de regeling wordt vastgesteld. Wordt toch ,de
uitbreiding van het onderwijs afhankelijk gemaakt van toevallige omstandigheden, dan kan door Uwe Vergadering niet
worden nagegaan of art. 17, laatste lid, moet worden toege•
past, daar bet niet blijkt of er al dan niet zoodanig onderwijs
zal gegeven worden.
Zijn er in eene gemeente meer openbare scholen, en wenscht
men op eene of meer ,dier scholen meer uitgebreid onderwijs
te doen geven , dan moeten toch alle vakken van het gewoon
lager onderwijs , krachtens het 2 e lid van art. 16, ook op die
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scholen onderwezen worden. In den regel acht ik het wenschelijk, vooral ten platten lande , waar slechts ééne school in de
gemeente bestaat , dat het meer uitgebreid onderwijs , althans
dat in levende talen en wiskunde, zoo men het geven daarvan
noodig acht, in de avondschool worde behandeld. Over het
algemeen toch zal , zelfs met inachtneming der wettelijke voorschriften , het personeel ter naauwernood toereikend zijn , om
voor het onderwijs der gewone leerlingen de noodige zorg te
kunnen dragen ; van dat onderwijs zouden de onderwijzers , zoo
zij tevens aan eenige weinige kinderen van meer gegoede ingezetenen wiskunde of fransche taal moesten onderwijzen , te veel
worden afgetrokken. Volgens de berigten der Inspecteurs schijnt
in verscheidene gemeenten dit gebrek te bestaan , dat ongetwijfeld schadelijk moet werken op het eigenlijk gezegde lager
onderwijs , waarvoor de school in de eerste plaats bestemd is.
Wat de avondscholen aangaat meen ik nog Uwe aandacht te
moeten vestigen op iets , dat naar ik meen hier en daar wordt
toegelaten , doch mijns inziens minder wenschelijk moet worden
geacht. In sommige gemeenten namelijk bepaalt zich het openbaar onderwijs tot dat , hetwelk op de dagschool gegeven wordt,
doch is aan den onderwijzer de vergunning verleend om voor
zijne eigene rekening avondschool te houden. Is de avondschool
noodig of nuttig, dan behoort die van gemeentewege gehouden
te worden en niet als eerre bijzondere onderneming aan den
onderwijzer te worden overgelaten. Wordt het onderwijs op de
avondschool van gemeentewege gegeven, dan levert het mijns
inziens betere waarborgen op , dan wanneer het alleen van den
wil des onderwijzers afhankelijk wordt gesteld. Het schijnt ook
vreemd dat door den openbaren onderwijzer in het aan de gemeente toebehoorend locaal, bijzonder onderwijs wordt gegeven;
en dit toch zal het geval zijn, wanneer de onderwijzer de
avondschool voor zijne rekening houdt , en dus zelf het bedrag
der schoolgelden bepaalt en die ontvangt. Het komt mij in het
belang van het onderwijs wenschelijk voor, dat zoo zich de
behoefte aan eerre avondschool doet gevoelen, deze van gemeen-
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tewege worse geopend , en aldus een gedeelte van het openbaar
onderwijs en eene aanvulling van de openbare dagschool uitmake. Wil men den onderwijzer de voordeelen daarvan doen
genieten , zoo verhindert niets om hem de opbrengst der schoolgelden geheel of gedeeltelijk als veranderlijke jaarwedde boven
zijne gewone inkomsten toe te kennen.
Het getal der hulponderwijzers en der kweekelingen wordt
door art. 18 der wet bepaald. Daarbij moet echter niet uit het
oog verloren worden , dat dit wets-artikel slechts het minimum
vaststelt , en dat dit in vele omstandigheden in het belang van het
onderwijs vermeerdering vordert, vooral waar in eene school van
bij de 70 of bij de 100 leerlingen, de onderwijzer alleen of slechts
bijgestaan door een kweekeling onderwijs geeft. Te meer is eene
overschrijding van dat minimum wenschelijk , omdat bij de
toepassing van art. 18 het gemiddeld getal leerlingen in aanmerking komt , welk getal in den winter doorgaans niet weinig
overtroffen wordt. Tevens zij hier nog opgemerkt , dat, zoo
ook kinderen uit andere gemeenten van het onderwis gebruik
maken , deze ook tot de bepaling van het gemiddeld getal leerlingen behooren in aanmerking te komen.
Voor zoo verre de bepaling van jaarwedden aangaat , komt
het mij noodig voor, dat, waar art. 69 moet worden toegepast,
de gemeenteraad onderzoek doe naar het gevoelen van den onderwijzer , en dat ook Gedeputeerde Staten , alvorens die jaarwedden goed te keuren, kennis dragen van de bezwaren, die
cie onderwijzer welligt daartegen heeft, of zoo niet, van zijne
berusting in de hem toegekende jaarwedde. Daardoor kan toch
in vele gevallen vermeden worden, dat de onderwijzer later bij
den Koning in beroep komt. In sommige gemeenten zal zich
welligt het geval voordoen , dat men den onderwijzer, wiens
onderwijs zich vóór de invoering der wet bepaalde tot de vakken van het gewoon lager onderwijs, ook een of meer vakken
van het meer uitgebreid lager onderwijs wil doen onderwijzen.
In zoodanig geval komt het mij billijk voor, dat men bij de
vaststelling zijner jaarwedde 40 niet bepale bij hetgeen hem
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door art. 69 der wet is gewaarborgd , maar zijne jaarwedde
in verband met dat meerdere door hem te geven onderwijs eene
geevenredigde verhooging doe ondergaan.
Wat de toelage ten behoeve van de kweekelingen aangaat,
zoo schijnt het wenschelijk die zoodanig te bepalen , dat zij met
de jaren opklimt , in dier voege , dat bijv. voor eenen kweekeling van 14 of 15 jaren eene toelage van 25 gulden gegeven
worde , doch dat die in de daarop volgende jaren voor denzelfden kweekeling aangroeije tot f 100 , f 125 of nog hooger.
Bij de regeling van het onderwijs in de gemeente zal het
welligt blijken , dat enkele onderwijzers in vroegere jaren niet
in alle opzigten overeenkomstig de voorschriften der toenmalige
wet zijn aangesteld , dat is , zonder vergelijkend examen of
zonder dispensatie daarvan door de bevoegde magt verleend.
Waar zoodanig geval zich mogt voordien , zal het noodig zijn
den onderwijzer op nieuw , met inachtneming der voorschriften
van art. 22 der wet , te benoemen , opdat niet later , wanneer
hij zijne aanspraken op pensioen mogt willen doen gelden ,
gebrek aan bewijzen eener wettige benoeming , door de schuld
van het gemeente-bestuur , het verleenen van pensioen onmogelijk make. Ook zal het noodig zijn dat die hulponderwijzers,
die vroeger niet waren aangesteld door den gemeenteraad, maar
door den hoofdonderwijzer , die hen bezoldigde , werden aangenomen , bij de regeling van het onderwijs volgens de bepalingen van art. 22 worden benoemd. Tevens acht ik het wenschelijk , dat aan de gemeente-besturen door U worde herinnerd,
dat de benoemingen van onderwijzers, krachtens art. 11 der
wet van 16 Junij 1832 (Staatsblad no. 29) en art. 27 A, n°. 40,
van de wet van 3 October 1843 (Staatsblad n°. 47) van het regt
van registratie en zegel zijn vrijgesteld.
Nog heeft zich bij de benoeming van hoofdonderwijzers in
enkele gemeenten de vraag voorgedaan , of het geoorloofd is
eenen hoofdonderwijzer van eene openbare school in de gemeente,
zonder vergelijkend examen over te plaatsen naar eene andere
openbare school in dezelfde gemeente. Ik heb ook omtrent dit
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punt , het gevoelen ingewonnen der Inspecteurs , die van oordeel
zijn , dat zoodanige verplaatsing in het belang van het onderwijs niet is aan te raden , vooral omdat de misbruiken , die
daaruit zouden kunnen voortvloeijen , van meer gewipt zijn dan
de voordeelen , welke de verplaatsing in zeer enkele gevallen
zoude kunnen aanbieden. Bovendien is zoodanige maatregel naar
het oordeel der Inspecteurs en ook naar het mijne in strijd met
art. 22 der wet , waarin van verplaatsing geen sprake is , en
waaruit duidelijk blijkt , dat de hoofdonderwijzer wordt aangesteld voor eene bepaalde school in de gemeente , waaraan ook
bepaalde voorwaarden zijn verbonden , niet voor eene der scholen
der gemeente , onverschillig welke. Verdient een onderwijzer
voor eene voordeeliger school in dezelfde gemeente in aanmerking te komen , door het vergelijkend examen wordt hem daartoe
de gelegenheid aangeboden , en door de aan den Raad in te
dienen voordragt wordt deze in staat gesteld hem te benoemen,
indien ten minste zijne geschiktheid voor die betrekking van
dien aard is, dat hij op de voordragt is kunnen geplaatst worden. Mogt welligt in enkele gemeenten reeds zoodanige verplaatsing zijn geschied , zonder dat daartegen bezwaren zijn
geopperd , dan zoude daarin in het belang der onderwijzers
kunnen worden berust; in het vervolg zal dit echter niet weder
mogen plaats hebben. (Zie Missive 25 Junij 1861 n°. 147.)
Blijkens het mij door enkele Inspecteurs medegedeelde wordt
in sommige gemeenten de levering der schoolbehoeften tegen
een vast abonnement aan den onderwijzer opgedragen. Zoodanige
bepaling is geheel in strijd met de bedoeling van den wetgever,
die door in art. 32 d voor te schrijven, dat de gemeente zelve
voor het aanschaffen en onderhouden der schoolbehoeften en
schoolboeken moet zorgen, wilde bewerken , dat die schoolboeken
in alle opzigten aan de behoeften zouden voldoen. Een abonnement zoude in dit opzigt de misbruiken, die vroeger op vele
plaatsen bestonden, doen voortduren , zeer ten koste van de
degelijkheid van het onderwijs.
hetzelfde geldt omtrent het schoollocaal; het is niet voldoende
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dat de gemeente den onderwijzer Bene schadeloosstelling toekenne , onder voorwaarde , dat hij voor het schooltotaal zorge;
aan de gemeente zelve is de zorg daarvoor door de wet opgedragen , en zij mag die aan geen ander overdoen.
In mijne circulaire van den 22 Mei jl. n°. 112, 5e afd. heb
ik U reeds mijne zienswijze medegedeeld omtrent het bedrag
der schoolgelden in de verschillende klassen. Aangaande de
daarop betrekking hebbende verordeningen meen ik nog op het
volgende Uwe aandacht te moeten vestigen. In enkele provinciën
wil men de kinderen voor verschillende schooltijden afzonderlijk
laten betalen , in dier voege , dat het schoolgeld voor één schooltijd per dag minder bedraagt dan voor twee. Zulke maatregelen
zijn mijns inziens zeer ondoelmatig , daar het ongeregeld schoolgaan er sterk door bevorderd wordt. Ook het betalen bij de
week is voor het geregeld schoolbezoek niet gunstig ; betaling
bij de maand of bij de drie maanden komt mij , vooral wanneer het schoolgeld niet te hoog is , verkieslijk voor , daar de
ondervinding leert , dat wanneer een kind door toevallige om.standigheden den eersten of de twee eerste dagen der week
de school verzuimd heeft , de ouders het dikwijls die geheele
week te huis houden , om voor het overblijvende gedeelte niet
het geheele schoolgeld te betalen.
Overigens is het noodig, dat zoo de besluiten betrekkelijk de
schoolgelden door den Koning zijn goedgekeurd, zij door U
aan den Inspecteur wolden medegedeeld.
Omtrent de schoolverordeningen en schoolreglementen kunnen bezwaarlijk algemeene voorschriften worden gegeven ;
alleen acht ik het wenschelijk dat door Uwe Vergadering bij
de gemeente-besturen worde aangedrongen, dat niet ten , alien
tijde nieuwe leerlingen op de scholen worden toegelaten ,
maar dat die toelating slechts om de drie of zes maanden
plaats hebbe. Niets toch werkt nadeeliger op de vorderingen
der leerlingen, dan dat er gedurig nieuwe bijkomen, die nog
niet op dezelfde hoogte staan als de reeds aanwezige. De
onderwijzer moet dan of telkens weder van voren af aan be-
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ginnen, of hij moet elke klasse in een soms vrij aanzienlijk
aantal onderafdeelingen indeelen, van welke iedere dan slechts
gedurende zeer korten tijd onderwijs kan ontvangen ; een
degelijk klassikaal onderwijs kan in zoodanige school niet
gegeven worden. Wat het getal der schooluren aangaat, zoo
wordt het door de Inspecteurs eene billijke verdeeling geacht,
waarbij noch onderwijzer noch leerling te veel wordt ingespannen, wanneer over dag 41 tot 5 uren school wordt gehouden, en voor de avondschool 12 tot 2 uren bestemd zijn.
Behalve de voorgaande punten, welke alle meer of min met
de regeling van het onderwijs volgens de voorschriften der
wet in verband staan, acht ik het noodig Uwe aandacht nog
op het volgende te vestigen.
Het is in het belang der zaak wenschelijk, dat het schooltoezigt steeds bekend zij met alle besluiten en omstandigheden,
die op het lager onderwijs betrekking hebben, de Inspecteurs
voor zooveel de geheele provincie aangaat, de schoolopzieners
voor zooveel de in hun district gelegene gemeenten betreft.
Door mijn ambtsvoorganger is reeds in 1858 eene daartoe
strekkende uitnoodiging aan Gedeputeerde Staten gerigt. Het
schijnt nogtans dat niet in alle provincien gelijkelijk aan dat
verlangen is voldaan, en dat vooral vele gemeente-besturen in
die mededeeling zijn achterlijk gebleven. Ik heb dien ten gevolge
de eer U hierop nogmaals opmerkzaam te maken en U te verzoeken ook de gemeente-besturen namens mij tot zoodanige mededeeling nader uit te noodigen.
Dit jaar , zoowel als het voorgaande, is er geklaagd, dat zeer
vele plaatselijke schoolcommissien achterlijk zijn gebleven om
binnen den bij de wet bepaalden tijd aan den districts-schoolopziener een afschrift van haar verslag aan den gemeenteraad
toe te zenden, Het is tot mijne kennis gekomen , dat het in
sommige provincil n niet aan krachtige aansporingen door
Gedeputeerde Staten heeft ontbroken ; waar die echter niet
hebben plaats gehad , of niet tot het gewenschte gevolg
hebben geleid, acht ik het wenschelijk, dat aan de plaatselijke
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schoolcommissiën nogmaals haar pligt warde herinnerd , bij
voorkeur tegen den tijd , dat die verslagen moeten worden
opgemaakt.
Door sommige gemeente-besturen wordt het bewijs , bedoeld
bij art. 37 c der wet op het lager onderwijs , niet afzonderlijk
afgegeven maar eenvoudig in dorso van de akte van toelating
aangeteekend. Ik verzoek IT de gemeente-besturen uit te noodigen zoodanige aanteekening niet te plaatsen op den achterkant
der akte , die voor andere aanteekeningen moet openblijven,
maar het bedoelde bewijs in een afzonderlijk stuk af te geven.
Wanneer nieuwe schoollocalen worden gebouwd of oude verbeteringen ondergaan, is het wenschelijk, dat de plannen , aan
den schoolopziener of aan den Inspecteur worden toegezonden,
ten einde deze zijn oordeel daarover kunne doen kennen. Niet
zelden toch gebeurt het , dat minder doelmatige schoolgebouwen
tot stand komen , waaraan uit een paedagogisch standpunt belangrijke gebreken kleven , welke door zoodanige tijdige raadpleging gemakkelijk hadden kunnen voorgekomen worden. Vooral
behoort zulks te geschieden , wanneer door den gemeenteraad
de toepassing van art. 36 wordt gevraagd. Zeer nuttig zou ik
het achten zoo Uwe Vergadering kon besluiten omtrent het
bouwen van schoollocalen zekere regels vast te stellen, zoo als
reeds door Gedeputeerde Staten van Zuidholland is geschied. Die
regels zijn te vinden in de aflevering van de Nieuwe Bijdragen
voor Februarij 1860.
25

Junij 1860, (Staatsblad n°, 264

Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken, van den 23 Junij 1860 r n'. 280, Zevende afdeeling ;
Gezien de besluiten van den raad der gemeente Delft, betreffende eene scheiding van de aldaar aanwezige gemengde instel ling van weldadigheid , bestaande uit de vereeniging der Kamer
van Charitaten en de Diakonie der Nederduitsche Hervormde
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gemeente ; van welke besluiten de vernietiging door Gedeteerde Staten van Zuidholland is voorgedragen ;
Overwegende , dat ter beoordeeling, of die raadsbesluiten met
de wet of het algemeen belang in strijd zijn , een nader onderzoek wordt vereischt ;
dat de genoemde raad inmiddels bij besluit van den 15 Junij
jl. , Burgemeester en Wethouders heeft uitgenoodigd, uitviering
te geven aan zijne vroegere besluiten ter voormelde zake ;
dat het dus noodig is , dat de uitvoering van die besluiten
geschorst blijve ;
Gelet op de artikelen 153-155 der gemeentewet ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
De besluiten van den gemeenteraad van Delft , betrekkelijk
het voormeld onderwerp in zijne vergaderingen van den 14 September, van den 3 en den 10 December 1858 en van den 15'
Junij 1860 genomen, te schorsen tot ddn jaar na de dagteekeHing van dit Ons besluit, en zulks met u'itzonderingg alleen van
het eerste gedeelte van het raadsbesluit van den 14 September
1858, houdende intrekking der vroegere besluiten door den
raad ten opzigte der Kamer van Charitaten genomen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst..
Nota. De Kamer van Charitaten te Delft werd{, bij de N Keure
. en Ordonnantie op 't bidden van celmissen en onderhout
a van . den armen , M den 14 December 1597 door den Magistraat
dier stad afgekondigd, opgerigt, N ten eynde de rechte nooddruftige armen ende schamele ambachtskinderen te beter
M moege worden versorcht ende voorts alle onnodige bedelaers,
N vagebonden en ledichganghers wijt deser stede ende juris
dictie van dien Beweert..
Deze instelling, welke in haar zegel het stadswapen, met
de woorden : M de Kamer van Charitate van den Raedt ende
N't volck van Delft» , voerde , was een algemeen burgerlijk
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armbestuur , geschoeid op den voet van het groot of algemeen
Plakkaat van den 7 October 1531, hier te lande door Keizer
KAREL V uitgevaardigd , en als organieke wet van het
armwezen steeds den grondslag uitgemaakt hebbende van bet
voormalig Staats-armenregt in de Nederlanden.
Behalve de inkomsten, die aan deze instelling uit collecten
en middelen der H. Geest of Groote Armen waren toegevloeid ,
werden haar bij resolutie van 1 Julij 1613 toegekend :
de pachtsom van het stads-vuilnis;
de opbrengst der openbare voordragten ter kamer van
rhetorica;
het beste kleedingstuk van binnen de stad en hare vrijheid
overledenen , of den afkoop daarvan;
eene zekere som voor ieder lijk , hetwelk in de kerken
begraven werd;
een marktgeld van de verkocht wordende beesten ;
een opgeld op de stads vleesch-accijns ;
eene zekere som te betalen bij het trouwen ;
de opbrengst eener te houden loterij ;
de godspenningen van de koopmanschappen;
het verval bij de kamer van de Oost-Indische Compagnie ;
legaten en erfstellingen aan de armen ;
eene jaarlijksche uitkeering van het stads-weeshuis , in de
plaats van door dat gesticht vroeger gedane uitdeeling van
turf en kleederen;
het overschot der jaarlijksche rekening van het leprozenhuis, en later bij de opheffing van dat huis, de daaraan verbondene bezittingen ;
en de nalatenschappen der door de kamer gealimenteerden.
Daarbij kwam wijders :
de aanzienlijke opbrengst van verschillende collecten ;
subsidies uit de stedelijke kas, en de uitkeeringen , welke ,
op last van den magistraat, door andere godshuizen en gestichten , aan de Kamer van Charitaten moesten worden
verstrekt.
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De Charitaat-meesteren , zijn steeds door den stedelijken raad
benoemd en daaraan rekenpligtig geweest. Zij bezaten vroeger,
in betrekking tot de bedelaars en de ambachts-gezellen , policiair gezag met strafregterlijke bevoegdheid. Hun getal , aanvankelijk op zes gesteld , werd in 1613 tot twaalf versterkt,
met bepaalden last : goede opsicht ende zorge te dragen op
,, den waren armen ende miserable personen , die binnen desen
stadt ende vryheidt van dijen gebooren ende daer twee jaren
r continuelichen hebben gewoont , als ook op de schamelen
,' ambachtslieden , dije met haer handwerk hun cost ende andere
h notelichheden niet en tonnen verdienen..
Bij resolutie van 10 Februari] 1614 werd , onder anderen ,
bepaald : - dat de Camer van Caritaten en de Diaconye sullen
werden gecombineert en te samen gevoegt , en dat alle de
- aelmissen, die in den kerken bij de Diatonen sullen werden
gecollecteert , na de collecte terstond in 't bywesen van een
,, ofte twee van de Meesters van Caritaten bereekent en in
,, eene beurse ter Camera van Caritaten sullen werden gebragt en komen ; -- dat de twaalffmeesteEs van den Caritaten
w en de agt Diaconen te samen den armen , soowel die litmaten van den kerken syn als anderen sonder onderscheid
sullen bedienen en besorgen..
Op den 4 April 1625 werd het beheer geregeld en daarbij ,
onder meer, bepaald: u In 't Caritaathuijs zal 't getal van de
il Caritaatmeesteren en de Diaconen egaal en even groot wesen :
dat is ses en ses of agt en agt: die gesamentlyk alle de
saaken van 't voors. Huys sullen administreren op de ordre
,, hiernaar volgende : de Caritaatmeesteren sullen syn personen
doende professie van de ware gereformeerde Religie, of ten
minste de helft van dien, en de resterende dezelve Religie
M toegedaan. De bedieninge ofte uijtdeelinge van brood en geld,
- sal gedaan werden by twee Caritaatmeesteren en twee Dia,, conen : dog sullen de clagten der gemeene armen, die men
N Woensdaegs sal bedienen , Behoort en afgedaan werden by
« 't gehele collegie , alwaar een Caritaatmeester sal presideren ;
N

1^
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. gelyk ook de clagten der litmaten des

Saturdaegs by 't selve
« collegie sullen bedient , gehoort en afgedaan werden, alwaar
een Diacon sal presideren , en bij steeken ofte egaliteyt van
« stemmen, sal de respective president twee stemmen hebben..
Bij resolutie van den 11 December 1662 werden nadere
voorschriften door den magistraat van Delft gegeven , . waar. near in het toecomende op het welgevallen van haar Agt« baren alle de middelen en het jaarlijcs incomen , mitsgaders
. ook generalijk alle de lasten van de gemelte Camer ten
. meesten oirbaar en dienste van den armen soude mogen
werden gemanieert en uitgekeert s . Daarin komen bepalingen
voor, omtrent het opmaken van jaarlijksche begrootingen van
inkomsten en uitgaven , de extraordinaris subsidie , de bedeelingen , enz. ; — terwijl art. 6 beveelt, dat geene personen
ten lasts van het Charitaat-huis mogen aangenomen worden
. als die conform de keuren van de Heeren van de Wet deser
. stad, haar effective vier jaren aan den andren , binnen deze
. stad met ter woon onthouden sullen hebben , en daarvan
« bij aide van consent ofte andersints ten genoegen zullen
. hebben gedaan blijken..
De toestand der Kamer van Charitaten was bij afwisseling
gunstig of ongunstig, dock in het laatste geval werd in het
to kort uit stalls kas voorzien.
Eerst na het jaar 1823, wanneer de stad begonnen was
met het verleenen van subsidien aan de armbesturen der
onderscheidene godsdienstige gezindten, werden de armen dier
gezindten niet weer uit de fondsen der Kamer van Charitaten
bedeeld, en van toen af is haar kapitaal door belegging van
gelden aanzienlijk vermeerderd.
Op den 8 Augustus 1856 besloot de gemeenteraad van Delft
alle subsidien, tot dien tijd aan de armbesturen der verschillende gezindten verstrekt ,, voor altijd af te schaffen , en op
den 11 . Augustus 1857 vond die raad goed de Kamer van
Charitaten met al haar gebouwen , goederen , effecten en
fondsen aan . de Hervormde gemeente te Delft over to- laten.
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De bezwaren daartegen door de andere kerkelijke armbesturen ingebragt gaven aanleiding dat het besluit van den
gemeenteraad van 11 Augustus 1857 niet werd uitgevoerd.
Edoch op den 3 December 1858 besloot de Raad , dat het
burgerlijk element der Kamer van Charitaten zal worden opgeheven en dat de bezittingen dier burgerlijke instelling van
weldadigheid alzoo aan de diakonie der Hervormde gemeente
zal v erblijv en .
Tegen deze en de ten gevolge daarvan genomene nadere
raadsbesluiten zijn verschillende bedenkingen opgerezen , die
aanleiding hebben gegeven tot de schorsing van die besluiten
bij het hierboven vermelde Koninklijk besluit.
Bij de eindbeschikking des Konings , door den Minister
van Binnenlandsche Zaken medegedeeld onder dagteekening
van den 10 Junij 1861, werd hoofdzakelijk verklaard :
dat de besluiten van den 14 September , 3 en 10 December
1858 , door den raad , de beide laatste in overleg met den
kerkenraad der Nederlandsche Hervormde gemeente, betrekkelijk de Kamer van Charitaten genomen , niet mogen
worden ten uitvoer gelegd , zonder dat daarop , ingevolge art.
16 der armenwet , de magtiging van Gedeputeerde Staten of
van Zijne Majesteit is verkregen;
dat onverminderd 's regters uitspraak , indien die wierd ingeroepen , de classificatie der Kamer van Charitaten te Delft,
onder de instellingen in lett. d van art. 2 der wet op het
armbestuur vermeld , naar het oordeel der Regering , wel en
teregt is geschied, en dat mitsdien geene termen zijn , om
dienaangaande van Regeringswege eenig verder onderzoek te
doen instellen ; en
dat het pleats gehad hebbend onderzoek, ook met het oog
op art. 69 der wet op het armbestuur, geene termen heeft
opgeleverd , om aan de aanspraken op medegenot door andere
armen dan die van de Nederduitsche Hervormde gezindte, te
Delft, in de ondersteuning uit de middelen der Kamer van
Charitaten aldaar, gunstig gevolg te geven.
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Deze laatste verklaring sluit alzoo uit de gevraagde • voor.
• ziening in de handhaving der regten van de burgerij van
" Delft, ten einde de armen-inrigting, die voor alien moet
• strekken , ook aan de ondersteuning van alien dienstbaar
• blijve. •
Hoe die uitsluiting kan zamen gaan met de tweeds verklaring , blijft onbeslist. Indien toch deze Kamer van Charitaten te regt is gerangschikt in lett. d van art. 2 der wet op
bet armbestuur,, dan volgt daaruit , dat zij is, gelijk hare geschiedenis dan ook leert, eene instelling van gemengden acrd ,
behoorende ten deele aan de burgerlijke gemeente ten behoeve
van alle armen, en ten deele aan de kerkelijke gemeente der
Hervormden.
29 Junij 1860.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij onder anderen is beslist , dat , aangenomen al dat eene begraafplaats moet worden
geacht te zijn niet in den handel , dit echter,, in verband met
de , bij art. 147 der Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid
van elks eigendom, alleen in zoo verre kan worden aangenomen,
als het vast staat , dat hij , die aan eene plaats de bestemming
van begraafplaats geeft , daarover regtens mag beschikken. (Zie
Vonnis 10 December 1856 en Missive 28 Februarij 1860, n o. 140.)
Nota, Het gold hier de voorziening in cassatie tegen het arrest
van het hof van Noorbrabant, houdende bevestiging van het
vonnis der Arrondissements-Regt, bank van 's Hertogenbosch
van den 24 Junlj 1859, waarbij de gemeente van 's Hertogenbosch is veroordeeld , om de corporatie : • de gemeene ingezetenen van Orthen. to herstellen en to handhaven in het bezit
van zeker perceel gronds , hetwelk tot gemeene weide , nitsluitend ten behoeve van de ingezetenen van Orthen diende,
doch door het gemeentebestuur was bestemd en aangelegd tot
algemeene begraafplaats en waarop lijken zijn begraven.
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Als eerste middel van cassatie werd voorgesteld schending
en verkeerde toepassing der artt. 585, 593, 604, 605, 618,
622, 623 en 1368 Burgerlijk Wetboek , op grond :
1', dat , vermits de plek gronds in geschil is bestemd tot
begraafplaats en daardoor gebragt buiten den handel ,
zij uit dien hoofde geen voorwerp van bezit kan uitmaken , en even daarom, al ware het vroeger bezit
der corporatie volledig erkend , niet te min geen herstel
of handhaving in het bezit meer te pas komt ; en
2°. in alien gevalle de Raad der gemeente 's Hertogenbosch,
in acht nemende de administratieve voorschriften , niet
heeft gehandeld loco privati , en geene daad van stoornis
heeft kunnen plegen.
Omtrent de eerste bewering overwoog de Hooge Raad :
dat, volgens de feitelijke beslissing van het beklaagde arrest
ten processe vaststaat, dat het perceel in verschil sedert de
dagvaarding wordt gebezigd tot algemeene begraafplaats, en
dat de stedelijke regering der gemeente 's Hertogenbosch dearaan de bestemming van begraafplaats heeft gegeven ; dat echter
tevens in regten is beslist , dat , vermits het bezit der corporatio tijdens de stoornis was bewezen , de stedelijke Raad geene
bevoegdheid had daarover to beschikken , en dat hij even
daarom de bestemming van begraafplaats daaraan regtens niet
kon geven , en dat, op grond, dat die bestemming regtens
niet bestond, het daarop berustende middel van niet-ontvankelijkheid tegen de ingestelde possessoire vordering is verworpen ;
dat door doze beslissing niet is geschonden art. 593 B. W.,
hetwelk hierbij alleen in aanmerking komt ; dat immers , aangenomen al , dat eene begraafplaats moot worden geacht to
zijn niet in den handel , dit echter, in verband met de bij
art. 147 der Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van
elks eigendom , alleen in zooverre ken worden aangenomen ,
als het vaststaat, dat hij, die aan eene plaats de bestemming
van begraafplaats geeft , daarover regtens mag bschikken
en dat daarmede vervalt de geheele eerste bewering;
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dat wat betreft de tweede (subsidiaire) bewering , dat de
regtsvordering tot herstel en handhaving in bet bezit bij art.
618 B. W. is gegeven tegen elken houder ; dat daarbij niet
wordt onderscheiden , of die houder is een bijzonder persoon
of eene gemeente ; dat zoodanig onderscheid evenmin berust
op een der overige aangehaalde artikelen, en dat alzoo ook
daze bewering is ongegrond.
Als tweede middel van cassatie ward beweerd : verkeerde
toepassing der bij het eerste middel aangehaalde artikelen ,
bepaaldelijk van art. 618 en volgende en art. 615 en volgende
B. W. , in verband met art. 179 m der gemeentewet en art.
360 Strafregt , op grond , dat , gesteld al , dat herstel en
handhaving in het bezit in casu denkbaar zijn , dan nog
de bij het beklaagde arrest uitgesproken verdere veroordeeling
(die namelijk tot dadelijke teruggave en ter vrije beschikbaarstelling en de herstelling in vorigen toestand , en de magtiging
ter opruiming op den sterken arm en die op de corporatie
zelve om daartoe over to gaan) zoude zijn geheel buiten de
wet en in strijd met de aangehaalde artikelen.
Hieromtrent overwoog de Hooge Raad :
dat art. 615 en volgende B. W. , als handelende over eene
andere dan de onderwerpelijke vordering , in geene aanmerking
kunnen komen ; dat, volgens artt. 618 en 622 B. W., de
regtsvordering tot herstelling in het bezit strekt om den vorigen
bezitter in zijn bezit to herstellen en hem to doen beschouwen , even alsof hij het nimmer bad verloren ; dat daaruit volgt :
1 0 . dat alles behoort to worden hersteld in den toestand ,
waarin het was vthir de stoornis ; en
2°. dat , ten einde het herstel met der daad to doen plaats
hebben , de daartoe vereischte dwangmiddelen , als een
noodzakelijk gevolg van het bevel tot herstel, uit den aard
der zaak en als een middel van executie, ongetwijfeld
mogen worden toegestaan , en dat derhalve ook dit
middel is ongegrond.
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26 Julij 1560, n°. 9.
Circulaire van Gedeputeerde Staten van Utrecht , houdende
vaststelling der volgende
of HOOFDPUNTEN , in acht te nemen bij het
bouwen of verbouwen van SCHOOLLOCALEN in de
provincie Utrecht.

REGELS

Plaats. § 1. Het gebouw moet zoo veel mogelijk vrij staan
en zoo ver doenlijk verwijderd zijn van druk beneden wordende
straten , van fabrieken , smederijen , kuiperijen , pakhuizen ,
molens , bergplaatsen , mestvaalten , stilstaande wateren , moerassen , enz. en in het algemeen verwijderd van zoodanige
plaatsen , die door schadelijke uitdampingen nadeelig voor de
gezondheid kunnen worden.
§ 2. De bodem of grondslag , waarop men het voornemen
heeft eene school te bouwen , moet , zoo eenigzins mogelijk ,
minstens 0,50 el boven den hoogsten waterstand van den omtrek
verheven worden gemaakt.
Z 3. De grond mag niet moerassig zijn , en waar dit het
geval is, moet hij minters 0,50 el uitgegra yen en met pain en
zand aangevuld worden.
Indien kunstfundering onder de muren noodig worth, geacht ,
moet de bovenkant der houten fundering beneden het laagst
bekende polder- of boezemwater worden aangelegd.
§ 4. Bij vrije beschikking over een terrein moet eene der lange
zijden tegen het oosten en westen worden gekeerd , of wel de
lichtramen ten zuiden worden geplaatst , in dat geval voorzien
van zonneblinden of gordijnen , of antlers de glazen des zomers
met waterverw te beschilderen.
Afmetingen. § 5. De grootte , aan eene school te geven ,
wordt berekend op een getal kinderen , gelijk staande met een
zesde der bevolking van de gemeente , en , voor het geval dat
meer dan eene school vereischt worth , der bevolking van de
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buurten , voor welke de school bestemd is ; terwijl , hij zoo
verre overeenkomsten zijn tot stand gebragt oin kinder en uit
naburige gemeenten van de school gebruik te doen maken , of
die uit de gemeente in de school eener aangrenzende gemeente
onderwijs te doen genieten , zulks in aanmerking zal behooren
te worden genomen , en het schoollokaal in verhouding tot het
approximatief cijfer deswege grooter of kleiner zal kunnen gebouwd worden.
In verband hiermede en met het oog op de steeds vermeerderende bevolking der gemeenten , wordt als minimum der
oppervlakte voor ieder kind aangenomen :
el , wanneer de school 100 kinderen of daarbeneden
0,95
mod bevatten ;
0,85 0 el, wanneer die 100 tot 300 kinderen moet bevatten ;
0,75 ❑ el , en des noods
0,70 ❑ el, wanneer die meer dan 300 kinderen moet bevatten.
§ 6. De breedte mag niet meer dan 8 el zijn , de lengte zoo
veel doenlijk tweemaal de breedte ; bij meer benoodigde ruimte
moet de school in twee of meer lokalcn worden afgedeeid
door tusschenschotten met giazen ramen en deuren , die schuivende zijn.
De hoogte niet minder dan 4,50 el , welke ook de breedte of
lengte zij , bij grootere scholen 5 el.
wren. § 7. De dikte der buitenmuren te bepaien op 11
mopsteen , en , zoo de fondsen het toelaten , bovendien met een
spouwmuur van gen halven steen ; van buiten op te voegen ,
van binnen te overpleisteren.
Buitendeuren. § 8. De buitendeuren aan de zuid- of oostzijde
te plaatsen ; zoo veel mogeiijk de noord- of noordwestzUde te

❑

vermijden.
Voor iedere buitendeur een voldoend buitenportaal aan, te
brengen , met naar buiten slaande , over elkander staande buitendeuren. De deur in de school niet schuivende te maken.
Lichtramon. § 9. De lichtramen niet lager uit den vloer der
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school te plaatsen dan 1,30 el , en bet raam niet minder hoog
dan 2,50 el , breed 1,25 el ; het aantal zoo groot mogelijk , met
behoud van voldoende dammen , niet minder breed dan ieder
0,67 el , en in achtneming van voldoende ruimte tot het ophan
gen van schoolborden , kaarten , enz.
Het bovengedeelte der ramen tuimelend , en in iedere school
twee of meer naar buiten openslaande ramen.
Vloeren. § 10. De begane grond van de school bij voorkeur
zamengesteld uit plankenvloer,, of, zoo dit niet te kostbaar is ,
uit eikenhouten teerlingen of blokjes , zwaar 10 bij 10 duim,
lang 8 duim, het eindelingshout naar boven gekeerd.
Indien de gesteldheid van den grond zulks vordert , zal , ter
veering van champignons, lucht onder de vloer,, ook in de
woning des onderwijzers, worden aangebragt.
Steenen gemetselde vloeren van klinkers op hun kant , of van
plavuizen , op eene gemetselde platte laag , en rustende op eene
platte laag van steen in zand , kunnen in sommige gevallen
gebezigd worden.
Plinten. § 11. Bij iedere school moeten de plinten fangs de
muren zoodanig worden aangebragt , als in verband tot de
noodig geoordeeld wordende daarstelling van ventilatie vereischt
zal worden.
Plafond. § 12. Tot plafond moet eene wet in elkander gedreven horizontale planken beschieting tegen de bindten worden
aangebragt, met eenvoudigen band of lijst in omtrek , tevens
met besparing der noodige openingen voor ventilatie en voor
rookgeleidingen.
Hap. S 13. De kap moet hestaan uit een hangwerk , waarvan
de beenen , met schoenen in de bindten gewerkt , zoo noodig
met ijzeren beugels worden verbonden , met gordingen en beschotingen , gedekt met blaauwe verglaasde pannen of zink.
In het dak de noodige ijzeren dakvensters voor licht en
lucht.
Verwarming. § 14. De verwarming moet door kagchels geschieden , tenzij de fondsen en tie gelegenheid moeten toelaten
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het aanbrengen van buizen tot geleiding van warm water,
buiten de school in een afzonderlijk vertrek gestookt.
Schoorsteen. § 15. Den schoorsteen te plaatsen op ravelingen,
zob veel doenlijk midden in het plafond, des zomers met eene
ventilatie rozet gesloten.
Verlichting. § 16. Voor kunstmatige verlichting bij voorkeur,
zoo geen gas aanwezig is , daartoe olie le bezigen , waarvan
de walm door trechters en buizen buiten de school moet worden geleid.
Ventilatie. § 17. Nader te regelen.
Hasten. § 18. In de school moeten gemaakt of geplaatst
worden een of twee kasten met planken , tot berging van schrijfbehoeften , maten en gewigten.
Banken. § 19. Nader te regelen.
Gemeenschap. § 20. Er mag geene gelegenheid bestaan tot
gemeenschap van binnen tusschen de school en de onderwijzerswoning.
Privaten. § 21. Bij iedere school moeten minstens twee privaten , een voor jongens en 66n voor meisjes , en bovendien
urinoirs zijn , met afzonderlijke toegangen.
De privaten , welker ingang in de school plaats heeft , niet
onmiddelijk tegen de buitenmuren van de school te plaatsen ,
maar op twee of meer ellen afstand van de zijmuren , weder
met eene afzonderlijke deur gesloten , de tusschenruimte met
een muur of schutting te omringen , van boven met een glazen
dak te overdekken , dat eene ruimte overlaat boven de muurtjes
of beschotten tot aanhoudende luchtverversching.
Algemeene voorwaarden. § 22. Bij het opmaken der bestekken
moeten de Rijks algemeene voorwaarden , uitgegeven en verkrijgbaar hij de Gebroeders VAN CLEEF te 's Gravenhage worden
toegepast , behoudens de daarin te maken wijzigingen als een
gevolg van lokale omstandigheden.
Speelplaats. § 23. Zoo wel in bet vooruitzigt, dat de doelmatigheid van het onderwijs in de gymnastiek meer en meer zal
worden gevoeld en het wenschelijk is , dat de gelegenheid
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daartoe bij de scholen aanwezig zij , als ook om de kinderen
gedurende den schooltijd eenige minuten de versche lucht te
kunnen doen genieten , wordt het noodig geacht, bij de oprigting van nieuwe scholen of de vergrooting van bestaande ,
bedacht te zijn op de daarstelling van een afgesloten speelplaats.
11 Augustus 1860 , no . 112.
Missive van den Minister van Justitie iuidende :
Naar aanleiding Uwer missive dd.... hob ik de eer IHI.E.G.
mede te deelen , dat er mijnen 't wege niet in toegestemd kan
worden , dat in de gevangenis voor veroordeelde vrouwen te
..... , gedurende den arbeid , waarbij gevangenen van verschillende godsdienstige gezindten in hetzelfde locaal vereenigd zijn,
bijbellezing plaats hebbe.
Die lectuur maakt inbreuk op de eerbiediging van ieders
godsdienst-begrippen en , heeft zij plaats voor toehoorders van
verschillende geloofbelijdenis , het doel wordt gemist en hetgeen
tot stichting moet leiden geeft ligt stof tot ongepaste aanmerkingen.
Ik ben der halve van oordeel , dat de bezwaren van den in
gemelde strafgevangenis dienstdoenden Roomsch Katholijken geestelijke tegen de bijbellezing in de werkzalen allezins gegrond
zijn, en dat zij moeten worden uit den weg geruimd. Ik acht
het evenwel nuttig , dat met de bijbellezing worde voortgegaan ,
z645 dat zij geen aanstoot zal kunnen geven en aan haar doel
beantwoorden. Te dien einde zal de lezing niet in de werkzalen , gelijk tot dus verre het geval is geweest , maar in een
ander daartoe door de Commissie van Administratie aan te wijzen
locaal voor elke gezindte alzonderlific behooren te geschieden :
voor de Protestantsche gevangenen zal zij op een to bepalen
uur kunnen gehouden worden , terwijl zij , wat de Roomsch
Katholijke gevangenen betreft , uit zoodanig werk zal kunnen
plaats vinden als de dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijke
zal goedkeuren.
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1k verzoek UH.E.G. de Commissie van Administratie over de
gevangenissen te ..... van dit schrijven te willen onderrigten ,
met verzoek , de bijbellezing in de onder haar beheer staande
strafgevangenis in den daarbij aangegeven zin nailer te willen
regelen.
Bet zal mij aangenaam zijn spoedig van de alzoo plaats gehad
hebbende regeling onderrigt te worden. (Zie Missive 17 Augustus
1860, n o. -, I z.)
Nota, Reeds bij aanschrijving van den Minister van Justitie ,

gedagteekend 8 Januarij 1848 , n°. 91, was uitdrukkelijk
bevolen : N dat het bijbellezen en andere godsdienstige onder. rigtingen , voor Protestantsche gevangenen bestemd , steeds
. buiten tegenwoordigheid van de Roomsch Katholijke ge. detineerden geschieden ; en dat alles worde aangewend , om
. verdere klagten , omtrent deze teedere aangelegenheid , voor
. te komen , en bepaaldelijk ook die ten aanzien van het
. godsdienstig onderrigt en de daartoe aan te wenden lees. boeken..
11 Augustus 1860 , n°. 182.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken , luidende:
Het gebeurt meermalen , dat in de brieven van de Heeren
Commissarissen des Konings , strekkende ter mededeeling van
den uitslag van het gedane onderzoek uaar het domicilie van
onderstand van in de bedelaars-gestichten opgenomen personen,
tevens andere onderwerpen worden behandeld , zoo als bijvoor •
beeld verzoeken van de betrokken gemeente-besturen om ontslag
van zulke personen op grond van art. 68 der wet op het armbestuur,, ens.
Ter bevordering eener ordelijke en spoedige behandeling van
de bedoelde zaken bij mijn Departement , zou het mij aangenaam
zijn , dat voortaan de mededeeling van den bedoelden uitslag
zich uitsluitend beperkte tot de erkenning of ontkenning van het
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domicilie van onderstand , met vermelding , in geval van outkenning der redenen, waarop die rust , en dat andere punten
bij de ,behandeling van dat onderwerp ter sprake komende in
afzanderlijke brieven wierden vervat, waarin tevens zou kunnen
worden vermeld, of de betrokken gemeente-besturen bereid zijn
de schuld der verpleegden , zoo zij die hebben , en het reisgeld
dat zij mogten behoeven, voor rekening der gemeenten te nemen.
1k heb de eer U hoog Edel Gestrenge te verzoeken van nu
of aan dienoverecnkomstig te willen handelen.
17 Augustus 1860 , no. retr.
Missive van den Minister voor de Zaken der Rommel' Katholijke Eeredienst , houdende mededeeling aan den betrokken
Kerkvoogd van de missive van den Minister van Justine van
den 11 Augustus 1860 , O. 112 (zie hiervoren blade. 335) , betreffende het bijbellezen in de gevangenissen.
25 Augustus 1860, (Staatsblad n°. 49.)
Besluit , luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 30 Mei 1860, n o. 155, vijide afdeeling, ten
geleide van een voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel , tot vernietiging ewer bepaling van art. 9
der verordening , regelende het openbaar lager onderwijs in de
gemeente Deventer, vastgesteld door den Raad deer gemeente
bij zijn besluit van den 8 December 1859.
Overwegende , dat die bepaling luidt als volgt :
« Het onderwijs bestaat : ...., op de vierde school der tweede
« klasse , in : a. de fransche taal en letterkunde, b. de hoog« duitsche taal en letterkunde , c. de engelsche taal en letterkunde , d. de nederlandsche taal en letterkunde, e, de geschie•
a denis (algemeene en vaderlandsche), aardrijkskunde (wis- ,
«natuur- en staatkundige) , g. rekenen (theorie en praktijk), de
48

r
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« beginselen der wiskunde , h. beginselen der kennis van de
a natuur,, i. fabelkunde , k. toezigt op het schrijven. »
dat bij art. 16 , tweede lid der wet van den 13 Augustus
1857 (Staatsblad n°. 103) is bepaald , dat het onderwijs, in het
eerste lid aangewezen , ten minste omvat de vakken , vermeld
onder a—i van art. 1; en dat waar behoefte aan uitbreiding
bestaat en deze mogelijk is, een , meer of alle vakken, onder
k—p van art. 1 vermeld, in het onderwijs worden opgenomen ;
dat de bedoelde openbare lagere school te Deventer is opgerigt om te voldoen aan de behoefte aan uitbreiding ;
dat op die school aldus , behalve de vakken daarvoor vereischt , ook onderrigt moet worden gegeven in de vakken vermeld onder a–i van art. l ;
dat nogtans blijkens de bovengemelde bepaling der verordening van den Raad der gemeente Deventer en de nader deswege
ontvangen inlichtingen , bet voornemen bestaat op die school
geen onderrigt te doen geven in de vakken, vermeld onder a,
d en i v an gemeld artikel ;
dat dus die bepaling is in strijd met art. 16, tweede lid, der
wet op het lager onderwijs ;
Gelet op art. 153 der gemeentewet ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 3 dezer n o. 3);
Gezien bet nader rapport van Onzen voornoemden Minister,
van den 21 Augustus 1860, n°. 113, vijfde afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan , bovengemelde bepaling
van de verordening , regelende het openbaar lager onderwijs in
de gemeente Deventer , vastgesteld bij raadsbesluit van den
8 December 1859 , te vernietigen.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit
besluit , dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
30 Augustus 1860 , no . 194.
Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken , waarbij
aan Gedeputeerde Staten der provincitn verschillende opgaven
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worden gevraagd aangaande sommige punten , met de regeling
van het lager onderwijs en met de uitvoering der nieuwe wet
in verband staande, ten einde daarvan gebruik te maken bij het
opmaken van het Regeringsverslag van het onderwijs over 1859.
(Zie Missive 28 September 1860 , n°. 157.)

3 September 1860, (Staatsblad n°. 53.)
Besluit , waarbij de statuten der vereeniging , genaamd de
Nederlandsche Z endings- V ereeniging , gevestigd te Rotterdam ,
worden goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend. (Zie Besluiten 5 December 1859, Staatsblad
n°. 111 en 20 April 1860 , Staatsblad no. 17.)
Nota. De Nederlandsche Zendings-Vereeniging , gevestigd te
Rotterdam , stelt zich ten doel zendelingen op te leiden of
aan te nemen en uit te zenden ter uitbreiding der Christelijke
godsdienst , voornamelijk in de Nederlandsche Oost-lndische
bezittingen.
De leden der Vereeniging kiezen , bij algemeen stemregt ,
een bestuur , bestaande minstens uit zes , hoogstens nit negen
leden.
Jaarlijks treedt een derde der Men van het best= af. De
aftredende zijn , na de eerste maal , niet dan na verloop van
een jaar herkiesbaar. De eerst gekozene blijven het langst aan.
De aanneming van leden en de verkiezing van bestuurders
geschieden met gesloten billetten en met volstrekte meerderheid der stemmende leden.
Er bestaan piaatselijke vereenigingen , die hare bijdragen
in geld in de kas der Nederlandsche Zendings-Vereeniging
storten , en zich door afgevaardigden kunnen doen vertegenwoordigen , met lien verstande , dat zoodanige plaatselijke
vereenigingen , om als regtspersoon to kunnen optreden, van
wege bet Staats-gezag eene erkenning zullen behoeven , afgescheiden van die , aan de hoofd-vereeniging verleend.
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Deze Vereeniging wordt aangegaan voor een tijdvak van
negen en twintig jaren.

Het verdient opmerking, dat de bij het Koninklijk besluit
goedgekeurde statuten Beene andere dan de hierboven vermelde bepalingen bevatten en dat daarin alzoo de grondslagen
de werkkring en de overige regelen der Vereeniging niet zijn
omschreven ; weshalve daaruit dan ook niet blijkt door welke
middelen en langs welke wegen , of op wat wijze de Ver.
eeniging haar Joel zal traehten te bereiken nosh ook , welke
waarborgen haar bestuur , in het algemeen belang en in dat
van hare leden , zal opleveren.
10 September 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Limburg, luidende:
Gehoord de conclusion ;
Gehoord de tot adstructie dezer conclusien gehouden pleidooijen
Gehoord den procureur-generaal in zijne conclusien , strekkende tot bevestiging van het vonnis a quo , met veroordeeling
van de beroepende partij in de kosten;
Met opzigt tot de daadzaken en gevoerde procedures , overnemende de opgave daarvan vervat in het vonnis a quo, door
de Arrondissements-Regtbank te Maastricht den 30 Junij 1859
(zie bladz. 401 van den Vijftienden Jaargang van dit Handboekje)
gewezen waarbij de eischende kerkfabriek ongegrond is verklaard in hare vordering en veroordeeld in de kosten van het
regtsgeding gewaardeerd ter somme van f 292.30 ;
Overwegende wijders , dat de eiscberes , biltehoorlijk beteekend
en geregistreerd deurwaarders-exploit van den 23 September
1859 , van het voormeld vonnis bij dit Hof is gekomen in hooger
beroep, en dat op dit beroep door partijen is geconcludeerd,
zoo als in den aanhef dezes is vermeld
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Met opzigt tot het rent
O., dat aan zijde der appellante , tot ondersteuning van hare

conclusitn tegen het vonnis a quo , is ingebragt , dat de kerkelijke goederen, waaraan ten deze sprake is , zouden toebehooren aan de algemeenheid der Katholijke ingezetenen van de
parochie, voor wie de kerkfabriek , die naast de kerk is ingesteld , als mandataris zou optreden , en die goederen zou beheeren
en besturen ;
0. daaromtrent , dat bij het decreet van den 31 Julij 1806
is bepaald , dat de fabrieks-goederen van eene gesupprimeerde kerk
aan de fabriek van die kerk toebehooren , waarmede de gesup
primeerde is vereenigd geworden , zelfs dan wanneer deze
goederen in vreemde gemeenten gelegen zijn ;
0., dat de bepaling van dit decreet is algemeen , en niet
onderscheidt , of de kerk, waarmede de gesupprimeerde is vereenigd geworden , al dan niet tot eene verschillende parochie
behoort ;
0., dat alzoo daarbij het beginsel vaststaat dat de fabrieksgoederen niet bij de parochie verblijven , maar de kerk volgen ,
al mogt deze ook aan eene andere parochie worden toegevoegd ;
0., dat ook in het decreet, betrekkelijk de kerkfabrieken ,
van den 30 December 1809, van de fabrieks-goederen , als
eigendom der parochie, met geen enkel woord wordt gesproken,
terwiji zelfs deze goederen in art. 62 van dat decreet uitdrukkelijk e goederen der kerk » worden genoemd ;
0. voorts, dat in art. 947 13. W. de kerken als openbare
gestichten zijn erkend , terwip daarbij van de kerspels of kerkgemeenten als zoodanig niet wordt gewaagd ;
0., dat uit de voormelde wetsbepalingen duidelijk voortvloeit,
dat de kerkfabriek de fabrieks -goederen bezit en beheert voor
de kerk, waaraan zij is verbonden, maar niet voor de parochie,
aan wie bij de wet geen regtsbestaan wordt toegekend ;
Aannemende overigens de wotieven van den; eersten renter
Om deze beweegredenen
Gezien art, 56 B. R.;
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Doet te niet het ingesteld hooger beroep ;
Bevestigt het vonnis , door de Arrondissements-Regtbank to
Maastricht den 30 Junij 1859 tusschen partijen gewezen , waarvan
is geappelleerd ;
Beveelt , dat het geheel en volkomen effect zal sorteren ;
En veroordeelt de appellerende kerkfabriek in de kosten van
het hooger beroep. (Zie Vonnis 30 Junij 1859 en de daarbij
geplaatste Nota op bladz. 401-412 van den Vijftienden Azargang van dit Handboekk)
Note. De, ter bestrijding van het vonnis , namens de appellante

genomen conclusion luiden als volgt :
Aangezien Einighausen en Limbricht voorheen steeds dello
en dezelfde parochie uitgemaakt hebben , en Einighausen ,
volgens de voorlaatste bekende volkstelling , nagenoeg hetzelfde zielental heeft als Limbricht;
A. in de voormalige , thans de gemeente Limbricht nit.
makende , heerlijkheid van dien naam eene parochiale kerk
bestaat en onder die parochie in den jare 1691 door de milddadigheid van vrouwe E. C. Baronnesse de Breyll , eene van de
hoofdkerk afhankelijke kapel is opgerigt to Einighausen , onder
goedkeuring van den Bisschop van Luik , onder wiens geestelijk
regtsgebied de parochie van Limbrieht gelegen was;
A. de kapel van Einighausen bij het deereet van den 12
Julij 1806 als hulpkapel erkend was, en nit eon uittreksel
van de prefecture-acten van het Roer-departement van den
bare 1809 blijkt , dat daaraan destijds als zoodanig de
sanctie was verleend van Zijne Keizerlijke en Koninklijke
Majesteit ;
A. op don 8 Junij 1836 door Gedeputeerde Staten te
Hasselt een besluit is genomen, waarbij de hulpkapel to Einighausen , voor wat het wereldlijke betreft , is gescheiden van
de toenmalige suceursale te Limbricht ;
A. in hetzelfde jaar de nieuwe desservitor,, benoemd door
den Bisschop van Link , zijne intrede deed in Einighausen

343
en, nadat gemelde Bisschop drie leden van de kerkfabriek
had benoemd , ingevolge de artt. 1, 3 en 6 van het decreet
van 30 December 1809 , door den Gouverneur van Belgisch
Limburg de twee anderen werden aangesteld , die te zamen
zouden uitmaken ;
de nieuwe kerkfabriek
A. toen ook eene nieuwe begraafplaats te Einighausen
is opgerigt; terwiji in het jaar 1840 door de inwoners v an
dat gehucht iit eigen middelen en zonder subsidie , noeh van
de provincie, noch van de gemeente , aldaar eene geheel
nieuwe kerk is gebouwd ;
A. de kerk van Onze Lieve Vrouwe te Einighausen, bij
Koninklijk besluit van 2 Maart 1851, n.. 6, tot succursale
is verheven , met uitnoodiging aan den Bisschop van Hirin e ,
toenmaligen Apostolischen Administrateur van het Vicariaat
van Limburg, om aan het Departement voor de Zaken der
R. K. Eeredienst den geestelijke te doen kennen , die bij de
nieuw erkende succursale in hoedanigheid van Desservant
zoude worden aangesteld , ten einde deze geestelijke in het
genot zou kunnen gesteld worden van de aan die hoedanigheid
verbonden rijks-jaarwedde ;
A. men sedert dien tijd, van den kant van Einighausen,
vele moeite gedaan heeft om tot verdeeling te geraken van
de in gemeenschap bezeten onroerende goederen, kapitalen
en renten , die thans uitsluitend in bezit zijn van Limbricht
en hoogst belangrijk kunnen genoemd worden;
A. de kerkfabriek te Einighausen onder anderen in 1853,
bij exploit van den 17 Januarij verzet heeft doen beteekenen
tegen de door Limbricht voorgenomen verpachting van eenige
der in onverdeeldheid bezeten onroerende goederen ;
A. echter deze poging zonder vrucht is gebleven , even
als eene latere correspondentie tusschen Gedeputeerde Staten
en den Minister voor de Zaken der R. K. Eeredienst, terwijl
ook de bemiddelende tusschenkomst van den Bisschop niet
heeft mogen baten bij de kerkfabriek van Limbricht, die in
alle nederigheid voorgaf arm te zijn en van het weinige, dat,
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21j bent, titels te hebben, waaruit van haren uitsluitenden
eigendom zoude blijken ;
A. vervolgens de kerkfabriek van Einighausen , na bekomen magtiging , bij behoorlijk geregistreerd exploit van den
6 Maart 1858, die van Limbricht voor de ArrondissementsRegtbank heeft doen dagvaarden , ten einde ten dage dienende
te hooren concluderen : dat het der Regtbank moge behagen
de gedaagde te veroordeelen om met de eischende kerkfabriek
over te gaan tot scheiding en deeling van de hierboven bedoelde goederen , renten en kapitalen , naar gelang van het
getal der parochianen van iedere kerk , of van de inwoners
of haardsteden der gemeente, of wel op zoodanige andere
wijze als de Regtbank zal vermeenen te behooren ; zoo noodig
een notaris te benoemen ten overstaan van wien deze scheiding
en deeling zal worden tot stand gebragt , en den dag te bepalen , op welken partijen gehouden zijn te dien einde te
verschijnen ; voorts een onzijdig persoon aan te wijzen , om
bij weigering of nalatigheid van de gedaagde, haar tot medewerking der bevolen scheiding te vertegenwoordigen ; eindelijk
de gedaagde te verwijzen tot rekening en verantwoording der
genoten vruchten , sedert het tijdstip , dat het gehucht Einighausen is afgescheiden van de parochie Limbricht , waarmede
het vroeger een kerspel uitmaakte , en aldaar de kerk van
Onze Lieve Vrouwe tot onafhankelijke succursale is verheven ,
met benoeming als naar de wet van een Regter-Commissaris,
voor wien de rekening zal plaats hebben, met veroordeeling
van de gedaagde in de wettige interessen sedert den dag der
in-verwijl-stelling of van de oproeping in regten en in de
kosten van het regtsgeding;
A. evenwel deze eisch , bij vonnis van gemelde Regtbank
dd, 30 Junij 1859, ongegrond is verklaard , hoofdzakelijk op
grond, dat naast de kerk een zedelijk ligchaam , namelijk de
fabriekraad bestaat , aan wien de goederen der kerken moeten
geacht worden toe te behooren , en niet aan de parochianen
zoodanig, zoodat bij oprigting eener tweede kerkfabriek
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de eerste, ofschoon de territoriale indeeling barer kerk eenige
verandering ondergaat , hare regtspersoonljkheid niet verliest
en hare eigendomsregten blijft behouden , terwijl de tweede
op de goederen , TOOr haar bestaan verkregen , geene aanspraak
kan makers of, op grond van mede .eigendom , de scheiding
en deeling dier goederen zoude kunnen vorderen ;
A. de eischende kerkfabriek vermeend heeft zich tegen
dit vonnis in hooger beroep te moeten voorzien , omdat het
tegen de schier eenparige leer der schrijvers en van de jurisprudentie indruischt; en als nu te beslissen staat : of, bij verdeeling van een kerspel in twee of meer kerspelen , ook de
goederen tusschen die kerspelen moeten verdeeld worden ;
A. de inwoners van iedere parochie v66r de omwenteling
van 1789, nit het geestelijk oogpunt, eene wezenlfte gemeenschap daarstelden , of eene vereeniging van geloovigen , een
collectief en perpetueel wezen , gelijk de hedendaagsche gemeenten ;
A. in het begin der omwenteling, de parochien niets antlers
werden dan territoriale omschrijvingen; en eindelijk geheel
als zoodanig verdwenen ;
A. in dien staat van zaken is versf.thenen de wet van 18
Germinal jaar X , volgens welke de parochien weder in de
maatschappelijke organisatie zijn opgenomen en de Katholijke
inwoners van het Rijk moeten geacht worden bij circumscriptie
vereenigd te zijn , ten einde gemeensehappelijk in de behoeften
der Eeredienst te voorzien ;
A. deze vereenigingen met opzigt tot een geestelijk belang
onder den naam van parochien zijn daargesteld , gelijk de
gemeenten bestaan met opzigt tot de bijzondere wereldlijke
belangen van iedere plaats , en, even als deze , hunne individualiteit of een zelfstandig bestaan hebben en vatbaar zijn om
regten te verkrijgen en burgerlijke handelingen en verbindtenissen te sluiten ;
A. ,de verbrekkeling eener zoodanige vereeniging in het
belang der Eeredienst ook noodwendig N-an zeive de ver-
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brokkeling medebrengt van hetgeen in gemeenschap words
bezeten , hetzij men aanneme , dat de parochie nit een geestelijk
opzigt niets anders is dan eene vereeniging van geloovigen ,
waarbij een zedelijk ligchaam is gesteld om te ontvangen , te
bezitten en te beheeren , dat de fabriek uitmaakt , hetzij men
de parochie uit een wereldlijk opzigt beschouwe als een openbaar wettelijk ligchaam, goederen, opbrengsten en lasten
hebbende en bestuurd wordende door eene fabriek; welke
beide gevoelens nagenoeg tot dezelfde uitkomst leiden ;
A., al vereenigt men zich met de meening, dat de parochie
niet in alien deele kan worden gelijk gesteld met eene gemeente, en dat de goederen der kerk niet aan de parochianen
behooren , op gelijke wijze als de goederen der gemeente aan
hare inwoners , zooveel echter zeker is en door de voorstanders
zelven dier meening moet worden erkend , dat de kerkfabriek ,
die naast de kerk is gesteld, slechts beheert en bestunrt , dock
nimmer voor zich zelve als eigenaarster kan bezitten , zoodat
de goederen, daar zij toch van iemand moeten zijn , wel niet
anders kunnen toebehooren dan aan de algemeenheid der
Katholijke ingezetenen van de parochie, voor wie de kerkfabriek als mandataris optreedt ;
A. de Regering van haar regt gebruik gemaakt heeft om
de oprigting eener nieuwe succursale te Einighausen te bevelen
of toe te staan en deze wettige regeringsdaad met betrekking
tot de goederen, bestemd voor de kosten der Eeredienst, gevolgen na zich moet slepen , die , zoo de wet ze niet nitdrukkelijk heeft geregeld , door den regter naar regt en billijkheid , zoo noodig bij analogische toepassing , moeten bepaald
worden ;
A, tijdens de vereeniging van Limbricht en Einighausen
de goederen , die voor een groot gedeelte voortspruiten nit
vrome stichtingen van ingezetenen van laatstgemeld gehucht ,
in het algemeen bestemd waren om to voorzien in de behoeften der Eeredienst voor de geheele uitgestrektheid van,
het vereenigd grondgebied ;
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A. echter,, nadat dit grondgebied door eene wettige regeringsdaad gescheiden is , ook de titel of de oorzaak van het
bezit veranderd is, zoodanig , dat, bij toekenning van een
gedeelte der goederen, die gedurende de vereeniging zijn
verkregen , aan het verbrokkeld of de heeft van het grondgebied, niets anders dan de gevolgen dier wettelijk tot stand
gebragte verandering worden gehuldigd;
A. de nieuwe kerkfabriek te Einighausen thans voor een
gedeelte opvolgt in de roeping of verpligting om aan de ingezetenen de uitoefening der Eeredienst te verschaffen , welke
roeping of verpligting vroeger uitsluitend en in haren ganschen
omvang berustte op de oude kerkfabriek , die voor het geheele
of vereenigde grondgebied bestond, en derhalve niets natuurlijker,, billijker en wettiger is dan in dat geval de oude kerkfabriek te verpligten een gedeelte van de gemeenschappelijk
bezeten goederen of te staan , om, in verhouding tot de kosten
en behoeften van de Eeredienst voor het verbrokkeld grondgebied, de roeping te vervullen , waarvan zij voor het vervolg
ontslagen wordt;
A. hierdoor aan het beginsel van non-retroactiviteit niet te
kort wordt gedaan en geene verkregen regten geschonden
worden , daar het in de bevoegheid lag der regering om
eene nieuwe succursale op to rigten en alzoo het oude grondgebied van de parochie Limbricht niet onveranderlijk zijne
voormalige uitgestrektheid behoefde to behouden ;
A. bij toekenning van een gedeelte van de goederen van
de oude aan de nieuwe fabriek , geene eigenlijke eigendomsoverdragt plants heeft, maar slechts het behoud van een gemeenschappelijk goed verzekerd wordt aan het gedeelte der
parochianen , dat een nieuw bestaan erlangt ;
A. dan ook het administratief gebruik steeds heeft modegebragt , dat, bij scheiding eener succursale van de hoofdkerk,
aan de nieuwe succursale steeds een, gedeelte der goederen
werd toegekend in verhouding tot het getal inwoners;
sedert de herstelling en regeling van de R.K. Eeredienst
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n Frankrijk , door het concordaat van 1801 en de wet van
18 Germinal jaar X, meermalen , zoowel onder het Consulaat
als onder het Keizerrijk en de eerstvolgende jaren der Restauratie , tot de oprigting van nieuwe kerken in de circumscriptie van reeds bestaande is besloten ;
A. alsdan in het algemeen, somtijds bij Keizerlijk decreet ,
meer nog door resolutien van Ministers en Prefecten , een
gedeelte der goederen van de oude op de nieuwe werd overgedragen ;
A. die leer algemeen in Frankrijk wordt gehuldigd en zoo
weinig voor tegenspraak vatbaar schijnt , dat den 28 Maart
1820, op aanzoek van het Episcopaat, eene ordonnantie is
verschenen , met het doel om de jurisprudentie te vestigen ,
niet op de vraag zelve der verdeeling, maar ten aanzien
van de bevoegdheid der autoriteiten , die haar behooren te
bevelen en te regelen ;
A. de Hoven in Belgie zich steeds , overeenkomstig de
conclusion van het Openbaar Ministerie , voor de verdeeling
verklaard hebben , en ook het canonieke regt , als gevolg
van de oprigting eener nieuwe succursale , de verdeeling of
distractie van de goederen der moederkerk schijnt aan te
nemen ;
A. derhalve het vonnis der Arrondissements-Regtbank te
Maastricht , hetwelk slechts an enkel antecedent vindt in
een vonnis der Regtbank te Luik , hetwelk echter door het
Hof aldaar is vernietigd , als verkeerd gewezen moet beschouwd worden en met vertrouwen daarvan de vernietiging
wordt gevraagd ;
Zoo concludeert de ondergeteekende , procureur der appellante , dat het den Hove moge behagen , met vernietiging van
het vonnis des eersten regters , haren eisch en conclusion , in
eersten aanleg genomen , toe te wijzen en de geintimeerde te
veroordeelen in de kosten der beide instantién.
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Iliertegen werd, namens de geintimeerde, bij conclusie van
antwoord het navolgende aangevoerd:
Aangezien de kerkfabriek van Einighausen , bij exploit van
den 6 Maart 1858 , de kerkfabriek van Limbricht voor de
Arrondissements-Regtbank te Maastricht heeft doen dagvaarden , ten einde deze zou worden veroordeeld om met haar
eischeresse over te gaan tot scheiding en deeling der daarbij
bedoelde goederen, renten en kapitalen , op de daarin aan•
gewezen wijze , alsmede om rekening en verantwoording der
genoten vruchten en inkomsten van de evenbedoelde goederen
te doen ;
A. op tegenspraak van de gedaagde kerkfabriek , en nadat
partijen over de wederzijds bijgebragte middelen tot staving
en bestrijding van de gedane vorderingen hadden gelitiscontesteerd , de gezegde Regtbank , bij haar vonnis van den 30
Junij 1859, aan de eischeresse hare vordering heeft ontzegd ,
van Welk vonnis de eischende kerkfabriek, bij exploit van
den 23 September 1859, in hooger beroep is gekomen bij
dit Provinciaal Geregtshof,, ten einde, met vernietiging van
hetzelve, aan haar de in eersten aanleg genomen conclusion
te hooren toewijzen , cum expensis ;
A. evenwel de appellante door 4Ie tot staving van dat
beroep aangevoerde middelen geenszins de gronden , waarop
de gezegde uitspraak is steunende , heeft wederlegd en dan
ook hetzelve dient te niet gedaan ie worden ;
A. alvorens tot onderzoek en bestrijding dier middelen over
te gaan, het niet ondienstig is, de verschillende soorten van
goederen te anderscheiden , welke eene moederkerk kan bezitten , ten einde naauwkeurig te bepalen , van Welke soort
van goederen ten deze de rede kan zijn ;
A. de moederkerk drieerlei cathegorien van goederen kan
bezitten , te weten ; 1 0 . goederen , die aan haar v66r de
afschaffing van de Eeredienst hebben toebehoord en aan haar
bij de arretes van 7 Th-ermidor an XI en 25 Frimaire an

350
XII zijn teruggegeven ; — 2°. goederen, waarvan zij zich
ten gevolge der suppressie van oude kapellen of annexen
regtens in bezit heeft gesteld of kunnen stellen ; — 3.. goederen , die zij sedert het herstel van de Eeredienst heeft
verworven ;
A. , wat de eerste cathegorie betreft , men het algemeen
eens is, dat daze, bij verbrokkeling eener parochie en het
oprigten eener nieuwe succursale, aan de moederkerk blijven
toebehooren i
A., voor wat de tweede cathegorie aangaat , men het insgelijks eens is , dat deze aan de nieuw opgerigte succursale
dienen teruggegeven te worden ;
A., ten gevolge van een en ander,, aan de eischende kerkfabriek , die bij de tweede organisatie der Eeredienst van de
voormalige diocees Aken in den jare 1808, als kapel of annexe
van de parochie Limbricht was bbbehouden , kort na hare
in den jare 1836 plaats gehad hebbende afscheiding , en
ofschoon deze afscheiding was geschied tegen den wil en
onder protest zoo van de gemeente Limbricht als van de gedaagde kerkfabriek , door deze laatste zijn gerestitueerd al de
renten en goederen met de daartoe betrekkelijke titels en
oorkonden , welke zij vroeger voor de vereeniging had bezeten ,
zoo als door de eischeresse niet worth ontkend en in elk geval
bewezen kan worden door den opgemaakten staat van overgaaf van 5 Februarij 1837 ;
A. dus van die goederen, welke voorheen aan de kerk van
Einighausen hebben toebehoord , in het onderhavige geding
geene sprake kan zijn , vermits de eischeresse die goederen
thans reeds bezit en de gedaagde ontkent buiten de gerestitueerde nog andere van gelijken oorsprong in bezit te hebben ,
terwiji overigens betrekkelijk dusdanige goederen , konden die
hier bedoeld zijn, niet de actie tot scheiding en deeling ,
maar die tot terugvordering zou dienen ingespannen te zijn ;
A. dezelfde reden , waarom aan de nieuw opgerigte succursale van Einighausen hare vroegere goederen, renten en,
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kapitalen zijn teruggegeven geworden , noodwendig moet doen
besluiten , dat de gedaagde kerkfabriek van hare zijde bevoegd
is den onverdeelden eigendom te behouden van die goederen ,
waarvan zij van ouds het genot en den eigendom heeft gehad ,
die haar zijn gerestitueerd in uitvoering van het arrete van
7 Thermidor jaar XI ;
A. dus enkel en alleen geschil kan bestaan omtrent die goederen, renten en kapitalen, die sedert de nieuwe organisatie
der Eeredienst zijn verkregen en die uitmaken de derde cathegorie van goederen , hierboven bedoeld ;
A. onder deze soort van goederen als nog buiten sprake
moeten blijven diegene , welke belast zijn met religieuse
diensten , van welken aard ook , die volgens den wil der
stichters in eene bepaalde kerk moeten gecelebreerd worden ,
vermits doze goederen uit hunnen aard ondeelbaar zijn , als
kunnende niet van bestemming veranderen en moetende mitsdien uitsluitend geaffecteerd blijven aan de fundatien , welke
op dezelve kleven , onverschillig van wien die fundatien
afkomstig zijn , en zonder dat het dus iets kan afdoen , of ,
volgens het beweren van de eischeresse , vele derzelve voortspruiten uit vrome stichtingen van ingezetenen van Einighausen ;
,A. evenwel ook ten aanzien van alle andere goederen der
derde cathegorie , en welke alzoo gedurende de vereeniging
der beide kerken kunnen verkregen zijn , de ingespannen
regtsvordering alien wettigen grond mist ;
A. immers ten deze is ingespannen eene actie tot scheiding
en deeling , en de eischende kerkfabriek , om in deze actie
ontvankelijk en gegrond te zijn , moet bewijzen , dat tusschen
haar en de gedaagde kerkfabriek goederen , renten of kapitalen onverdeeld in mede-eigendom worden bezeten ;
A. dan ook de bevestigende of ontkennende beantwoording
der door de eischende kerkfabriek gestelde vraag, te weten :
of , bij verdeeling , van eene parochie in twee of meerdere ,
ook de goederen tussehen die paroehien moeten verdeeld
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worden, afhankelijk is van het evengemeld bewijs;
A. de middelen tot staving van de gedane vorderingen
hierop neerkomen : l b. dat de goederen der kerk niet aan de
kericfabriek, maar aan de parochianen toebehooren , en dus,
bij splitsing der parochie in meerdere , insgelijks de goederen
der moederkerk naar evenredigheid van het getal inwoners
dienen verdeeld :te worden ; — 2°. dat , indien er geene nitdrukkelijke wetsbepaling daaromtrent bestaat , de regter bij
analogie de bij de wet vastgestelde regelen nopens de verdeeling der gemeente-goederen , ingeval van splitsing eerier
gemeente in meerdere , client toe te passen ; 3 . . dat zulks
niet alleen naar regt, maar ook naar billijkheid behoort plaats
te hebben ; eindelijk 4 0 . dat de leer der schrijvers en
de jurisprudentie in het naburig Belgie en in Frankrijk in
den zin van het stelsel der appellante zouden zijn gevestigd ;
Ad Pun . A. de bier bedoelde stelling eigenlijk het denige
regtsmiddel is, dat de appellante tot bewijs van haar regt Iran
mede-eigendom bijbrengt, en zij zich dan ook veel moeite
geeft om de gegrondheid d yer stelling aan to toonen ;
A. tot staving derzelve door de appellante wordt aangevoerd , dat in het begin der Fransche omwenteling, de parochien niets antlers waren dan territorials omschrijvingen , en
eindelijk als zoodanig geheel verdwenen ; dat in dien staat
van zaken is verschenen de wet van 18 Germinal an X ,
volgens welke de parochien weder in de maatschappelijke
organisatie zijn opgenomen en de Katholijke inwoners van het
Rijk geacbt moeten worden bij circumscriptie vereenigd te zijn ,
ten einde gemeenschappelijk in de behoefte der Eeredienst te
voorzien ; dat deze vereenigingen met opzigt tot een geestelijk
belang onder den naam van parochien zijn daargesteld , gelijk
de gemeenten bestaan met opzigt tot de bijzondere wereldlUke
'fbelangen van iedere plaats en, even als doze, hunne individualiteit of een zelfstandig bestaan hebben en vatbaar zijn om
regten to verkrijgen en burgerlijke handelingen en verbindtenissen te eluiten ; dat de verbrokkeling eerier zdodanige ver-
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eeniging in het belang der Eeredienst ook noodwendig van
zelve de verbrokkeling medebrengt ,van hetgeen in gemeenschap wordt bezeten , onder welk oogpunt men ook de parochie moge beschouwen ;
A . deze sustenuen zeer treffend door den eersten regter in
het vonnis , waartegen beroep , wederlegd worden door de
volgende overwegingen : dat , iugevolge de organieke wet
van 18 Germinal an X en het decreet van 30 December
1809 , de wetgever naast iedere kerk een zedelijk ligchaam ,
een fabriekraad heeft ingesteld om te zorgen voor het onderhoud der kerkgebouwen en het beheer der kerkelijke goe.
deren , en niet om de parochien of parochianen , als uitmakende eene maatschap te vertegenwoordigen , daar toch de
wetgever aan de parochien als zoodanig geen wettig bestaan ,
geene regtspersoonlijkheid erkent , maar dezelve alleen als
territoriale afdeelingen beschouwt ; dat dan ook uit het decreet
van 30 December /809 , het arreld van 7 Thermidor an XI
en meer andere wettelijke bepalingen blijkt , dat de goederen
der kerken worden geacht toebehoorende te zijn niet aan de
parochien , als zoodanig , maar wel aan kerkfabrieken als
openbare instellingen ; dat dus , wanneer naast eene bestaande
kerkfabriek eene tweede kerkfabriek wordt opgerigt , de eerste,
ofschoon de territoriale indeeling van hare kerk daardoor
eenige verandering ondergaat , hare regtspersoonlijkheid niet
verliest en hare eigendomsregten hlijft behouden ; terwijl de
nieuw opgerigte kerkfabriek , die slechts bij hare oprigting
een wettig bestaan heeft verkregen , zich op geene wetsbepaling hoegenaamd kan beroepen , om een regt van medeeigendom op de goederen , voor haar bestaan door de eerste
kerkfabriek verkregen , te regtvaardigen , en op grond van
dezen mede-eigendom de scheiding en deeling dier goederen
te vorderen ; dat uit het voorgaande volgt, dat de eischende
kerkfabriek, bij gebreke van bewijs, dat zij met de Verwerende
kerkfabriek eenige goederen in onverdeeldheid bezit , in harevordering tot scheiding en deeling is ongegrond en, ten
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gevolge daarvan , haar verdere eisch tot rekening en verantwoording komt te vervallen ;
A. de kerkelijke goederen zoo weinig aan de parochianen
toebehooren, dat, ingeval van gebrek aan voldoende middelen
tot uitoefening van de Eeredienst, niet de parochianen , mar
de gemeente verpligt is daarin te voorzien ;
A. de redenering der appellante, volgens welke de kerkfabriek , die naast de kerk is gesteld , slechts beheert en
bestuurt , doch nimmer voor zich zelve als eigenaresse kan
bezitten , en, daar de goederen toch van iemand moeten zijn ,
ze wel niet anders kunnen toebehooren dan aan de algemeenheld der Katholijke ingezetenen van de parochie , in het
voorgaande hare wederlegging vindt , vermits daardoor wordt
aangetoond , dat , in den zin der wet , niet de parochianen ,
maar de kerkfabrieken de goederen der kerken bezitten ;
A. het voorgeven der appellante, dat de titel of de oorzaak
van het bezit zou veranderd zijn , nadat het grondgebied door
eene wettige regeringsdaad gescheiden is , noch zin noch beteekenis heeft, zoolang men niet kan aantoonen , dat v66r de
scheiding het afgescheiden gedeelte eenigen titel of bezit heeft
gehad , in het leveren van welk bewijs de appellante tot dusverre te kort is geschoten ;
A. ook v66r de nieuwe organisatie der Eeredienst het beginsel van verpligte verdeeling ingeval van verbrokkeling of
afscheuring niet bestond , ja integendeel door de kerkvergadering van Trente uitdrukkelijk is verworpen , daar deze , wel
verre van eenig bepaald regt op de goederen der moederkerk
aan , de nieuw opgerigte succursale kerk toe te kennen , alleen
aan den betrokken kerkvoogd veroorlooft om een gedeelte
der opbrengsten of te zonderen , wanneer zulks doenlijk is
en de behoefte daaraan bestaat ;
Ad Ilum. A. de appellante in de tweede plaats inroept de
analogische toepassing van de bij de wet vastgestelde regelen
nopens de verdeeling van gemeente-goederen bij verbrokkeling
eener gemeente, omdat , volgens Naar, wanneer de wet om-
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trent een of ander geval zwijgt , de regter bij analogie daarover dient to beslissen ;
A. de geappelleerde daartegen naauwelijks behoeft to doen
opmerken , dat de redenering bij analogie altoos een zeer
gevaarlijk middel is , waartoe men niet dan met de uiterste
behoedzaamheid zijne toevlugt mag nemen , en dan nog slechts
wanneer niet, voor het geval , waarmede men zich bezig
houdt , in de wet zelve een veilige leiddraad tot beslissing
wordt gevonden , zoodat eene analogische toepassing als het
ware noodzakelijk is;
A. echter , wel verre dat in case van die noodzakelijkheid
zou blijken , integendeel de bestaande wettelijke bepalingen
alle redenering bij analogie bepaaldelijk in den weg staan en
uitsluiten ;
A. buitendien de analogische toepassing geheel moet yenvallen , waar het geldt twee instellingen van zoo verschillenden
aard en roeping als de gemeente en de kerkfabriek zijn ,
waarvan de eene, de gemeente, tot doel heeft het gezamenlijk welzijn van alle ingezetenen to bevorderen , door
hun de voordeelen van eene goede politie , van rust en veiligheid to verschaffen , tot dat einde het gemeenschappelijk
vermogen in het belang van alien beheert en , als uitvloeisel
der inwoners , dezen als zoodanig in al de betrekkingen van
het maatschappelijk leven vertegenwoordigt ; terwijl daarentegen de werkkring der kerkfabriek in meer engere grenzen
is beperkt , en zich bepaalt tot de zorg voor het onderhoud
der kerk en voor de uitoefening der Eeredienst , waarbij de
kerkfabriek niemand vertegenwoordigt , maar eon op zich
zelf staand administratief ligchaam is ;
Ad Mum. A. de redeneringen der appellante , geput uit
zoogenaamde beginselen van billijkheid, ten deze niet kunnen
opgaan : eensdeels , omdat in het onderwerpelijk geval de
beginselen van regten , even als de letter en de geost der
wet , aan die redeneringen in den weg staan , zoo als hiervoren is aangetoond ; en anderdeels, omdat slechts een schijn
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van billijkheid voor het sustenu der appellante bestaat , terwijI hetzelve , meer van nabij beschouwd , elle blijken van
onbillijkheid en onregtvaardigheid bevat i
A. toch , indien het waar is , dat hier iemand zich ten
nadeele van een ander zou willen verrijken , dit alleen kan
worden toegepast op de nieuw opgerigte succursale kerk, die aan
de moederkerk een gedeelte van hare bezittingen wil afpersen,
en niet op deze laatste , die sleehts hare eigen goederen behoudende , aan de succursale niets van die bezittingen vraagt ;
A. uit het stelsel der appellante bovendien nog eene andere
onbillbkheid zou kunnen voortspruiten , namelijk deze, dat,
bij splitsing eerier parochie en het oprigten eerier nieuwe
succursale, de eene zoowel els de andere geene voldoende
middelen van bestaan zou bezitten , en dat de gemeente, zelfs
in geval de splitsing tegen haren wil had pleats gehad , zou
genoodzaakt zijn in het ontbrekende te voorzien ;
Ad IVum. A., met opzigt tot de jurisprudentie, de geappelleerde zich zal bepalen te bemerken , dat , indien al den
Belgisch Hof van appel het stelsel der appellante gedeeltelijk
is toegedaan , daartegenover staat, dat drie Belgische regtbanken van eersten aanleg dit stelsel verworpen hebben ,
waaronder de Regtbank te Luik , die in een zeer breedvoerig
en zeer merkwaardig vonnis de zoogenaamde redeneringen
van billijkheid en convenientie van het Hof op onwederspeekbare gronden heeft wederlegd ;
A. de jurisprudentie in Frankrijk aan de appellante evenmin gunstig is ;
A. toch de appellante zich te vergeefs beroept op een
decreet van 12 April 1812 , vermits dit decreet slechts een
bepaald geval ten onderwerp had , van geheel anderen aard
dan het onderwerpelijke , en bovendien niet in het Bulletin
des lois is opgenomen, zoodat het onder meer dan den opzigt
in de onderwerpelijke zaak niet als rigtsnoer mag dienen ;
A. evenmin de andere door de appellante aangevoerde
decisiEn en wetsbepalingen , in Frankrijk genonaen en vast,
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gesteld , in Nederland in aanmerking kunnen komen , ja
zelfs de laatstgemelde tot steun van het beweren der geappelleerde kunnen ingeroepen worden ;
A. de geappelleerde niet wil ontkennen, dat door sommige
schrijvers de leer der appellante wordt voorgestaan, maar ook
van hare zijde auteuren kan bijbrengen , die op gronden, zoowel
van geschied- als van regtskundigen acrd , die leer bestrijden ;
A. bij het bestaan van dit verschil van gevoelen , de wet
zelve de ednige veilige igids voor den regter moet zijn, daar
toch non exemplis sed legibus est judicandum ;
A. uit dit een en ander volgt , dat de appellante is to
kort geschoten in het bewijs , hetwelk haar incumbeert , dat
zij namelijk op de goederen der geappelleerde , volgens de
bestaande civiele wet , eenig regt van mede-eigendom zou
bezitten , en dat dienvolgens die goederen tusschen partijen
onverdeeld zouden zijn ;
A. overigens elke wettelijke maatstaf ontbreekt , naar
welken eene verdeeling zou kunnen plaats hebben ; en de
appellante, door bij hare inleidende dagvaarding alternatief
te vragen , dat de verdeeling zal geschieden naar gelang van
het getal der parochianen van iedere kerk , of van de inwoners of van de haardsteden der gemeente , of wel op zooda
nige andere wijze als de regter zal vermeenen te behooren ,
genoegzaam aantoont zelf geen regt begrip te hebben van de
uitgestrektheid harer voorgewende regten , en het daarom
aan den regter wil overlaten die uitgestrektheid naar goedvinden te bepalen ;
A. echter al de aangegeven maatstaven zijn willekeurig en
uit de lucht gegrepen en de onmogelijkheid voor de appellante
om een op de wet gegronde maatstaf to vinden, reeds op zich
zelf genoegzaam voor de ongegrondheid der vordering bewijst ;
A. de accessoire vordering tot het doers van rekening der
genoten vruchten staat en valt met de hoofdvordering tot
scheiding en deeling , en dienvolgens ook geene speciale
wederlegging behoeft;
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Zoo concludeert de ondergeteekende , procureur der geappelleerde , dat het den Hove behage , met te-niet-doening
van het ingesteld hooger beroep , to bevestigen het tusschen
partijen gewezen vonnis der Arrondissements-Regtbank to
Maastricht van den 30 Junij 1859 , waartegen dit beroep is
gerigt ; te bevelen , dat het geheel en volkomen effect zal
sorteren , en de appellante kerkfabriek te veroordeelen in de
kosten , op het hooger beroep gevallen.
NB. De kerkfabriek van Einighausen heeft zich tegen het
arrest van het Hof in Cassatie voorzien ; maar de Hooge Raad
heeft daarop nog geen uitspraak gedaan.
19 September 1860.
Vonnis van den Kantonregter te Alphen , waarbij is beslist ,
dat het draaijen der wieken van eenen wind-korenmolen, terwip
alleen binnen in den molen, zonder eenige toestemming van het
plaatselijk bestuur, gearbeid werd, geene overtreding der wet van
den 1 Maart 1815 (Staatsblad no . 21) daarstelt , nit aanmerking:
dat, hoezeer dan ook de binnen in den molen verrigte werkzaamheid naar buiten werkte, in lien zin, dat men buiten zien
kon, dat er binnen gearbeid werd, de molen Merin gelijk staat
met eene stoomfabriek, waarin het week, binnen de muren van
het gebouw verrigt , al slaat er rook naar buiten en al hoort
men werken , ja al ziet men vuur stoken van den openbaren
weg af, daarom nog geen openbaren arbeid daarstelt ; en
dat, blijkens den geheelen zamenhang der wet van 1 Maart
1815, met openbaren arbeid, welke op Zondag zonder voornoemde toestemming verboden is, alleenlijk bedoeld wordt die
arbeid, welke buiten gebouwen verrigt, bovendien voor een ieder
aanschouwelijk is. (Zie Arresten 19 November 1850, 29 October
1856, 4 Januarij 1859 en 24 Mei 1859.)
28 September 1860, n o. 157.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Door uwe ambtgenooten in eene der provinci8n is de vraag
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gedaan, wat in mijne circulaire van den 30 Augustusjl, n°,194,
5de afd., te verstaan zij door bijzondere fondsen en bepaaldelijk
of toelagen uit fondsen van Armbesturen en andere instellingen
van Weldadigheid voor het onderwijs van kinderen van armen
of minvermogenden ten deze at of niet moeten beschouwd worden
nit bijzonderen fondsen te zijn verstrekt, dan wet te behooren
tot de onmiddelijk aan de onderwijzers betaalde schoolgelden.
Van het antwoord daarop zou ook afhankelijk zijn dat op de
vraag, wat door «de opbrengst van bijzondere fondsen of andere
inkomsten voor het onderwijs bedoeld bij art. 31 der Wet» te
verstaan zij,
Ik heb gemeend op de vraag te moeten antwoorden , dat met
de uitdrukking bijzondere fondsen in de aangehaalde circulaire
alleen die fondsen worden bedoeld, waarvan de opbrengst voor
het onderwijs besterod is en ten behoeve daarvan wordt gebruikt. Dat daaronder dus niet te rangschikken zijn de toelagen
nit fondsen van armbesturen en andere instellingen van weldadigheid voor het onderwijs van kinderen van armen en minvermogenden, daar die fondsen niet voor het onderwijs zijn
bestemd en hetgeen daaruit wordt betaald eigenlijk als het
schoolgeld dier kinderen is te beschouwen. Dat die toelagen
alzoo behooren te worden medegerekend onder de opbrengst
der schoolgelden onmiddelijk aan den onderwijzer zelven door
de ouders of verzorgers (zoo als in dit geval) betaald.
Bij de mogelijkheid , dat te dezen opzigte ook elders eenige
twijfel mogt zijn gerezen, heb ik het ter bevordering van eenheid raadzaam geacht, ook U, Mijne Heeren, met mijn antwoord
bekend te maken.
10 October 1860 , (Staatsblad n°. 61.)
Besluit , luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van Financier) dd. 24 September 1860 , n°. 80 , (Generale Thesaurie en
Generaai Secretariaat);
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Den Raad van State gehoord (advies van den 8 dezer, n°. 5);
Hebben goedgevonden en verstaan :
Het Koninklijk besluit van den 13 November 1859 (Staatsblad
no. 109) te wijzigen , in voege als bij de volgende paragrapher
is aangewezen :
§ a.
Het laatste lid van art. 21 wordt ingetrokken en vervangen
door de volgende bepalingen :
« Deze mandaten zijn vrij van leges en zegelregt , loch wat
het laatste betreft slechts in zoover de betrokken stichtingen van liefdadigen aard zijnde en nit vet makingen ten behoeve van behoeftige nakomelingen of van bepaalde armen bestaande , daartoe door Ons bij afzonderlijke besluiten worden
aangewezen. a

s

b.

Art. 26 wordt ingetrokken en vervangen door de volgende
bepalingen :
« De gelden , welke niet tot bestrijding van de gewone lasten
der stiehtingen benoodigd zijn, worden belegd in inschrijvingen
op het Grootboek der Nationale Schuld rentende twee en een half
ten honderd,
«De daartoe vereischte aankoopen geschieden , voor de fondsen
onder regtstreeksch beheer van den Minister , op zijnen last,
door tusschenkomst van den agent van het Ministerie van Financien te Amsterdam, en voor de fondsen onder beheer van
afzonderlijke bewindvoerders , door de zorg dezer bewindvoerders , bij het onderzoek van wier rekeningen , door den Minister
wordt toegezien of aan doze bepaling behoorlijk uitvoering is
gegev en. »
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst , en
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en
aan de Algemeene Rekenkamer.
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11 October 1860 , n°. 103.
Besluit , luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 26 September 1860, n o . 171, 7de afd. , betreffende een request van Burgemeester en Wethouders van A. ,
houdende verzoek, dat door Ons worde beslist in het geschil
over het domicile van onderstand van B.
Den Rand van State gehoord, (advies van den 9 dezer, n°. 3);
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n o. 40);
Overwegende , dat de genoemde vrouw den 24 October 1814
is geboren te C. , doch dat van daar wordt beweerd , dat die
geboorte aldaar teevallig zou hebben plaats gehad en deze geacht
zou moeten worden te D. te zijn voorgevallen , op grond hoofdzakelijk dat in hare geboorte-akte wordt vermeld , dat Naar
vader in die gemeente woonde ;
Overwegende, dat door dien vader laatstelijk voor den Kantonregter ender Bede is verklaard , dat hij tot ongeveer Brie maanden v6Or de geboorte zijner dochter te D. heeft gewoond , doch
toen die gemeente heeft verlaten ; dat hij niet weder aldaar is
teruggekeerd dan alleen om benoodigdheden voor zijnen handel
te koopen en dat hij tijdens de voormelde geboorte geene vaste
woonplaats gehad, maar een zwervend Leven geleid heeft ;
Overwegende, dat in dozen stand van zaken de enkele vermelding in de voormelde geboorte-akte, dat de vader van B.
te D. woonde toen zij geboren werd , geenszins voldoende is
te achten , om alleen uit dien hoofde op die gemeente het eerste
lid van art. 28 der aangehaalde wet toe te passen , maar dat
C. , overeenkomstig het cesde bid van dat wets-artikel , als hare
geboorteplaats moet worden aangemerkt ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren , dat C. is
het domicile van onderstand van B.
En is Onze Minister voornoemd belast met de uitvoering van
dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Raad van State.
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13 October 1860 , (Staatsblad no. 63.)
Besluit, waarbij de statuten der Vereeniging tot vonrtdurende
ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte
Scheveningsche Visschers, worden goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon erkend wordt.
Nota. Deze vereeniging heeft ten doel door giften in Bens en
door jaarlijksche bijdragen , het voortdurend ondersteunen van
nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche
Visschers.
Zij bestaat uit acht leden, is gevestigd te 's Gravenhage en
beheert de gelden , waaruit zij zoodanige uitdeelingen doet,
als zij meent te behooren.
Indien ten gevolge van overlijden of bedanken eene vacature
ontstaat , wordt die door de benoeming van een nieuw lid
aangevuld ; die benoeming geschiedt binnen eene maand na
het openvallen der vacature, in eene daartoe bepaaldelijk beschreven vergadering en niet anders dan met algemeene stemmen der tegenwoordig zijnde leden.
De leden benoemen uit hun midden een. voorzitter , een
onder-voorzitter,, een secretaris en een thesaurier, die met
de dagelijksche leiding der taken belast zijn. Om de drie
jaren treedt de helft van het bestuur of , volgens een daarvan
te maken rooster ; de aftreding heeft plaats op den eersten
Mei; de aftredenden zijn dadelijk weder verkiesbaar.
Het bestuur kan zich , behoudens goedkeuring door de vergadering , bezoldigde hulp verschaffen.
De vergaderingen der leden van de vereeniging worden
gehouden eenmaal 's jaars in de maand April.
De overige bepalingen van de statuten betreffen de buitengewone vergaderingen ; het oproepen der leden tot het bijwonen
van elke vergadering ; het nemen van besluiten ; het doen van
rekening en verantwoording door den thesaurier aan de vergadering der leden; het doen van een jaarlijks openbaar te
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maken verslag der handelingen van de vereeniging; den werkkring van den thesaurier ; de belegging van het kapitaal der
vereeniging in vaste goederen , hypotheken, inschrijvingen op
het Grootboek of solide effecten ; of het in beleening of prolongatie geven der gelden in bijzondere omstandigheden met
goedkeuring van bet bestuur.
Eindelijk bepaalt het slot-artikel :
De vereeniging wordt aangegaan voor een tijdvak van negen
en twintig jaren , dat gerekend wordt aangevangen to zijn met
1 Mei 1860.
Indien met ultimo April 1888 niet besloten is tot hare voortzetting houdt zij met ultimo April 1889 op to bestaan , en
worden door drie barer leden, daartoe op de wijze in art. 4
vermeld to benoemen , bare lasten en baten vereffend en het
batig overschot op een der Grootboeken der Nationale schuld
geplaatst , ten einde de interessen van dat kapitaal ten alien
tijde besteed worden volgens het hiervoren omschreven doel.
De vereffenaars blijven over dit kapitaal het bewind voeren
gedurende hun Leven, of tot dat zij hun ontslag nemen ; in
dat geval wordt in die openstaande plaats .door de Arrondissements-Regtbank , op de wijze bij betBurgerlijk Wetboek geregeld voorzien.

Gedurende het eerste jaar van het bestaan dezer Vereeniging , aangevangen in Mei 1860, heeft zij ontvangen :
a, aan opbrengst eener collecte .
b. a bijdragen in dens .
jaarlijksche bijdragen .
Totaal .

. .

f

7,264.41
4,827.60
3,109.75

.

f

15,201.76

Daaruit is aan onderstand besteed ten behoeve van 29 weduwen
en 63 kinderen f ,068.04 en aangekocht aan inschrijving op
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het Grootboek der 21 pct. Nationale schuld een nominaal
kapitaal van 1 16,000; terwijl het overige met uitzondering
van het saldo in kas ad f 1,154.62 , aan verschillende administratie-kosten is uitgegeven.
13 October 1860, (Staatsblad no. 64.)
Besluit , luidende :
Beschikkende op een aan Ons ingediend verzoekschrift van
dr. J. Chronik en zes anderen , alien te Amsterdam, consulent
en leden van het bestuur der Vereeniging tot hervorming van de
Nederlandsche IsraMtische kerkelijke Eeredienst, daarbij verzoekende erkenning der vereeniging als regtspersoon ;
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32), in het algemeen en op art. 6, tweede lid, Bier wet
in het bijzonder ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
12 dezer, n°. 126, Algemeen Secretariaat;
Gezien een schrijven van Onzen Minister voor de Zaken der
Hervormde en andere Eerediensten , behalve die der Roomsch
Katholijke, van den 6 October II., n°. 17. daarbij overleggende
het gunstig advies door de Algemeene Vergadering der HoofdCommissie tot de Zaken der Israeliten, over bovenvermeld verzoekschrift, onder dagteekening van 28 September II. uitgebragt;
Hebben goedgevonden en verstaan:
de statuten der vereeniging tot hervorming van de Nederlandsche
Israelitische kerkelijke Eeredienst, gelijk deze bij het verzoekschrift
zijn overgelegd, goed te keuren en de voormelde vereeniging,
mitsdien als regtspersoon, te erkennen.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden geplaatst
in de Staats -Courant en in het Staatsblad, en waarvan afschrift
zal worden gezonden aan Onzen Minister voor de Zaken der
Hervormde en andere Eerediensten , behalve die der Roomsch
Katholijke.
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Nota, De bij dit besluit goedgekeurde statuten luiden als volgt :
§ 1. Van het doel en de middelen.
Art. 1. De vereeniging, opgerigt onder den naam van Sjochri
.lea, stelt zich ten doel de hervorming van de Nederlandsch
Israelitische kerkelijke Eeredienst.
Art. 2. Zij tracht dit doel te bereiken :
a. door prediking en geestelijke opwekking op zoodanige
wijze , tijd en plaats als afzonderlijk wordt geregeld ;
b. door invloed uit te oefenen op de inrigting en zamenstelling van het kerkelijk bestuur ;
c. door de hervorming der bestaande instelling tot opleiding
van geestelijken te bevorderen ;
d. door, indien het bestuur der vereeniging daartoe aanleiding vindt , in overleg to treden met de besturen der
bestaande instellingen i
e. door vertoogen te doen bij de Staatsmagten zoover deze
met de bestaande inrigtingen in aanraking zijn of .3ie
ondersteunen .
Art. 3. Indien deze middelen niet leiden tot bereiking van
het doel, wordt door de algemeene vergadering in overweging
genomen of nog andere middelen kunnen worden aangewend ,
dan wel` of het orivermijdelijk is , eene nieuwe instelling te
vestigen van kerkgenootschappelijken aard.
Wordt tot dit laatste besloten , is de vereeniging ontbonden
en gaan hare baten en lasten over op de nieuwe instelling.
§ 2. Van de leden der vereeniging.
Art. 4. leder Israeliet , zich aan deze statuten onderwerpende , kan lid der vereeniging worden.
Art. 5. De leden , hoofden van huisgezinnen , betalen eene
bijdrage door het bestuur jaarlijks vast te stellen , doch niet
te boven gaande f 24 per jaar.
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Leden geene hoofden van huisgezinnen of buiten Amsterdam
woonachtig, betalen de heift.
Vrouwen worden als donatrices aangenomen tegen eene
bbdrage van f 10 'sjaars.
Art. 6. Het dienstjaar vangt aan met 1 Julij.
De bijdrage is verschuldigd bij de toctreding voor de loopende
Brie maanden , bij overlijden of opzegging voor het loopende jaar.
Bij wanbetaling kan een lid van zijn lidmaatschap door het
bestuur worden vervallen verklaard.
Om andere redenen kan het lidmaatschap ontzegd worden
door de algemeene vergadering.
Art. 7. De leden hebben vrijen toegang tot de zamenkomsten
en inrigtingen der vereeniging.
ZU hebben , tegenwoordig zijnde, stemregt ter algemeene
vergadering.
Het huisgezin , welks hoofd lid is, en de donatrices hebben
toegang tot de predikatien en godsdienstige zamenkomsten.
§ 3. Van het bestuur der vereeniging,
Art. 8. Het bestuur der vereeniging bestaat uit vijf b. zeven
leden. Jaarlijks treedt de juiste of geringste helft of naar een
aan to leggen rooster, doch de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.
Het bestuur regelt en verdeelt zijne werkzaamheden naar
goedvinden.
Art. 9. De rabbijn of predikant der vereeniging is consulent
van het bestuur , en woont , daartoe opgeroepen , de vergaderingen van het bestuur bij.
Art. 10. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging en
is tot alle handelingen en besluiten bevoegd , die niet bij daze
statuten aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuur kan echter ook punten , tot zijne bevoegdheid
behoorende , aan de beslissing der algemeene vergadering
onderwerpen.
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§ 4. Van de algemeene vergaderingen.
Art. i1. De algemeene vergadering benoemt de leden van
het bestuur, nit eene voordragt van een drietal voor elk aftredend lid door het bestuur op te maker'.
Art. 12. Zij benoemt en ontslaat , op voordragt van het
bestuur, den rabbijn of predikant der vereeniging.
Zij besluit op zijn verlangen of op dat van tien leden ,
over den voortduur der schorsing door het bestuur hem opgelegd.
Art. 13. Zij beslist : a. over het aangaan van geldleeningen ;
b. over de aanvaarding van giften , makingen en legaten , indien daaraan bezwarende voorwaarden gehecht zijn ; en c. over
alle andere punten , die b0 de statuten of door bet bestuur
aan hare beslissing worden onderworpen.
Art. 14. Jaarlijks komt de algemeene vergadering bijeen.
Het bestuur roept daarenboven de algemeene vergadering
op , telkens wanneer het dit noodig acht , of tien leden daartoe ,
met intending van een bepaald voorstel, hun verlangen te
kennen geven.
De oproeping geschiedt minstens drie dagen voor de te
houden vergadering, met opgave der onderwerpen van behandeling.
Art. 15. Het bestuur kan ook voorstellen van minder dan
tien leden in behandeling brengen , welke vOciraf zijn ingezonden , tot de bevoegdheid der algemeene vergadering behooren , en aan bet bestuur niet geheel onaannemelijk voorkomen.
Het bestuur zoodanig voorstel ter behandeling in algemeene
vergadering afwijzende , geeft daarvan , met opgave der beweegredenen , kennis aan den voorsteller,, die deswege in beroep
kan komen ter eerste algemeene vergadering, mits het voorstel c166r door tien leden wordt ondetsteund.
Art 16. Amendementen komen in behandeling, mits door
vijf leden ondersteund.
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De besluiten worden genomen bij meerderheid van uitgebragte stemmen.
Bij staking is het voorstel verworpen.
Bij verkiezing van personen is de oudste in jaren benoemd ,
indien meerderen een gelijk getal stemmen hebben.
Art. 17. De rabbijn of predikant daartoe opgeroepen , woont
de algemeene vergadering bij en geeft de inlichtingen die
zij van hem verlangt.
§ 5. Algemeene bepalingen.
Art. 18. De vereeniging is gevestigd to Amsterdam,
Zij wordt aangegaan voor minder dan dertig jaren.
Het bestuur is gemagtigd haar als regtspersoon to doen
erkennen.
Art. 19. Alle vroegere bepalingen, met de tegenwoordige
in strijd , zijn vervallen.
Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering van 9
Julij 1860.
25 October 1860 , n°. 60.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 25 Augustus 1860, n .. 171 , 7* Afdeeling ,
betreffende een geschil over het domicilie van onderstand van A.
Den Raad van State gehoord (advies van den 21 September
1860 , n o . 4) ;
Gezien het nader rapport van Onzen Minister voornoemd van
den 23 October 1860 , n°. 156 , 7* Afdeeling ;
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsbiad no . 100);
Overwegende , dat uit een doopboek der Roomsch Katholijke
gemeente van B. is gebleken , dat de genoemde persoon den
24 November 1802 is gedoopt en dat zijne moeder C., Coen
niet gehuwd was , maar volgens eene aanteekening in dat doop-
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boek later met D. zou zijn gehuwd, waarvan echter gceri
andere bewijzen zijn gevonden ;
Overwegende, dat de overgelegde stukken genoegzaam overtuigend doen zien , dat de doop van A. (de ondersteunde) heeft
plaats gehad niet te B. maar in de Roomsch Katholijke kerk
aan ..... (gemeente E.), van waar de doopregisters in 1803, en
dus een jaar na zijne geboorte, naar B. zijn overgebragt, doch
dat te E. wordt ontkend dat zijne geboorte aan ..... zou hebben
plaats gehad ;
Overwegende , dat op grond van den inhoud der voormelde
stukken en bepaaldelijk van de daaronder voorhanden verklaringen van zekere F. te G. , die zeven jaar ouder is dan A.
genoegzaam blijkt , dat zijne moeder tijdens zijne geboorte niet
aan ..... , maar le H., waar de persoon , met wien zij later
gehuwd zon zijn, destijds herbergier was, bij dezen als dienstmeid woonde, dat , hoewel bet , ook met het oog op eene
verklaring van zekeren J. S. en A. M. , volgens wier opgaven
A. in eenen watermolen te J. zou zijn geboren , twijfelachtig
is , of die geboorte wel in de herberg bij H. heeft plaats
gehad , het echter als genoegzaam zeker kan worden aangenomen , dat, indien hij werkelijk elders dan te II. is geboren,
zijne moeder alleen naar de plaats , waar de geboorte voorviel,
is gegaan om, hare kraam uit te leggen , en dat zij spoedig
daarna naar H. in de gemelde herberg is teruggekeerd ;
Overwegende , dat dit een en ander wordt bevestigd door de
verklaring van de genoemde F., waarin deze zakelijk te kennen
geeft , dat haar niets bekend zou zijn van eene bevalling der
moeder van A. in den watermolen te J. en dat zij , die opgegeven heeft in 1792 geboren te zijn , naar hare gissing 9 a 10
jaren oud was, toen zij te H. te huis komende van hare elders
wonende grootmoeder , haar vader hertrouwd vond met de
moeder van A. , die vroeger als dienstmeid bij lien vader
woonde , en dat zij bij dat bezoek het kind , waarmede zij A.
bedoelt , in de wieg vond ;
Overwegende, dat de voormelde bijzonderheden niet te ff. zijn
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wedersprolien', maar flat integendeel is erkend , dat C. zoo'
voor als na hare bevalling van A. , verblijf heeft gehouden in
die gemeente ;
Overwegende dat er op grond van het vorenstaande voor de
toepassing der aangehaalde wet genoegzaam redenen bestaan
om aan te nemen , dat H. was de woonplaats der moeder van
A. tijdens diens geboorte , en dat hij dus overeenkomstig het
eerste lid van art. 28 dier wet , moet geacht worden in die
gemeente te zijn geboren ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren , dat
is
het domicilie van onderstand van A.
En is Onze Minister van Binnenlandsche Zaken belast met de
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
26 October 1860 , n .. 203.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Mij is te kennen gegeven , dat door de Burgemeesters van
onderscheidene gemeenten wordt verzuimd het eerste lid van
art. 43 der wet op het armbestuur na te leven , en dat de
herinnering daaraan somwijlen wend beantwoord door eene
ontkenning der noodzakelijkheid van die naleving , op grond
dat uit het achterwege later daarvan zou moeten worden opgemaakt , dat de kosten van onderstand in de verblijfplaats van
den betrokken arme uitgeschoten , uit de middelen der aangesproken gemeente zouden worden teruggegeven , waarbij men
zich dan beriep op het 2a lid van het genoemd artikel.
Zoodanig beroep rust op eene geheel verkeerde beschouwing.
Het is toch onbetwistbaar dat het eerste lid van art. 43 louter
een bewijs van ontvang der daarin vermelde mededeeling bedoelt , in afwaehting van hare beantwoording ten principale ,
terwijl het 2' lid alleen die beantwoording betreft. Het eerstgemeld berigt moet in elk geval warden afgezonden ; terwijl
het antwoord in het tweede lid bedoeld Diet noodig is , indien
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bet domicilie van onderstand wordl erkend en in de verstrekte
ondersteuning wordt berust.
De wetgever heeft , voor het geval dat geen antwoord ten
principale wordt ontvangen , de mogelijkheid willen afsnijden
van alien twijfel , of de mededeeling , krachtens art. 42 gedaan,
wel behoorlijk is teregt gekomen.
Het is van belang de bereiking van dat Joel te bevorderen.
Te dien einde verzoek ik U , Mijne Heeren , den Burgemeesters in Uwe provincie nadrukkelijk aan te bevelen , het voorschrift in het eerste lid van art. 43 der aangehaalde wet
naauwkeurig op te volgen.
26 October 1860.
Arrest van den Hoogen Raad , waarbij is beslist :
dat de artt. 1401, 1402 en 1403 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing zijn op zedelijke ligchamen.
Het tegendeel werd beweerd op grand :
P. dat bij de bepalingen van deze artikelen , en in het bijzonder bij die van de beide eersten , de wetgever heeft
gehandeld uitsluitend over personelijke daden, personelijke
nalatigheid of onvoorzigtigheid , over de autores physici ,
en dus geenszins over de zedelijke ligchamen , welke
personae morales zijn ;
2°. dat zedelijke, ligchamen of personae morales geene onregtmatige daad , nalatigheid of onvoorzigtigheid kunnen
begaan en bij gevolg geene schade kunnen veroorzaken,
en mitsdien onder de gemelde bepalingen niet kunnen
zijn begrepen ; en
3°. dat bij gevolg zedelijke ligchamen, waaronder ook de
Staat, tot geene vergoeding van veroorzaakte schade
gehouden zijn, dan waar dit bij hijsondere wetten uitdrukkelijk is bepaald.
Ten aanzien van die stellingen heeft de Hooge Raad overwogen
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to. dat van zoodanige beperking tot physieke personen, noch
in gemelde wetsbepalingen zelve , noch van elders, eenig
bewijs te vinden is ; dat toch de termen ter aanwijzing
der personen , waar over gehandeld wordt , in deze artikelen even algemeen zijn als die, welke daartoe in de
overige bepalingen omtrent zakelijke regten en burgerlijke
verbindtenissen in hetzelfde wetboek gebezigd zijn ; en
dat uit de bijzondere bepalingen , in afwijking van de
algemeene regelen , bier en daar voor de zedelijke ligchamen vastgesteld , zoo als in artt. 857 , 947 en 1717 ,
ten duidelijkste volgt , dat voor 't overige de regelen
omtrent gemelde regten en verbindtenissen evenzeer op
morele als physieke personen toepasselijk zijn ;
2°. dat, wat er ook wezen moge van de strekking der 1. 15,
§ 1, D. de dolo malo, waarop men zich beroept ten betoage ,
dat een zedelijk ligchaam als onbezield (animo et intellectu
carens) noch delict , noch dolus , kan bedrijven , — in
alien geval in deze noch van delictu,m , noch van dolus
de rede is ; en voorts , dat , blijkens de bepalingen van
art. 1690 en volg. B. W. , zedelijke ligehamen zijn veteenigingen van personen, vertegenwoordigd door, namens,
dezelve handelende , bestuurders , en bij de wet even als
bijzondere personen bevoegd verklaard tot het aangaan
van alle burgerlijke handelingen , behoudens wijziging ,
beperking of formaliteiten , bij openbare verordeningen
voorgeschreven , en dat zij alzoo naar ons refit geacht
moeten worderi wel degelijk animo et intellectu door
middel van hun bestuur te kunnen handelen ;
dat er overigens geene afdoende reden is bijgebragt
of te vinden is , waarom niet evenzeer als de daden of
nalatigheid , waardoar inbreuk op de regten uit contractuele verbindtenissen wordt, gemaakt , tot schadevergoeding verpligtende , zoo ook daden of nalatigheid , aan
een ander wederregtelijk schade toebrengende , en alzoo
uit kracht der wet tot vergoeding verbindende , door het
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bestuur namens een zedelijk ligchaam zouden kunnen
worden gepleegd , en mitsdien regtens , als door of van
wege het zedelijk ligchaam begaan , zouden zijn aan te
merken ; en
3°, dat hiermede dan ook de derde stetting vervalt , «dat
« zedelijke ligchamen en daaronder de Staat tot geene
« vergoeding van veroorzaakte schade gehouden zijn, dan
« ingeval zulks bij bijzondere wetten uitdrukkelijk mogt
« zijn bepaald ,» terwijt integendeel uit het vorenstaande
volgt , dat zij daartoe even als ieder ander persoon verbonden zijn, voor zoo verre zij daarvan niet , hetzij ten
deele of geheel ontheven zijn. (Zie Arresten 2 April 1850
en 9 Januarij 1861.)
29 October 1860 , n°. 288.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Met belangstelling is door mij kennis genomen van de berigten der onderscheiden collegien van Gedeputeerde Staten , ter
voldoening aan de circulaire van den 18 Augustus 1854 , n°. ,
7° Afdeeling , in verband met die van den 31 October 1859 ,
no. 257, 7e Afdeeling , betreffende de vaststelling van het maximum bedoeld in art. 25 der wet op het armbestuur, voor 1860.
Ik heb de daarbij gevoegde staten van het maximum van
onderstand in den winter en per week , voor 1860 vastgesteld,
voor een gezin van man en vrouw gehuwd , de man beneden
de 60 jaren , met vier kinderen , waarvan 66n beneden 5, den
van 5-12 , den van 12-16 en 66n boven de 16 jaren , vergeleken met denzelfden arbeid vroeger over 1859 ontvangen.
Het was mij aangenaam door die vergelijking te ontwaren ,
dat het maximum voor zulke gezinnen voor 1860 op een min
of meer lager cijfer dan voor 1859 is vastgesteld in :
155 gemeenten zoowel in gezonden als zieken toestand ;
58
enkel in gezonden toestand ;
a
enkel bij ziekte ;
68
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en dat in onderscheidene diet. gemeenten de vermindering belangrijk was.
Daarentegen beeft het in een zeer veer kleiner getal gemeenten
eenige meestal weinig beduidende verhooging ondergaan.
In de onderstelling , die ik meen te molten aannemen , dat
in de wijzigingen, die het maximum ook voor andere cathegoritin
van armen , dan die op de bewuste staten vermeld , heeft ondergaan , over het geheel , gelijke verhouding zal bestaan , mag
dus de uitkomst van het gevolg door de onderscheiden collegian
van Gedeputeerde Staten aan de circulaire van den 31 October
1859 , no . 257 , 7* AM., gegeven , in het algemeen als zeer
hevredigend worden beschouwd, en dat wel le meer als men
in aanmerking neemt , dat de oorspronkelijk voor 1855 vastgestelde maxima , ook reeds voor de daarop gevolgde jaren ,
aan 1860 v6Orafgegaan , in een greot getal gemeenten verminderingen hadden ondergaan.
Desniettemin blijft nog schier in alle provincitin het geval
zich voordoen , dat , in een betrekkelijk grooter of kleiner getal
gemeenten , nog cijfers zijn vastgesteld, die geacht moeten
worden in meerdere of mindere mate te boven te gaan hetgeen ,
naar den inhoud der vroegere circulaires ter zake , naar welke
ik meen hij deze op nieuw te moeten verwijzen , met des Wetgevers bedoelingen strookt , zoo als dan ook door eenige collegien van Gedeputeerde Staten in hun laatste berigt wordt
erkend.
Daar nu, sedert 1855, de jaarlijks aangewende pogingen om
tot eenen algemeenen voldoenden staat der zaak te geraken , voor
geen enkel der opgevolgde jaren vruchteloos zijn gehleven , en,
zoo als reeds vroeger is gezegd , laatstelijk voor 1860 weder
goede uitkomsten hebben opgeleverd , zoo behoeft het geen betoog , dat hierin een krachtige spoorslag is gelegen , om die
pogingen te blijven voortzetten.
Dit is te meer wenschelijk , dear mij uit eenige der in 1860
ontvangen berigten is gebleken , aan den eenen kant , dal, reeds
door sommige gemeente-besturen , die het eenmaal voor het
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jaar vastgestelde maximum, ondanks de aan sporing van Gedeputeerde Staten om het te verminderen , onveranderd hebben gelaten , de verzekering is gegeven , dat zij op die aansporiug bij
het vaststellen van het maximum over 1861 zouden letten ; en ,
aan den anderen kant, dat Gedeputeerde Staten zich voorstelden,
de gemeente-besturen , bij voorkomende gelegenheid , vermindering te blijven aanbevelen.
Het onderzoek der ontvangene staten heeft mij wijders doen
zien , dat het maximum van den onderstand voor een gezin als
daarbij is bedoeld , in den winter, in gezonden toestand , in
626 van 1021 gemeenten tot tien der elf provinciEn behoorende,
is gesteld beneden of in enkele daarvan op f 2,50 , en slechts
in 395 op meer dan 1 2,50 per week.
Voor het geval van ziekten is het in 824 gemeenten bepaald
beneden of in eenige daarvan op f 5, en in slechts 295 op
meer dan f 5.
In zeer veel meer dan de helft dier 626 en 824 gemeenten
bedraagt het maximum voor 1860 veel minder dan f 2.50 in
gezonden toestand en f 5 bij ziekte.
Met het oog op deze laatste omstandigheid , schijnt het, in
den tegenwoordigen staat der zaak, voor bereikbaar te kunnen
worden gehouden , dat, met uitzondering van de kosten van
verpleging in gast- of ziekenhuizen , waar deze bestaan , het
maximum voor het vervolg in het algemeen niet hooger worde
gesteld dan de zoo even gemelde sommen van f 2,50 en f 5 voor
gezinnen , als in de bewuste staten ziin bedoeld , en voor alle
andere cathegori6n van armen in evenredigheid daarmede.
Had dit plaats , dan zou er,, uit hoofde van het meer of min
lager bedrag , waarop het in een zeer groot aantal gemeenten
is bepaald , in het algemeen , genoegzame speling blijven bestaan voor het, verschil van plaatselijke omstandigheden , dat
zlch uit den aard der zaak in deze steeds zal blijven voordoen.
Ik acht het daarom wenschelijk , dat de onderscheiden collegiEn van Gedeputeerde Staten hunne medevverking , om de
bereiking van het in de vroegere circulaires le dezer zake her-
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haaldelijk aangewezen doel van den Wetgever te bevorderen ,
welke medewerking reeds vele vruchten heeft gedragen , blijven
verleenen , door te trachten de besturen dier gemeenten hunner
provincie , door welke het maximum voor 1860, voor de bedoelde gezinnen op hooger dan (2,50 in gezonden toestand en
f 5 bij ziekte is gesteld , op de voormelde gronden en die in de
vroegere circulaires ontwikkeld , te bewegen , dit voor 186t
hoogstens tot die sommen terug te brengen , en in evenredigheld daarmede ook dat voor de andere cathegorieu van armen
te verminderen , hehoudens dat door hen , zoo als in die vroegere
circulaires herhaaldelijk is opgemerkt , bij het ontstaan van
uiterst zeldzame gevallen van geheel buitengewonen aard in
den loop des jaars , worde gebruik gemaakt van de gelegenheid,
die het laatste lid van art. 25 der wet op het armbestuur aanbiedt , om daarin door afzonderlijke besluiten te voorzien , zoo
als nu en dan door enkele gemeente-besturen werkelijk en met
goed gevoig is geschied.
Het nut door mij ondervonden van het raadplegen der staten,
mij geworden overeenkomstig het model, gevoegd bij de circulaire van den 27 October 1858, n°. 149, 7e Md. , geeft mij
aanleiding U te verzoeken , zoodanigen staat voortaan te blijven
overleggen bij de berigten , die, ter voldoening aan de circulaire
van den 13 Augustus 1854, n°. 6, 7' Md. , voor of uiterlijk
op den 15 Mei van elk jaar , te dezer zake worden te gemoet
gezien ; waartegen de toezending van afschriften der besluiten
in het slot der laatstgemelde circulaire bedoeld , in het vervolg
niet meer behoeft plaats te hebben.
Ik verzoek U mij in het berigt , dat ik met opzigt tot dit
onderwerp op den gestelden tijd in 1861 te gemoet zie, bekend
te maken met hetgeen door U naar aanleiding dezer zal zijn
verrigt , vergezeld van de opmerkingen , waartoe de uitkomsten , die daardoor zullen zijn verkregen , U aanleiding tulle!),
geven.

377
29 October 1860 , n°. 26.
Besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland, luidende :
Is gelezen eene missive van Zijne Excellentie den Minister
van Binnenlandsche Zaken, van den 20 October 1860, n°. 131,
28 Afdeeling , waarbij met betrekking tot een door den raad
van eene der gemeenten in deze provincie genomen besluit tot
het heffen van verschillend schoolgeld op de burger- en tusschenscholen , waar het onderwijs niet verschillend in omvang
zal zijn , wordt te kennen gegeven , dat dergelijke regeling niet
is overeen le brengen met het voorschrift van art. 35, 1° lid,
der wet op het lager onderwijs, omdat alleen dan verschillend
schoolgeld mag worden geheven , wanneer , hetzij op dezelfde
school , hetzij op scholen van dezelfde cathegorie , de omvang
van het onderwijs tevens verschillend is , terwijl , indien die
omvang hetzelfde is, ook het schoolgeld hetzelfde moet zijn ,
en men dus in eene gemeente verschillende cathegori g n van
scholen mag oprigten en ook een verschillend schoolgeld heffen,
mits ook op de eene school meer dan op de andere onderwezen wordt ; dat het hier ontwikkeld gevoelen zijne bevestiging vindt in de geschiedenis der wet ; dat het bedoelde artikel
oorspronkelijk luidde : « Bij de bepaling van het schoolgeld
komt niet in aanmerking het vermogen der ouders of der kinderen ; a - dat op de aanmerking, dat alsdan eene gemeente
niet zou kunnen onderhouden twee scholen, waarop het onderwijs denzelfden omvang heeft , maar voor eene waarvan het
schoolgeld lager wordt gesteld , omdat die school bestemd is
voor minvermogende ouders, de regering wijziging bragt in
het artikel, en zij de redactie voorstelde , die later het 1 e lid
van art. 35 is geworden; dat zij , bij de toelichting , zeide te
vertrouwen door die wijziging de bedenkingen weggenomen te
hebben en er op volgen liet : « Door te bepalen dat voor de
kinderen van dezelfde klasse eener school het schoolgeld gelijk
is , blijft het onverlet op verschillende scholen en op verschillende klassen derzelfde school, naar gelang van den meerderen
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of minderen omvang van het onderwijs , een hooger of lager
schoolgeld te heffen, terwijl het beginsel, dat van den meer vermogende ter zake van hetzelfde onderwijs niet meer mag worden gevorderd , dan van den minvermogende , behouden is gebleven ; — en eindelijk , dat met deze toelichting het artikel
werd aangenomen zonder dat daartegen nadere bedenkingen
werden geopperd en men dus mag aannemen , dat de wetgever
het 1 0 lid in den boven aangewezen zin heeft opgevat ;
Waarop , na overweging , is besloten :
Den inhoud van voorschreven missive, bij deze, merle te
deelen aan de gemeente-besturen in de provincie , met uitnoodiging , om bij voorkomende gele8 enheden dienovereenkomstig
te handelen.
En zal dit besluit , ten gemelden einde , door middel van het
provinciaal blad , worden gezonden aan de gemeente-besturen
in Friesland , alsmede aan den freer Inspecteur van het lager
onderwijs in de provincie , tot informatie.
7 November 1860. (Staatsblad n°. 68.)
Besluit , waarbij de statuten der vereeniging voor de sickenoppassing der Isratieten te Amsterdam worden goedgekeurd
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Doze vereeniging, welker duur op 29 jaren en 11 maanden
is bepaald, heeft ten doel :
a. de opleiding van personen van de Israelitische godsdienst
van beider geslacht, tot het oppassen van zieken in
Israelitische huisgezinnen , of van enkele lijders van de
Israelitische godsdienst;
b, het verschaffen van verpleging aan die zieken door middel
van daartoe door het bestuur der vereeniging aan te
wijzen geschikte personen.
De kweekelingen tot het werk der zieken-verpleging ontvangen het vereischte onderrigt in al hetgeen tot die verple-
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ging betrekking heeft, en wel in het Nederlandsch Israelitisch
ziekenhuis te Amsterdam.
Zij trachten zich in dat huis ook bekend te maken met al
de voorschriften der Israelitische godsdienst omtrent de behandeling van zieltogenden en overledenen. Alvorens als zieken.
oppasser,, aan de vereeniging verbonden , te worden erkend ,
leggen 4 te dien opzigte een examen of ten overstaan van
de geestelijke leden van het bestuur.
16 November 1860, n°. 149.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Eenigen Old geleden heeft zich de vraag voorgedaan , of de
veranderlijke belooningen, welke in vele gemeenten aan de openbare onderwijzers boven hunne vaste jaarwedde zijn toegekend,
ook na 1860 bij de berekening van den grondslag voor hunne
pensioens-bijdragen in aanmerking zouden mogen komen.
Nadat dienaangaande een overleg tusschen de Departementen
van Binnenlandsche Zaken en van Financien, benevens den Raad
van Bestuur van het pensioenfonds voor de burgerlijke ambtenaren had plaats gehad, is de overtuiging ontstaan, dat, hoewel
eene bevestigende beantwoording Bier vraag in bet belang der
onderwijzers, en mitsdien van het onderwijs, wenschelijk zou
wezen, nogtans de ondubbeizinnige verklaring der regering bij
de behandeling der wet op het lager onderwijs, het verwerpen
in de Tweede Kamer der StatewGeneraal van een amendement,
strekkende om aan de openbare onderwijzers boven de vaste
jaarwedde een veranderlijk inkomen toe te leggen en de uitdrukking jaarwedde in art. 19 der wet, in tegenoverstelling der
woorden wedde of belooning in art. 15 der wet op de burgerlijke pensioenen van 9/3 Mei 1846/51 (Staatsblad n°. $9), er toe
moeten Leiden om een ontkennend antwoord op bovenstaande
vraag te geven.
Gedurende den driejarigen termijn, toegestaan bij art. 70 der
wet, zijn nit den aard der zaak in de gerneente , waar van
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dien termijn gebruik is gemaakt, ook de veranderlijke inkomsten
bij de berekening van den grondslag voor de pensioens-bijdragen
medegeteld. Daartoe gaf het Koninklijk besluit van 24 Maart
1858 (Staatsblad n o . 14) dan ook de bevoegdheid. De voorschriften van dat besluit op dit punt zijn evenwel slechts van
tijdelijken acrd en %ervallen zoodra de wet van den 13 Augustus
1857 (Staatsblad no . 103) volledig in werking treedt, dat is op
1 Januarij 1861.
Ten einde dienaangaande alien twijfel weg te nemen , stelt
de regering zich voor, gemeld besluit de noodige wijziging op
dit punt te doen ondergaan.
Inmiddels heb ik het noodig geoordeeld reeds nu de aandacht
der gemeente-besturen, voor zooveel noodig op deze aangelegenheld te doen vestigen , vooral ook omdat er gemeenten gevonden worden, waar den onderwijzers als vaste jaarwedde
minder is toegelegd dan het minimum bij de wet bepaald ,
terwijl hetgeen aan dat minimum ontbrak, als veranderlijk inkomen zou worden verleend. Deze maatregel, niet of te keuren
zoo lang de veranderlijke belooning merle in aanmerking mogt
komen bij de berekening van den grondslag voor de pensioens.
bijdragen, zou, te rekenen van 1 Januarij 1861, als strijdig met
de wet, niet !anger kunnen worden toegelaten.
Ik heb mitsdien de eer U, Mijne Heeren, uit te noodigen aan
de gemeente-besturen in uwe provincie te doen weten, dat de
veranderlijke jaarwedden of belOoningen, te rekenen van 1 Januarij 1861, niet meer in aanmerking kunnen komen bij de
berekening van den grondslag der pensioens-bijdragen van de
openbare onderwijzers, en dat in zoodanige gemeenten , waar
de vaste jaarwedde dier onderwijzers lager mogt zijn gesteld dan
het minimum bij art. 19 der wet gevorderd , terwijl hetgeen
aan dat minimum ontbrak of zelfs eene verhooging van dat
minimum als veranderlijke belooning zou worden toegekend, die
regeling verandering zal behooren te ondergaan, met dien ver.
stande , dat zoodanigen onderwijzers als vaste jaarwedde worde
toegelegd het minimum bij de wet bepaald, terwijl het overigens
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vrij blijft, hun bovendien zoodanige veranderlijke belooning toe
to kennen als raadzaam zal worden geoordeeld. Mogt Kier of
daar den onderwijzer eene aanzienlijke veranderlijke belooning
boven het minimum zijn verleend, dan zou bet belang des onderwijzers bevorderd worden door het verhoogen der vaste jaarwedde met een gedeelte der veranderlijke, terwijl deze laatste
dan evenredig verminderd zou kunnen worden. Langs lien weg
zou de onderwijzer eventueel een aanzienlijker pensioen verkrijgen , dan zonder zoodanige wijziging het geval zou zijn,
terwip het overigens allezins billijk mag worden geacht, dat de
voordeelen den onderwijzer toe te kennen voor zijnen ijver en
zijne inspanning, hem ook na zijn aftreden bijblijven, Ook zou
de veranderlijke jaarwedde aisdan haar oorspronkelijk karakter
van bijslag terug bekomen.
Ili zou het wenschelijk achten dat de gemeente-besturen krachtig
door U worden aangespoord, in de bedoelde gevallen in den
aangegeven zin te werk te gaan.
22 November 1860, n o. 38.
Besluit, waarbij goedgekeurd wordt de door de Provinciale
Staten van Noordbrabant, in hunne vergadering van den 9 November 1860 vastgestelde intrekking der eerste zinsnede van art.
7 van het provinciaal reglement op het begraven van lijken in
die provincie van den 16 Julij 1829 (Provinciaal blad van 1831,
no. 64).
Nota. De alzoo vervallene bepaling, in de eerste zinsnede van
art. 7 van bovengemeld provinciaal reglement vervat , luidt
als volgt :
. Het zoogenaamde verluiden der dooden , zal alleen gedurende het uur der begraving mogen plaats hebben..
22 November 1860 , n .. 43.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
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Zaken , van den 10 November 1860, n o . 154, 7 e -afd. , betreffende een geschil over het domicilie van onderstand van A. ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 20 dezer n o. 4);
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsbiad no. 100) ;
Overwegende , dat de genoemde persoon, blijkens zijne overgelegde doop-akte , den 6 September 1801 te ...
(gemeente B.) is gedoopt, doch dat in die akte uitdrukkelijk
wordt vermeld , dat hij , volgens opgaaf zijner ouders den
29 Augustus bevorens is geboren te C.;
O. , dat die vermelding de toepassing van het zevende lid van
art. 28 der gemelde wet op dit geschil verhindert , omdat
daaruit blijkt , dat A. elders is geboren dan ter plaatse waar
hij is gedoopt , en dat hoewel zijne geboorte te C. aldaar niet
wordt erkend , de overgelegde stukken echter geene feiten of
bijzonderheden bevatten , waaruit met voldoende zekerheid kan
worden afgeleid , dat de inhoud der voorschreven doop-akte te
dien aanzien onjuist zou zijn ;
0. , dat de geboorte van A. is voorgevallen v6Or de invoering
der registers van den Burgerlijken Stand, en dus Coen de
plaats der geboorte in den regel , door de doop-akten weed bewezen , en dat er geene redenen zijn om de doop-akte van dien
persoon te beschouwen als niet voldoende om van zijne geboorte
te doers blijken ;
0. , dat uit de stukken niet met genoezame zekerheid kan
worden opgemaakt , waar de ouders van A., tijdens de geboorte
van dezeu, woonplaats hadden ; dat to C. web werd beweerd dat
B. als zoodanig zou moeten worden beschouwd, doch dat veeleer
het tegendeel is gebleken , en dat mitsdien , hetzij die woonplaats te C., hetzij die elders was gevestigd , zoolang dit laatste
niet is bewezen , C. , of , volgens art. 27 , of volgens het zesde
lid van art, 28 der aangehaalde wet , moet worden beschouwd
als de geboorteplaats van den genoemden persoon in den zin
der wet.
Hebben goedgevonden en verstaan Le verklaren , dat C. is
het domicilie van onderstand van A.
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En is Onze Minister van Binnenlandsche Zaken belast met de
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
23 November 1860.
Vonnis van den Kantonregter in het kanton n°. 1 te Amsterdam, luidende :
Overwegende , dat, volgens een proces-verbaal , door de
heeren . ..... leden der plaatselijke school-commissie
te Amsterdam, opgemaakt op den eed , bij den aanvang hunner
bediening afgelegd , de beklaagde, die slechts eene algemeene
akte van toelating van den vierden rang had, op zijne bijzondere school alhier ter stele , als hoofdonderwijzer is bevonden
onderwijs te geven in het schrijven , lezen en rekenen aan een
aantal kinderen ten getale van 84, zonder dat hij kon aantoonen
daartoe de bevoegdheid- te hebben ;
dat de beklaagde op de teregtzitting heeft erkend, dat in
zijne school, die hij eene godsdienstige school noemde , onderwijs in het Nederduitsch, schrijven, lezen en rekenen werd
gegeven ;
dat de leesboeken , uit Welke de kinderen het lezen leeren ,
zijn de Brave Maria, de Kleine Piet en de Geschiedenis van
Joseph; dat hij , hoezeer erkennende slechts eene algemeene
toelating van den vierden rang te bezitten , en dus onbevoegd
om onderwijs in eene bijzondere school te mogen geven, echter
in zijne school , die hij ontkende in den zin der wet eene
bijzondere school te zijn, als zijnde die van godsdienstigen aard,
zich bevoegd achtte dit onderwijs te mogen geven krachtens
eene, door het Israelitisch Kerkbestuur aan hem afgegeven ,
akte van toelating tot het geven van godsdienstig onderwijs,
daar hij dit gedeelte van het maatschappelijk onderwijs, mede
beschouwde tot het godsdienstig onderwijs te behooren , omdat
hetzelve zonder Nederduitsch lezen , schrijven en rekenen niet
kan geschieden, vermits de leesboeken over godsdienstige onder-
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werpen , voor de Israeliten geschreven en die hij op zijne
school onderwijst , voor een groot deel in het Nederduitsch zijn
geschreven , vooral ook de in die taal vertaalde Hebreeuwsche
gebedenboeken niet kunneu door de leerlingen worden begrepen , indien de leerlingen de Nederduitsche taal niet kunnen
lezen en verstaan , zoodat het onderwijs, dat hij op zijne godsdienstige school in het lezen, schrijven en, rekenen geeft, dat
zich slechts tot de eerste beginselen bepaalt , slechts is een
hulpmiddel tot het godsdienstig onderwijs en met hetzelve
geheel in verband staat ; ontkennende alzoo in den zin der wet
lager onderwijs te hebben gegeven ;
0., te dien opzigte :
dat bij art. 1 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no.
103) onder meer andere het gewoon lager onderwijs omvat
het lezen , schrijven en rekenen, en dat tot het geven van
onderwijs op de scholen niemand bevoegd is, dan de zoodanigen,
die, naar aanleiding der artt. 40, 42 , 43 en 44 der wet, eene
akte van bekwaamheid bezitten , afgegeven door het daartoe
bevoegde gezag ; dat derhalve de beklaagde , niet in het bezit
zijnde van zoodanige akte van bekwaamheid, onbevoegd is om
lager onderwijs op eenige school te geven ;
dat de door den beklaagde aan de verbalisanten vertoonde algemeene akte van toelating van den vierden rang, hem tot het
geven van onderwijs op eene school in het schrijven , lezen en
rekenen, niet bevoegd maakt , vermits niet alleen onder de
vroegere wet op het lager onderwijs van den fare 1806, krachtens de artikelen 16, 17 en 18 der verordening op het afnemen
en afleggen der examens , geen onderwijzer van den vierden of
laatsten rang in de groote steden (waartoe wel voorzeker deze
stad behoort) op eenige bijzondere school aan- of opgenomen
mag worden , maar ook, bij de tegenwoordige wet op het lager
onderwijs in art. 68 is uitgesloten ; zijnde bij dit artikel bepaald , dat de onderwijzer, die bij de vorige wet een derden
rang had verkregen , bij de tegenwoordige gelijke regten ver
krijgt , als de akte van bekwaamheid die geeft aan den hulp-
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onderwijter,, zoodat hij de thans in werking zijnde wet de
vierde rang geheel is afgeschaft ;
dat de beoordeeling van het door den beklaagde gevoerde
systema , dat de Isratlitische godsdienst-onderwijzer bet godsdienstig onderwijs niet in staat is te geven , ten zij ook de
leerlingen eenigzins ervaren zijn in de Nederduitsche taal en
bet schrijven en rekenen , niet tot onze bevoegdheid behoort ;
dat, hoe waar ook bet beweren van den beklaagde moge zijn,
en de kennis der Nederlandsche taal en bet schrijven en rekenen
onontbeerlijk is voor de leerlingen , om hen met vrucht bet
godsdienstig onderwijs te kunnen doen genieten , en dit onclerwijs , zonder die kennis , niet behoorlijk kan plaats hebben ,
zulks echter den beklaagde , die zich qualificeert te zijn godsdienst-onderwijzer, niet bevoegd maakt om in dat gedeelte van
het lager onderwijs eenig onderrigt te geven , wanneer hij
daartoe de bij de wet vereischte akte van bekwaamheid , na
volbragte examens voor het daartoe bevoegde gezag , niet
bezit ;
Verklaren wettig en overtuigend bewezen , dat de beklaagde
in zijne bijzondere school, gehouden alhier, als hoofdonderwijzer lager onderwijs heeft gegeven aan een groot aantal kinderen van beiderlei kunne , bestaande in het leeren lezen ,
schrijven en rekenen , zonder dat bij bevoegd was tot bet geven
van dit onderwijs , en zonder in het bezit te zijn van de bij
tie wet op het lager onderwijs vereischte akte van bekwaamheld en zedelijkheid
Verklaren den beklaagde schuldig aan het bovengemeld felt,
en dat hetzelve daarstelt het geven van lager onderwijs binnen
Amsterdam , zonder daartoe bevoegd en zonder in het bezit te
zijn der bij de wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en
zedelijkheid , en dat daarop toepassehjk zijn de artt. 6 , 8 , 9
en 37 der wet op het lager onderwijs van den 13 Augustus
1857 (Staatsblad n°. 103) ;
Veroordeelen den beklaagde tot eene geldboete van f 25, n,
hijaldien de veroordeelde, binnen twee maanden na daartoe te
20
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zijn aangemaand, in gebreke blijft de boete en geregtskosten
te voldoen , de opgelegde straf zal worden vervangen door
eene gevangenisstraf van drie dagen ;
Veroordeelen den beklaagde wijders in de kosten. (Zie het
Vonnis van den 7 Februarij 1861 en het Arrest van den 30
April 1861, als ook de missive van den Minister van Binnenlandsche taken van den 15 Maart 1859, n°. 112.)
10 December 1860.
Vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Dordrecht, lui
dende :
Gehoord de procureurs van partijen in de door hen ter rolle
genomen conclusion ;
Gehoord de conclusie van het Openbaar Ministerie , voorgedragen door den Beer substituut-officier van justitie bij deze Regtbank, Jhr. Mr. de Jonge , daartoe strekkende , dat het der
Regtbank moge behagen om , ten principale refit doende , den
eischer zijnen eisch toe te wijzen , met veroordeeling van den
gedaagde in al de kosten van het proces , ook die zijn gereserveerd ;
Gelet op het arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuid holland van den 11 Junij 1860 , op de expeditie gel egistreerd ;
Overwegende ten aanzien der daadzaken : dat de Staat der
Nederlanden van de gemeente Puttershoek vordert de betaling
eener som van f 958.392 , wegens transport- en verplegingskosten over de jaren 1847 tot 1 Sept. 1854 van bij die gemeente
armlastige bedelaars , die in den loop van gemeld tijdvak ,
krachtens reglerlijke vonnissen in de kolonien der Maatsehappij
van Weldadigheid zijn opgenomen ;
dat de gedaagde gemeente de betaling heeft geweigerd , op
grond , dat zij daartoe ongehouden zoude wezen , als zijnde de
verordeningen , waarop de eischer zich ten deze beroept en
waaruit de verpligting tot betaling, volgens zijn beweren , zoude
voortvloeijen , onverbindbaar ,
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dat deze Regtbank zich te dezer zake , bij vonnis van den
4 April 1859, ratione materiae onbevoegd verklaard heeft om
van het onderwerpelijk geschil kennis te nemen , welk vonnis, bij
arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland van den 11
Junij 1860 , is vernietigd , met bevoegd-verklaring dezer Regtbank en terugwijzing der zaak aan haar , om ten principale
regt te doen ;
dat lien ten gevolge deze zaak op nieuw voor deze Regtbank
aanhangig gemaakt en behandeld is , en dat thans alleen beslist
moet worden , of ts eischers vordering al dan niet moet warden
toegewezen;
0. ten aanzien van het regt : dat de eischer, wiens regt van
vorderen door den gedaagde ontkend wordt , zich ten bewijze
van zijn regt en tot staving van de door hem ingestelde vordering beroept op bet bestaan van verschillende wets- en andere
bepalingen , die , met elkander in verband beschouwd , bewijs
van zijn regt zouden met zich voeren ; doch dat door den gedaagde de verbindbaarheid of toepasbaarheid Bier bepalingen
ontkend en bestreden wordt , weshalve to onderzoeken valt ,
wat daarvan is;
0. nu , dat de eischer zijn regt beweert te ontleenen aan bet
Koninklijk besluit van 12 October 1819 (Staatsblad n°. 50) , in
verband beschouwd :
1 0 . met het Keizerlijk decreet van 5 Julij 1808 (Bulletin des
Lois Li'. 211) ;
2°. met de wet van 28 November 1818 (Staatsblad n o. 40);
3°, met de wet van 10 Februarij 1844 (Staatsblad no . 7) ; en
4°, met art. 274 Strafregl ;
0. , ad Ium. , dat bet Koninklijk hesluit van 1819 bet onderhoud der personen , die in de bedelaars-werkhuizen onderhouden
worden , brengt ten laste van de gemeente , waar bun onderstands-domicilie gevestigd is ; dat alzoo daaronder,, uit hoofde
van de algemeenheid der gebezigde uitdrukking , zonder twijfel
ook bedelaars te begrijpen zijn , die , als zoodanig veroordeeld,
na het einde van hunnen straftijd, op 's regters bevel in gemelde
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gestichten zijn opgenomen ; dat dit besluit evenwel onverbindend
is te achten , omdat het op de gemeente doet drukken een geldelijken last ter bestrijding van kosten , door een algemeen
Staatsbelang gevorderd en bevolen , een last , die zeker door
Been Koninklijk besluit kon worden opgelegd , maar waartoe
de zamenwerking der welgevende magt vereischt werd ;
0. , dat deze beoordeeling niet steunt op eene opvatting van
bet constitutioneel Staatsregt overeenkomstig de tegenwoordige Grondwet , maar geheel en al gegrond is op hetgeen de
Grondwet van 1815, onder wier werking bet bedoelde besluit
genomen werd , uitdrukkelijk of stilzwijgend te dezen aanzien
bepaalt ;
0. loch, dat, volgens de Grondwet van 1815 (blijkens haar
73ste artikel) alles wat meer is dan een algemeene maatregel
van inwendig bestuur , des Konings bevoegdheid zeer zeker te
boven gaat ; terwij1 men, bij twijfel daaromtrent , naar aanleiding van art. 105 , altijd den regel behoort in het oog te
/louden , in dat artikel gesteld , en dus tegen 's Konings bevoegdheid beslissen moet ;
0. nu , dat de inhoud van het bewuste besluit , waarbij een
geheel nieuwe finantiele last op de gemeenten gelegd wordt
(want nieuw is die last te noemen , omdat, indien hij al vroeger
door de gewoonte hier en daar hestond , zulks eene vrijwillige
daad der gemeente en geenszins een last geweest is) , ongetwijfeld aantoont , dat het bier meer geldt dan een maatregel
van bestuur en alzoo dit onderwerp eene wettelijke regeling
vorderde , zoodat, alle verbindbaarheid aan bet bedoelde besluit
moet worden ontzegd , wanneer bet geenen steun vindt in eene
wet of daarmede gelijkstaande bepalingen ;
0. , dat dan ook van de zijde des eischers beweerd is, dat
gemeld besluit verhindbaar zou wezen , als de uitvoering van
en in verband beschouwd met het Keizerlijk decreet van 5 Julij
1808; loch dat het door den eischer beweerde verband tusschen
dit decreet en het meergemelde Koninklijk besluit niet bestaat ;
dat het decreet toch slechts in beginsel de instelling van depots
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de mendicitê aanneemt , loch hare oprigting uitstelt tot latere

decreten en wet decreten, door den Keizer als wetgever uit te
vaardigen (hetwelk alleen reeds voortvloeit uit de ornstandOleid,
dat die oprigting of hankelijk gesteld wordt van rapporten ,
onder anderen , omtrent de vinding der fondsen , jets waaromtrent de Keizer slechts als wetgever en niet als uitvoerende
magt te beschikken had) ; dat alzoo na 5 Julij 1808 eerst nog
door de opvolgende wetgevende magt bier te lande (welke dan
ook) de oprigting der werkhuizen zelve behoorde vastgesteld te
zijn , met regeling tevens van de finantiele kwestie , terwijl
eindelijk dan eerst door de uitvoerende magt bepalingen van
bestuur enz. gemaakt konden worden ,
0. derhalve , dat, bij het ontbreken van die bepalingen der
wetgevende magt, waarbij, naar aanleiding van het organieke
decreet van 1808 , de bedoelde gestichten opgerigt en hare
finantidn geregeld behoorden te zijn, nog Beene besluiten der
uitvoerende magi noodig of passend waren en het Koninklijk
besluit van 1819 alzoo niet als de uitvoering te beschouwen is
van het decreet van 1808 , noch kan gcacht worden in
plaats te treden van de ontbrekende wetten , waarvan de
rede was;
0. , dat daartegen niet afdoet , dat in het besluit van 1819
van een rapport des ministers gesproken wordt ; terwijl ook in
bet decreet van 1808 van rapporten der prefecten sprake is ,
hetgeen volgens den eischer een naauw verband tussehen de
beide stukken zoude aanwijzen , en zulks omdat bet rapport,
waarvan het decreet spreekt , binnen 6ene maand na de afkondiging ingediend moest zijn, en een rapport van het jaar 1819
dus wet niet zal kunnen gezegd worden het in dat decreet
bedoelde te zijn;
0. nog, dat, aangenomen bet bestaan van bet beweerde verband tussehen het decreet en bet besluit , evenwel het laatste
onverbindend is, omdat het in strijd met bet decreet (hetwelk
de kosten van onderhoud in heginsel ten taste der departementen
en gemeenten brengt) alle kosten bij uitsluiting aan de gemeenten
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oplegt , iets wat dan toch zeer zeker de hevoegdheid der uitvoerende magt te boven ging ;
0. , ad IIum , dat tusschen gemeld Koninklijk besluit en
de wet van 28 November 1818 almede geen verband te hespeuren is ; dat laatstgemelde toch (hoewel het onderstandsdomicilie van behoeftigen aanwijzende) geenszins aan de gemeenten den last geeft om die behoeftigen te onderhouden, veel
minder om te voorzien in de kosten van onderhoud harer veroordeelde bedelaars ; dat loch , indien slechts het eerstgemelde
de bedoeling dier wet ware , des neen , dit alleen zoude kunnen
gepaard gaan met de erkenning van het beginsel , dat de arme
refit op onderstand heeft , een beginsel , dat bier te 'Linde nooit
is erkend ; dat de bedelaars buitendien niet van zelve onder den
naam van behoeftigen zijn te begrijpen ; dewiji bedelarij, zijnde
het plegen van een strafbaar felt, oneindig verschiliend is van
behoeftigheid , een toestand, die wel somtijds tot het plegen
van gemeld feit aanleiding geeft, cloth daarmede zelt niet noodzakelijk zamenhangt ;
0., ad Mum , dat de bewering , als zoude het Koninklijk
besluit van 1819, des noodig , door de wet van 10 Februarij
1844 geratificeerd zijn, niet kan opgaan ;
0. toch , dat door eene latere wet geene verbindbare kracht kan
verleend worden aan eene vroeger vastgestelde bepaling , omdat
dit gelijk zoude staan met het toekennen van terugwerkende
kracht aan die wet, en dat het besluit van 1819 derhalve , in
het algemeen onverbindbaar gebleven zijnde, ook geene meerdere kracht kan hebben , hoezeer het in case ingeroepen wordt
voor een tijdvak , waarin de wet van 1844 reeds in werking was;
0. bovendien , dat gemelde wet van 1844 , hoewel in hare
overweging de bedelaars noemende , verder in hare artikelen
alleen van behoeftigen spreekt ; zoodat het verband tusschen die
wet en het besluit van 1819 daardoor ook minst zeer twijfelachtig wordt;
0. eindelijk , ad IVum , dat 's eischers bewering , dat het
Koninklijk besluit van 1819 strekt tot het geven van uitvoering
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aan het bepaalde bij art. 274 Strafregt , in het regelen der
daaruit voortvloeijende kosten , eveneens onjuist is ; dat tocli
de kosten van opzending en verzorging van veroordeelde bedelaars ongetwijfeld kosten zijn, gevallen op de ten uitvoerlegging
van straf-vonnissen (waarbij het van Been belang is te onderzoeken , of die opzending eene eigenlijk gezegde straf in den
zin der stratwet is te noemen) en als zoodanig zonder daarmede
strijdige wettelijke voorschriften door den Swat moeten gedragen
worden ; dat, indien men derhalve al aanneemt , dat bet besluit
van 1819 genomen is, om aan art. 274 voornoemd de vereischte
uitvoering te verzekeren , daarin nooit de kosten ten taste der
gemeenten mogten gebragt worden , hetgeen case quo alleen de
wetgevende magi bevoegd was te doen ;
0. , dat het Koninklijk besluit van 12 October 1819 derhalve,
zoo als uit het overwOgene volgt , niet als uitvoering of uitvloeisel van eene der aangehaalde wettelijke verordeningen vert
bindbaar te achten is , en de eischer daaruit alzoo het bewijs
van het door hem beweerde regt niet kan ontleenen ;
0. , dat de eischer evenmin bet bewijs van zijn regt putten
kan , hetzij uit de omstandigheid , dat de gedaagde vroeger en
tot 1847 zonder tegenspraak de bedoelde kosten heeft betaald
gedurende eerie reeks van jaren , hetzij daaruit , dat de verpligting der gemeenten tot betaling dier kosten steeds algemeen
als een beginsel van ons publiek regt zoude erkend zijn ; dat
Loch bet feit der vroegere betaling door den gedaagde geenszins
eene erkentenis zijner schuldpligtigheid inhoudt , en althans hem
niet verpligt met (he betaling (die hij thans onverschuldigd acht)
'voort te gaan ; en dat de verpligting der gemeenten tot betaling
geenszins algemeen erkend is te noemen , blijkens daarover in
de gemeenteraden gevoerde discussien , in de dagbladen geplaatste vertoogen , door Gedeputeerde Staten gemaakte bedenkingen , en in de Staten-Generaal ingediende en behandelde
wets-ontwerpen , waarbij het hoofd-denkbeeld steeds geweest
is , dat de gemeenten tot betaling van bedoelde kosten onverpligt waren ;
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0. , dat derhalve 's eischers regt en de gegrondheid der door
hem ingestelde vordering niet voldoende zijn bewezen ;
Gezien , behalve de aangehaalde wetten, wettelijke verordeningen en besluiten , art. 1902 B. W., en artt. 56 en 358 B. R.;
Regt doende , enz. ,
Ontzegt aan den eischer de door hem ingestelde vordering
en veroordeelt hem in alle de kosten van het geding , ook die
bij arrest van het Hof in Zuidholland voornoemd zijn goreserveerd.
11 December 1860, no. 101.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan den
Commissaris des Konings in de provincie Groningen, luidende:
Bij uwe missive van 8 October jl., n o. 8, werd mij de vraag
voorgelegd, of de werkzaamheden, bij de beroepingen van Predikanten , in vroegere verordeningen voor die gedeelten uwer
provincie, welke niet tot de Ommelanden behoorden en waar
geen collatieregten bestonden , aan drosten , ambtmannen of
rigters opgedragen, op de tegenwoordige hoofden der gemeentebesturen zijn overgegaan. Hoewel misschien uwe stelling , dat
geene bemoeijingen buiten den bij de Gemeentewet aan den
Burgerneester aangewezen werkkring gelegen, noch tot de bevoegdheid of den ambtspligt van dezen kunnen behooren, niet
zoo gereedelijk kan warden toegegeven, is het mij echter, even
als aan mijn ambtgenoot voor de Hervormde Eeredienst , lien
ik in deze geraadpleegd hob, voorgekomen, dat de werkzaamheden van de Burgemeesters bij beroepingen van Predikanten
met de tegenwoordige orde van zaken, die geene Staatskerk kent,
niet wet overeen te brengen is. 1k verzoek U Hoog Edel Gestrenge van deze beslissing aan de Burgemeesters in uwe provincie,
wien zulks mogt aangaan, mededeeling te doen en hen aan te
schrijven , dat zij zich in het vervo1g van de bedoelde werkzaamheid onthouden.
De door MIX G. overgelegde stukken gaan hiernevens terug.
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18 December 1860.
Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Amsterdam, waarbij
is beslist , dat de bij art. 42 der wet van den 28 Junij 1854
(Staatsblad no . 100) voorgeschreven termijn van veertien dagen ,
binnen welken moet worden kennis gegeven aan het bestuur
der gemeente, waar de bedeelde armlastig is, van den verleenden
onderstand, op strafe, dat de onderstand, voor de mededeeling
verstrekt, niet zal kunnen teruggevorderd worden, niet behoeft
in acht genomen te worden bij de verpleging van behoeftige
krankzinnigen, omdat art. 47 dier wet uitdrukkelijk voorschrijft,
dat de bepalingen van de artikelen 41-46 niet van toepassing
zijn op de kosten van verpleging van arme krankzinnigen en de
wijze, waarop van het verstrekken daarvan wordt kennis gegeven, nader door den Koning zal worden geregeld.
19 December 1860, n o. 81.
13esluit, 1uidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van Financien, van den 17 December 1860, n°. 71 (Registratie);
Gelet op art. 27 Litt. B, n b 4, der wet van 3 October 1843
(Staatsblad n°. 47), en op het Koninklijk besluit van den 19
Mei 1848, n b 73 ;
Gelet op art. 44 derzelfde wet van 3 October 1843;
Ilebben goedgevonden en verstaan :
Vrijstelling van zegelregt te verleenen voor de lijsten van inteekening of bewijzen van deelneming in genootschappen van
algemeen nut, ter bevordering van kunsten, wetenschappen en
nijverheid , zoomede voor de verbindtenissen tot het doen van
bijdragen ten behoeve dier genootschappen en, eindelijk , voor
de door die genootschappen afgegeven bewijzen van lidmaatschap en van gedane bijdragen, alles onder voorwaarde, dat op
die stukken worde aangeteekend : « Vrij van zegel , ingevolge
Koninklijk besluit van den 19 December 1860, n°. 81.9
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19 December 1860.
Arrest van den Hoogen Raad , luidende :
aOp het beroep van den Officier van juslitie bij de Arrondissements-Regtbank te Appingadam, requirant van cassatie tegen
een vonnis van dezelve Regtbanlc, van den 5 October 1860, waarbi j
in hooger beroep, met bevestiging van een vonnis van het Kantongeregt te Onderdendam, van den 30 Augustus te voren, H. H. M.,
brood-, koek. en bankethakker en winkelier te Uithuizen , is
ontslagen van alle regtsvervolging, ter zake hem bij dagvaarding ten laste gelegd, te weten: dat hij bevonden is, op Zondag
den 17 Junij 1860 , in zijn daarvoor bestemde kast, welke aan
tie straatzijde voor zijn huis uitsteekt , zijne waren te hebben
uitgestald , en aan het passerende publiek ten toon gesteld ; de
kosten te dragen door den Sta g ;
Gehoord het verslag van den Raadsheer Voorduin;
Gelet op het middel van cassatie door den requirant voorgesteld bij memorie , bestaande in verkeerde toepassing van de
artt. 210 en 207 van het Wethoek van Strafvordering, en daardoor schending van de art. 2 en 6 der wet van den 1 Maart
1815 (Staatsblad Ir. 21);
Gehoord den Advokaat-Generaal Karseboom , namens den
Procureur-Generaal, in zijne conclusien, strekkende tot vernietiging van het bestreden vonnis en dat de Hooge Raad ten principale regt doende, merle vernietige het in eersten aanleg gewezen
vonnis, voor zoover de gerequireerde is ontslagen van alle regtsvervolging, en den gerequireerde schuldig verklare aan het op
Zondag uitstallen van winkelwaren door eenen winkelier, en
hem , naar aanleiding van de artikelen 2 en 6 der wet van
den 1 Maart 1815 (Staatsblad n o. 21) veroordeele in eene geldboete van f 3, en voor bet geval hij buiten staat mogt zijn die
boete le betalen , tot eene 6,-evangenisstraf van Unen dag , en
in de kosten der beide instantien en in die der cassatie ;
Overwegende met betrekking tot het aangevoerde middel van
cassatie, dat bij het bestrelen vonnis als bewezen is aangenomen,
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dat de gerequireerde (blijkens een duplicaat van zijne akte van
patent , brood-, beschuit-, koek- en banketbakker en winkelier)
op Zondag den 17 Junij 1860, in een, naar buiten uitslaand, in
zijn winkel aanwezig glazen uitstek, zijne waren, bestaande in
koek, zoogenaamd lekkers en andere kleinigheden heeft ten
toon gesteld;
0., dat bij genoemd vonnis, wat betreft de qualificatie van
dat felt, is overwogen, dat bij art. 2 der wet van den 1 Maart
1815 (Staatsblad n°. 21) als verbod is gesteld, dat op Zondagen
en algemeen erkende christelijke feestdagen, met uitzondering
van geringe eetwaren, geen koopwaren hoegenaamd op markten,
straten of op openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald
of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet
zullen mogen uitstallen, noch met opene deuren verkoopen, edoch
dat , al neemt men ook aan , dat de gerequireerde gezegd kon
worden zijne waren le hehben uitgestald, in de bedoeling der
wet, dan nog, in alien gevalle, de door hem ten toon gestelde
voorwerpen gerekend moeten worden te behooren tot de zoogenaamde geringe eetwaren , die de wet niet nader omschrijft ,
en waarvan de beoordeeling alzoo aan den regter is overgelaten,
terwip het uitstallen en verkoopen van geringe eetwaren in het
openbaar,, toegelaten zijnde, daaruit is of te leiden, dat zulks
niet als verboden mag worden aangemerkt, wanneer het geschiedt
in woningen ;
0. echter, dat in art. 2 der genoemde wet twee afzonderlijke
verbodsbepalingen voorkomen, ten opzigte van het uitstallen en
verkoopen van waren op de dagen in art. 1 dier wet genoemd,
te weten : 1 0 . dat geen koopwaren hoegenaamd op markten ,
straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of
verkocht, en 20 . dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet
zullen mogen uitstallen of met opene deuren verkoopen, en dat
bij bedoeld art. 2 alleen op de eerste verbodsbepalingen eerie
uitzondering is gemaakt ten opzigte van geringe waren ;
0., dat derhalve bij het bestreden vonnis ten onregte die uitzondering is toegepast op hetgeen in caiu, naar de hiervoren
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vermelde feitelijke beslissing, in strijd !net de tweede in art. 2
der genoemde wet vervatte verbodsbepaling , heeft plaats gevonden, te weten: het in een glazen uitstek ten toon stellen en
alzoo in den zin der wet uitstallen der koopwaren , waarin de
gerequireerde handel drijft ;
0. , dat bij het bestreden vonnis en evenzno bij het daarbij
bevestigde vonnis, waarvan hooger beroep, alzoo art. 2, eerste
gedeelte, der wet van den I Maart 1815 (Staatsblad n°. 21),
verkeerd is toegepast , en dat artikel, tweede gedeelte , is geschonden ;
0., dat mitsdien het aangevoerde middel van cassatie is gegrond ;
Vernietigd het vonnis van de Arrondissements-Regtbank te
Appingadam , van den 5 October 1860;
En, krachtens art. 106 der wet op de regterlijke organisatie,
refit doende ten principale ;
Vernietigt het vonnis van het Kantongeregt te Onderdendam,
van den 30 Augustus 1860 ;
Verklaart de als bewezen aangenomen daadzaken daar te
stellen het door eenen winkelier op Zondag uitstallen van zijne
waren ;
Verklaart daarop van toepassing de artikelen 2 en 6 der wet
van den 1 Maart 1815 (Staatsblad no. 21) , luidende enz. ;
Verklaart den gerequireerde schuldig aan die overtreding;
Gezien art. 207 van het Wethoek van Strafvordering ;
Veroordeelt den gerequireerde, te dier zake, tot betaling eener
gcldboete van f 3 en bijaldien hij buiten staat mogt zijn deze
boete te betalen, tot erne gevangenisstraf van een dag ;
Veroordeeld den gerequireerde in de kosten van beide instantien, en in die in cassatie gevallen, des floods invnrderbaar bij
lijfsdwang.
25 December 1860, (Staatsblad n o . 100.)
Wet, houdende, dat de goederen der Maatschappij :an Wel
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dadigheid , welke ten behoeve van den Staat met hypothecaire
inschrijvingen zijn bezwaard, voor zooveel zij daartoe door den
Koning worden aangewezen, van die inschrijvingen kunnen
worden ontheven voor het verstrijken van een der tijdstippen ,
vermeld in het bij de wet van den 4 Junij 1859 (Staatsblad
n°. 55) goedgekeurde 8ste artikel der overeenkomst, op den 27
December 1858 tusschen den Staat en die Maatschappij aangegaan.
(Zie de wet van 4 Junij 1859 en de daarbij geplaatste Nota op
bladz, 394-397 van den Vijitienden Jaargang van dit Ii andboekje.)
28 December 1860, n o. 67.
Besluit , luidende :
Overwegende, dat door de regeling van de grenzen der Nederlandsche en Portugeesche bezittingen op Timor en onderhoorige
eilanden, zoo als die is tot stand gebragt bij het met Portugal, op
den 20 April 1859 gesloten traktaat (Staatsblad n°. 56 van 1860)
en door andere omstandigheden, de behoefte is ontstaan tot uitbreiding van het getal Roomsch Katholijke geestelijken in Nederlandsch. indie ;
Gezien de gemeenschappelijke voordragt van Onzen Minister
van Staat, Minister van Kolonien en van Onzen Minister voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den 22 December 1960, lett. A. n°. 35 en 27 December 1860 n o. 7/2454:
Geld op Ons besluit van den 22 April 1860, n°. 85;
Hebben besloten en besluiten : to bepalen als volgt :
Het uit 's lands kas bezoldigd personeel der in Nederlandseh
Indie dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijken wordt gesteld
op vii [lien, van welke er den tot den eersten en veertien tot den
tweeden rang zullen behooren en op wie voorts van toepassing
zijn de bepalingen, ten aanzien der Roomsch Katholijke geeste.
lijken in Nederlandsch Indie uitgevaardigd bij Ons besluit van
den 25 December 1855, n°. 64.
Onze Minister van Staat, Minister van Kolonien en Onze
Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst zijn,
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ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering van
dit besluit. t Zie Besluit 22 April 1860, n°. 85 en de daarbij geplaatste Nota, hiervoren op bladz. 289.)
Nota. Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie van den 27 Mei 1 860 (Jndisch Staatsblad n°.
11) is de vestiging eener Roomsch Katholijke statie met eon
geestelijke toegestaan op Larentoeka, en zulks in afwachting
van de grensregeling op het eiland Timor en onderhoorigheden ,
alwaar geestelijke verzorging door Nederlandscbe priestess
voor de R. K. bevolking in de door Portugal aan Nederland
afgestane landstreken , eene behoefte is geworden.
De naar Larentoeka in den Timorschen archipel gezonden
geestelijke is van bet in Indie aanwezige personeel voor de
dienst in die bezittingen , al aanstonds afgezonderd ; weshalve
daardoor eene vacature is ontstaan , welker vervulling eene
vermeerdering van dat personeel in de eerste plaats noodzakelijk maakt.
De toenemende Europesche bevolking en de uitbreiding
van het leger in Indie vorderde bovendien verrneerdering
van het, bij het Koninklijk besluit van den 22 April 1860,
no. 85, bepaalde getal der in Indie dienstdoende geestelijken ;
terwijI dan nog in het gemis aan geestelijken op de Moluksae eilanden voorziening wordt vereischt.
29 December 1860,

(Staatsblad n°. 111).

Wet , luidende:
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen , salutl doer to
weten:
Alzoo Wij in overweging genonien hebben, dat, volgens artt
119 en 120 der Grondwet , de algemeene begrooting jaarlijks
moot 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:
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ART. 1.

Het VIlde hoofdstuk der begrooting van de staatsuitgaven
voor het dienstjaar 1861 , betreffende het Departement voor de
Zaken der Roomsch, Katholijke Eeredienst, wordt vastgesteld als
volgt
'Ste AFDEELING.

Het Departement.
Art. I. Jaarwedde van den Mi8,000.00
nister .......... f
Art. 2. Jaarwedden van den
Secretaris-Generaal en de verdere
ambtenaren en bedienden . .
a 16,400.00
Art. 3. Bureau- en locaalbehoef. »
2,800.00
ten, benevens drukwerk . .
Art. 4. Reis- en verblijfkosten .
Illemorie.
- - -- -

f 27,200 00
e

'hie AFDEELING.

Roomsc! Katholtyk kerkgenootschap.
Art. 5. Kerkelijk bestuur.
Art. 6. Seminarien ..
Art. 7. Onveranderlijke compe.
tentien . .
Art. 8. Plaatselijk dienstdoende
.
kerkleeraars . . .
Art. 9. Subsidien ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorijen
-

f 20,664.00
»

13,400.00

»

21,745.515

» 483,592.79
» 23,600.00
- -----

a

563,002,30'

IIIde AFDEELING.
.Kerkgenootschap der Oud-BisschoppelYke Elerezy.
Art. 10. Kerkelijk bestuur . . f
Transporteren .

4,300.00
4,300.00 f 590,202.306
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Per transport . . f 4,300.00 f 590,202.305
Art. 11. Plaatselijk dienstdoende
• » 7,300.00
kerkleeraars . .
Art. 12. Subsidien ten behoeve van
Memorie.
kerkelijke gebouwen en pastorijen.
------ D 11,600.00
1V de AFDEELING.
Pensioenen, wachtgelden en tydelyke onderstand.
Art. 13. Pensioenen . .
Art. 14. Wachtgelden .
Art. 15. Tijdelijke onderstand

. f 53,679.00
. »
662.50
. » 1,830.00
--- -----

s

56,171.50

Vde AFDEELING.
.

Art. 16. Onvoorziene uitgaven .

s

3,000.00

f 660,973.805
en alzoo tot een bedrag van zes honderd zestig duizend negen
honderd drie en zeventig gulden tachtig en een halven cent.
ART.

2.

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

3.

De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, het
voorschreven Departement betreffende, welke hare omschrijving
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niet vinden in de artikeien 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 warden
geplaatst , en dat alle Ministeri8le Departementen, Autoriteiten,
Collegien en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Nota De MEMORIE VAN TOELICHTING , nevens het ontwerp der
bovenstaande wet gevoegd, luidt als volgt :
" De onderwerpen van uitgaaf, tot het VIP e hoofdstuk
der Staats-begrooting voor de dienst van 1861 behoorende,
zijn op de gebruikelijke wijze ingedeeld en omschreven bij
den uitgewerkten en toelichtenden staat, die met drie bijlagen hiernevens is gevoegd en alle zoodanige ophelderingen
bevat als noodig kunnen worden geacht , om de verschillende
bestanddeelen in hunne bijzonderheden to doen kennen.
Uit lien staat zal blijken , dat het geraamde beloop van
12 der 16 artikelen, waaruit dit hoofdstuk is zamengesteld ,
geen verschil met de vorige begrooting oplevert , maar dat
dit wel het geval is voor zooveel de vier overige artikelen
betreft.
Het voor 1860 toegestane bedrag dier artikelen is voor
1861 verhoogd als volgt :
Art. 5 met .
II
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.
.

f
24.00
. 6015.00
u
100.00
" 1966.00

Totaal . . . f 8105.00
De redenen , welke voor deze verhooging pleiten , worden
op den uitgewerkten en toelichtenden staat bij elken post in
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het bijzonder aangetroffen , tveshalve het niet noodig zal
wezen , daarover alhier in herhalingen te treden.
Met opzigt tot de regeling van bet parochiaal Kerkwezen
en de daarmede verband houdende regeling der in artikel g
van dit hoofdstuk voorkomende Rijks-jaarwedden van de
plaatselijk dienstdoende kerkleeraars , neemt tnen de vrijheid
near de daaromtrent bij de vorige begrootingen gegeven
inlichtingen te verwijzen , onder opmerking dat deze aangelegenheid thans zoo ver is gevorderd , dat er op hare voltooijing in den loop van bet volgende jaar mag worden gerekend. In verband daarmede zal er, boven de thans voor
1861 voorgedragen verhooging van art. 8 , in den jare 1862
nog eene som van plus minus f 5000 kunnen worden vereischt , om de regeling der bedoelde jaarwedden op den meermalen bij de vorige begrootingen aangegeven voet beslag te
doen verkrijgen.
's Gravenhage , den 30' Julij 1860.

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd op dit
ontwerp van wet Been voorloopig , maar een EINDvERsLAG
door de Commissie van Rapporteurs uitgebragt , waarvan de
inhoud bier volgt :
11 Bij de overweging, in de afdeelingen der Kamer van het
wetsontwerp tot vaststelling van het Va de hoofdstuk der
Staats-begrooting voor 1861 zijn door eenige leden , ook met
een terugblik op het deswege bij het onderzoek van hoofdstuk VI voorgevallene, de vroeger meermalen gemaakte opmerkingen, wegens de wenschelijkheid der opheffing van de
beide Ministerien van Eeredienst, herhaald; waartegen van
de zijde van anderen de insgelijks vroeger in 't midden gebragte bedenkingen hebben gegolden.
Vermits overigens dit hoofdstuk der begrooting tot geene
opmerkingen aanleiding gegeven heeft , meende de Commissie
van Rapporteurs zich tot het uitbrengen van het tegenwoordig
Eindverslag te kunnen bepalen.

403
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den
10. November 1860,u
0
In de zitting der Tweede Kamer van de Staten-Generaal
van den 8 . December 1860 werd het Zevende hoofdstuk der
Staats-begrooting voor 1861, zonder beraadslaging met 60
tegen 3 stemmen aangenomen.
Bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn op het voormelde hoofdstuk geene bedenkingen gemaakt. Het werd, in
de avondzitting Bier Kamer van den 28 December 1860 , zonder beraadslaging met algemeene (34) stemmen aangenomen.
Het Zesde hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1861, betreffende het .Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst , werd, in de zitting der Tweede Kamer van den 8
December 1860, na eenige beraadslaging over pnnten van
bijzonderen aard , met 47 tegen 15 stemmen aangenomen. De
Eerste Kamer nam dat hoofdstuk aan , in hare avondzitting
van den 28. December 1860, met algemeene (34) stemmen,
zonder dat daarover beraadslaging plaats had.
31 December 1860.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Utrecht, waarbij het
vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Utrecht van den
12 October 1859 (zie bladz. 463 van den Vyrtienden Jaargang
van dit Handboekje) wordt hevestigd; betreffende eene vordering,
ingesteld tegen het kerkbestuur der gemeente van de Oud-Bisschoppelijke Klerezy te Oudewater en Polsbroek, door 6en overgebleven lid der kerkelijke gemeente Polsbroek, omtrent den
eigendom der vaste goederen van laatstgemelde gemeente. (Zie
het voormeld vonnis, als ook dat van den 10 Junij 1846 en de
dam bij geplaatste Nota op bladz. 248 van den Achtsten Jaargang van dit Handboekje.)

TWEEDE AFDEEL1NG.
.........■......n...•

OVERZIGT
der voornaamste bepalingen, sedert de veertiende eeuw tot
op den tegenwoordigen tijd , van Staatswege uitgevaardigd, in betrekking tot de KLOOSTERS ,
GEESTELIJKE ORDEN en andere GODSDIENSTIGE VEREENIGINGEN in
NEDERLAND.

§ I.
VOORAFGAANDE AANMERKINGEN.

Ter verklaring van den vroegeren en tegenwoordigen regtstoestand der hier bedoelde kerkelijke instellingen , schijnt het
niet van belang ontbloot , dat dit Handboekje een beknopt overzigt geve van de nude en nieuwe Staatswetten , besluiten en
verordeningen , welke op dit stuk bier to laude uitgevaardigd zijn.
Zoodanig overzigt heeft eene geschiedkundige waarde en kan
tevens strekken tot eene handleiding ter, onderscheiding van de
verschillende, elkander wijzigende, bepalingen, zoowel van die,
welke de betrokken instellingen voorheen beheerschten , als van
dezulken , welke daarop thans nog van toepassing kunnen worden beschouwd.
De vraag , welke van deze verschillende bepalingen afgeschaft
of vervallen zijn en alzoo geene verbindende kracht voor het
vervolg meer kunnen uitoefenen , laat zich , voor zoo veel de
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wetgeving van voor 1795 betreft , gereedelijk oplossen door de
sedert dien tijd uitgevaardigde , op geheel andere beginselen
gegronde, Staats-regelingen en daaruit voorlgevloeide wetten en
besluiten , welke de vroegere bepalingen geheel hebben to niet
gedaan. — In betrekking tot de latere wetten en decreten, bepaaldelijk die, welke van Franschen oorsprong zijn, is de gedachte vraag , bij de beraadslagingen over de wet van den
22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) , houdende regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering,
door den toenmaligen Minister van Justistie, in voege als volgt
beantwoord
«Deze wet en geen vroegere decreten zullen deze zaak in
«haren geheelen omvang regelen. De latere wet derogeert aan
« de vroegere, en zoo men dus al per millesimam consequentiam
« uit de decreten van 1811 en 1812 zou kunnen afleiden , dat
a met de wet strijdig zouden zijn vereenigingen , die daarhij
« niet uitdrukkelijk waren toegelaten , voor het vervolg zal
a dit, na de invoering van deze wet, volstrekt niet meer gelden.
«De herroeping van die decreten zou dan ook geen bezwaar
« opgeleverd hebben , zoo de aard Bier decreten de herroeping
«niet onmogelijk maakte. Het ware vernietigende decreten ; zij
o aboleerden wat bestond, en als men nu vernietigt die abolerende
«besluiten , dan roept men het aanvankelijk vernietigde in het
«leven terug , en dit kon de bedoeling van niemand zijn , dit
« was eene onmogelijkheid.
« Ik zeg niet, dat misschien niet op de eene of andere wijze
« in deze wet zou kunnen worden uitgedrukt dat de zaak
« allUn door deze wet zal worden geregeld , maar ik meen dit
ligt in al de artikelen van het ontwerp, van het begin tot het
« eind , en dat daaromtrent geen twijfel kan bestaan.
« Door geene wet dan door deze wet en door de wetten , bij
«deze wet in stand gehouden — de bepalingen van het BUN
« gerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel en van
Strafregt — zal voortaan het regt van vereeniging worden
«geregeld , en door geene verdere decreten hoegenaamd.»

406
Deze allezins regtskundige en afdoende verkiaring der strekking van de wet op het bij art. 10 der Grondwet erkende regt
van vereeniging en vergadering , gevoegd bij de regten en vrijheden , welke de kerkgenootschappen en derzelver instellingen ,
uit de bepalingen der Grondwet en de daaruit voortgevloeide
wetten van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) , 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100) en 13 Augustus 1857 (Staatsblad n o. 103),
betreffende de Kerkgenootschappen , het Armbestuur en het
Onderwijs , kunnen ontleenen , la at derhalve geen twijfel over,
dat de vroegere wetten, decreten en verordeningen , rakende
het bier bedoelde onderwerp , door die latere wetten zijn vervallen en alzoo geese toepassing meer kunnen vinden.
§ II.
BEPALINGEN , VASTGESTELD VIMSR DE AFSCHEIDING DER VEREENIGDE NEDERLANDEN VAN DE SPAANSCRE REERSCHAPPIJ.

Open brief van Graaf Philippus van Bourgondie.
28 October 1446.
Houdende , hoordzakelijk :
« Want binnen Onzen lande binnen korte jaren gefondeert ,
gemaeckt ende begrepen sill' , sooveel kloosteren ende vergaderingen van regulieren ende regularessen ende van broederen
ende susteren van Sinte Franciscus-orde , dal veel to veel is na
grootheyt van Onzen voorschreve lande ende noch dagelycks
meer van den selven begrepen worden ..... Hebben daer omme
geordonneert , overgedragen ende gesloten , dal voortaen geen
georde luyclen , van wat orde sij sijn , in Onzen lande van liollandt , van Zeelandt ende van Vrieslandt , erven nemen sullen
van haren ouderen , magen of vrienden in ceniger manieren ,
noch pock meer landen of erven en sullen koopen , noch verkrijgen bij testamenten noch anders , in Onzen voorschreve
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lande binnen steden noch daer buyten , tot 'er tijdt toe dat die
voorschreve georde luyden bij den commissarissen daer toe geweest , ofte hares gemaghtighde gesonden hebben sullen , ()M
met hen een overdraghte ende ordonnantie te hebben ; ordonneren , hoe ende wat schijn sij voortaen erven souden innemen
ende uytgeven ende oock bij testamente , opdat in toekomende
tijden tusschen hen ende Onzen waerlijcken ondersaten niet
meerder geschils noch ongevals gebeuren en soude.» (Zie Plakkaat 16 October 1531.)
Nota. Gelijksoortige bepalingen , als in bovenstaanden open brief
werden voorgeschreven , waren vroeger , of werden later in
de overige gewesten der Nederlanden door het Staatgezag
uitgevaardigd.
Het verkoopen van waste goederen aan Kloosters was reeds
bij ordonnantie van graaf Willem van 31 Julij 1328, op verbeurte van het goed en tien pond als boete , verboden.
Bij Edict van 13 November 1446 werd veroorloofd, dat
men, na v66rafgaand octrooi, bij testament zoude mogen
beschikken over leenen ter zaligheid der ziel.
Bij generale brieven van amortisatie , uitgevaardigd door
Karel den Stoute , van 4 Julij 1475, werd onder zekere bepaling veroorloofd , onroerende goederen ten behoeve van
kerken en kloosters te aanvaarden.
Het Edict van den 18 Mei 1515 vorderde, dat de geestelijkheid opgave zoude doen van de goederen, die zij bezat ,
ten einde de Souverein zoude kunnen beoordeelen , of zij die
goederen mogt behouden of moest verkoopen.

Ordonnantie van Graaf Karel II.
6 Julij 1515.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald
dat de kloosters godshuizen en geestelijke personen in Ilol-
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land en Vriesland van de ongeadmortiseerde goederen , welke
zij bezitten , zullen moeten betalen zoo als gebruikelijk is;
dat zij niet kunnen ontvangen of verkrijgen zonder consent
van tie Heeren , waaronder de goederen gelegen zijn ;
dat Beene stichting van kloosters of godshuizen voor mannen
of vrouwen meer zat mogen plaats hebben , zonder octrooi van
den Graaf en toestemming van den Bisschop (1);
dat de dotatio der nieuw aan te nemen kloosterlingen niet
zal mogen bestaan in onroerende goederen , maar alleen in ligrenten en roerend goed. (Zie Plakkaat 20 Maart 1524.)
Nota. Deze bepalingen zijn nader bevestigd bij Orclonnantie van
8 September 1518 en uitgebreid bij Edict van 19 October 1520.
Bij de Edicten van 24 April 1510 en 5 Maart 1531 werden
de abdijen , kloosters enz. aan kapitale impositien of hoofdgeld onderworpen.
Edict van Keizer Karel V.
19 October 1520.
Houdende , onder anderen :
eDat van nu voortaen niemandt , wie hij zij , en sal mogen
verkoopen , opdragen , transporteren , vertieren ofte permuteren ,
te wat titele , couleure ofte conditie , noch om wat saeeken ,
redenen ofte occasie dat bet zij, eenighe leen-goeden , erfgoeden,
chijnsen , eygen goeden, renten ofte ander onberoerlijcke goeden,
gelegen in Onsen Lande van Brabandt , Limborgh ende OverMaze, onder Ons , Onsen Vassallen, ende Steden van den selven
landen , tot behoef van eenighe cloosteren , kercken , collegien ,
conventen , Godts-huysen , of geestelijeke persoonen ende in

(1) De toestemming van den Bisschop was reeds sedert de Kerkvergadering
van Calcedonie , in bet jaar 451 gehouden , een vereischte tot het oprigten van
kloosters. Dit vereischte is bij verschillende later vastgestelde kanonieke wetten
herhaaldelijk voorgeschreven.
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dooder handt , sonder expres ende gemeijn consent , wile ende
wete van Ons , van de voorschreven vassallen , ende van den
Wethouderen van den hoofd-steden , daaronder sulcke goeden
gelegen souden wesen.
Dat Been onberoerlijcke goeden bij generate of particulieren
successien , versterften , testamenten , ordonn antic , giften ofte
bij intestate aen komen , succederen , vervallen noch devolveren
en sullen aan eenige cloosteren , collegien , capittelen of andere
dooder handt.
Dat niemandt , wie hij zij , en zal moghen doen timmeren ,
funderen , erigeren , noch doteren , eenige nieuwe kercken ,
capellen , collegien , capittelen , cloosteren , ofte conventen in
Onsen voorsz. lande van Brabandt , Limborgh ende Over-Maze
op poene van thien marck goudts te verbeuren tot Onsen
proffijte ; ende daertoe dat die kercken, cloosteren , capellen ,
godtshuijsen ende conventen , die men contrarie ende in praejuditie van desen gemaeckt , geedificeert ende getimmert soude
hebben , soo menighwerf als 't selve gebeuren sonde , gedemo.
lieert , afgebroocken , ende te niete gedaen sullen worden. a
(Zie Plakkaten 14 October 1655 en 2 November 1744.)
.Kota. Gelijksoortige bepalingen waren reeds gemaakt bij het

Lands-Charter van Hertog Jan van Braband van het jaar
1312; bij art. 12 van den Open brief van Hertog Philips van
den 20 September 1415 ; en bij de Opene brieven van Karel V
van 26 April 1515.
Bij de Edicten van 2 Februarij 1528 en 6 November 1550,
werden de daaromtrent bestaande verordeningen nog nailer
bevestigd.
Plakkaat van Selzer Karel V.
20 Maart 1524.
Waarbij wordt bevolen , dat ale abten , abdissen , priors ,
priorinnen , kapitlels , conventen , gasthuizen , hospitalen en
21
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andere godshuizen , kerkelijke ligchamen en gemeenten , zich
moeten ontdoen van alle niet geamortiseerde leenen , goederen,
landerijen , renten enz. en voortaan geene bezittingen van dien
aard mogen aanvaarden , of bij testament , legatie , gifte of
donatie ontvangen. (Zie Plakkaat 16 October 1531.)
Nota. Onder niet geamortiseerde bezittingen werden verstaan ,
zulke zaken , Welke waren verkregen buiten toestemming van
het Staatsgezag. Bij het verleenen van die toestemming werd
de betrokken instelling gemagtigd een bepaald goed to aanvaarden en in de doode hand to brengen , waardoor dat goed
geamortiseerd , dat is, buiten den handel gesteld werd.
Plakkaat van Keizer Karel V.
16 October 1531.
Waarbij de vroegere bepalingen, omtrent de erflatingen aan
en het aanvaarden van goederen door kloosters en geordende
geestelijken , worden bevestigd , en tevens wordt bevolen , dat
voortaan geene erflijke goederen of erfrenten aan kloosters of
godshuizen zullen mogen worden gemaakt door hen , die zich
in die gestichten begeven of hunne kinderen of andere personen
daarin plaatsen ; maar dat alleen eene redelijke som gelds, of
eene redelijke lijfrente tot hun persoonlijk onderhoud , bij die
gelegenheid zal mogen worden verstrekt. (Zie Edict 19 October
1520.)
Note. Het blijkt nit de wetgeving van dien Aid, dat het oprigten van kloosters en het hebben of verkrijgen van onroerende
goederen bij dezelve , met toestemming van het Staatsgezag
en van de plaatselijke overheid , geoorloofd was; en dat deze
instellingen mitsdien , door die toestemming, burgerlijke regtspersoonlijkheid verworven ; maar de bevoegdheid als zoodanig
misten of verloren , wanneer zij eigenmagtig zich gevestigd ,
of onroerende goederen aanvaard hadden , - terwijl die goe-
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deren niet dan met verlof van het Staatsgezag geamortiseerd,
dat is in de doode hand of buiten den handel gebragt mogten worden,
§ III.
BEPALINGEN , VASTGESTELD SEDERT 1576 TOT AAN DE STAATSOMWENTELING VAN 1795.

Pacificatie van Gent.
8 November 1576.
Luidende , voor zoo veel betreft:
Art. XX.
« Dat alle prelaten ende alle andere geestelicke persoonen ,
wiens abdijen , stichten , fondatiin ende residentien buijten Hollandt ende Zeelandt gelegen , ende nochtans binnen de selve
Landen gegoet sijn , sullen wederom komen in den eijgendom
ende in 't gebruick van de selve heure goeden, alsvooren , ten
opsiene van den waerlicken.
Art. XXI.
Maer wat belanght de religieusen ende andere geestelicke ,
die binnen de voorsz. twee provincien ende heuren geassocieerde
geprofessijt ofte gheprebendeert ende Baer uijt ghebleven ofte
ghetrocken zijn, gemerckt dat de meesten deel van henre goeden
gealineert zijn : de selve sal me van nu voortsaen verstrecken
redelicke alimentatien neffens de gheblevene , ofte anders sal
hen merle toeghelaten worden 't ghebruyck van heure goeden ,
ter verkiesinge nochtans van den Staten , alles bij provisie ende
tot alder stont op hen voordere pretentie bij de generale Staten
verordent sal wesen.
Nota. BO de 'tithe tusschen de provincien Holland en Zeeland
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van 15 April 1576 werd de Gereformeerde religie, met verbod
der uitoefening van alle andere godsdienst aldaar , aangenomen.
Resolutie der Staten van Holland.
23 Mei 1577.
Waarbij is verstaan en geresolveerd :
e dat alle conventen en kloosteren binnen de steeden , mitsgaders edificien , grondplaatsen , erven en eigendommen van
dien , sullen blijven tot behoeft , gebruik en profijte van elker
steeden , omme deselve bij hun in eigendomme aangevaart en
behouden to moogen werden en geemploieert tot haaren beste.a
Nota. In andere provincien der Vereenigde Nederlanden werden,
nadat de kloosterlingen aldaar waren verdreven , gelijksoortige
beschikkingen over de klooster-gebouwen en de aan die instellingen behoorende onroerende goederen genomen , waardoor de inkomsten van verschillende steden aanmerkelijk bevoordeeld werden.
In ' sommige provincien werden de onroerende goederen
verkocht , om de kosten van den oorlog to bestrijden. Dit was
inzonderheid het geval met de kloosters ten platten lande.
De kostbare roerende goederen der kloosters werden , even
als die van de kerken , meerendeels , door de nieuwgezinden,
tot eigen voordeel in bezit genomen , niettegenstaande de
Staten, bij talrijke publicatien , het aanbrengen van alle
goederen en bezittingen der geestelijkheid enz. vorderden ,
ten einde daarover als over eigendom van den Staat to beschikken.
Acte der Unie van Utrecht.
29 Januarij 1579.
Luidende , voor zoo veel betreft :
Art. XIII.
Ende soo veel 't poinct van de Religie aengaet , sullen hun
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die van Hollandt ende Zeelandt dragen na haerlieder goetduncken , ende d'andere provincien van deser Unie sullen hun
mogen reguleren na inhoudt van de Religions Vrede , bij de
Eertz-Hertoge Mathias, Gouverneur ende Capiteyn-Generael van
dese Landen , met die van sijnen Rade bij advijs van de generale
Staten alreede gheconcipieert , ofte Baer inne generalijck ofte
partieulierlijck alsulcke ordre stellen als sij tot rust ende welvaert van de provincien , steden ende particulier leden van
dien , ende conservatie van een yegelick geestelick ende weerlick ,
sijn goet ende gerechtigheijt dienlijck vinden sullen, sonder dat
hen hier inne bij eenige andere provincien eenich hinder ofte
belet gedaen sal mogen worden , wits dat een yeller particulier
in sijn Religie vrij sal mogen blijven , ende dat men niemandt
ter cause van de Religie sal moghen achterhalen ofte onderzoecken , volgende die voorsz. Pacificatie tot Gent gemaeckt.
Art. XIIII.
Item, salmen alle conventualen ende die van de geesteliekheijt,
volgende de Pacificatie , laten volgen hun goeden die sij in
eenige van dese geunieerde provincien reciproquelick hebben
leggende, midts dat indien eenige geestelicke persoonen uijten
provincien die gheduerende d'oorloge tusschen die landen van
Hollandt ende Zeelandt, tegen die Spaengiaerden , stonden onder
't ghebiedt van de selve Spaengiaerden , hen begeven hadden
uyt heure cloosteren ofte collegien , onder 't ghebiet van die
van Hollandt ende Zeelandt , dat men die by hun conventen
ofte collegien sal doen versien van behoorlijcke alimentatie ende
onderhoudt hun leven gheduerende, als oock ghedaen sal worden
die geene die uyt Hollandt ende Zeelandt in eenige van den
anderen provincien van deze Unie vertoogen ende hen onthoudende sijn.
Art. XV.
Dat merle den ghenen die in eenige cloosteren oft geestelicke
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collegidn van den geunieerde Landen sijn ofte gheweest hebben,
ende die selve uyt saecken van die Religie ofte andere redelijcke
oorsaken begeeren te verlaten ofte verlaten hebben , uyt den
inkomst van haren conventen ofte collegian haer leven laugh
geduerende behoorlycke alimentatie sal worden verstreckt naer
gelegentheijt van de goeden : Welverstaende dat die nae date
van desen hen in eenige cloosteren sullen begeven , ende de
selve wederom verlaten , egeen alimentatie verstreckt sal wor.
den, maer sullen tot haren behoeve naer hen mogen nemen
't ghene sij Baer inne ghebrocht hebben. Dat oock die gene die
jegenwoordelijck in die conventen ofte collegien zijn ofte naemaels komen sullen , vrijheijdt ende liberteijt van Religie ende
oock van kleederen ende habijt hebben sullen. Beheltelijcke dat
sij-luijden den oversten van den conventen in alien anderen
saecken onderdanich sullen sijn.

Nota. Ter verklaring van art. XIII werd op den 1 Februarij
1579 bepaald , dat het de meening niet is geweest eenige
steden of provincien , die zich aan de Roomsch Katholijke
Religie alleen zullen willen houden, en daar het getal van
de inwoonders van de Gereformeerde Religie zoo groot niet
is, dat zij vermogens de Religions-vrede, de uitoefening der
Gereformeerde Religie zouden mogen genieten , van de Unie
en de verbindtenis nit te willen sluiten. Integendeel dat men
desniettegenstaande bereid zal wezen al zulke steden en
provincien , die zich alleen aan de Roomsche Religie zullen
willen houden, in de Unie to ontvangen , in zooverre zij
zich overigens in de andere punten en artikelen van de
voorschrevene Unie zouden willen verbinden en als goede
patrioten gedragen , en dat alzoo de meening niet is, dat de
eene provincie of stad zich het feit van de andere in het
punt van de Religie zal onderwinden , en dit om to meerdere
vrede en eendragt tusschen die provincien to houden en de
voornaamste gelegenheid van twist en tweedragt te vermik
den en weg to nemen.
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Als ampliatie van het XVde artikel werd op den 1 Februarij
1579 vastgesteld:
Alzoo hiervooren in 't 15 artikel voorzien is tot alimentatie
ende onderhoudt van de geestelicke persoonen die geweest
zijn in eenige conventen ofte collegien , ende hun daer uyt ter
cause van de Religie ofte andere redelycke oorsaecke begeven
hebben, ofte naemaels begeven sullen, ende dat seer te beduchten is, dat ter oorsaecken van dien eenige processen
souden mogen verrysen , gelyck sij verstaen , dat alreede verresen zyn , uyt saecke dat alsulcke persoonen sullen willen
pretenderen gherechtight te zyn in de successie van de goederen
van heur ouders , broederen , susteren ende andere vrienden
ofte magen metter doodt achter-ghelaten , ofte noch achter te
laten , ende oock die ghene die sy-lieden in hun leven by
tytel van gifte , transporte , ofte eenige andere souden mogen
overdragen , gheallieneert , ofte oock naer hun doodt verseeckert
hebben : Soo ist , dat die voorsz. Bondtgenooten, om die selve
processen ende die swarigheden die daer uyt souden mogen
opstaen , te verhoeden , goet ghevonden hebben, alle die processen die ter cause voorsz, alreede gheinstitueert zyn , ende
noch namaels gheinstitueert sullen mogen worden , te suspenderen in state ende surseancie te houden , ter tijdt toe anders
bij de voorsz. Bondtgenooten ende andere die hen in deze
Eenigheyt ende Verbande sullen mogen begeven gheneralick
daer op (oock by d'authoriteyt van d'Overheyt is 't noot) geordonneert ende verklaringe gedaen sal syn.

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

Hoezeer het voortdurend bestaan van Kloosters , volgens
art. XV der Unie , niet was verboden, noch art. XIV de inbezitneming der kloostergoederen veroorloofde, zijn die ge-
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stichten echter, in het vervolg van tijd , hier te lande , op
enkele nitzonderingen na , te niet gegaan of is de instandhouding daarvan feitelijk verhinderd. Dit laatste geschiedde
eensdeels doordien men , om in het bezit der rijke kloostergoederen te geraken , de kloosterlingen met geweld verdreef,
en anderdeels omdat , in strijd met art. XIII der Unie, bij
opvolgende besluiten der Staten van de provincien , alle vrijheid
van godsdienst aan de Katholijke ingezetenen werd ontzegd ,
met verbod tegen het inkomen en verblijven hier to lande
van priesters en bijzonder van geordende geestelijken.

Plakkaat van Prins Willem van Oranje.

20 December 1581.

Waarbij , onder anderen , op zware boeten en straffen , alle
uitoefening van de Roomsch Katholijke godsdienst in kerken of
in kloosters , zoo wel als in particuliere huizen of overal elders,
wordt verboden ; als ook het openbaarlijk dragen door monni.
ken , nonnen en bagijnen van bonne ordes-kleederen of hun
habijt. (Zie Plakkaat 26 Februarij 1622.}

Nota. Dit verbod ward, onder anderen , vernieuwd en uitgebreid
bij de Plakkaten en Ordonnantien van 8 Februarij 1583, 21
November 1584, 9 Maart 1589 7 1 Julij 1594, 4 April 1596
en 19 Februarij 1609.
Later is dit verbod ook door de Staten der overige provinden herhaaldelijk nitgevaardigd , in strijd , zoo met de Unie
van Utrecht, als met de overeenkomsten of verdragen , waarbij
verschillende steden of plaatsen zich aan de zijde der Staten
hadden gesteld , onder beding van vrijheid van godsdienst to
zullen behouden.
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Capitulatie door Prins Maurits aan , de stall Grave toegettadni
28 September 1602.
Houdende , onder anderen:
Art. 3. Dat alle geestelijke personen , zoo mans als vrouwen ,
en geene uligescheiden ook Katholijke burgeren en ingezetenen
zullen blijven in de exercitie van de Katholijke religie zonder
verwijt van iemand levende in alle stilligheid, en dat hun
daartoe zal worden verleend de kerk van den nieuwen tagijnhof, genaamd Sint Maria-Graaf , ten einde het matrimonium
en 't doopsel onder de Katholijken niet en mag worden weggenomen.
Daarop is van wege de lieeren Staten Generaal der Vereenigde Provincan geaccordeerd :
a De Remonstranten zullen zonder recherche , in alter
«heid dezen aangaande worden getracteerd , als andere ingeze«tenon dozer Vereenigde Nederlanden.»
Art. 4. Dat de oude en de nieuwe bagijnen , ook de kruisbroeders van Sint Agath,aas-Klooster,, zullen mogen blijven wonen
in hunne kloosteren , en aldaar leven in alle stilligheid, zonder
bekroon of verstooting van iemand , mils dezelve gentelende
hunne inkomsten , zoo patrimoniale als herkomende van de
kloosters , zonder dezelve le annoteren of in arrest to nemen ,
onder wat deksel hetzelve zoude mogen geschieden ; 't Welk
insgelijks zal warden geaccordeerd , alle andere geestelijkheid
van beide kapiltelen binnen deie stall, dewelke hunne residentie
alhier zullen wine!' houden daaronder ook begrepen zal Wezen
de pastoor derzelver stad , onlangs alhier gekomen.
Daarop is als boven geaccordeerd :
« Ad idem , als op 't voorgaande artikel. 9
Nola. Zie vender de Resolution van 28 Jilt, 1730 en 12 Maart
1731.
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Plakkaat van de Staten Generaal.
27 Maart 1612.
Waarbij onder anderen , wordt bepaald , dat alle priesters,
monniken , jesuiten en andere geestelijke of religieuse personen,
die in de Vereenigde Nederlanden komen en verblijven , onder
toezigt zullen staan , en geenerlei dienst zullen mogen verrigten.
(Zie Plakkaat 26 Februarij 1622.)

Piakkaat van de Staten Generaat.
26 Februarij 1622.
Waarbij wordt verboden : het binnen de Vereenigde Nederlanden komen van Jesuiten, monniken en andere geordende
geestelijken , hetzij inboorlingen of vreemdelingen ; het huisvesten van dezelve; het studeren op Roomsch Katholiike scholen ;
de vergaderingen van geestelijke dochters of kloppen ; het uitoefenen van de R. K. godsdienst ; het opvoeden van onkatholijke
weezen door hunne Katholijke voogden; het doen van collecten ,
ten behoeve van kerken kloosters , gasthuizen of conventen ; —
met bedreiging van zware strafes tegen de overtreders ale ook
tegen de magistraten, die de Katholijken niet gestrengelijk vervolgden ; en met bepaling dat de priesters en monniken of
andere geordende geestelijken , Been Jesuiten xijnde , in deze
landen wonende en wier verblijf was gedoogd geworden, zich
aan de magistraten hunner woonplaatsen moesten aangeven ,
met gehoudenheid zich te gedragen naar de ordonnantien en
plakkaten, op strafe van antlers, even als de Jesuiten, te warden
verdreven en behandeld,
Nota. Deze en soortgelijke of nog scherpere bepalingen zijn,
onder meerderen , bij de Plakkaten van 12 October 1624,
11 Januarij, 28 en 30 April en 8 September 1629 , 3 Augustus 1630 , 13 Maart 1631, 20 Junij 1634 , 2 Februarij ,
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20 September en 2 December 1636 , 30 Augustus 1641, 20
Maart en 18 December 1642 , 16 Junij 1648 en 14 April
1649 vernieuwd in Holland en Zeeland en in de Generaliteitslanden. Zij werden , door de Staten der overige provincien ,
insgelijks onder bedreiging van zeer gestrenge straffen , bij
veelvuldige ordontantien of enders genaamde Staatsstukken ,
uitgevaardigd.
Dit alles en tallooze andere vervolgingen werden geboden :
M ter uitroeijing van de Katholijke godsdienst en tot maintien der
. Gereformeerde religie.
Plakkaat van de Staten Generaal.
13 Mei 1631.
Houdende, bij hernieuwing , het gebod , dat de geestelijke
personen zich sullen onthouden van eenige ketkelijke diensten
te doen , of uit te oefenen in de kloosters , parochie-kerken of
kapellen in de Meijerij van 's Hertogenbosch ; dat die gebouwen
worden gesloten ; en dat geenerlei kerkelijke dienst in die gebouwen mag worden toegelaten. (Zie Plakkaat 26 Februarij 1622.)
Nota. Gelijke bevelen waren reeds gegeven blj de Plakkaten
van 3 Januarij en 3 Augustus 1630, en werden bij die van
20 Junij 1634, 2 Februarij en 2 December 1636 en 20 Maart
1642 met meerdere gestrengheid vernieuwd. (Zie Plakkaat
16 Junij 1648.)
Capitulatie door Prins Frederik Hendrik aan de stad Roerinonci
toegestaan.
3 Junij 1632.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald :
dat de inwoners , zoo geestelijke ale wereldlijke van vat staat ,
conditie of kwaliteit gemaintineerd sullen warden bi,i hunne
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privilegien , vrijheden en regten , als ook bij de publieke exercitie van de Roomsch Katholijke religie en dat zij hunne inkomsten respectivelijk zullen genieten.

Nota. De stad Roermond werd bij het barriere-traktaat , den 19
Julij 1715 to Antwerpen gesloten , aan Oostenrific afgestaan.
Zij telde in de achttiende eeuw 4 mannen en 9 vronwenkloosters , die r tijdens het Fransch bestuur , in het laatst dier
eeuw zijn gesupprimeerd.
Capitulatie door Prins Frederik Hendrik aan de stad Venio
toegestaan.
3 Junij 1632.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald :
dat de burgers en ingezetenen zullen mogen verblijven en.
gemaintineerd worden bij de publieke exercitie van de Roomsclv
Katholijke religie ; en
dat de pastoren en de geesteliikheid alsmede alle andere
religieusen van de mans- en vrouwen-kloosters zullen mogen
blijven en het gebruik hunner goederen behouden. (Zie Resolutie
/3 April 1759.)
Plakkaat van de Staten Generaal.
16 Junij 164&.
Waarbij wordt bevolen
dat alle ahten prelaten , paters , papen kanoniken , monniken en alle andere geestelijke personen, geene uitgezonderd, ult
de stad en meijerij van 's Hertogenbosch , de stad en het marquisaat van Bergen op Zoom , de stad en baronij van Breda ,
de stad en het ressort van Maastricht, het graafschap van de
Vroonhof , de stad Grave en lande van Cuyk , Hulst en de
bailliage van Hulst en Hulster-Ambacht ; als ook Axel-Ambacht,
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gelegen bezuiden en benoorden Geule , mitsgaders de Porten in
het land van Waas en alle andere steden en plaatsen onder het
gebied der Staten Generaal in Braband , Vlaanderen en elders,
uitgezonderd die , alwaar volgens capitulatie , het verblijf aldaar
speciaal toegestaan is , binnen den tijd van acht dagen , zullen
moeten vertrekken fonder immer terug te komen op boeten
van f 600 tot 1 1000 en arbitraire correctie ; en
dat alle kloosters , parochie-kerken en kapellen in de voorschreven landen en plaatsen voor de Roomsche geestelijkheid en
paapsgezinden gesloten moeten worden en ontdaan van alles
wat tot uitoefening van hunne godsdienst daarin aanwezig
wordt bevonden , op boete van f 1000 en arbitraire correctie.
(Zie Plakkaat 26 Februarij 1622 en de daarbij geplaatste Nota
hiervoren bladz. 418.)
Nota. Bij de ordonnantie der Staten-Generaal van den 24 Augustus 1648 werd verboden om eenige tienden pachten ,
renten cijnsen of andere lasten aan abdijen, kloosters , conventen of geestelijke personen nit te betalen ; maar die te
kwijten aan de gecommitteerden van wege Hun Hoog Mogende.
Deze ordonnantie is meermalen vernieuwd en de afwijking
daarvan werd met straf bedreigd.
Bij die ordonnantie werd echter uitzondering gemaakt , ten
aanzien van de bier te lande gelegene goederen van buitenlandsche gestichten en corporatien ; waaromtrent , bepaaldelijk
met het oog op het Munstersche vredestraktaat van 30 Januarij 1648 , werd voorgeschreven : Zynde niet te min de
meninge en de intentie van Hare Hoogh. Mog. alle pachtpenningen van verpachte tienden ende alle andere goederen,
daervan de corpora buijten de Meyerye zijn gelegen, en
volgende het tractaet , aen desen Staet niet zyn specterende
ende aenkomende , des behoorlyck gebleecken zijnde, aen de
respective eygenaers te laten volgen.
De bier bedoelde goederen zijn , na de in bet laatst der
achttiende eeuw gedane suppressie der toen onder het Fransch
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bestuur geraakte Belgische en Duitsche gestichten en corporaden , als heerloos aangeslagen en , ingevolge het traktaat van
5 Januarij 1800, door dat bestuur aan de toenmalige Bataafsche Republiek afgestaan,
Resolutie der Staten van de respectieve provincien.
27 Januarij 1651.
Waarbij onder anderen , hoofdzakelijk wordt bepaald :
dat de Gereformeerde religie met magi van het land sal gehandhaafd worden zonder te gedoogen , dat ooit iemand daarin
eenige verandering make ;
dal. de secten en gezindheden , die uitgesloten zijn van de
openbare bescherming , alleen geconniveerd en gehouden zullen
worden onder bedwang , zonder voortaan op andere plaatsen te
worden toegelaten ;
dat de plakkaten tegen de Katholijken sullen blijven in vigueur
en striktelijk worden uitgevoerd ; en
dat op het licentious inkomen van de geestelijkheid al zulke
temperament en order zal worden beraamd als zonder krenking
van het vredes-tractaat best ken geschieden.
Plakkaat van de Staten Generaai.
14 October 1655.
Waarbij : onder anderen , is verklaard :
dat het de ernstige wil en meening van H. H. M. was, niet
te gedoogen , dat eenige goederen onder wat naam of voorwendsel , komen of blijven in de doode hand, onder andere dan
publieke en geautoriseerde administratie ; — en wijders wordt
verboden : het maken bij testament, of bij schenking onder de
levenden , van eenige goederen aan of ten behoeve van geestelijken , kloppen , nonnen of andere geordende personen , kloos.ters conventen , enz. zoo binnen ale buiten 's lands. (Zie Edict
19 October 1520 en Resolutie 2 November 1744.)
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Nota. Gelijke verklaring en verbod waren bij Plakkaat van 4
Mei 1655 door de Staten van Holland en werden bij dat van
12 November 1655 door de Staten van Zeeland uitgevaardigd ;
terwijl zulks vervolgens ook in de overige provincien plaats
had. (Zie Resolutie 13 Mei 1734).
Plakkaat der Staten van Holland.
17 Augustus 1702.
Waarbij , onder anderen , wordt geboden :
a dat van nu at' aan Beene geordende priesters ofte monnicken
binnen deze landen sullen vermogen te komen.»
Nota. Bij resolutie van 24 Februarij 1703 word , onder anderen ,
ter uitvoering van dit plakkaat , bevolen , dat er eene lijst van
alle geordende priesters en monniken , die vOOr den 17 Augustus 1702 in de provincie aanwezig waren, zoude worden
opgemaakt met aanwijzing hunner namen , geboorteplaats ,
ouderdom, waar en hoe lang zij bier to lande hebben geresideerd , en zulks ten einde daaromtrent zoodanig to beschikken als ten dienste van den lande zal bevonden worden
te behooren (*).

(*) Het verdient opmerking, dat niettegenstaande de tallooze bevelen, door de
Staten-Generaal en de Staten der provincien, gedurende de zeventiende eeuw,,
tegen de admissie der geordende geestelijken uitgevaardigd, deze priesters steeds
aanwezig bleven. De oorzaak daarvan lag, zoo als de Staten herhaalde malen
hebben te kennen gegeven , daarin dat de magistraten deze bevelen niet naar
den geest of de letter ten uitvoer bragten. Zeer dikwijls gebruikten die regeringspersonen oogluiking in hun eigen belang. Vandaar dat de Katholijken voortdurend op zeer zware contributien werden gesteld, en wanneer de betaling
daarvan niet volgde, al de gestrengheid der plakkaten moesten verduren, maar,
indien zij bij magte waren de hebzucht dier autoriteiten te bevredigen, de verdrukking en vervolging, nu en dan, konden afkoopen. Dit was aan de leden
der Staten-vergaderingen zeer goed bekend, vermits zij , elf hunne familien, die
uitsluitend in regering geplaatst waren, er dikwerf hunne rekening bij vonden;
waarom dan ook niet zelden trenovatie-plakkaten tegen de Papieten, werden
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Resolutie van de Staten Generaal.
26 October 1705.
Waarbij aan alle Jesuiten en geordende priesters wordt verboden in de stall en de meijerij van 's Hertogenbosch ergens
eenige dienst te doen , het zij in kerken , het zij in private
huizen , zoo fang tot dat aan H. IL M. zal zijn gebleken , dat
zekere jonge dochter,, die omtrent vijf jaren geleden hare ouders
te Helmond had verlaten en buiten 's lands tot de Roomsche
godsdienst was overgegaan , wederom ouder de magt barer
ouders zoude zijn gebragt.
Nota, Dergelijke resolutien werden meermalen uitgevaardigd ,
als jongelieden hier of daar tot de Katholijke godsdienst waren
overgegaan. Alsdan werden de bedehuizen der Katholijke
gemeenten gesloten en de daarbij dienstdoende priesters gevangen genomen , verbannen of op andere wijze vervolgd.
Resolutie der Staten van Holland.
18 Februarij 1708.
Waarbij wordt goedgekeurd de door H. E. G. M. gecommitteerden aan de Jesuitsche priesters gegeven last , ow binnew

uitgevaardigd, wanneer de vordering van contributien , recognitien, bienvenits en
versehillende anders genaamde afpersingen, niet genoeg opbragten of in het
priv6 belang der regerings-personen verhooging moesten ondergaan.
Eerst in 1730 werd op the afpersingen zekere orde gesteld , met bepaling
Welke' sommen door de officieren , bailliuwen , schouten enz. als jaarlijksche
recognitien van de Roomsch Katholijke geestelijken en gemeenten zouden mogen
gevorderd. worden. Deze recognitien werden in 1787 afgeschaft tegen schadeloosstelling nit 's lands kas aan de titularissen; terwiji in 1788 weed bepaald ,
dat die schadeloosstelling ook aan hunne opvolgers zoude worden voldaan , wits
zij zorgden voor de behoorlijke toepassing van de plakkaten tegen de vrije nitoefening van de Katholijke godsdienst geemaneerd. Eerst sedert 1795 is hierin,
verandering gekomen.
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Brie maanden uit Holland en West-Vriesland te vertrekken ,
ten zij de rust onder de Roomsch gezinden v6Or dien tijd ware
hersteld , als wanneer die priesters kunnen verzoeken om binnen
de provincie te blijven , waarop als dan zoodanig reguard zal
geslagen worden als naar bevind van zaken en hun gedrag zal
bevonden worden te behooren; terwijl de kerken der Jesuiten,
na hun vertrek , zullen worden en blijven gesloten.
Nota. Deze resolutie is bij die van den 19 Julij 1708 aan de
autoriteiten verzonden , ten einde daaraan uitvoering te geven.
(Zie Resolutie 25 Mei 1720.)
Bij resolutie van den 25 Maart 1705 waren de Jesuiten
met uitzetting bedreigd , wanneer te Rome , de opheffing niet
werd bewerkt van de suspentie van Petrus Codde , Aartsbisschop van Sebaste en zijn herstel in hoedanigheid van
Apostolisch Vicaris in de Vereenigde Nederlanden.
Resolutie der Staten van Holland.
26 April 1709.
Waarbij onder anderen , bij vernieuwing wordt verboden
het binnen deze landen komen van geordende priesters en monniken. (Zie Renovatie-Plakkaat 25 Mei 1720.)
Resolutie van de Staten Generaat.
7 Mei 1720.
Bepalende, dat aan alle Jesuiten , die bekend zijn , zal worden aangezegd , door de magistraten of officieren van de plaatsen,
dat zij vOOr den eersten Julij 1720 uit de Vereenigde provincidn en uit de Generaliteits-landen zullen moeten vertrekken ,
zonder dat zij of anderen daar weder zullen mogen inkomen
op poenen vastgesteld bij het plakkaat van den 14 April 1649.
(Zie Plakkaat 26 Februarij 1622.)
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Nota. De bij bovenstaande resolutie bevolen maatregel was eene
wedervergelding der in Duitschland en bijzonder in de Paltz
plaats gehad hebbende vervolging tegen personen van de
Gereforrneerde religie. (Zie Plakkaat 25 Mei 1720.)
Renovatie-Plakkaat der Staten van Holland.
25 Mei 1720.
Waarbij de vroegere plakkaten tegen de Jesuiten
geordende geestelijken worden vernieuwd.

andere

Nota. Bij een plakkaat van dezelfde dagteekening werd, door
de Staten van Holland , onder anderen , bepaald : dat de
Jesuiten vOcir den eersten Julij 1720 uit het gebied der provincie moeten vertrekken , zonder dat zij of andere ooit daar
weder mogen inkomen. (Zie Resolutie 7 Mei 1720.)
Resolutie van de Staten Generaal.
19 Julij 1730.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald :
dat voortaan geene Roomsche priesters zullen mogen dienst
doen , noch eenige priesterlijke functien uitoefenen, zonder alvo.
rens toegelaten to zijn bij schriftelijke akte van consent of
toelating van den Raad van State ;
dat die akte niet zal mogen worden verleend als aan geboren
onderdanen van den Staat der Vereenigde Nederlanden , en
alleen aan wereldlijke priesters , en zulks aan geene geordende
priesters noch rnonniken , en in het bijzonder aan geene jesuiten,
het zij geprofeste of van de mindere ()Hen ; (Zie Resolutie 12
Maart 1731.)
dat , zoo veel aanbelangt de vraag, welke vroegere plakkaten
en resolutien tegen de Roomsche godsdienst nog uitvoerbaar
zullen blijven , zulks zal worden bepaald tot de plakkaten en
resolutien rakende de uitoefening van die godsdienst ; waarom•
trent de gedachten nu niet, meer kunnen zijn als dezelve v&ir
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deze geweest zijn , namelijk am dezelve geheel te verbieden en
te aboleren ; en waaromtrent dienvolgende niet meer aan de
officieren moet aanbevoien warden , de executie van de plak.
katen , welke in sera volkomen disobservantie zijn, en bij moge.
lijkheid bijna tegenwoordig niet kunnen geexecuteerd warden ;
de tijden eene zeer groote verandering in dat stuk gebragt
hebbende ;
dat derhalve iu hun geheel gelaten wordende de plakkaten ,
welke op andere materien als de uitoefening van de Roomsche
Godsdienst met den aankleve van dien , waarop eigenlijk in
deze allUn gedoeld wordt, zijn geemaneert , als zijn bij voorbeeld : de plakkaten , verbiedende het disponeren , het zij inter
vivos , het zij mortis causa, ten faveure van geestelijkheid , kloos.
ters , etc. ; het weren der Roomsch gezinden van publieke
bedieningen , breeder gemeld in de politique reformatie van
1660 ; het echt-reglement , zoo ver het ten aanzien van de
Roomsch gezinden disponeert ; en wat diergelijke salutaire wetten
en resolutien ten aanzien van de Roomsch gezinden meer
zijn , enz. ; en
dat gelast zal worden aan de officieren met 'er daad , zonder
eenige conniventie of dissimulatie te executeren zoo menigvuldige
plakkaten en resolutien , als er van tijd tot tijd geemaneerd en
genomen zijn tegen het inkomen en verblijf der geordende
priestess en monniken en in het bijzonder der Jesuiten , hetzij
geprofeste of van de mindere orden. (Zie Resolutie 21 September 1730.)
Resolutie van de Staten Generaal.
28 Julij 1730.
Waarbij , ander anderen , wordt bepaald :
dat , zoo veel aangaat het klooster van St. Agatha in den
lande van Cuijk , (hetwelk aldaar tegen de plakkaten van den
Lande is gecontinueerd , en waarin nog eenige monniken zijn
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van de Kruisbroeder orde) de monniken , die daarin tegenwoordig
nog zijn , daarin zullen mogen blijven; maar zullen moeten
uitsterven en door geen andere mogen verwisseld of gesuppleerd
worden. (Zie de Capitulatie van 28 September 1602 en de Resoluti6n van 12 Maart 1731, 21 April 1755 en 23 November
1802.)
.Kota. Het klooster van de reguliere kanoniken der orde van
het H. Kruis , werd in het laatst der veertiende eeuw bij de
kapel van St. Agatha, onder Cuyk bij Grave, gesticht. Het
heeft in de zestiende eeuw veel to verduren gehad , maar werd
door Prins Willem I herhaalde malen in bescherming genomen
en is door Prins Maurits en Prins Frederik Hendrik bijzonder
begunstigd. Na den Munsterschen vrede van 1648 werd het
niet gesupprimeerd. Het bleef in het bezit der daartoe behoorende goederen, tegen uitkeering eener admodiatie-som ,
die in 1653 ap f 1200 , vervolgens op f 1500 en laatstelijk
in 1785 op f1700 's jaars werd bepaald , betaalbaar, eerst aan
het Domein der Prinsen van Oranje, en sedert 1795 aan het
Staats-domein.
In 1755 gaven de Staten-Generaal bij wijziging van de
hierboven vermelde resolutie van 28 Ju!ij 1730, aan de kloosterlingen van St. Agatha verlof tot het aannemen van acht
nieuwe leden en dit verlof werd bij besluit van het Staatsbewind van den 23 November 1802 vernieuwd.
Bij het Keizerlijk decreet van den 3 Januarij 1812 is de
suppressie van dit klooster uitgesproken , maar het regt van
inwoning en het genot der goederen bleven , krachtens het
toen loopende en sedert het jaar 1813 , telkens voor bepaalden
tijd verlengde , admodiatie-contract , in stand. (Zie verder de
Besluiten van 2 September 1814, no. 50, 8 Februarij 1815,
n°. 38, 9 Augustus 1819, n°. 10, 28 November 1840 ,n e. 16
en 10 Augustus 1841, a°. 44.)
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Plakkaat der Staten van Holland.
21 September 1730.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald :
Dat voortaan geen Roomsche priesters zullen mogen dienst
doen , noch eenige priesterlijke functien oefenen , zonder alvorens
toegelaten te zijn bij schriftelijke akte of toelating.
Dat geen priesters , als geboren onderdanen van den Staat der
Vereenigde Nederlanden , en geen geordende priesters noch monniken en in het bijzonder geen Jesuitene hetzij geprofeste of van
de mindere orden , zullen mogen geadmitteerd worden , maar
dat dienaangaande zal worden gebleven bij de plakkaten en
resolutien van den 17 Augustus 1702 , 26 April 1709 en 25 Mei
1720. (Zie Resolutie 19 Maart 1733.)
Resolutie van de Staten Generaal.
12 Maart 1731.
Waarbij , onder anderen , wordt verklaard :
10. dat de geordende priesters , die nu zijn, gehouden zullen
zijn te doen gelijke verklaring van getrouwigheid en
gehoorzaamheid , met onderteekening van hunne namen ,
in het register daartoe bij den Raad van State gehouden
wordende , als in de resolutie van 11. II, M. van den 19
Julij 1730 is ter neder gesteld , onder welke verklaring
en onderteekening alleen , dezelve bij provisie en tot
nader order geconniveerd zullen worden ;
3°. dat — aangezien de kanoniken van de abdijen van Postel,
Everbode , St. Bernard , Tongerlo en Berne , van ouds
hunne zendingen hebhen gehad in zekere statien, — voor
alsnog ongedecideerd gelaten wordt , of de voorgemelde
kanoniken onder de geordende priesters gerekend moeten
worden of niet , de kanoniken van de voorschreven
abdijen en geen andere of vreemde , geen leden van de
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voorsz. abdijen zijnde , bij conniventie geadmitteerd zullen
worden , doch alleen in die station , waarvan dezelve
tegenwoordig actueelijk in possessie zijn , mits voldoende
aan de requisiten van meergemelde H. 11. M. resolutie, en
zulks mede op vertooning van eene missie of zending ,
zoodanig als daarbij vereischt wordt, waarvan ter secretarie van den Raad van State aanteekening gedaan zal
moeten worden. (Zie Resolution 19 Maart 1733 en 23
October 1744.)
40, dat het bagijnen-klooster te Breda zal moeten uitsterven,
doch dat de bagijnen , die daar in tegenwoordig zijn ,
daarin zullen moge blijven , maar door geen andere verwisseld of bij versterf of vertrek gesuppleerd zullen mogen
worden. (Zie Resolutie van 3 Maart 1747.) En nadien
bevonden wordt , dat behalve het klooster van St. Agatha
in den lande van Cuijk , aldaar is nog een klooster van
bagijnen in het convent van Maria Graaf , waaromtrent
door den Domeinraad zoude wezen geresolveerd , dat
dezelve bagijnen zullen moeten uitsterven , zoo wordt die
resolutie hiermede geconfirmeerd , zullende daaromtrent
gelijke orders als hiervoren , in opzigt van het bagijnenklooster te Breda zijn gestatueerd , gegeven worden. (Zie
Capitulatie 28 September 1602.)
Resolutie der Staten van Holland.
19 Maart 1733.
Waarbij is goedgevonden en verstaan:
dat de priesters of kanoniken , behoorende onder de abdij
van Berne, eertijds in het Land van Heusden en nu te Vilvoorden , welke actueelijk reeds in de statien van Viijmen en Haarsteeg , in den Lande van Heusden zijn, aldaar zullen vermogen
te blijven ; en te permitteren , aan den Prelaat dier abdij, om ,
hij overlijden van dezelve , andere kanoniken of priesters van
zijne abdij te zenden in dezelve station, mits dat diegenen , die
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er reeds zijn , of namaals gezonden zullen worden , zich in alles
preciselijk gedragen na de wetten en plakkaten van den Lande
en specialijk na bet plakkaat van den 21 September 1730 ,
zonder daarvan op eenigerhande wijze , of om wat preetext het
zoude mogen zijn , te blijven in gebreken. (Zie Besluit 23 Januarij 1825 , no. 132.)
Note. Bij speciale resolutien van de Staten Generaal van den
12 Maart 1636 , 3 Januarij 1637 , 19 November 1705 en 12
Maart 1731, waren de religieusen der voornoemde abdij reeds
uitgezonderd van de toepassing der plakkaten tegen de ge.
ordende priesters , monniken en jesuiten in de Meijerij van
's Hertogenbosch.
Resolutie der Staten van Holland.
13 Mei 1734.
Waarbij is goedgevonden en verstaan :
dat, zonder verandering te maken in het plakkaat van 4 Mei
1655 (houdende verbod tegen bet legateren en schenken van
goederen aan kloosters , geordende geestelijken enz.), wereldlijke
geestelijken voortaan bij testament of anderen uitersten wil ,
over hunne goederen willende beschikken , daartoe zullen moeten
verzoeken octrooi van de Staten , zoo als sedert eene Lange
reeks van jaren is in acht genomen. (Zie Resolutie 17 Junij 1741
en Decreet 29 October 1795.)
Resolutie der Staten vanHolland.
17 Junij 1741.
Waarbij de resolutie van 13 Mei 1734 wordt aangevuld met
de bepaling , dat wereldlijke geestelijken, uit krachte van eenig
octrooi der Staten , willende beschikken over hunne goederen ,
zullen gehouden zijn hunne testamenten of andere akten van
uitersten wit te passeren voor twee cotnmissarissen van den Hove,
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welke zullen moeten toezien , dat daarin niets worde beschikt
in strijd met de orders en plakkaten van den Lande. (Zie Decreet
29 October 1795.)
.Nota. Gelijksoortige bepaling werd voorgeschreven bij Resolutie
van de Staten Generaal van 14 December 1744.
Resolutie der Staten van Holland.
23 October 1744.
Waarbij is goedgevonden en verstaan , aan den prelaat der
abdij van Tongerlo te permitteren kanoniken of priesters van
zijne abdij te zenden in de statie van Onzenoord , gelijk bij
H. E. G. M. resolutie van den 19 Maart 1733 aan den abt van
Berne , ten aanzien van de station van Vlijmen en Haarsteeg ,
is gepermitteerd geworden , alsmede dat een pastoor en kapellaan
uit de kanoniken of priesters van zijne abdij te Waalulk geadmitteerd , de Roomsche ingezetenen van Besoijen zullen molten
bedienen, volgens de permissie aan die Boomsche ingezetenen bij
akte van den 13 Junij 1731 door H. E. G. M. geaccordeerd ;
des dat de voorsz. kanoniken of priesters (gelijk ook die van
Berne daartoe verpligt zijn) verder voldoen aan de requisiten
van H. E. G. M. resolutie en plakkaat van den 21 September
1730 en wijders zich in alles preciselijk gedragen na de wetten
en plakkaten van den Lande, en specialijk na het voormelde
plakkaat van den 21 September 1730, zonder daarvan op eenigerhande wijze , of um wat pretext het ook zoude molten zijn, te
blijven in gebreken.
Resolutie van de Staten Generaal.
2 November 1744.
Waarbij is goedgevonden en verstaan, mils deze te verklaren,
dat onder de plakkaten, welke bij H. H. M. resolutie van den
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19 Julij 1730 zijn gebleven in Naar geheel, mede begrepen zijn,
zoowel het plakkaat van Keizer Karel V van den 19 October
1520, als dat van H. H. M. van den 14 October 1655, voor
zooveel daarbij het verkoopen , opdragen , transporteren, vertieren of permutteren van eenige onroerende goederen , aan of
ten behoeve van eenige kloosters, kerken, collegien, conventen,
godshuizen of geestelijke personen verboden wordt , als oak
alle andere octrooijen en plakkaten van diergelijken inhoud, en
dat mitsdien dezelve met relatie tot goederen in het ressort
van H. H. M. gelegen , geobserveerd en geexecuteerd moetcn
worden.
Resolutie van de Staten Generaal.
3 Maart 1747.
Waarbij , gelet zijnde , dat bij het 2de artikel van de capitulatie , waarop de stall van Breda in den jare 1637 is overgegaan onder de gehoorzaamheid van den Staat , uitdrukkelijk
is beloofd, dat het Bagijnhof aldaar gehouden zal worden in
zulker maniere als hetzelve is geweest voor den jare 1625 bij
tijde van de regering van de H. M. Heeren Staten Generaal,
is goedgevonden en verstaan : dat het voorsz. Bagijnhof zal
worden gelaten , en gehouden op denzelven voet als voor
dato van H. H. M. resolutie van den 12 Maart 1731 is geweest. Wordende de voorsz. resolutie , voor zoo verre dezelve
raakt het voorsz. Bagijnhof , bij deze in Bier voege geinterpreteerd.
Nota. Het Bagijnhof to Breda is in den jare 1246 gesticht.
Het is onder alle Staats-veranderingen in stand gebleven,
en heeft in het bijzonder de bescherming genoten van de
Prinsen van Oranje in hunne hoedanigheid van Heeren der
baronie van Breda.
22
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Resotutie van de Staten Generaat.
3 Junij 1750.
Waarbij , in achting genomen zijnde, dat het verzoek van den
provinciaal der Carmeliten van de Nederduitsche Vlaamsche
provincie , om verklaart te hebben , dat die van de Carmeliterorde ook bij vervoig van tijd in de statiEn van Hontenisse ,
Ossenisse en Hengstdijk , admissibel zullen zijn , regtdraads is
strijdende tegen H. H. M. resolutie van den 19 Julij 1730 , en
dat het goed gedrag , bij de voornoemde paters gehouden , geen
reden is, waarom H. H. M. ten faveure van die order zouden
relacheren van eene resolutie, dewelke na seer rijpe deliberatte ,
en met zeer salutaire oogmerken is genomen , voorat niet in
een punt van dat belang en consequentie, als is het admitteren
van monniken tot priesters of kapellanen in deze landen ; — is
goedgevonden en verstaan , dat in het voorsz. verzoek niet kan
worden getreden , en wordt hetzelve dienvolgende afgewezen
mits deze.
Resotutie van de Staten Generaal.
21 April 1755,
Waarbij is goedgevonden en verstaan , dat aan den VicarisGeneraal der orde van de kanoniken-regulier van het H. Kruis ,
als gemagtigde van den generaal dier orde en aan den prior
en verdere reguliere kanoniken van het klooster St. Agatha ,
voor ditmaal sal worden gepermitteerd , zoo als aan haar gepermitteerd wordt mits deze , om acht personen tot ledematen
in derzelver klooster van St. Agatha van de Kruisbroeder-orde
in de plaats der afgestorvene te mogen aannemen ; wordende
H. H. M. resolutie van den 28 Julij 1730 in zoo verre hiermede
veranderd en gealtereerd. (Zie Resolutie 23 November 1802.)
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Resolutie van de Staten Generaal.

13 April 1759.
Houdende : dat de prior van het klooster der Kruisheeren te
Venlo zal worden gelast , zoo als gelast wordt bij deze , binnen den

tijd van 24 men , na insinuatie dezer , naar zijn klooster of
elders buiten het territoir van H. H. M. te vertrekken ; met
verderen last aan de conventualen , van voortaan aan Beene
priors uit een klooster buiten het territoir van H. H. M. gelegen , te eligeren ; zullende zij ook gehouden zijn op zoodanige
electien nu en in het toekomende H. H. M. approbatie te verzoeken , veel weiniger eenige anderen als inboorlingen en ontlerdanen van den Staat meer als conventualen te ontvangen ,
Riles op poenen van nulliteit en van H. H. M. hoogste indignatie. (Zie Capitulatie 3 Junij 1632.)
Nota. De oorzaak der bevolen verwijdering van den prior was
gelegen , in het verzet van twee aan hem onderhoorige kIooso
terlingen , tegen de obedientialen , door den prior, op last
van den Generaal der orde , aan hen uitgereikt en waarover
zij zich bij de Staten Generaal hadden beklaagd,
Bij Resolutie van den 27 April 1759 werd op die van den
13 daar te voren nader aangedrongen , met last om binnen
14 dagen tot de verkiezing van eenen nieuwen prior over
te gaan.
In de vorige eeuw bestonden er te Venlo 2 manners- en
3 vrouwen-kloosters , die in hot genot waren van vrijdom van
belastingen , zoo ale blijkt nit de Resolutien der Staten Generaal van den 30 Julij , 19 Augustus , 2 en 13 September
1726, 25 April en 16 Mei 1727. Deze kloosters zijn, in het
laatst der vorige eeuw, door bet Franseh bestuur gesupprimeerd.
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Resolutie van de Staten Generaal.
13 Februarij 1767.
Waarbij is goedgevonden en verstaan :
dat de vrouwen-kloosters te Maastricht zullen bepaald blijven
op het toen bestaande getal ;
dat de jaren van admissie in die kloosters voor het vervolg
zullen worden gesteld op 22 jaren ; en
dat de Graauw-zusters en die van St. Servaas gasthuis de
zieken, zoo militairen als burgers, in hunne huizen zullen oppassen en de zieken van mindere qualiteit in gemeld gasthuis ,
tegen de daarvoor te verleenen toelage , zullen verzorgd worden.
(Zie Resolutie 3 September 1635.)
Nota, In het laatst der vorige eeuw telde men te Maastricht
10 mannen- en 11 vrouwen-kloosters , welke destijds door het
Fransch bestuur zijn gesupprimeerd.
Resolutie der Staten Generaal.
19 Februarij 1770.
Waarbij
a in agting genomen zijnde, dat het placaat van 14 April 1649
en de resolution van den 19 Julij 1730 en 12 Maart 1731 niet
alleen in klaare en duidelijke bewoordingen op het stuk van
het inkomen der geordende priesters spreekende , als waar door
de Roomsche onderdanen van de gehoorzaamheid van haare
overigheid afgetrokken , en groote sommen gelds uyt den laude
gevoerd worden , maar dat speciaal bij Naar Hoog Mogende
voorschreeve resolutie van den 19 Julij 1730 aan alle de offieleven in de Generaliteit gelast is geworden , met er daad ,
zonder eenige conniventie of dissimulatie te executeeren zoo
meenigvuldige placaaten en resolution , als er van tijd tot tijd
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geemaneert en genomen zijn tegens het inkomen en verblijf der
geordende priesters en monniken , en in het - bijzonder der
Jesuiten , hetzij geprofesside of van de mindere ordes; — Is
goedgevonden en verstaan , bij deesen te verklaaren , dat het
voorschreve placaat en resolution geene andere interpretatie
nodig hebben , met last aan den Drossaard der heerlijkheid
Deurne , am voor de executie van 's Lands wetten en placaaten
naar behooren en volgens zijn pligt zorge te dragen.
Nota. De aanleiding tot deze verklaring was genomen uit de
ornstandigheid , dat eon minder-broeder uit het klooster te
Trenraij , op Kersnacht 1769, in de heerlijkheid Deurne gelogeerd en aldaar biecht gehoord had. Op grond van dit felt
bad de Stadhouder van het hoog officio der stad 's Bosch
eene boete van f 600 gevorderd voor de eene helft ten zijnen
voordeele en voor de andere helft ten behoeve van den
Drossaard. Edoch de laatste had daarop ingewonnen het advies
van twee regtsgeleerden , welke eenparig zwarigheid maakten
het instellen der actie aan te raden i terwijl de Stadhouder
daarentegen op het vorderen der boete was blijven aandringen. Daarom verzocht de Drossaard beslissing der vraag ,
# of namelijk de resolution van 19 Julij 1730 en 12 Maart
1731 ook de poenaliteit van f 600 statueren tegen geordende
monniken hier te lande inkomende en logerende , wanneer
zij geen Jesuiten zijn ? w
Publicatie van de Staten Generaal.
15 October 1773.
Houdende bepalingen , naar aanleiding der opheffing van de
orde der Jesuiten , ten einde alles wat deze , binnen de stad
Maastricht gevestigd geweest zijnde , geestelijken bier te lande
bezitten of in te vorderen hebben , warden overgebragt aan der
Staten rentmeesters van de geestelijke goederen.
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Publicatie van de Staten Generaal.
28 November 1787.
Waarbij , ter geruststelling van de Roomsche op - en ingezetenen in de Generaliteit , aan hen de verzekering wordt gegeven ,
dat, zoo min de Staten Generaal, als Zijne Hoogheid de Prins
van Oranje en Nassau, eenig voornemen hoegenaamd hebben,
om hen eenigzins te verkorten in die vrijheid van godsdienstoefeningen , waarvan zij tot hiertoe, uit krachte der successive
resolutien en consessien van H. H. M. , hebben gejouisseerd ,
en die zij ook tegenwoordig genieten ; dat integendeel de ware
intentie van H. H. M. en van Zijne Hoogheid is, dezelve, zoo tang
zij zich als goede vreedzame en getrouwe op- en ingezetenen
gedragen , daarbij te maintineren , en dat zij voor het overige
alsdan ook , zoowel als die van de praedominerende godsdienst ,
de verdere protectie van H. H. M. en van meergemelde Zijne
Hoogheid te verwachten hebben , en zich op dezelve met alle
gerustheid kunnen verlatea.
.Kota. Deze, in vergelijking met de vroegere vervolgzuchtige
plakkaten , zeer welwillende publicatie , was een gevolg van
den toenmaligen politieken toestand der Republiek. Daaruit
vloeide echter geene dadelijke verbetering voort van de staatkundige en godsdienstige verdrukking , die de Katholijken ,
gedurende twee eeuwen, hadden verdaurd. Eerst na de Staatsomwenteling van 1795 verkregen zij eene volkomene emancipatie. Then werden de plakkaten en resolutien , die nit het
stelsel der heerschende Kerk waren voortgevloeid , te gelijk
met dat stelsel , vernietigd. (Zie Decreet 5 Augustus 17964
Achtervolgens die plakkaten en resolutien waren de kerken
en kloosters, mitsgaders de vrijheid van godsdienst en allerlei
staats- en vele burgerlijke regten aan de Katholijken ontnomen , terwijl hunne geestelijken, en bijzonder de geordende
priesters, zich daardoor buiten het gemeene regt vonden
geplaatst.
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Met de vernietiging van het stelsel , waarop die uitsluiting
was gegrond , herleefden de vroeger ontzegde regten en vrijheden , op den voet van de toen aangenomen zeer vrijgevige
beginselen van Staatsregt ; — zoodat de vroeger wettelijke
verdrukking en vervolging , om der godsdienst wille, een einde
moest nemen , en de verdere toepassing der met de herkregene
vrijheid onbestaanbare vQrbods-bepalingen , in deze § vermeld,
regtens niet meer kon geoorloofd zijn.
§ IV.
BE PA GINGEN , VASTGESTELD SEDERT

1795 TOT AAN DE INLIJVING

DER NEDERLANDEN IN HET FRANSCIIE KEIZERRIJK.

Publicatie der Staten Generaai.
4 Maart 1795.
Waarbij worden erkend ode eeuwige en onveranderlijke beginselen van gelijkheid , vrijheid en algemeene broederschap ,
zoowel als de daaruit voortvloeijende regten en pligten van den
Mensch en Burger.» (Zie Deertiet 5 Augustus 1796.)
Nota. Bij publicatie der provisionele Representanten van het
Yolk van Holland van den 81 Januarij 1795 worden de regten
van den Mensch en Burger in het breede verklaard , en daarotider ook gerangschikt de volgende bepalingen :
R Dat all y menschen met gelijke regten geboren worden ,
a en dat deze natuurlijke regten hun niet kunnen ontnornen
a worden.
a Dat deze regten bestaan in gelijkheid , vrijheid, veilig,
a heid , eigendom en tegenstand aan onderdrukking.
N Dat de vrijheid de magt is , welke ieder mensch toekomt
K om to mogen doen al hetgeen anderen in hunne regten niet,
a stoort : dat dus hare natuurlijke bepaling bestaat in deze
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stelling : doe niet aan eenen ander,, lietgeen gij niet wilt dat
m U geschiede.
Dat ieder mensch het regt heeft , om God zoodanig te
# dienen , als hij wil of niet wil , zonder daarin op eenigerlei
wijze gedwongen te kunnen worden.
Bij de decreten van den 13 Maart en 8 October 1795 zijn
die regten toegepast in dien zin , dat het den Roomsch
Katholijken vrij stond de inrigting en het bestuur van hun
kerkgenootschap in eigen boezem naar welgevallen te regelen.
(Zie Decreet 8 April 1800.)

De6seet der Provisionele Representanten van het yolk
van Holland.

29 October 1795.
Houdende :
ebij alteratie van voorige Placaaten , ten opzichte van het
testeeren van Roomsche geestelijken en priesters geemaneerd ,
en speciaal van het placaat van den 4 Mey des jaars 1655
en van de resolutie van de voormalige Staaten van Holland
van den 17 Junij 1741 , te decreteeren, gelijk wij decreteeren
bij deeze
Dat het van nu voortaan den Roomsehen priesters zal vrij
staan , even als aan alle andere ingezetenen van deezen Lande,
bij testament voor notaris en getuigen , of voor de respective
gerechten , zonder daartoe van ons eenig octrooi noodig te
hebben , over haare na to laaten allodiale goederen naar hunne
begeerten to disponeeren; blijvende niet to min in voile kracht
en waarde , het verbod van dispositie, aan of ten behoeve van
geestelijke geordende persoonen , midsgaders geestelijke armen,
gestichten of godshuizen , zoodanig ale hetzelve bij het meergemelde placaat van den 4 Mey 1655 is gedaan. (Zie Decreet
5. Augustus 1796.)

441
Decreet der Nationale Vergadering.

5 Augustus 1796.
Waarbij , onder anderen , wordt bepaald:
«Er kan of zal Been bevoorrechte noch heerschende Kerk in
Nederland meer geduld worden.
Alle placaten en resolutien der geweezene Staaten Generaal ,
uit het oude stelsel der vereeniging van Kerk en Staat gebooren,
worden gehouden voor vernietigd.
Geene leeraars of andere kerkelijke beambten , van welk eene
gezindheid ook , zullen zich voortaan buiten derzelver kerken
met eenig onderscheiding-teeken in het openbaar mogen vertoonen ; alle godsdienstige plegtigheden zullen zich alleen bepaalen
binnen de muuren der kerken of bedehuizen ; en geene klokken
zullen, ter aankondiging van godsdienstoefeningen , weer mogen
geluid worden.
Nota. Uit de in 1795 gedane erkentenis en openlijke afkond
diging der grondbeginselen van vrijheid , gelijkheid en
broederschap , of der regten van den mensch en burger ,
was de scheiding der Kerk van den Staat en de verTnietiging der plakkaten en resolutien uit het stelsel dier
vereeniging geboren , als van zelve voortgevloeid; maar de
Nationale Vergadering begreep niet te min , om die scheiding
en vernietiging nog afzonderlijk te moeten decreteren , ten
einde stile drukkende en bezwareerde overblijfsels van het
undo stelsel der heerschende Kerk to doen verdwijnen , en
alzoo ook aan de Katholijke ingezetenen deter landen , de
hun sedert het laatst der zestiende eeuw ontnomen vrijheid
van godsdienst te hergeven , mitsgaders alle tegen de geestelijkheid uitgevaardigde verbods-bepalingen to doen vervallen ,
Welke , zoowel met die vrijheid, als met de erkende Staatsen burgerlijke regten van alle ingezetenen , zonder onderscheid
van godsdienst , onbestaanbaar waren geworden.
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Bij decreet der Nationale Vergadering van den 2 September
1796 ward verklaard :
. dat de volkomen afscheiding van Kerk en Staat , gelijk
. zij aan de eene zijne aan alle godsdienstige genootschappen
. vrijheid laat , om zoodanige kerkelijke reglementen te maken
. en to onderhouden , als zij voor zich dienstig vinden, mits
. maar dezelven aan de orde der maatschappij en de burgerlijke
. politie geen hinder toebrengen ; zoo ook aan den anderen
. kant , het burgerlijk bestuur verbiedt aan zoodanige regle. menten verder eenige sanctie te verleenen. .
Staatsregeling des Bataa(schen Yolks.
23 April 1798.
Waarbij , onder anderen , de volgende grondbeginselen worderk
vastgesteld :
Art. 4. leder burger is volkomen vry, om te beschikken over
zijne goederen , inkomsten en de vruchten van zijn vernuft en
arbeid , en voorts , om alles te doen , wat de regten van een
ander niet schendt.
Art. 18. leder burger heeft regt , om met zijne medeburgers
te vergaderen ter onderlinge voorlichting , ter opwekking van
vaderlandsliefde en ter naauwere verbindtenis aan de Staatsregeling.
Art. 19. Elk burger heeft vrijheid om God te dienen mar de
overtuiging van zijn hart. De maatschappij verleent , ten dezen
opzigte , aan alien gelijke zekerheid en bescherming , mits de
openbare orde , door de wet gevestigd , door hunnen uiterlijken
Eeredienst nimmer gestoord worde.
Art. 20. Geene burgerlijke voordeelen of nadeelen , zijn aan
tie belijdenis van eenig leerstelsel gehecht.
Art. 21. Elk Kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van
zijnen Eeredienst, deszelfs bedienaren en gestichten.
Art. 22. De gemeenschappelijke godsdienst-oefening wordt
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verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen , en wei met
ontsloten deuren.
Art. 23. Niemand zal met eenig orde's-kleed , of teeken van
een kerkelijk genootschap , buiten zijn kerkgebouw verschijnen.
Art. 71. Geen genootschap , of verzameling van afzonderlijke
personen van welken aard ook , heeft of maakt reglementen
strijdig met deze grondbeginselen , of met de akte van Staatsregeling.

Nota. Bij art. 13 der akte van Staatsregeling worden onder
lett. c. van het stemregt uitgesloten : " alle leden van eenige
buitenlandsche corporatie tot welker lidmaatschap , hetzij onderscheiding van geboorte , hetzij de aflegging van' eenige godsdienstige gelofte vereischt wordt. .
De vrijgevige beginselen der bovenstaande Staatsregeling
lieten ongetwijfeld het kloosterleven toe. Zij bepaalden echter
niets omtrent de bevoegdheid der vereenigingen tot het aangaan van burgerlijkahandelingen in hoedanigheid van zedelijke
ligchamen. Dit punt scheen voorbehouden aan het Burgerlijk
Wetboek, hetwelk volgens art. 28 moest worden gemaakt ,.
maar niet tijdens de werking dier Staatsregeling is tot stand
gebragt. (Zie het Burgerlijk Wetboek van 24 Februarij 1809.)
Tractaat.
5 Januarij 1800.
Waarbij de Fransche Republiek aan de Bataafsche Republiek
in eigendom afstaat alle pretensien en r-egten op goederen van
allerlei aard binnen het grondgebied van laatstgemelde Repuhliek
bezeten , onder anderen , door de Fransche geestelijkheid , door
die van de Belgische Departementen , door de orde van Malta
en door de Teutonisehe orde.
Nota. Door flit traktaat is de Bataafsche Republiek onder anderen

in het bezit gekomen van de hier to lande gelegene goederen-
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der buiten hear gabled gesupprimeerde abdtjen , kloosters en
andere geestelijke corporatien.
Decreet van het Vertegenwoordigend Ligchaam.
8 April 1800.
Iloudende : a dat de keuze van kerkelijke ambtenaren , overeenkomstig den geest der akte van Staatsregeling , ter dispositie
van ieder kerkgenootschap in den zijnen is en wordt overgelaten. s
Publican° van het Ilitvoerend Rewind.
21 Junij 1800.
Waarbij de oude wetten en costuimen weder worden ingevoerd
in de bij de transactie van den 5 Januarij 1800 door Frankrijk
aan de Bataafsche Republiek afgestane landen van Ravenstein ,
Megen, Boxmeer , Gernert en Bokhoven.
Nota. De hier bedoelde Heerlijkheden waren in 1794 door de
Franschen veroverd en bij decreet van 28 Frimaire jaar VI
(18 December 1797) onder een Fransch voorloopig bestuur
gesteld ; ten gevolge waarvan aldaar verschillende Fransche
wetten waren in werking gebragt, die door de bovenvermelde
Publicatie ophielden van kracht to zijn.
Bij de inbezitneming dier landen door de Bataafsche
Republiek werd , ingevolge de Publicatie van het Uitvoerend
Bewind van den 8 Maart 1800, aldaar een afzonderlijk bestuur
ingesteld, hetwelk bij Staatsbesluit van den 20 September
1805, no. 3, is opgeheven , met bepaling, dat die landen bij
het Departement van Braband ingelijfd en onder het Departe•
nientaal bestuur van dat gewest gebragt zullen worden.
Er bestonden in de voorschreven landen negen kloosters en
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een huis van Franciscaner leeken-broeders, welke instellingen
aldaar met toestemming der Souvereine Heeren waren gevestigd, te weten:
In de Heerlijkheid Ravenstein.
Te Deursen 1 klooster van Augustinessen.
n Kruisheeren , en
s
Uden 1
M Brigittinen.
a
1
1
s
w Capucynen.
Yelp
Bockel 1 huis , genaamd de kleine kluis , van BroedersFranciscanen.
In het Graafschap Megen.
Te Megen 1 klooster van Clarissen , en
1
Minderbroeders.
s
K Capucinessen.
Haren 1
In de Ifeerlijkheid Boxmeer.
Te Boxmeer 1 klooster van Carmelieten , en
1
y Carmelietessen.
s
De voormelde kloosters werden tijdens de Bataafsche Republiek en daarop gevolgde Koninklijke Hollandsche regering
erkend en beschermd; maar,, onder het Fransch bestuur,, ingevolge Keizerlijk decreet van 3 Januarij 1812, opgeheven.
Het huis te Bockel , niet in de termen van dat decreet vallende , bleef in stand en is bij Koninklijk besluit van den
25 Junij 1843 (Staatsblad n°. 28) erkend in hoedanigheid van
bewaarplaats voor krankzinnige mannen.
Staatsregeling.
16 October 1801.
Waarbij , onder anderen , de volgende grondbegtnselen worden
vastgesteld

446
Art. 3. Een iegelijk kan doen en verrigten alles wat hem
behaagt , maar blijft wegens alle zijne laden , zoo wel Ms
wegens het verspreiden zijner gevoelens , verantwoordelijk volgens de wet.
Art. 11. Alle kerkgenootschappen , welke ter bevordering van
deugd en goede zeden, een Hoogstwezen eerbiedigen en hulde
doen , genieten eene gelijke bescherming der wetten. leder
kerkgenootschap belijdt zijne gevoelens openlijk en vergunt aan
een iegelijk den vrijen toegang tot zijne bijeenkomsten.
Art. 13. leder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in bet
bezit van hetgeen met den aanvang dezer eeuw door hetzelve
wierd bezeten.
Nota. Als aanhangsel dezer Staatsregeling werd het besluit van
het Uitvoerend Bewind van den 28 September 1801 afgekondigd, houdende , ter wegneming van verkeerde meening,
omtrent de bepalingen van het ontwerp van Staatsregeling
rakende de bekostiging van de Eeredienst volgens wettelijke bepaling, de verklaring:
. dat de wet zal bepalen de wijze, waarop de contributie in
ieder kerkgenootschap onder de respective gemeenten zal
H worden verdeeld , en geenszins , dat de wet zich verder met
. de godsdienstige schikkingen en inrigtingen van elk kerk.
. genootschap zoude bemoeijen. N
Besluit van het Staats-Bewind.
23 November 1802.
Waarbij , op het verzoek der conventualen van het klooster
St. Agatha, gelegen in den laude van Cuyk , aan hen wordt
vrijgelaten om nog acht nieuwe leden ter hunner adsistentie aan
to nemen gedurende den loopenden twaalfden termijn van admodiatie , met den jare 1812 zullende expireren, onder expresse
reserve aan het Staats-Bewind , om , desniettemin , na ver
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loop van dezen tijd , over de goederen van het voorsz. klooster,
zoodanig te beschikken , als ten meesten voordeele van den
Lande , zal bevonden worden te hehooren. (Zie Resolutie 28
Julij 1730 en de daarbij geplaatste Nota.)
Nota. Bij decreet van het Vertegenwoordigend Ligchaam van

den 6 Mei 1800 was het Uitvoerend Bewind gemagtigd : . on)
u aan de Conventualen van het klooster van St. Agatha te
. verleenen continuatie van pacht van het klooster en de goederen van St. Agatha, in alles op den voet en tegen denzelfden
" prijs van f 1700 's jaars, als bij het laatste admodiatie-contract
. in dato 20 September 1785 vermeld staat en dus onder
. reserve, om aan de zijde der verpachters , na verloop der
" eerste zes jaren , die pacht te mogen opzeggen. u (Zie Besluit
9 Augustus 1819, no . 10.)

Staatsregeling des Bataafschen Yolks.
25 Maart 1805.
Houdende , onder anderen :
Art. 3. Het groote beginsel der maatschappelijke vrijheid bestaat daarin , dat de wet gelijke regten verzekere en gelijke
pligten oplegge aan alle burgers , zonder onderscheid van rang
en geboorte.
Art. 4. Er bestaat geene heerschende Kerk. Het gouvernement
verleent gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen binnen
het Gemeenebest bestaande. Het handhaaft dezelve bij de ongestoorde uitoefening van hunne kerkelijke instellingen , geschikt
ter verbreiding van godsdienstige beginselen en goede zeden ,
mitsgaders tot handhaving der goede orde. Het neemt de noodige
maatregelen , welke de bijzondere omstandigheden van deze
kerkgenootschappen , met betrekking tot de openbare rust en
algemeene welva art , vereischen.
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Constitutionele Wetten van het Koningryk Holland.
5 Junij 1806.
Houdende , onder anderen :
De constitutionele wetten thans vigerende, inzonderheid de
constitutie van den jare 1805, gelijk mede de burgerlijke, staatkundige en godsdienstige wetten, tegenwoordig in de Bataafsche
Republiek in gebruik , zullen in hun geheel bewaard blijven.
De Koning en de wet verleenen gelijke bescherming aan alle
de godsdiensten , welke in den Staat worden uitgeoefend : door
hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld
wordt , betreffende de organisatie , de bescherming en de uitoefening van alle Eerediensten.
Alle uitoefening van Godsdienst, wordt binnen de muren der
kerken van alle de verschillende gezindheden bepaald.
Burger lijk Wetboek.

24 Februarij 1809.
Art. 432. Een ieder heeft de vrije beschikking over de goederen, die hem in eigendom toebehooren , onder de wijzigingen
of modificatien , door de wet vastgesteld : het bestuur en de
vervreemding der goederen, welke niet aan bijzondere personen
behooren, moeten naauwkeurig ingerigt worden naar de vormen
en regelen. , die voor dezelve in het bijzonder bepaald zijn.
Art. 610. Steden , dorpen, godsdienst-gemeenscbappen, armenkassen , gasthuizen , weeshuizen en andere geoorloofde gemeenschappen of gestichten mogen , uit kracht van een testament
Beene onroerende goederen verkrijgen , of uit dezelve eenig
voordeel. genieten .„ dan na daartoe bekomen uitdrukkelijk consent
van den Koning.
Art. 1338. Donatien van onroerende goederen, of van daaruit
voortkomende voordeelen, mogen niet gedaan worden ten behoeve
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van steden , dorpen , godsdienst-gemeenschappen , armen-inrigtingen , godshuizen, weeshuizen en andere geoorloofde gemeenschappen of gestichten , dan alleen na bekomene authorisatie
van den Koning.
Note. Art. 3 der wet van den 24 Februarij 1809 bepaalde , dat
bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek zullen zijn afgeschaft het Roomsche regt , mitsgaders alle wetten en ordonnantien , tot het burgerlijk regt betrekking hebbende , en welke
tot nu toe in het Koningrijk, of eenig gedeelte van hetzelve,
in vigueur zijn geweest , hetzij dezelve zijn bekend geweest
onder de benaming van plakkaten , publicatien , ordonnantien ,
landregt , reglementen , keuren , statuten , octrooijen , costumen ,
of onder welke benaming zulks zoude mogen zijn, zonder
dat aan eenige van dezelve , voor het vervolg eenige kracht
van wet zal mogen worden toegekend , tenzij dezelve uitdrukkelijk bij het Wetboek zijn uitgezonderd.
§ V.
BEPALINGEN VAN FRANSCHEN OORSPRONG , SEDERT

1789-1813

U1TGEVAARDIGD.

Decreet der Nationale Vergadering.

2 November 1789.
Houdende :
1 0 . Que tour les biens des ecclesiastiques sont a la disposition
de la nation, a la charge de pourvoir d'une maniêre convenable aux frais du culte , a I'entretien de ses ministres,
et au soulagement des pauvres , sous la surveillance et
d'aprês les instructions des administrateurs des provinces.
2. . Que dans les dispositions a faire pour subvenir a l'entreLien des ministres de la religion, it ne pourra être assure
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a la dotation d'aucune cure, moins de 1200 livres par
annee, non compris le logement et les jardins en dependants.
Nota. Dit decreet heeft de eerste slap gedaan tot onteigening
van de Kerk. De daarbij als beginsel aangenomen nationaalvericlaring der geestelijke goederen is in Limburg, maar niet
in de overige provincien van het tegenwoordig Koningrijk der
Nederlanden toegepast. Bij verschillende opvolgende decreten
werden de onteigening, de verkoop en het beheer van het
Domeinbestuur geregeld , zoowel in betrekking tot die goederen
als ten aanzien van de goederen der geestelijke orders , vereenigingen en corporatien , wier suppressie achtereenvolgende
bij afzonderlijke decreten werd uitgesproken.
Decreet der Nationale rergadering.
l3-19 Februarij 1790.
Houdende :
Art. 1. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaitra
plus de voeux monastiques solemnels de personnes de l'un ni de
l'autre sexe : en consequence , les ordres et congregations rigaliers dans lesquels on fait de pareils voeux sont et demeurent
supprimes en France , sans qu'il puisse en ètre etabli de semblables a l'avenir.
Art. 2. Tous les individus de l'un et l'autre sexe existant
dans les monasteres et maisons religieuses , pourront en sortir
en faisant leur declaration devant la municipalite du lieu , et
it sera incessamment pourvu a leur sort par une pension convenable. II sera indique, des maisons ou seront tenus de se retiree
les religieux qui ne voudrGnt pas profiter de la disposition des
presentes.
Au surplus, it ne sera rien change, quant a present, à regard
des maisons chargees de reducation publique , et des etablissemeats de charite , et ce, jusqu'a ce ait ete pris on parti
sur ces objets.
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Art. 3. Les religieuses pourront rester dans les maisons oil
elles sont aujourd'hui , les exceptant expressement de l'article qui
oblige les religieux de think plusieurs maisons dans une seule.
Nota. De bij dit decreet vastgestelde beginselen zijn achtervolgens
bij latere wetten en decreten in toepassing gebragt.
Niet het doen van geloften werd verboden , maar de burgerlijke regtsgevolgen , welke vroeger, door den Staat, aan het
afleggen van geloften was verbonden , werden ingetrokken i
terwijl de zamenleving der kloosterlingen geoorloofd bleef.
Te dien aanzien zeide de rapporteur (de Heer Treilhard) in
zijn rapport: # Votre commitd a pensd , Messieurs, que vous
" donneriez un grand exemple de sagesse et de justice, lors. que , dans le meme instant ou vous vous abstiendrez d'em ployer rautorite civile pour maintenir reffet des voeux , you s
conserverez cependant rasile du cloitre aux religieux jaloux
# de mourir sous leur regle. C'est pour remplir ce double
# objet que nous vous proposons de laisser k tons les religieux
. une libertd entiere de quitter le cloitre ou de s'y ensevelir.
Sans doute , Messieurs, vous ne refuserez pas h ces maisons
N le droit et le moyen de se regdndrer. .
De wet van 14 October 1790 regelde de geestelifice zamenlevingen in de daartoe aangewezen huizen en bepaalde onder
anderen : . les costumes particuliers de tons les ordres religieux
. demeurent abolis. . Doze bepaling werd door de Nationale
# Vergadering, op den 11 Maart 1791, in voege als volgt
11 verklaard : N qu'en abolissant les costumes particuliers de
tons les ordres religieux, elle a entendu n'abolir quo l'obli” gation de tar se vetir que suivant ces costumes. N Er werd
dan ook. besloten : N Que rAssemblde national° n'avoit point
. entendu priver les religieux et religieuses de la faculte de
ii continuer h porter leur costume , si bon leur semble. w
Ook de seculiere congregatien en de broederschappen werden gesupprimeerd, en wel bij de wet van den 18 Augustus 1792, die bij
besluit van den 7 Fruetidor an V in Belgie werd afgekondigd,
I/
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Wet.
15 Fructidor an IV (1 September 1796.)
Houdende , onder anderen :
Art. I. Les ordr'es et congregations reguliers , monasteres ,
abbayes , prieures , chanoines r6guliers , chanoinesses et generalement toutes les maisons ou dtablissements religieux de l'un
et l'autre sexe , sont supprimes dans les departements tiunis par
la loi du 9 Venderniaire dernier (*) , ainsi que sur l'ancien territoire de la rdpublique.
Art. 20. Sont exceplees des dispositions de la presente loi ,
les maisons de religieuses dont l'institut mtme a pour objet
reducation publique ou le soulagement des malades, et qui , a
cet effet , etaient reellement en dehors des ecoles ou des salles
de malades; lesquelles maisons continueront , comme par le passé,
d'administrer les biens dont elles jouissent. (Zie Wet 5 Frimaire an VI.)
Nota. Deze wet was uitsluitend op de Belgische Departementen

en alzoo op Limburg van toepassing.
De overige bepalingen dezer wet betroffen de goederen en
de personen der gesupprimeerde instellingen.
Wet.
5 Frimaire an VI (25 November 1797.)
Houdende , onder anderen :
Art. 1. Les chapitres seculiers , les benefices simples , les
sag naires et toutes les corporations !agues des deux sexes ,

(*) De wet van 9 Vendemiaire an IV (1 October 1795) vereenigde met Frankrijk
de Oostenrijksche Nederlanden met het prinsdom Liza en Jiollandech Limburg;
als ook het, bij traktaat van 16 Mei 1795 door de Bataafsche Republiek aan
Frankrijk afgestane Staals-Vlaanderen.
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sont supprimés dans les Departements reunis par la loi du 9
Vendemiaire an IV (1 October 1795).
Art. 12. Les maisons religieuses dont I'institut a pour objet
l'education publique on le soulagement des malades, sont supprimees : en consequence Part. 20 de la loi du 15 Fructidor
an IV , en ce qui les concerne , est rapporte. Neanmoins ces
koles et b6pitaux conserveront les biens dont ils jouissent , et
seront administres d'apres les lois existant dans les autres parties
de la republique.
Nota. Deze wet was uitsluitend op de Belgische Departementen
en alzoo ook op Limburg van toepassing.
Toen de woede der revolutie begon te bedaren, werden de
geestelijke vereenigingen eerst oogluikend en vervolgens bij
speciale besluiten en decreten van het Staatsbestuur wederom
toegelaten. (Zie decreet 3 Messidor an XII (22 Junij 1804.)
Onder anderen werd bij een besluit van den 24 Vendemiaire
an XI (16 October 1803) aan de Zusters van Liefde de bevoegdheid verleend om zich wederom aan de dienst der zieken
en het onderwijs der vrouwelijke jeugd toe te wijden.
Een der eerste maatregelen tot herstel der instellingen van
dien aard was vervat in het volgende besluit van den Minister
van Binnenlandsche Zaken van den 1 Nivose an IX (22
December 1800) luidende :
Le Ministre de l'interieur , considerant que les lois des
14 Octobre 1790 en 18 Mut 1792 , en supprimant les corporations , avaient conserve aux membres des etablissements de
charite la faculte de continuer les actes de leur bienfaisance,
et que ce n'est qu'au mepris de ces lois , que ces institutions
ont ete totalement desorganisees ;
Considerant que les secours necessaires aux malades ne
peuvent 'dtre assidiiment administres que par des personnes vouees
par etat au service des hospices, et dirigees par l'enthousiasme
de la charite.
Considerant que, parmi tous les hospices de la republique
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ceux lb, sant administres avec plus de soin , d'intelligence et
d'economie , qui ont rappele dans leur sein les anciens eleve
de cette institution sublime, dont le seul but etait de se former
b. la pratique de tous les actes d'une charite sans bornes ;
. Considerant qu'i1 n'existe plus de cette precieuse association
que quelques individus qui vieillissent , et nous font craindre
l'aneantissement prochain d'une institution dont s'honore
l' humanitë ;
Considerant enfin que les soins et les vertus necessaires
au service des pauvres doivent titre inspires par l'exemple et
enseignes par les lecons d'une pratique journaliere ,
ARReTE :

Art. I. ii La citoyenne Delau , ci-devant superieure des filles
de la charite , est autorisee 1 former des eleves pour le service
des hospices;
Art. II. . La maison hospitaliére des orphelins , rue du
Vieux Colombier,, est raise , h cet effet , b, sa disposition.
Art. III.. Elle s'ajoindra les personnes qu'elle croira utiles
au service de son institution , et elle fera choix des eleves
qu'elle jugera propres h en remplir le but.
Art. IV. . Le gouvernement paiera une pension de fr. 300
pour chacun des eleves dont les parents seront reconnus dans
un etat d'indigence absolue.
Art. V. ii Tous les eleves seront assujettis aux reglements
de discipline interieure de la maison.
Art. VI. ^ Les fonds necessaires pour subvenir aux besoins
de l'institution seront pris sur les depenses generales des
hospices. Its ne pourront pas exceder la somme annuelle de
12,000 fr.

Wet.
18 Germinal an X (8 April 1802.)
Tioudende , onder anderen :
Art. 11. Les archeveques et eveques pourront, avec l'autori-
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sation du gouvernement , etablir dans leurs dioceses des chapitres
cathedraux et des seminaires. Tous autres dtablissements eccldsiastiques sont supprimes.
14trota. De laatste zinsnede van dit artikel had de strekking om
de kloosters , die destijds nog in de Coen kortelings bij Frankrijk
ingelijfde landstreken bestonden als " eablissements ecclesiastiques u op te heffen. Ter uitvoering der wet van 18 Germinal
an X werden dan ook in de vier departementen van den
Linker Rijn-oever gesupprimeerd : " les ordres monastiques, les
" congregations regulieres , les titres et etablissements ecclesi" astiques autres que les eveches , les cures, les chapitres cathedraux etablis ou b, etablir conformement it la loi du 18
Germinal an X. Bij art. 20 van dat decreet werden van
Staatswege huizen aangewezen om te dienen tot verblijfplaatsen
der kloosterlingen , die verkozen er vereenigd in te wonen
u pour y vivre en commun ; — sans toute fois que leur reunion
,, puisse etre consideree comme corporation monastique ou
" comme une continuation de conventualite. "
Art. 11 der wet van 18 Germinal an X had niet ten
doel, om het vormen van geestelijke vereenigingen voor het
vervolg te verbieden. Dit blijkt uit een aantal decreten ,
waarbij sedert het bestaan dier wet , geestelijke congrega.
tien van mannen en vrouwen zijn erkend geworden. Alleen
de gRKENDE geestelijke vereenigingen van vrouwen, die,
sedert 1804-1813 in bet toenmalige Fransche Keizerrijk gevormd waren , telden 12,426 religieusen. Er werden bij de
decreten van 7 Prairial an XII (27 Mei 1804), 2 Germinal
an XIII (23 Maart 1805) en 17 Maart 1808, eenige congregatien van mannen hersteld ; — en bij die van 20 Januarij
1811, 3 Januarij en 17 Maart 1812 en 23 Januarij 1813 ,
sommige mannen-kloosters van de suppressie uitgezonderd.
Blijkens het rapport van den Heer Portalis, Staatsraad, belast
met de Zaken der Eerediensten in Frankrijk, van den 22 Frimaire an XI (13 December 1802), strekkende ter wederlegging
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der door den H. Stoel ingebragte bedenkingen tegen de wet van
18 Germinal an X, werd , onder anderen, verklaard : " Que
" les religieuses ont partout la faculte de se rdunir en commun ,
" ce qui leur facilite les moyens d'existence. La plupart ont
616 autorisees h se vouer h l'instruction publique, et h se
" maager ainsi des ressources honnetes et convenables. #
In een tweede rapport van dien Staats-ambtenaar van den
30 Ventose an XII (21 Maart 1804) , werd die verklaring
herhaald in deze bewoordingen : " Sa Majesti, pour faciliter
N aux religieuses les moyens de subsister plus commod6ment,
" les a autorisees h vivre en commun , sous la condition de
N se conformer aux lois de l'Etat. Celles de ces religieuses
# qui, par leur anCien institut , s'6taient consacras h l'6du# cation publique, ont 6t6 autorisees, quand elles l'ont demande,
N h, remplir le but de leur institution premiere.
Volgens zijn rapport van den 15 Prairial an XIII (1 Junij
1805) , bestonden er destijds zeven onderscheidene hoofdsoorten
van geestelijke vereenigingen van vrouwen. Het meerendeel
dezer hoofdsoorten bevatte verschillende zelfstandige congregatien , die eigen huizen bezaten en een meer of minder groot
aantal leden telden.
Bij het rapport van dienzelfden Staatsman van den 22
September 1803, strekkende ter verdediging der wet van
18 Germinal, an X, waren , in betrekking tot art. 11 Bier
wet, onder anderen de volgende beginselen gestelq: # C'est
N par l'autorite ecclesiastique qu'un ordre religieux existe dans
# l'Eglise ; c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans
N l'Etat. L'autoritd spirituelle peut seule habiliter un ordre,
N une soci6t6 , h admettre des sujets au voeux de religion.
" C'est l' E glise qui donne h une societ6 naissante , cet etre
# spirituel, cette capacit6 canonique , qui la constitue ordre
ff et religion , et it n'y a que l'Eglise qui puisse lui enlever
" l'etre spirituel qu'elle lui a donne; l'ordre une fois approuv6 par l'Eglise ne serait point delruit , quand meme
N tous les Souverains de la terre s'accorderaient ba lui refuser
M
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. l'dtablissement darts leur territoire. Il manquerait de sujets ;
. mais it conserverait la facult6 canonique d'en recevoir ,
l'obstacle cessant. Si un souverain recoit cet ordre dans son
territoire pour y remplir la fin de son institut et pour y
" faire des recrues , l'ordre acquiert Ntablissement Idgal... .....
. 11 rte faut pas confondre le vcsu avec la monasticite ; ces
. deux choses sont essentiellement differentes. Le mu est
^ vraiment d'institution divine, puisqu'il n'est autre chose que
. la promesse faire b, Dieu d'observer les conseils de perfection
recommand6 par l'Evangile ; le vom date consequemment
..d'aussi loin que l'Evangile meme; — la monasticite , au
0 contraire , n'est qu'un moyen , un genre de vie que l'on
. croit devoir choisir pour rendre le chemin de la perfection
. plus sur et plus facile h ceux qui se vouent it des vertus
. au-dessus du commun des hommes. Ce genre de vie que
. constitue la monasticite a des rapports intimes avec la police
. des Etats.0
Burgerlqk Wetboek (code civil).
13 Floreal an XI (3 Mei 1803).
Art. 910. Les dispositions entremvifs ou par testament , au
profit des hospices , des pauvres d'une commune ou d'etablissements d'utilite publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles
seront autorisdes par un arrM du Gouvernement.
Art. 937. Les donations bites au profit d'hospices , des pauvres
d'une commune, ou d'etablissements d'utilitd publique, seront
acceptees par les administrateurs de ces communes on etablissements , apres y avoir ete dAment autorises.
Keizertijk decreet.
3 Messidor an XII (22 Junij 1804).
Iloudende , onder anderen :
Art. 3. Les lois qui s'opposent a l 'admission de tout ordre
23
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religieux dans sequel on se lie par des voeux perpêtuels , continueront d'etre executees selon leur forme et teneur.
Art. 4. Aueune agregation ou association d'hommes ou de
femmes ne pourra se former a l'avenir sous pretexte de religion,
a mains qu'elle Wait ete formellement autorisee par un decret
imperial, sur le vu des statuts et reglements selon lesquels on
se proposerait de vivre dans cette agregation ou association.
Art. 5. Neanmoins les agregations connues sous les noms de
Soeurs de la Charité , de Soeurs Hospitaliires, de Soeurs de
Saint-Thomas, de Soeurs de Saint-Charles et de Soeurs Vatelottes,
continueront d'exister en conformite des arrêtes des 1 .* Nivose
an IX , 24 Vendemiaire an XI , et des decisions des 28 Prairial an
XI en 22 Germinal an XII , a la charge , par les dices agregations , de presenter, sous le Mai de six mois , leurs statuts et
reglements , pour ktre vus et verifies en conseil d'Etat sur le
rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. 6. Nos procureurs-gineraux pal nos cours , et nos
procureurs imperiaux sort tenus de poursuivre ou faire poursuivre, fOtne par vole extraordinaire , suivant l'exigence des
cast les personnes de tout sere qui contreviendront directement
ou indirectement au present dead , qui sera insere ,au Bulletin
des Lois.
Note. De beide eerste artikelen van dit decreet hadden betrekking tot zekere, congregatien, die zich eigentnagtig gevonnd
hadden. Zij werden ontbonden verklaard en de geestelijken
waaruit zij waren zamengesteld , werden gelast zich onder de
regtsmagt van de Bisschoppen to stellen, seder in zijne
diocees.
Door de artikelen 3 en 4 van dit decreet werden de vroegere
bepalingen omtrent de geestelijke orden gewijzigd en het
oprigten van geestelijke vereenigingen van mannen of van vrouwen,
behoudens v6Orafgaande magtiging bij Keizerlijk decreet, als
geoorloofd verklaard.
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Bij de artikelen 291-294 van het code penal werden
nadere bepalingen omtrent de associatien en vereenigingen
vastgesteld , en de ontbinding daarvan bevolen voor het geval,
dat zij, nit meer dan 20 personen zamengesteld zijnde , zich
buiten vOcirafgaande magtiging van bet Gouvernement hadden
gevormd.
Reizerlijk decreet.
17 Maart 1808.
Houdende , onder anderen :
Art. 109. Les Freres des Ecoles Chretiennes seront brevetes
et encourages par le grand-maitre , qui visera leurs statute
interieurs , lee adrnettra au serment, leur prescrira un habit
particulier et fera surveiller leurs ecoles.
Les superieurs de ces congregations pourront &re membres de
l'Universite.
Nota, De broeders der christelijke scholen vormen eene congregatie van seculieren , welke in 1659 , door den gelukzaligen
De la Salle to Reims, is ingesteld, in 1724 bij belle van
Z. H. Pans Benedictus XIII werd goedgekeurd , en bij opene
brieven van Lodewijk XV van den 26 April 1725 een wettig
bestaan heeft verkregen.
In 1792 onderging doze congregatie het lot der overige
toen in Frankrijk gevestigde religieuse instellingen ; maar
hare suppressie duurde slechts tot in 1802, ale wanneer zij in
Frank?* werd teruggeroepen; tersql haar werkkring ij
decreet van den 17 Maart 1808 en opvolgende bepalingen,
betreffende het lager onderwijs , is geregeld geworden.
De laden dezer congregatie doen geene eeuwigdurende
geoften. Zij verbinden zich geen ander onderwijs to geven
dan in de beginselen van de godsdienst en in de wetenschappen tot het lager onderwijs behoorende,
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Keizerlijk decreet.
18 Februarij 1809.
Iloudende , onder anderen :
Art, 1. Les congregations ou maisons hospitaliêres de Femmes,
savoir,, celles dont 'Institution a pour but de desservir les
hospices de notre empire , d'y servir les infirmes , les malades
et les enfants abandonnes, ou de porter aux pauvres des soins,
des secours , des remêdes a domicile, sont placees sous la protection de noire três chêre et honoree mere,
Art. 2. Les statuts de chaque congregation ou maison separee
seront approuves par nous et inseres au Bulletin des Lois, pour
&re reconnus et avoir force d'institution publique.
Art. 3. Tonle congregation d'hospitaliêres dont les statuts
n'auront pas did approuves et publies le 1* Janvier 1810, sera
dissoute.
Art. 4. Le nombre des maisons , le costume et les autres
privileges qu'il est dans noire intention d'accorder aux congregations hospitalieres, seront specifies dans les brevets d'institution.
Art. 5. Toutes les fois que des administrations des hospices
ou des communes voudraient etendre les bienfaits de cette institution aux hOpitaux de leur commune ou arrondissement , les
demandes seront adressees par les prefets a notre ministre des
cultes, qui , de concert avec les superieures des congregations ,
donnera des ordres pour l'etablissement des nouvelles maisons ;
quand cela sera necessaire , noire ministre des cultes soumettra
l'institution des nouvelles maisons a notre approbation.
Nota. De overige 15 artikelen van dit decreet bevatten bepalingen omtrent : 11 les noviciats et vceux ; les revenus , biers
et donations ; la discipline."
De algemeene beginselen , in bovenstaand decreet vervat ,
werden , bij de opvolgende erkenningen van andere dan de
bier bedoelde geestelijke vereeniging, meestal door het
Staatsgezag van toepassing verklaard.
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Deze beginselen waren overwogen in een algemeen kapittel
der afgevaardigde leden van verschillende vereenigingen ,
daartoe , ingevolge decreet van 28 September 1807 , te Parijs
vergaderd geweest.

Keizerlijk decreet,
8 November 1809.
Houdende :
Art. 1. Les lettres patentes du mois de Novembre 1657, concernant les Sceurs hospitalieres de la charite, dites Saint-Vincent
de Paul, avec les lettres d '&ection et les statuts y annexes, soot
confirmees et approuv6es, a l'exception seulement des dispositions
relatives au sup&ieur-general des missions, dont la congregation
a ête supprimee par notre ddcret du 26 Septembre Bernier , et
a la charge, par les dites soeurs, de se conformer au reglement
general du 18 Fevrier Bernier, concernant les maisons hospitalieres, et notamment aux articles concernant l'autorite episcopate
et la disposition des biens.
Art. 2. Les lettres patentes, les lettres d'erections et le r6glement enonces en l'article precedent demeureront annexes au
present decret.
Art. 3. Les soeurs de la charite continueront de porter leurs
costumes actuels, et en general, elles se conformeront, notammeat pour les elections de la superieure generale et des officieres,
aux louables coutumes de leur institut , ainsi qu'il est exprime
dans les Bits statuts dresses par Saint-Vincent de Paul.
Nola. Blj het besluit van 24 Vendemiaire an XI (16 October
1803) was aan de Zusters van Liefde de bevoegdheid toegekend , om zich te wijden aan de dienst der zieken en aan
het onderwijs der vrouwelijke jeugd.
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Keizerlijk deoreet.
26 December 1810.
Houdende, (Hider anderen :
Art. 1. Les maisons dices du Refuge, destinees a ramener aux
bonnes moeurs les flies qui se sont mal conduites, seront, comme
les maisons hospitaliêres de femmes, placees sous la protection
de Madame, noire chêre et auguste mere.
Les statuts de la maison de Paris, joints au present decret ,
sont approuves et reconnus.
Art. 2. Les statuts de chaque maison separee, ou des maisons
qui voudraient etre affilides a celle de Paris, seront approuves
par nous, et inseres au Bulletin des Lois, pour être reconnus et
avoir force d'institution publique, d'aprês un rapport separe.
Art. 3. Toute maison des soeurs du Refuge dont les statute
n'auront pas ete approuves et publies avant le 1 Juillet 1811
sera dissoute.
Art. 4. Les congregations ou maisons du Refuge se conformerout, pour les noviciats et les voeux, ainsi que pour les revenus,
biens et donations, aux dispositions des IP et III. sections du
reglement du 18 Fevrier 1809, concernant les congregations hospitalil.res.
Art. 5. Il sera pourvu aux besoins des maisons actuellement
existantes. Il ne pourra &re tenu, dans les maisons du Refuge,
de pensionnat pour l'education des enfants, s'il n'a ete donne
par nous a eet egard une autorisation speciale, d'aprês l'organisations des etablissements pour reducation des personnes du sexe,
sur lesquels it sera statue suecessivement par nous.
Art. 6. Lorsqu' une commune voudra etablir une maison du
Refuge, la demande en sera transmise par le prefet, avec son
advis, au ministre des cultes , qui soumettra retablissement des
nouvelles maisons a notre approbation.
Nota. De overige 9 artikelen van dit deoreet betreffen de
discipline in de huizen van Refuge.
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Het voorbehoud in art. 5 vervat omtrent het pensionnaat
voor de opvoeding van kinderen , vindt men ook in de
erkennings-decreten van sommige andere congregatien , die,
hoezeer niet bepaaldelijk daarvoor bestemd , zich echter ook
aan de opvoeding van kinderen toevVijdden. Het houden van
pensionnaat word in 1810--1813 veelal slechts voorloopig
toegelaten : H jusqult ce ait dte pourvu par nous au
systeme Vducation des personnes du sexd..
Dit voorbehoud hield verband met het plan des Keizers ,
cm de Huizen van opvoeding voor vrouwen bij een algemeen
decreet to regelen. Dit plan is echter niet tot rijpheid gekomen.
Aileen in betrekking tot de pensionnaten voor jongens , zijn
bij decreet van 15 November 1811 bepalingen gemaakt.
Advies tan den Staatsraad.
25 Maart 1811.
Houdende
obsiderant que le cicret du 18 reVrier 1809 ne concerne
que les hospitalieres ;
Que Particle lit definissant et limitant leers fonctions, elle
ne peuvent en exercer d'autres ;
Que la tenue d'un pensionnat de jeunes lilies est incompatible
avec le service des malades ;
Que Sa Majeste s'est reserve de pourvoir ulterieurement aux
institutions destinees a l'education des femmes ;
EST D' AVIS que le pensionnat etabli chez les Soeurs du Verbs
incarng dolt cesser a la reception du present avis.
Que dans trois IllOiS pour tout Mai ces etablissements
doivent dtre dissous, si dans cet intervalle ils n'ont obtenu l'approbation de statute qui lee destinent exclusivement au service
d'hospitaliêres.
,iota. Dit advies heeft alleen betrekking tot de congregation ,
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die zich aan de dienst der hospitalen gast- of ziekenhuizen
hadden toegewijd. Het betrof geenszins die congregatien ,
welke ten doel hadden de opvoeding van het vrouwelijk geslacht.
Onder deze laatsten behooren : de Ursulinen en de Visitandinen,
welke weer bijzonder met het houden van pensionnaten belast
zijn. Volgens de latere wetten betreffende het onderwijs in
Frankrijk , wordt er eene bijzondere magtiging tot het oprigten van een pensionnaat vereischt.
In het Koningrijk der Nederlanden warden de verpligtingen
der geestelijke vereenigingen , die zich aan het geven van
onderwijs toewijden , bepaald bij bet besluit van den I Februarij 1824 (Staatsblad n o. 20).
Keizerlijk decreet.
12 November 1811.
Houdende :
Art. 1. Les statuts des Soeurs de Charlie (tiles Norbertines,
etablies a Oosterhout, arrondissement de Breda , departement
des Deux-Nethes , lesquels demeureront annexes au present
decret sont approuves et reconnus.
Art. 2. Les, membres de La dite congregation co.ntinueront de
porter leur costume actuel , et jouiront de tous les privileges
par nous accord& aux congregations hospitaliêres , en se conformant aux reglements generaux concernant ces congregations.
Nota. Door dit decreet werd het nonnenklooster van Oosterhout,
hetwelk reeds in 1637 van de suppressie was uitgezonderd,
in zijnen regtstoestand bevestigd. (Zie Koninklijk besluit van
84.)
12 Junij 1824,
Keizerlijk decreet.
3 Januarij 1812.
Houdende, onder anderen :
Art. 1. Les corporations de religieux et de religieuses, et
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ordres monastiques, dotes ou mendians, existants dans les Wparie=
ments reunis en vertu des decrets des 24 A pril, 15 Mai, 9
Juillet, 12 Novembre et 13 Decembre 1810 sont et demeurent
supprimes.
Art. 2. Ne sont point compris dans le present decret le
monastêre du Saint-Bernard et du Simplon, les Ursulines de
Iirigues, les Soeurs grises de la Maria de Sion, departement du
Simplon, et les congregations dans lesquelles on ne fait pas de
voeux perpetuels, et dont les individus sont uniquement consacres
par leur institution soit a soigner les malades, soil au service
de l'instruction publique. II sera statue a leur egard par des
decrets speciaux.
Art. 3. Les dispositions de notre decret du 14 Novembre 1811
portant suppression de toutes les corporations religieuses dans
le departement de la Lippe, recevront leur application dans ces
departements.

Nota. Dit decreet is bepaaldelijk van toepassing op de Hollandsche Departementen, die bij de decreten van 24 April
en 9 Julij 1810 met Frankrijk vereenigd zijn geworden.
Ten gevolge van het 1 . artikel van het decreet van 3
Januarij 1812 , zijn de mannen-kloosters te Sint Agatha,
Boxmeer , Megen , Uden en Yelp , mitsgaders de vrouwenkloosters te Boxmeer , Deursen, liaren , Iluissen , Megen en
Uden opgeheven en de daaraan behoorende goederen met
, het Domein vereenigd. Dit een en ander geschiedde op den
voet van het decreet van den 14 November 1811, in artikel
3 van dat van 3 Januarij 1812 vermeld.
De nadere bepalingen , welke , volgens het laatste lid van
art. 2 van het decreet van 3 Januarij 1812, in betrekking tot
de, volgens dat artikel in stand gebleven congregatien , zouden worden vastgesteld, zijn niet uitgevaardigd. (Zie het
Decreet van 23 Januarij 1813 en de KoninklUke besluiten
van den 9 Maart en 11 Mei 1818, n°. 12 en 16.)
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Keizerlijk decreet.
23 Januarij 1813.
lloudende , order anderen :
Art. 1. Dans le departement de la Lippe, it sera provisoirement
sursis a l'execution des dispositions de noire decret du 14 Novembre 1811, a regard des congregations d'hommes et de femmes
dans lesquelles on ne faisait pas de voeux perpetuels , et dont
les individus etaient uniquement consacres, par leur institution,
soit a soigner les malades , soil au service de l'instruction publique.
Art. 2. Notre ministre des finances, dans le Mai de six mois,
nous fera un rapport sur cellos de ces corporations en faveur
desquelles it y aurait lieu a prononcer une exception.
Art. 9. Continueront a tre executees toutes les autres dispositions de nos decrets des 14 Novembre 1811 en 3 Janvier 1812.
Nota. De overige artikelen van dat decreet hadden betrekking

tot de pensioenen der gesupprimeerde kloosterlingen.
Door het bepaalde bij art. 1 werd de, bij het decreet van
14 November 1811, uitgesproken suppressie, ten aanzien van
de daarbij bedoelde geestelijke vereenigingen van mannen en
vrouwen in het departement van de Lippe, geschorst en vol
gens art. 2 zoude nader worden beslist , welke van die vereenigingen voortdurend in stand zouden blijven.
Deze beslissing is tijdens het Fransch Keizerlijk bestuur
in genoemd Departement niet gevolgd, zoodat de daarbij betrokken vereenigingen , even ale die , welke bij art. 2 van
het decreet van 3 Januarij 1812 van de suppressie uitgezonderd waren, haren vroegeren regtstoestand hebben behouden.
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§ VI.
BEPAUNGEN , DOOR HET NEDERLANDSCHE STAATSGEZAG , SEDER1

1814 EN VERVOLGENS UITGEVAARDIGD.
Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden.
29 Maart 1814.
Houdende , onder anderen
Art. 134. Aan alle bestaande godsdiensten wordt gelijke bescherming verleend ; de belijders van dezelve genieten dezelfde
burgerlijke voorregten....
Art. 135. Alle openbare uitoefening van godsdienst wordt toegelaten , voor zoo verre dezelve Diet kan gerekend worden
eenige stoornis aan de publieke orde en rust te zullen toebrengen.
Art. 139. Onverminderd bet regt en de gehoudenis van den
Souvereinen Vorst, om zoodanig toezigt over alle de godsdienstige gezindheden nit te oefenen , als voor de belangen van
den Staat dienstig zal bevonden worden, heeft dezelve boven dien in het bijzonder het regt van inzage en beschikking omtrent
de inrigtingen van die gezindhedeu , welke, volgens een der
voorgaande artikelen (136-138), eenige betaling of toelage uit
's Lands kas genieten. (Zie Grondwet 24 Augustus 1815.)
Nota. Tot wegneming voor zooveel mogelijk van bedenkingen,
welke 14 kerkelijke gemeenten of leeraren mogten zijn ontstaan over de strekking van art. 139 der bovengemelde
Grondwet, werd bij besluit vau den Souvereinen Vorst,
gedagteekend 16 Mei 1814 , n'. 108 , verklaard : . dat het
,, meer bijzonder regt, bij het tweede gedeelte van het 1396
artikel der Grondwet, aan Ons toegekend , omtrent ge. zindheden , welke eenige betaling of toelage uit 's lands kas
. genieten, geen ander kan zijn , dan hetwelk met die be-r
. taling in verband staat , en dat WO Ons daardoor alleenlijk
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• bevoegd achten tot beschikkingen van eenen ,finaneielen aard,
. en geenszins , om op grond van genoten wordende betalingen
^uit 's lands kas , eenige ander° inzage op de godsdienst. oefening en kerkgebruiken van eenige gezindheid to hebben , dan , naar den aard der take en de stellige voor.
^sehriften van art. 135 en het eerste gedeelte van art. 139, aan
. het Gouvernement toekomen ; veel minder om op de gods. dienstleer,, welke volgens art. 134 geheel vrij wordt ge. laten , eenigen invloed uit to oefenen..
Besluit van den Souvereinen Vorst..
2 September 1814, uo. 50.
Luidende als volgt :
Disponerende op de rekeste waarbij S. W. Gielen en verdere
admodiateurs der kloostergoederen van St. Agatha, in den lande
van Cuik, zich noemende Prior en Kanunniken des H. Kruises,
verzocht hebben van de betaling der admodiatie-penningen te
worden ontheven en voormelde goederen voortaan in vrijen en
rustigen eigendom te bezitten.
Gezien het rapport van den 29 Augustus 1814, n o. 13, aan
Ons ingediend door het Departement van Binnentandsche Zaken,
betrekkelijk tot den tegenwoordigen stag zoowel van het klooster
St. Agatha als van de verdere insgelijks gesupprimeerde kloosters te Velp, Deursen, Megen, Uden, Boxmeer en liaren.
Hebben goedgevonden en verstaan , to dien aanzien vast te
stellen de navolgende bepalingen :
1.. alle de voormelde door het vorig Gouvernement gesupprimeerde kloosters zijn en blijven vernietigd en de vereeniging van de aan dezelve toebehoorende goederen met
de Domeinen van den Staat wordt gehandhaafd ;
2.. aan alle de kloosterlingen zoo . geestelijken als leekerrbroeders en zusters , welke deze gestichten hebben verlaten
of nog zullen verlaten en zich naar hunne respectieve
woonplaatsen begeven , zullen uit 's lands kas de pen-
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sioenen betaald worden door het Fransche Gouvernement voor dezelve vastgesteld ;
3°. voor zooveel na gedaan onderzoek mogt blijken , dat de
voormelde pensioenen onvoldoende mogten zijn om aan
de gemelde kloosterlingen onderhoud te verzorgen, zullen
dezelve door Ons in redelijkheid worden verhoogd , op
de voordragt door Onzen Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken aan Ons deswege te doen ;
4°. aan alle zoodanige der gesupprimeerde kloosterlingen,
welke zich thans weder in de respectieve gestichten gevestigd hebben, en in plaats van het genot der gedachte
pensioenen verlangen vrijheid te hebben, om dezelve te
blijven bewonen , zal zuiks worden vergund , immers
provisioneel en behoudens Onze nadere dispositie in het
vervolg ;
5°. de Gouverneur der provincie zal door daartoe expresselijk
gelaste commissarissen van dit Ons besluit aan elk der
kloosterlingen, welke zich thans in die gestichten bevinden , personeel doen kennis geven , en van dezelve de
verklaringen ontvangen of zij , onder de gestelde voorwaarden van het pensioen verkiezen te jouisseren , dan
wel of zij, daarvan afstand doende, in de kloosters verlangen te blijven ;
6°. er zullen naauwkeurige staten worden geformeerd van
alle de kloosterlingen met bijvoeging van hunne namen ,
ouderdom , geboorteplaats , qualiteiten en den tijd, wanneer zij in het klooster zijn aangenomen ; alsmede van
het antwoord door hen op de voormelde aanvragen
gegeven ;
7°. bij het opmaken dezer staten zal bijzonder moeten geconstateerd worden , dat de daarop vermelde personen inderdaad behooren tot de kloosterlingen , die zich ten tijde
der suppressie in de gestichten bevonden ;
8°. aan de kloosterlingen , die zich in gemelde respectieve
kloosters zullen blijven ophouden , zal door den Gouver-
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neur der provincie het geheele klooster, of wel zoodanig
gedeelte als voor derzelver getal en behoefte voldoende
mogt worden geacht, ter bewoning worden gelaten;
9°, aan dezelve zal ten strengste verboden zijn eenige
nieuwelingen aan te nemen op poene van dadelijk verpligt te zullen worden het klooster te verlaten , hetwelk
aisdan onmiddelijk en zonder eenige commiseratie zal
worden gesloten.
10°. de Gouverneur der provincie is op zijne verantwoordelijkheid gelast voor de nakoming dezer bepaling zorg te
dragen ; zullende hij ter verzekering derzelve alle zoodanige maatregeleu en voorzorgen kunnen bewerkstelligen ,
als hij zal oordeelen te behooren , zoo door het inspecteren of doen inspecteren der kloosters en het vorderen
van staten en attesten de vita, als anderzins ;
11°. 's jaarlijks zal aan het Departewent van Binnenlandsche
Zaken eenc naauwkeurige en behoorlijk geattesteerde
opgave geschieden van alle veranderingen in de Staten
sub n o. 6 vermeld, door vertrek of overlijden der kloosterlingen te wege gebragt , en zal de Gouverneur daar
zoodanige aanmerkingen en voorslagen bilvoegen als hem
dienstig sullen voorkomen ;
12°. degenen der boven omschreven personen , die eenige der
gewezen klooster-goederen in pacht of admodiatie hebben
of verder verlangen mogten , zullen daartoe geenszins als
corporatie , maar als individan worden toegelaten , en
dien onverminderd de vrijheid hebben , om , wits zij zich
uit het klooster verwijderen , aanspraak te waken op het
effect der bepalingen omtrent de pensionnering sub n°. 2
en 3 vermeld.
En zullen afschriften van dit besluit gezonden worden aan
Onzen Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken en
aan den Hoofd-administrateur der Domeinen , ten einde voor
deszelfs uitvoering zorg te dragen , ieder voor zooveel hem
aangaat. (Zie Besluit 8 Februarij 1815, a°. 38.)
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Nota. Het verbod. in het 9. lid van dit besluit vervat , is opgeheven bij het besluit van den 28°° November 1840, n°. 16.

Besluit van den Souvereinen Vorst.
8 Februarij 1815, fr. 38.
Luidende , alsIvolgt :
Gehoord het rapport van Onzen Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken van den 4 dezer, n°. 38, ten gevolge der
berigten door denzelven ingenomen, overeenkomstig Ons besluit
van den 2.. September 11., n°. 50, waarbij is bevestigd de suppressie der kloosters van Megen, Deursen, ilaren, Uden, Veil),
Boxmeer en St. Agatha.
In aanmerking genomen :
dat wij bij het vierde artikel van hetzelve besluit aan de gesupprimeerde geestelijken der genoemde gestichten , welke zich
weder in dezelve gevestigd hadden , vrijheid verleenende om
daarin provisioneel en tot nadere dispositie te verblijven, in geenen
deele daardoor hebben kunnen bedoelen , hun aanwezen als
geestelijke corporatie te erkennen of toe te laten ; maar alleen tot
wederopzeggings toe hebben willen gedoogen derzelver zamenwoning in het gewezen kloostergebouw als particuliere personen, welke zich verlangden bij elkander op te houden ;
dat dit verlof zich dan ook alleen kan uitstrekken tot die,
welke werkelijk leden dezer kloosters waren ten tijde der suppressie, en die vervolgens daarin voor den datum van Ons voorschreven besluit zijn teruggekeerd en verlangen te blilven ,
dat al verder aan dezelven geene laden kunnen warden veroorloofd, welke derzelver aanwezen als geestelijken, een eigentlijk
klooster uitmakende , zouden kunnen doen onderstellen; en
vooral niet het aannemen van nieuwelingen, het admitteren van
profession of het toelaten van andere geestelijken ;
dan dat Wij van den anderen kant willen voortgaan zorg te
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dragen voor zoodanigen dezer personen, welke alsnog deze zamenwoning binnen een te bepalen tijd zutlen verlaten ,
Hebben goedgevonden en verstaan : met inhaesie van het gestatueerde bij Ons besluit van den 2 ... September 11., n°. 50, vast
te stellen, de navolgende bepalingen :
P. Aan de gesupprimeerde kloosterlingen, welker namen ge plaatst zijn op de door Onzen Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaken overlegde staten sub n°. 1-10,
wordt op derzelver verzoek provisioneel en tot weder opzeggens toe, veroorloofd, om als particuliere personen hun
verblijf te houden in de gebouwen der gewezen kloosters,
door hen thans bewoond, en op dezelfde staten vermeld.
2°. Alle andere personen buiten de genoemden en in 't bijzonder zij , die zich onder den naam van nieuwelingen
thans in dezelve bevinden , zullen voor of uiterlijk op
den 21 Februarij aanstaande het gewezen kloostergebouw
moeten ruimen , en naar hunne tespectieve geboorte- of
woonplaatsen terugkeeren , zullende bij gelm eke van lien,
het bovenvermeld door Ons verleend verlof dadelijk worden
gehouden voor vervallen en alle de betrokken geestelijken
onmiddelijk het gebouw moeten verlaten , hetwelk vervolgens zal worden gesteld ter dispositie van den HoofdAdministrateur der Dometnen.
3°. Onder dezelfde poenaliteit is verboden het admitteren van
profession en alle laden, welke met het besluit van suppressie strijden zouden, mitsgaders het opnemen van eenige
nieuwelingen, of andere personen, hoe ook genaamd en
onder welk voorwendsel, zelfs niet de zoodanigen, die zich
voorheen in het klooster hebben bevonden, maar daarin
thans nog niet teruggekeerd , en uit then hoofde op de
lijsten ook niet vermeld zijn.
4°: Daar de voortdurende zamenwoning der gesupprimeerde
kloosterlingen alleen een gevolg kan zijn der voortduring
van derzelver verkiezing, hlijft het aan elk hunner steeds
vrij en onverlet, om het kloostergebouw ten alien tijde
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te verlaten; zullende aan hen, welke zulks nog gedurende
den loop dezes jaars 1815 mogten verkiezen, op daartoe
door hen te doen aanzoek , billijke pensioenen worden
toegestaan.
5.. De Gouverneur der provincie Braband zal deze nadere
bepalingen, ten spoedigste, legaal doen brengen ter kennis
der bedoelde gesupprimeerde kloosterlingen en van elk
hunner,, en is op zijne personele verantwoordelijkheid
gelast dezelve ten stipste te doen executeren en vooral
zonder eenige consideratie of vertraging te zorgen voor
de uitvoering van het 2 e en 3• lid derzelve.
En zal een afschrift dezes gezonden worden aan Onzen
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken , ten einde
voor de uitvoering zorg te dragen.
Nota. Dit besluit is gewijzigd bij dat van den 28 November
1840 , n°. 16 , voor zoo veel het aannemen van nieuwelingen
in de zamenwoning der gesupprimeerde kloosterlingen betreft.
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden.
24 Augustus 1815.
Houdende , onder anderen :
Art. 188. De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen,
wordt aan elk gewaarborgd.
Art. 189. Aan alle godsdienstige gezindheden in het Koningrijk
bestaande , wordt gelijke bescherming verleend.
Art. 191. Geene openbare oefening van godsdienst kan worden
belemmerd , dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen storen.
Art. 194. De Koning zorgt, dat geene godsdienst gestoord
worde in de vrijheid van uitoefening , die de Grondwet
waarborgt.
Hij zorgt (evens , dat alle godsdienstige gezindheden zich
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houden binnen de paten van gehootzaamheid aan tie wetten
van den Staat. (Zie Grondwet 3 November 1848.)
Nota. Ter verklaring dezer grondwettige bepalingen heeft
Koning WILLEM II, bij Kabinetsorde van den 30 Junij 1842,
no. 12, den Minister van Staat, belast met de Generale
directie voor de Zaken der Hetvormde Eeredienst enz. onder
anderen gemagtigd, om bekend to Maken , gelijk door dien
Minister, bij zijne beschikking van den 1 Julij daaraanvolgende , is gedaan
dat het, noch met de bepalingen der Nederlandsche
Grondwet , noch met de bedoeling der Regering sou overeen. komen , dat dezelve sick eenig jus in sacra zoude aanmatigen , nog sells eenig jus circa sacra uitoefenen, buiten
• de bestaande reglementaire verordeningen en de algemeene
bevoegdheid en verpligting der Regering, om to waken
voor de goede orde en de veiligheid van den Staat.

Koninklijk besluit.
8 Maart 181$ , n°. 56.
Houdende , dat er geene termen bestaan om eenige beschikkingen to nemen nopens de geestelijke gestichten der Engetsche ,
Schotsche en Jersche Katholijken in de Zuidelijke provinci4n gevestigd, zoolang deswege , door de belanghebbenden Been aanzoek
gedaan , of bescherming worth ingeroepen , of zoolang het niet
kennelijk is, dat derzelver instellingen nadeelig of met de thans
bestaande orde van zaken strijdig zijn.
Nota. Het Fransch bestuur had die gestichten, in het laatst
der vorige eeuw,, in de algemeene verbeurdverklaring be,
grepen , doch kwam daarop, bij de besluiten van den 19
Fructidor an IX, 3 Messidor an XI en 28 Floreal an XIII
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terug, door al de toen nog niet verkochte goederen dezer
vreemde instellingen aan derzelver bestemming terug to
geven.

Koninklijk besluit.

9 Maar!, 1818', no. 12.
Luidende als volgt :
Gezien en overwogen hebbende de tiagenoemde stukken
1 .. Het rapport van den Directeur Generaal Voor de Zaken
van de Rocimsch liaehOlijke Eeredienst, in dato 30 Julij
1816, geleidende drie tabellen , op welke , naar aan leiding der information van de Gouverneurs van de provincien Noord- en Zuid-Braband , Luik Oost- en WestVlaanderen , Henegouwen, Namen, Antwerpen en Luxemburg, aangewezen zijn de in elk derzelve bestaande geestelijke vereenigingen , welke zich of aan de zorg der
sicken en krankzinnigen , of aan de opvoeding van de
jeugd ; of aan een bespiegelend leven hebben toegewijd;
uitende de Directeur Generaal voornoemd daarbij , na
overleg met de Commissie uit den Raad van State te
Brussel residerende , de meening, dat van de vereenigingen
in deze laatste cathegorie vallende , diegenen moesten
worden ingetrokken en verboden , bij welke het aannemen
van nienwelingen , het atleggen van plegtige geloften ,
en Over het algemeen de vormen van een kloosterlijk
leven in zwang gaan ; terwiji het bestaan van al de
andere geestelijke vereenigingen, na verhoor der respectieve Staten Provinciaal , door Ons zouden behooren te
worden erkend en geregulariseerd;
2°. Een van het vorige gedeeltelijk afwijkende afzonderlijk
advies van den Staatsraad van Gobbelsehroi j , Lid der
geMelde Commissie;
3. . Een nailer rapport van voornoemden Directeur Generaai
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(8 Augustus 1816) , hebbende tot bijlage het ontwerp
eener resolutie over de geestelijke vereenigingen aan de
Staten der belanghebbende provincien te rigten ;
4°. De consideration (31 Januarij 1817) ter voormelde zake
in het midden gebragt , door Onzen Minister van Justitie,
Onzen Commissaris Generaal voor het Onderwijs en de
Kunsten en Wetenschappen en Onzen toenmaligen
Minister van Binnenlandsche Zaken ;
5.. Het nader rapport in dato 8 April 1817, waarbij eenige
der evengemelde consideration door den Directeur Generaal voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
in overeenstemming met de Commissie utt den Raad van
State worden gerescontreerd ;
6o. Het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 31 October 1817 , A 897 , n o. 82, en
7". Het advies van den Raad van State in dato 30 Januarij
11. , n o . 7 ;
En in aanmerking nemende :
Dat niet weinige van de gestichten , welker hoofdbedoeling
de verzorging van lijdenden is , reeds door het Gouvernement
erkend zijn , en aan de overige geenszins de weg is a?gesneden
um eene gelijke erkenning te verwerven ;
Dat omtrent het voortdurend bestaan der vereenigingen , die
zich met de opvoeding der jeugd bezig houden , eerst dan voldoende hepalingen kunnen worden gemaakt, wanneer de regeling
van het openbaar onderwijs in de gedeelten des Rijks, waar
het, tot dus verre is verwaarloosd geweest , meerderen voortgang zal hebben gemaakt;
Dat eene eenvormige regularisatie van al de voormelde gestichten niet dadelijk door het belang van den Staat of door
tie goede orde geboden wordt ;
Dat, met betrekking tot de gestichten , in welke men buiten
eenig doel van algemeen nut , zich aan een afgezonderd en
bespiegelend leven overgeeft , het deswege raadplegen van de
Provinciale Staten', behalve tot zeer ui(eenloopende adviezen ,

477
ook tot allerlei gissingen en ongegronde meeningen aanleiding
zoude geven , welke het beter is voortekomen ;
Dat van de in die gestichten aanwezige personen meer dan
drie vierden Bagijnen zijn , welker bestaan erkend is, en wier
goederen door de godshuizen worden bestuurd ; terwijl het
meerendeel der overigen uit oude lieden be3taat , welke de afschaffing hunner kloosters een zoo ruim aantal jaren hebbende
overleefd , niet zonder schijn van hardigheid in de sedert door
hen aangenomene en tot gewoonte gewordene wijze van bestaan
zouden kunnen worden gestoord of ontrust ;
Hebben goedgevonden en verstaan, met terzijde stelling van
de algemeene maatregelen , welke in eenige der hoven omschrevene rapporten aan Ons zijn voorgedragen , te bepalen :
Dat op bestaande geestelijke vereenigingen , bij voortduring
een wakend oog zal worden gehouden; blijvende de Gouverneurs
der provincien , alwaar zoodanige vereenigingen aanwezig zijn,
inzonderheid verpligt om toe te zien, dat er in dezelven niets
plaats vinde , dat strijdig zij met de wetten of, voor zooverre
zij van 's Landswege zijn erkend geworden, met de voorwaarde
van die erkenning ; en
Dat alle misbruiken in het aannemen van nieuwelingen en
het doen van geloften door minderjarigen , of voorgekomen
worden , of te keer gegaan; en dat het Departement voor de
Zaken van de R. K. Eeredienst, bij den alloop van elk jaar, te
beginnen met December 1818, verslag ontvange van al het
wetenswaardige dat, ten aanzien van dit een en ander,, voorgevallen is, en naauwkeurige opgave van de voortgaande vermindering in getal van die voormalige kloosterlingen, welke
verkozen hebben in hunne oude en schuldelooze gewoonte te
volharden en, op hunne geringe middelen, gezamenlijk te wonen.
De uitvoering van het vorenstaande wordt opgedragen aan
den Directeur-Generaal voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst, en zal voorts de tegenwoordige resolutie, kopijelijk
worden medegedeeld aan den Raad van State, aan de Commissie
uit denzelven Raad te Brussel residerende en aan de Departe-
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menten van Justine, van Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, tot derzelver informatie. (Zie
Besluit 11 Mei 1818, n°. 16.)

Koninklijk besluit.

11 Mei 1818 , no. 16.
Luidende als volgt :
Disponpende op de aanvrage door den Directeur Generaal
voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, bij zijn
rapport van den 29 Maart 11. aan Ons gedaan , om eenige ophelderingen ten aanzien van het regt verstaan van Ons besluit van den 9 bevorens , n°. 12 , betrekkelijk de bestaande
geestelijke vereenigingen, welke zich Of aan de zorg der zieken
en krankzinnigen , Of aan de opvoeding der jeugd , Of aan een
bespiegelend leven hebben toegewijd.
Gezien het advies van den Raad van State van den 20 April 11.,
n°. 7, tevens gelet op het adres van den Aartsbisschop van
Mechelen van 4 December 1817, betrekkelijk het herstel van
eenige geestelijke corporation , en op de rapporten daarop uitgebragt door den Directeur Generaal voor de Zaken van de
Roomsch Katholijke Eeredienst in dato 17 Februarij 11. sub. n°.
1976 , en door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en voor
het Publiek Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Kolonien
in dato 20 April 11., A. n°. 1254/24 ;
Hebben goedgevonden en verstaan : aan den Directeur Generaal
voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst te kennen
le geven , dat het Onze intentie niet geweest is , om eenige van
de bestaande geestelijke vereenigingen te doen uiteengaan, zoolang
er geene redenen van gewigt zullen aanwezig zijn , die derzelver ontbinding mogten noodzakelijk makes; — dat Wij daarom,
bij Ons besluit van den 9 Maart 11. , n°. 12, bepaald hebben ,
dat op de vereenigingen bij voortduring een wakend oog zoude
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worden gehouden en toegezien dat er in dezelve niets plaats
vinde , dat strijdig zij met de wetten of , voor zoo verre zij van
's lands wege zijn erkend geworden , met de voorwaarden dier
erkenning; dat uit deze opgegevene algemeene regelen nopens
den aard van dit toezigt volgt dat hetzelve toepasselijk moet
worden gemaakt op alle laden , welke, ofschoon daarbij niet
speciaal opgenoemd , aanloopen tegen de bestaande wetten of
verordeningen en het belang der Maatschappij ; dat mitsdien
nit de toelating van het provisioneel bijeenblijven van de nog
overige gedeelten van eenige vereenigingen , welke enkel een
bespiegelend leven ten duel hebben, zooals te voren in de kloosters plaats had , niet moet worden afgeleid , dat dezelve , door
het aannemen van nieuwelingen en het doen afleggen door dezelve van plegtige en eeuwigdurende geloften , zich bij voortduring zouden =wen in stand houden en vestigen ; maar dat
integendeel , naar aanleiding van Ons opgemeld besluit , daartegen behoort te worden gewaakt als zijnde zulks strijdig met
de bestaande wetten, en ook daarom, bij dat besluit, eene jaarlijksche opgave wordt verlangd van de voortgaande verminde
ring , welke het getal van die voormalige kloosterlingen (door
overlijden of anderzins) zal ondergaan ; — wordende hier nog,
ten overvloede , aangemerkt , dat de in dat besluit gebezigde
woorden «misbruiken in het aannemen van nieuwelingen en
«het doen van geloften door minderjarigen », geacht moeten
worden meer bijzonderlijk van toepassing te zijn op de vereenigingen , welker hoofdbedoeling de verzorging van lijdenden is ,
en dat zij dus geenszins strekken kunnen om de verlenging of
vernieuwing der genootschappen aan een bespiegelend !even
toegewijd , te verzekeren ; en eindelijk dat ook behoort te worden
toegezien dat geene dier vereenigingen zich onttrekken aan de
jurisdictie der Bisschoppen of andere Kerkvoogden , om zich te
stellen onder de orders van een vreemd geestelijken Generaal ; —
terwijl hij Directeur Generaal zich met den Aartsbisschop van
Mechelen behoort te verstaan , ten einde deze de noodige maatregelen neme orn te zorgen, dat de yereeniging der zoogenaamde
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Carmelieten te Brussel zich te dien opzigte naar de bestaande
wetten en verordeningen gedrage.
De Directeur Generaal voor de Zaken der Roomsch Katho lijke Eeredienst is belast met de uitvoering dezes en tevens om,
naar aanleiding van dit en van Ons vroeger besluit van den 9
Maart 11., n .. 12, de aanvrage van den Aartsbisschop van Mechelen
van den 4 December 1817 te beantwoorden ; zullende wijders
afschrift dezes worden gezonden aan den Raad van State, aan
de Commissie uit denzelfden Raad te Brussel residerende , en
aan de Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken en
voor het Publiek Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de
Kolonien tot derzelver informatie.
Nola. Bij Koninklijk rescript van 8 Mei 1825, no. 84 bis , werd
nader verklaard , dat het Zijner Majesteits intentie is, dat
de niet erkende geestelijke vereenigingen voorloopig worden
getolereerd en dat mitsdien de bestaande , doch nog niet
erkende instellingen van dien aard , Diet worden bemoeijelijkt.
Koninklijk besluit.
9 Augustus 1819, tr. 10.
Waarbij het verzoek van den Prior en Conventualen van het
voormalige klooster van St. Agatha, om als eene nimmer gesupprimeerde corporatie te worden beschouwd , of antlers dat
met hen een nieuw admodiatie-contract voor den tijd van twaalf
jaren tot eene verminderde som van f 1200 moge worden aangegaan , en eindelijk om remissie te mogen erlangen van den
admodiatie-prijs over het jaar 1815 of 1816, wordt gewezen van
de hand. Dien onverminderd wordt de Staatsraad , DirecteurGeneraal der in- en uitgaande regten en indirecte belastingen
gemagtigd , om met de genoemde Prior en Conventualen een
nieuw admodiatie-contract tegen den ouden prijs van f 1700
jaarlijks te doen aangaan, hetwelk gerekend zal worden in-
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gegaan te zijn met den 1 Januarij 1814, tijdstip , waarop bun
vorig admodiatie-contract is geeindigd, en zulks voor een termijn
van twaalf jaren, zoodanig nogtans , dat bet nieuwe contract
voor de eerste zes jaren volkomen verbindend zijn zal voor de
wederzikische contractanten, doch dat hetzelve verder van drie
tot drie jaren van beide zijden zal kunnen worden opgezegd ,
mits de opzegging zes maanden te voren geschiede, en wijders
onder voorwaarden :
1°. dat de requestranten al het achterstallige, door hen te
dezer zake verschuldigd, zullen aanzuiveren in acht termijnen van drie tot drie maanden , waarvan de eerste
verschijnen zal den 1 October 1819;
20 . dat hun regt uit het admodiatie-contract zullende voortspruiten wel van den eenen op den anderen van hen en
dus onderling , edoch aan niemand anders zal mogen
worden overgedragen , noch kunnen overgaan zonder
's Konings voorloopige bijzondere toestemming ; en
30• dat zij alleen , bij uitsluiting als admodiateurs, het regt
hebben tot het bewonen van het kloostergebouw ; doch
dat zij niemand als broeder of onder eenigen anderen
soortgelijken titel tot medebewoning zullen mogen opnemen. (Zie Besluiten 28 November 1840, no . 16 en 10
Augustus 1841, n°. 44.)
Nail. Omtrent den vroegeren regtstoestand van bet klooster

van St. Agatha vindt men bijzonderheden in het Vonnis van de
Arrondissements-regtbank te Roermond van den 30 September 1852, vermeld op bladz. 232-237 van den Tienden
Jaargang van dit Ifandboekje.
Koninklijk besluit.

25 Januarij 1822 , n o . 83.
Luidende :
Op een adres van de Trappisten , te Westtnalle , provincie
Antwerpen , verzoekende Onze goedkeuring op derzelver statutes;
24
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Gezien het rapport van den Directeur Generaal voor de Zaken
van de Roomsch Katholijke Eeredienst, gezamenlijk uitgebragt
met de Commissie uit den Raad van State voor de Zaken van
die Eeredienst, van den 9 Mei 1821 , n°. 5700 ;
Gelet op het rapport van Onzen Minister voor het Publiek
Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien van den 30
Augustus 11. , no. 637 ;
Gezien het rekwest van A. van Kerckhove , daarbij namens
tie leden der bovengemelde associatie , eene gunstige dispositie
verzoekende op het door hen ingediend en hiervoren gemeld
adres ;
Gezien het rapport van den voormelden Directeur Generaal ,
van den 11 October 11., n°. 5700;
Den Raad van State gehoord
Gezien het rapport van meergenoemden Directeur. Generaal ,
van den 16 dezer, no. 5700 , ten geleide van eene aan hem ,
door den Aartsbisschop van Mechelen geadresseerde missive ,
strekkende om spoedige beslissing op het door de Trappisten
van Westmalle gedane en ten deze bedoelde verzoek ;
Gelet op bet nailer rapport van Onzen Minister voor het
Publiek Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Kolonien ,
van den 22 dezer, n°. 50 ;
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1.
De statuten der Trappisten, to Westmalle , provincie Antwerpen , worden goedgekeurd en bekrachtigd , in Bier voege
als dezelve aan dit besluit zijn gehecht.
Art. 2.
Behalve de verordeningen op soortgelijke gestichten , worden
hijzonderlijk de Algemeene bepalingen , welke voorkomen in het
decreet van den 18 Februarij 1809 , rakende de Gasthuiszusters
(zooveel de aard der zaak toelaat) op de Trappisten toepasselijk
verklaard.
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Art. 3.
Zander Onze voorafgaande goedkeuring, zullen vaste goederen
evenmin door hen molten worden aangekocht , als dezelve ten
gevolge van ertlating of donatie mogen verkregen worden.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan den Directeur
Generaal voor de Zaken van de R. K. Eeredienst ten fine van
executie , mitsgaders aan Onzen Minister voor het Publiek
Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Koloniert aari de
Commissie uit den Raad van State voor de Zaken van de B.
K. Eeredienst, aan den Raad van State en aan de adressanten ,
respectiveliik tot informatie.
2Vota. Ingevolge art, 4 van het decreet van den 3 Messidor
an XII was de Koning bevoegd aan geestelijke vereenigingen,
zoo wel van mannen als van vrouwen, een wettig bestaan to
verleenen.
net Nederlandsch gouvernement beeft van die bevoegdheld, ten aanzien van geestelijke vereenigingen van vrouwen
in mime mate gebruik gemaakt ; loch met opzigt tot geestelijke vereenigingen van mannen, is dit zeer spaarzaam goschied. Het hier medegedeelde besluit is het eenigste van
lien card, hetwelk seders 1815-1830 wordt aangetroffen.
Na bet jaar 1830 is de geestelijke vereeniging der Redemp.
toristen to Wittem in Limburg, bij Koninklijk besluit van
den 28 November 1840 , n o . 15 , erkend.
oninklzj besluit.
4 Mei 1823 n'. 244.
Waarbij als beginsel wordt aangenomen, dat een plaatselijk
bestuur onbevoegd is, om reglementen voor to schrijven aan
geautoriseerde geestelijke vereenigingen, als moetende deze stellingen zich alleen gedragen naar de, door het Gou ternement,
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goedgekeurde statuten en overeenkomstig de wetten en verordeningen van het Staatsbestuur.
Koninklijk besluit.
I Februarij 1824, (Staatsblad n°. 20).

Luidende :
Overwegende dat de wetten en reglementen op het openbaar
onderwijs van toepassing zijn op de vereenigingen, welke zich
toewijden aan het geven van onderwijs.
Op de voordragt van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien, van den 15 Au.
gustus 1823, n°. 618;
Gezien het rapport van den Directeur Generaal voor de Zaken
van de Roornsch Katholijke Eeredienst , van den 3 September
daaraanvolgende, no. 8634 ;
Den Raad van State gehoord ;
Gezien het nailer rapport van Onzen voornoemden Minister ,
van den 28 Januarij 11., n°. 46/74;
Hebben besloten en besluiten :
Art. I. Het besluit van den 25 Julij 1822 (Staatsblad n. . 19),
houdende strafbepalingen tegen hen, die zonder bevoegdheid
lager onderwijs geven, is toepasselijk op alle, hetzij wereldlijke,
hetzij geestelijke vereenigingen, dewelke zich, geheel of ten
deele, wijden aan bet geven van onderwijs.
Art. 2. Niemand zal tot lid eener zoodanige vereeniging kunnen
aangenomen , of er tot het afieggen van de tijdelijke geloften
kunnen toegelaten worden, dan die voorzien is van de akte van
toelating bij § I van het 3 artikel van (tat besluit vermeld.
Art. 3. De akte van aanneming, of de akte van de af1egging
van geloften zal worden aangemerkt als de akte van aanstelling,
waarvan is gewag gemaakt in den § 2 van het 3 artikel van
opgemeld besluit.
Art. 4. De bepalingen , vervat in de twee laatst voorgaande
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artikelen, zijn niet toepasselijk op die leden der vereenigingen,
welke zich bestemmen voor de huishouding, of ook tot andere
werkzaamheden , voortvloeijende uit den aard der stichting en
uit de statuten, en die (evens in de akte van aanneming zullen
beloven, dat zij zich met het geven van onderwijs niet inlaten,
noch daaraan een werkelijk aandeel zullen nemen, dan na voorloopige toestemming van den schoolopziener of de verkrijging,
bij de provinciale commissie of jury van onderwijs, eener akte
van algemeene toelating.
Art. 5. Afschriften der akte van aanneming zullen, door de
zorg van de overste der vereeniging, worden gezonden aan het
Provinciaal bestuur en aan den schoolopziener van het district ,
of aan de tijdelijke jury voor het middelbaar en lager Onderwijs.
Onze Ministers van Justitie en voor het Publieke onderwijs,
de Nationale Nijverheid en de Kolonien zijn belast met de nitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Directeur Generaal
voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, alsmede
aan den Raad van State medegedeeld en in het Staatsblad gedrukt zal worden,
Nota. Dit besluit is, bij de invoering der wet van den 13 Augustus
1857 (Staatsblad no. 103) , afgeschaft. De bepalingen in die
wet, omtrent het bijzonder onderwijs, vervat, zijn thans op
de leden der geestelijke vereenigingen, welke zich aan het
geven van lager onderwijs toewijden toepasselijk.
Koninklijk besluit.
12 Junij 1824 , n o. 84.
Luidende :
Op het rapport van den Directeur Generaal voor de Zaken
van de R. K. Eeredienst van den 25 September 1823, n°. 7458.
Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, Onderwijs en Waterstaat van den 8 Mei jl, , n°. 132 ;
Den Raad van State gehoord (advies 4 dezer n°. 8) ;
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Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen :
1.. dat bet thans bestaande getal leden in de na te meldene
bereids geautoriseerde geestelijke vereenigingen binnen
de onderscheidene mede hierna genoemde provincien , zal
worden beschouwd, als het maximum der personen, welke
in die vereenigingen , de novicen daaronder begrepen ,
als leden zullen molten worden opgenomen ; wordende
derhalve dit maximum vasigesteld als volgt :
(NB. Hier volgen de bedoelde vereenigingen, gevestigd in
de provincien Zuid-Braband , lienegouwen , OostYlaanderen , West- Viaanderen , Namen , Luik en
het Groot-Ltertogdom Luxemburg ; te zamen uitmakende een getal van 76.)
Provincie Noord-Braband.
a. op negen en twintig voor de Zusters van Liefdadigheid,
gezegd Norbertinen, te Oosterhout.
2.. dat de oversten van voornoemde geestelijke vereenigingen,
inboorlingen van Ons Rijk of genaturaliseerd zellen
moeten wezen;
30 . dat Wij Ons voorbehouden om ten gevolge van een weer
opzettelijk onderzoek en op grond van bijzondere on] standigheden , het alzoo bepaald getal leden of novicen
van de, in deze bedoelde genootschappen in dier voege
te vermeerderen of te verminderen , als Wij vermeenen
zullen te behooren.
En is de Directeur Generaal voor de Zaken van de R. K.
Eeredienst belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift, enz.
(Zie Koninklijke beschikking van den 2 December 1841, n°. 46.)
Koninkltjk besluit.
23 Januarij 1825 , n o. 132.
Waarbij de geestelijken , behoorende tot de voormalige abdij
van Berne, gelegen onderHeeswijk in de provincie Noordbrabant,
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voortoopig worden gehandhaafd op gelijken voet als zij door de
vorige besturen dezer landen zijn gehandhaafd; zullende zij diensvolgens voortoopig het jus praesentationis over de acht pastorijen
gelegen te Berlicum, Bokhoven, Engelen, Hedikhuizen, Heeswijk,
Lithoyen, Oudheusden en Vlymen, in de provincie Noordbrabant,
kunnen uitoefenen.
Nota. De hierbedoelde geestelijken behooren tot de orde van
Premonstreit , wier abdij in het land van Heusden, in 1126
gesticht, in de zestiende eeuw werd verwoest ; waarna die
religieusen zich eerst naar 's Hertogenbosch en sedert 1629
naar Heeswijk terugtrokken. Op den 3 Julij 1648 werden zij
van dam verdreven en hunne goederen ten behoeve van den
Staat geconfisqueerd. Van toen of hebben zij zich te Vilvoorden bij Brussel , ajs in een refuge der voormalige abdij
gevestigd; van waar zij in 1799 door het Fransche bestuur
zijn verwijderd, met confiscatie hunner refuge. Sedert laatstgemeld jaar hebben zij zich wederom te Heeswijk gevestigd en
wel in de pastorij aldaar,, welk gebouw c. a. op den 19
December 1786 door de Staten van Holland aan den toenmaligen Prelaat dezer abdij-heeren is verkocht geworden.
(Zie verder de historische bijzonderheden , de voormalige
abdij van Berne en hare leden betreffende , voorkomende op
bladz. 39-43 van den Tweeden .Taargang van dit Handboekje ; alsmede de hiervoren vermelde Resolutien von 12 Maart
1731, 19 Maart 1733 en de daarbij geplaatste Nota.)
Koninklijk besluit.
21 Februarij 1826 (Staatsblad n°. 7).
Luidende :
Gelet op de adressen , aan Ons in den fare 1820 , door de
Christelijke broeders aangehoden, strekkende om Onze erkenning
van hun bestaan , bier te lande , te verkrijgen , ten einde zich
aan het onderwijs der jeugd te kunnen toewijden ;
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Gelet op het advies door den Raad van State op deze adressen
uilgebragt ;
Gezien de verklaring door elk lid dier broederschap, hier te
lande afzonderlijk afgelegd en onderteekend , wegens zijne onaf hankelijkheid van een vreemd opperhoofd ;
En in aanmerking nemende , dat uit onderscheidene omstandigheden en bewijzen gebleken is , dat, niettegenstaande de
bovengemelde verklaringen, de betrekking, die vroeger tusschen
den algemeenen overste buiten dit Rijk en de leden der
broederschap hier te lande had bestaan , is blijven voortduren ;
Dat reeds de verwijdering uit dit Rijk is bevolen van zoodanige der Christelijke broeders , welke buiten 's, lands zijn
geboren ;
Dat door de bevoegde besturen in sommige steden , waar de
Christelijke broeders aanwezig waren , maatregelen zijn genomen
om hen in het geven van onderwijs , door bekwame burgerlijke
personen te doen vervangen ;
Gezien de rapporten van Onze Ministers van Justitie en van
Binnenlandsche Zaken , en van den Directeur Generaal voor de
Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst ;
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren , dat de
vereeniging der Christelijke broeders, hier te laude, niet kan
worden toegelaten ; met bepaling , lien ten gevolge , dat de
inboorlingen uit dit Rijk , welke tot die vereeniging behooren ,
en zich nog hier te lande mogten bevinden , gehouden zullen
zijn de kleeding als Christelijke broeders af te leggen en die
niet weer te dragen.
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken zijn
helast met de uitvoering van dit besluit, betwelk in het Staatsblad zal worden gedrukt.
Nota. Het besluit van den 3 October 1825 , lett. 0 14 , had de
verwijdering van het Nederlandsche grondgebied bevolen der
broeders van de Christelijke leering , welke buiten 's lands
zijn geboren.
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Bij art. 109 van het decreet van 17 Maart 1808 was de
congregatie der Christelijke broeders erkend. (Zie dat artikel
en de daarbij geplaatste Nota hieryoren op bladz. 459.)
Koninklyk besluit.
21 Augustus 1830, n°.
Luidende:
Op het rekest van de zusters der associatie de Bieweide, bekend
onder den naam van Marollen, te Grubbenvorst, Provincie Limburg, strekkende om door het Gouvernement erkend te worden,
en om het getal barer leden op achttien te doen bepalen;
Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 13 Julij 11. , n°. 76 ;
Gezien het rapport van den Directeur Generaal poor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst, van den 17 Julij 11., n o . 28;
Den Raad van State gehoord (advies van den 16 Augustus
1830, n o . 5) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
I°. de voornoemde vereeniging als geestelijke zamenleving te
erkenteen en derzelver statuten goed te keuren, zoodanig
als deze hiernevens zijn gevoegd;
2°, bet maximum der leden van de voornoemde vereeniging
op achttien vast te stellen , met bepaling, dat onder dat
maximum, de overste, zusters, leekezusters, novicen, oude,
gebrekkige en buiten dienst zijnde zusters, en alle zonder
uitzondering , die tot dat gesticht behooren , zullen zijn
begrepen, en hetzelve maximum, onder peen voorwendsel
hoe ook genaamd, zal mogen worden overschreden ;
3°. te bepalen dat de leden der gemelde vereeniging zullen
kunnen blijven voortgaan, met het dragen van derzelver
tegenwoordige kleeding , en dat zij alle de voorregten
zullen genieten, die door Ons toegekend zijn aan diergelijke gestichten, wits zich gedragende naar de algemeene
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verordeningen betrekkelijk dezelven, en bijzonderlijk naar
de bepalingen, bij het decreet van den 18 Februarij 1809,
voorgeschreven , voor zooverre die van toepassing op
hare zamenleving molten zijn; zullende wijders de voornoemde zamenieving, zonder Onze bijzonder.e vergunning
geene onroereude goederen mop,-en aankoopen, of op eenige
andere wijze verkrijgen, nog een bijgesticht oprigten.
Afsehriften dezes zullen worden gezonden aan Onzen Minister
van Binnenlandsche Za ken en aan den Directeur Generaal voor
de Zaken der Roornseh Katholijke Eeredienst , ter uitvoering,
alsmede aan de permanente Commissie nit den Raad van State
voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst , en aan
den Raad van State, tot informatie.
Nota. De in dit besluit bedoelde geestelijke vereeniging heeft
ten doe! de verzorging van vrouwelijke krankzinnigen. Haar
huis is bij Koninklijk besluit van den 25 Junij 1843 (StaatsIdad n°. 28) verklaard tot bewaarplaats voor krankzinnige
vrouwen.
Burgerltjk Wetboek,

ingevoeri 1

October 1838.

Art. 582. Zaken, aan eene gemeenschap toebehoorende , zijn
de zoodanige, die het gezamenliik eigendom zijn van een zedelijk
ligehaanh
Art. 857. Geen vruchtgehruik kan aan een zedelijk ligehaam
langer dan voor dertig jaren worden toegestaan.
Art. 947. Makingen, bij uiterste wilsbesebikking ten hehoeve
van openbare instellingen , godsdienstig-e gestiehten , kerken of
armen-inrigtingen , hebben vett gevolg , Jan voor zoover de
boning aan de bewindvoerders diet gestiehten de magt zat
hebben verleend om die aan te nemen.
Art. 1690. Behalve de eigenliike maatsehap, erkent de wet
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ook vereenigingen van personen als zedelijke ligchamen, hetzij
dezelve op openbaar gezag als zoodanig zijn ingesteld of erkend,
hetzij zij ale geoorloofd zijn toegelaten, of alleen tot eon bepaald
oogmerk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, zijn
zamenges(eld.
Art. 1691. Alle wettig bestaande zedelijke ligchamen zijn, even
als particuliere personen, bevoegd lot het aangaan van burgerlijke handelingen, behoudens de openbare verordeningen, waar bij
die bevoegdheid mogt zijn gewijzigd , beperkt of aan zekere
formaliteiten onderworpen.

NB. De artikelen 1692-1702 regelen en bepalen de regten,
bevoegdheden en verpligtingen der zedelijke ligchamen
in het algemeen en voor zooverre daaromtrent niet
anders bij de instellingen, de overeenkomsten en de
reglementen van die ligchamen is bepaald.

Art. 1717. Schenkingen , aan openbare of godsdienstige gestichten gedaan , hebben geen gevolg , dan voor zooverre de
Koning aan de bewindvoerders Bier gestichten de magi zal
hebben verleend orn die [Often aan to nemen.

Nota. Bij de wet van den 22 April 1855, (Staatsblad no . 32)
is de bevoegdheid der vereenigingen , om als zedelijk ligchawn burgerlijke handelingen aan to gaan , aan nadere bepalingen onderworpen.
Zie , in betrekking tot de vereenigingen, die tot de instellingen
van weldadigheid behooren art. 7 der wet op het Armbestuur
van den 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100) , alsmede de
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van
den 26 October 1859 , n o . 139 en de daarbij geplaatste Nota
op bladz. 447-453 van den Rittienden Jaargang van dit
Handboekje.
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Koninklijk besluit.
28 December 1838 , n°. 70.
Luidende :
Op het request van M. E. Paulissen , M. E. Gruyters en
M. A. van Mechelen , te Maastricht, verzoekende ow erkenning eener door hen met een godsdienstig doel op te rigten vereeniging ter gezegde stede, onder den naam van zieken-zusters;
Gezien het rapport van Onzen Staatsraad, buitengewoon Cow.
missaris , bekleed met het opperste burgerlijk gezag in de provincie Limburg, van den 9 Mei 1838, n°. 604 ;
Gezien de rapporten : van Onzen Directeur Generaal voor de
Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst , van den 6 Julij
II., no . 3/D. 154, en 28 Augustus II. , n o . 1 D. 154 , van Ooze
Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken van den 6
September II. no. 1 en 19 September II. , n o . 264 ;
Gezien het nader rapport van Onzen Staatsraad, buitengewoon
Commissaris voornoemd , van den 22 November 11., n o. 1499 ;
Den Raad van State gehoord , advies van den 14 December
1838 , la 16 ;
Gelet op Onze besehikking van den 18 October II. , L a K".
Hebben goedgevonden en verstaan :
1 o. tie voornoemde vereeniging als geestelijke zamenleving
te erkennen en derzelver statuten goed te keuren , zoodanig als dezelve hiernevens zijn gevoegd ; zullende door
den Kerkvoogd, bij die statuten bedoeld , worden verstaan
de Vicaris Generaal voor het geestelijk beheer van Maastricht en Luiksgestel of de zoodanige , welke denzelven
in dat beheer met erkenning der wettige Regering eventueel zal vervangen of opvolgen ; terwijl overigens met
betrekking tot art. 3 derzelfde statuten onder de algemeene
aanwijzing van het Rijk moeten worden verstaan, de gemeenten van hetzelve , waar Onze wettige regering wordt
geUrbiedigd;
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2.. het maximum der leden van de voornoemde vereeniging
op vtjf en twintig vast te stellen, met bepaling, dat onder
dat maximum zullen begrepen worden de overste, zusters
en alle verdere leden der vereeniging, onder welke benaming ook , welke als zoodanig tot de vereeniging
behooren , en hetzelve maximum onder geen voorwendsel
hoe ook genaamd zal mogen worden overschreden ;
3.. te bepaten , dat de teden der gemelde vereeniging zullen
gekleed zijn in het zwart , met eenen witten doek over
het hoofd, bedekt met de hul van het kleed en met eenen
zwarten mantel er over heen , en in geen geval met eene
andere in het oog loopende kleeding in het publiek mogen
verschijnen ; zullende zij alle voorregten genieten , die
door Ons toegekend zijn aan dergelijke gestichten ,
mils zich gedragende naar de algemeene verordeningen
betrekkelijk dezelve en inzonderheid naar de bepalingen
bij bet decreet van den 18 Februarij 1809 voorgeschreven,
voor zooverre die van toepassing op hunne zamenleving
mogten zijn; zullende wijders de voornoemde zamenleving zonder Onze bijzondere vergunning geene onroerende goederen mogen aankoopen of op eenige andere
wijze verkrijgen , noch een bijgesticht oprigten.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan Onzen
Staatsraad , buitengewoon Commissaris voornoemd , ter
uitvoering , alsmede aan Onze Ministers van Justitie en
van Binnenlandsche Zaken, aan Onzen Directeur Generaal
voor de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst ,
alsmede aan den Raad van State tot informatie.
Nota. Volgens de goedgekeurde statuten dezer vereeniging
bestaat haar doel in : . het verrigten van werken van lief• dadigheid, volgens den geest van den H. Vincentius a
. Paulo, — meer bepaaldelijk het oppassen en verplegen
. van zieken en wel van alien zonder eenige uitzondering,
. die daartoe de dienst der zusters zullen inroepen , — en
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. voorts het geven van onderwijs uitsluitend in vrouwelijke
. handwcrken aan behoeftige kinderen..
Koninkl(jk besluit.
28 November 1840 , n o . 15.
Luidende :
Gezien het rapport van Onzen Directeur Generaal vonr de
Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst , van den 24 November 11. , n°. 2 D. 185 , kabinet , uitgebragt ten gevolge van
Onze beschikking van den 22 daar te voren , La. W. 57.
Hebben goedgevonden en verstaan de, te Wittem , gemeente
Ilf echelen in Limburg, bestaande geestelijke vereeniging der
Priesters, onder den Mel van den Allerheiligsten Verlosser,,
gezegd Liguoristen , voor gewettigd te erkennen , onder bepaling:
1°, dat die vereeniging zich stiptelijk gedrage , overeenkomstig
de , door Paus Benedictus XI V , op den 25 Februarij
1749 , goedgekeurde statuten ;
2°. dat de leden Mier vereeniging aan de algeheele en onmiddelijke geestelijke regtsmagt van den Kerkvoogd , binnen
het ressort , waarin zij werkzaam zullen zijn , anderworpen blijven ;
3°, dat die vereeniging, even als ieder ander wettig bestaand
zedelijk ligchaam , bevoegd ' zal wezen tot het aangaan
van burgerlijke handelingen , behoudens de openbare
verordeningen , waarbij die bevoegdheid mogt zijn gewijzigd , beperkt of aan zekere formaliteiten onderworpen ; en
4°. dat de geestelijke oefeningen , bekend onder den naam
van missan , binnen den omlrek der kerken moeten
blitiven en niet op openbare wegen of straten mogen ge'louden worden.
Afschriften dezes zullen worden gezonden aan Onze Commissarissen in Limburg, ter ulivoering , mitsgaders aan Onzen

495
Directeur Generaal voor de Zaken van de R. K. Eeredienst en
aan Onze Ministers van Justitie en van Buitenlandsche Zaken ,
tot informatie en narigt.
Nota. Toen de Limburgsche landstreken , die , volgens het trac.
taat van 19 April 1839, tot het Koningrijk der Nederlanden
teruggekeerd zijn , wederom in bezit genomen waren , ver•
zocht de Regerirrg aan den H. Stoel , dat die landstreken ,
welke kerkelijk onder het bisdom van Luik behoorden, daarvan afgescheiden en tot een zelfstandig kerkdistrict mogten
gevormd worden. Z. H. de Paus bewilligde dat verzoek ,
maar verlangde tevens , dat aan het gesticht der Liguoristen,
aldaar tijdens het Belgisch bestuur gevestigd , een gewettigd
bestaan zoude worden toegekend. Dit verlangen gaf tot een
uitvoerig overleg aanleiding en werd , nadat het nit de statuten dier vereeniging gebleken was , dat zij niets bevatten ,
wat met de wetten en verordeningen strijdig kon zijn , bij
Koninklijke beschikking van den 22 November 1840 , lett.
W 57 , toegestaan , krachtens art. 4 van het decreet van
den 3 Messidor an XII.
Ten gevolge daarvan is het hierboven vermeld besluit genomen , hetwelk in het Administratief Memoriaal voor het
Hertogdom Limburg onder n o . 167 is afgekondigd. Destijds
verkeerden de Limburgsehe landstreken nog in den exceptionelen staatsregterkken toestand , welke eerst bij Koninklijk
besluit van den 12 Januarij 1841 , no . 7, werd opgeheven.
De instelling der Congregatie van de Liguoristen (ook
Redemptoristen genaamd) strekt , volgens de goedgekeurde
statuten , . om wereldlijke priesters te vereenigen , die ge. meenschappelijk leven en de deugden en voorbeelden van
. Jesus Christus onzen Verlosser , ijverig trachten na te vol.
. gen , door zich bepaaldelijk toe te wijden aan de prediking
o van Gods woord aan de armen. De loden van deze congregatie
. zullen , met verlof der Ordinarissen , aan wie zij altijd
. onderworren milieu wezen , in de eerste plants hun werk
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maken , om het ten platten lands verspreide yolk en de
landelijke gemeenten , die het meest geestelijke hulp ont# beren en behoeven , bij te staan , door middel van missiEn ,
godsdienstige onderrigtingen (catechismus) en geestelijke
oefeningen.
Boven alles zullen de leden der vereeniging naauw# keurig zorgen , dat zij zelfs geene schaduw van een kwaad
# voorbeeld geven en zich zoo gedragen , dat zij den eerbied
# en de achting van het yolk, ten alien tijde verdienen. Uit
# Christelijke liefde zullen zij zich niet laten inwikkelen in
huwelijks-aangelegenheden , overeenkomsten , uiterste wils# beschikkingen , noch ook doopborgen worden , of zich met
andere bemoeijingen inlaten , waaruit gemeenlijk minachting
# van de Evangelische werklieden en woelingen van partij# schappen kunnen ontstaan , waartegen , als eene zaak van
# het hoogste gewigt , de Oversten uitdrukkelijk en ten duurste
# verpligt zijn te waken..
Koninklijk beslutt.
29 November 1840, n o . 16.
Luidende :
Op het rapport van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken
van de R. K. Eeredienst , van den 24 November 1840, n°. 3 D.
208 kabinet ;
Gezien de besluiten van den 2 September 1814 , n°. 50 , en
8 Februarij 1815 , n o. 38 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
bij wijziging in zooverre van de voormelde besluiten, aan de
navolgende , in de provincie Noordbrabant, aanwezige geestelijke
vereenigingen , als :
Kruis
1 0. van de reguliere Sanunniken der Orde van bet
te St. Agatha onder Cuijk ;
2°. van de Carmelieten en van de Carmelietessen te Boxmeer;
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3°. van de Augustinessen te Deursen ;
4°. van de Capucinessen te Haren, onder Megen ;
5% van de Clarissen en van de Minderbroeders te Megen;
6°. van de Kruisheeren en van de Brigittinen te Uden ; en
7°. van de Capucijnen te Yelp ; vrij te laten om nieuwe
leden in hare zamenlevingen aan te nemen, overeenkomstig de , voor die instellingen bestaande statuten, en
behoudens de geestelijke regtsmagt van den Kerkvoogd
van het betrokken district.
En is Onze Directeur Generaal voornoemd , belast met de
uitvoering dezes, waarvan afschriften zullen worden gezonden
aan Onze Ministers van Justitie , van Buitenlandsche Zaken en
van Binnenlandsche Zaken, tot informatie en narigt.
Nota. Door dit besluit zijn die van 2 September 1814 , n o . 50
en 8 Februarij 1815 , n°. 38 , slechts in zoo verre gewijzigd ,
dat het bij de laatstgemelde besluiten gegeven verbod tegen
de aanneming van nieuwe leden in de zamenleving der voormelde geestelijke vereenigingen , is opgeheven. Overigens is
de regtstoestand dezer zamenlevingen gebleven zoo als die was
in 1814 en 1815. (Zie Besluit 10 Augustus 1841, n o. 44.)
De gebouwen , waarin de voornoemde zamenlevingen gevestigd zijn, behooren aan den Staat , als een gevolg van
bet Keizerlijk decreet van den 3 Januarij 1812, waarbij de
toenmalige kloosters opgeheven en derzelver bezittingen met
het Staats-domein vereenigd zijn.
De gronden , die deze zamenlevingen in gebruik hebben ,
worden door haar van het Domein-bestuur of andere eigenaars
gepacht.
Resolutie van den Minister van Financial.
8 Februarij 1841, n°. 100.
Houdende , dat de klooster-gebouwen , als Diet ter openbare
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godsdienst-oefening bestemd , volgens de wet, aan de grondbelasting onderworpen zijn.
Koninklyk besluit.
10 Augustus 1841, n o . 44.
Waarbij het verzoek wordt afgewezen van de leden der
geestelijke vereeniging , of de admodiateurs der goederen van
het voormalige klooster te St. Agatha, strekkende dat die goederen
aan hen en hunne opvolgers tegen eene matige som in vollen
eigendom afgestaan, of wel, te rekenen van 1 Januarij 1841,
tegen eene jaarlijksche som van f 1200 in erfpacht overgedragen
molten warden. (Zie Besluit 9 Augustus 1819, n o . 10.)
Nota. De verzoekers meenden dat bet besluit van den 28
November 1840 , n°. 16 , waarbij zij vrijlating hadden verkregen tot het aannemen van nieuwe leden in hunne zamenleving, het gesupprimeerde klooster had hersteld en dat zij
mitsdien wederom , als corporatie met regtspersoonlijkheid bekleed , bevoegd waren tot het aangaan van burgerlijke handelingen.
Daar het gedacht besluit die strekking niet beefy gehad ,
zoo kon het afstaan van eigendom, of het uitgeven van
goederen in erfpacht aan de aanwezige en opvolgende leden
Bier zamenleving , volgens de beginselen van bet Burgerlijk
Wetboek , niet plants hebben. Hunne zamenleving miste destijds de hoedanigheid van zedelijk ligehaam , weshalve zij
geene wettekke gemeenschap van goederen kon daarstellen. like
zaak , welke hare leden in dien staat te zamen verkregen ,
moest regtens het afzonderlijk eigendom blijven van de
onderscheidene individus waarover ieder voor zijn deel de
vrije beschikking behield overeenkomstig de wet. Daarom
kon de Begering geen' gevolg geven aan het verzoek, om
de goederen aan hen en hunne opvolgers , op welke wijze
dan ook , of te staan. (Zie Missive 22 .Iunij 1844, n°. 5/1314.)
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Koninklyke beschikking.
2 December 1841, n o . 46.
Waarbij , op het verzoek der overste van de erkende geestelijke vereeniging van Zusters van Liefde, gezegd Norbertinen ,
te Oosterhout in Noordbrabant , strekkende om vrijheid te verkrijgen tot bet vermeerderen van het voor die vereeniging
vastgesteld petal leden , naar gelang van de omstandigheden
en de behoeften Bier weldadige instelling , wordt te kennen
gegeven , dat zij , na het Koninklijk besluit van den 28 November 1840, n°. 16, volkomen vrij is , om le handelen zó&
als bij dat besluit aan de aldaar vermelde geestelijke zamenlevingen is toegestaan; — weshalve het aan de genoemde geestelijke vereeniging te Oosterhout zonder beperking wordt vrijgelaten , om nieuwe leden in hare zamenleving aan te nemen ,
overeenkomstig de y our die instelling bestaande statuten en
behoudens de geestelijke regtsmagt van den Kerkvoogd van het
betrokken district.
Note. Door deze beschikking is de beperking , bij besluit van
den 12 Junij 1824, n*. 84 , gemaakt , omtrent het getal
leden der , bij het decreet van den 12 November 1811 geautoriseerde vereeniging te Oosterhout , vervallen ; dock
overigens geene verandering gemaakt in haren , uit gemeld
decreet, voortvloeijenden regtstoestand.
Circulaire van den Minister y our de taken der Roomsch Katholijke
Eeredienst.
21 Junij 1843, n°. 12/1423.
lloudende , dat aan de bestaande geestelijke zamenievingen
van mannen , welke slechts zijn toegeiaten , zonder eenige regtert
of voorregten te kunnen genieten , de hoedanigheid 'van eta,
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erkend Serninarie niet kan worden toegestaan , en dat alzoo zij,
die zich in deze zamenlevingen begeven , alvorens zi,j aan de
verpligtingen , bij de wetten op de Militie en Schutterijen , aan
de ingezetenen opgelegd , voldaan hebben , ten gevolge van
hunne intreding in die zamenlevingen, geene aanspraak kunnen
maken op eenige vrijstelling , of regten en voorregten , toegekend aan studenten in de godgeleerdheid , die op erkende Seminarie'n tot den geestelijken stand worden opgeleid.

Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch

Katholijke Eeredienst.

22 Junij 1844, n°. 5/1314.

Waarbij wordt opgemerkt , dat er geene verordeningen bestaan , welke het te zamen wonen van drie Zusters van Liefdadigheid , belast met de leiding eener Roomsch Katholijke bewaarschool , als eene ongeoorloofde handeling qualificeren , en
mitsdien tegen de zamenleving van zulke personen geene voorziening kan worden genomen.
Wordende wijders bij deze missive te kennen gegeven 1
« Volgens het tweede artikel van het Keizerlijk decreet van den
3 Januarij 1812 (Bulletin des lois no . 414) zijn de congregatien
der Zusters van Liefde niet begrepen in de bij het eerste artikel
van dat decreet bevolene suppressie der kloosters, en bet in bet
laatste lid van dat tweede artikel uitgedrukt voornemen, om, ten
aanzien van die congregatien, bij specials decreten beschikkingen
te maken, /weft nimrner eenig gevolg gehad ; hebbende de
Nederlandsche regering, inge volge de Koninklijke besljuiten van
den 9 Maart en 11 Mei 1818, n°. 12 en 16, het nemen van
algemeene maatregelen dienaangaande ter zijde gesteld, nit aanmerking , «dat eene eenvormige regularisatie van de geestelijke
«vereenigingen, welker hoofdbedoeling de verzorging van Iiiden«den is, of die zich met de opvoeding der jeugd bezig houden,
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(inlet dadelijk door bet belang van den Staat of door de goede
aorde geboden wordt »
Er zijn eenige van de in dit Rijk bestaande vereenigingen
van Zusters van Liefdadigheid door het Gouvernement erkend,
en deze genieten ingevolge het decreet van den 18 Februarij
1809, de burgerlijke regten aan zedelijke ligchamen toegekend
overeenkomstig de voor die instellingen goedgekeurde statuten.
De geestelijke vereenigingen van gelijken aard , aan welke de
weg niet is afgesneden, om eene gelijke erkenning te verwerven,
doch zulk eene erkenning niet hebben gevraagd , worden eenvoudig toegelaten, zonder eenigerlei regt als corporatie te genieten; hebbende het Koninklijk besluit van den 11 Mei 1818,
nb . 16, to dien aanzien verklaard : «dat het de intentie der reegering niet is , om eenige van die bestaande geestelijke vereenigingen te doen uiteengaan, zoo fang er geene redenen van
«gewigt zullen aanwezig zijn, die derzelver ontbinding mogten
anoodzakelijk maken.»
Die beginselen worden Dog bij voortduring op de geestelijke
vereenigingen der Zusters van Lie fde toegepast, daar waar die
instellingen bestaan of zich gevestigd hebben ; terwill van Gouvernementswege alleen wordt toegezien, dat er in dezelve niets
plaats vinde, dat strijdig zij met de wetten ; blijvende overigens
die vereenigingen, welke niet erkend zijn en derhalve geen legaal
aanwezen ats corporatie verkregen hebben , in alles gelijk aan
individuele personen , welke tot het een of ander doel eene
zamenleving vormen. »
Nola. De in doze missive ontwikkelde beschouwing is steeds
van Gouvernementswege gevolgd , zoo dikwijls er sprake
was van den regtstoestand der geestelijke vereenigingen van
vronwen , die zich aan de verzorging der lijdende menschheid en het onderwijs der jeugd toewijden. De regel was,
dat zulke vereenigingen, zoolang zij niet met goedkeuringhaver statuten bij Koninklijk besluit erkend waren , onbekwaam
werden geacht om ale zedelijke ligchamen burgerlijke hande-
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lingen aan te gaan ; weshalve de leden eener niet erkende
vereeniging geene instelling van de zoogenaamde doode hand
konden vormen , maar, even als particuliere personen, individueel aan de toepassing van het burgerlijk regt onderworpen
bleven.
Koninklijk besluit.
24 Augustus 1846 , n .. 73.
Waarbij het Reglement, voor de inrigting van Diakonessen
in Nederland, gevestigd te Utrecht, wordt goedgekeurd.
Nota . Deze Protestantsche inrigting is in zekere mate geschoeid
op de leest der Katholijke inrigtingen voor de Zusters van
liefde. Haar bijzondere acrd doet zich genoegzaam kennen
uit de hiervolgende artikelen van het goedgekeurde Reglement.
Art. 1. Het doel der inrigting is, aan vrouwen , die daartoe de gaven ontvangen en wier omstandigheden zulks toelaten , gelegenheid te geven , om uit bet beginsel van liefde
tot Onzen grooten God en Zaligmaker JESUS CHRISTUS, als
zijne dienaressen, onder een regelend bestuur zamen te werken
tot verligting van ligchamelijke en geestelijke ellende.
Art. 2. Dezelve bcstaat uit vrijwillige bijdragen en liefdegiften.
Art. 12, De verpleging geschiedt in het huffs der inrigting,
of daarbuiten , op aanvrage.
Art. 13. Dezelve verpleging wordt om niet verleend ;
giften evenwel uit dankbaarheid aan de inrigting geschonken ,
worden , met inachtneming, van de wet , omtrent giften bij
uitersten wil en onder de levenden , erkentelijk aangenomen.
Art. 15. De hulp der diakonessen kan worden ingeroepen
door, en zal naar vermogen verleend worden aan kranken
en lijdenden van elke godsdienstige gezindheid of stand in
de maatschappij in Nederland.
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Art. 17. Het dagelijksch bestuur is toevertrouwd aan eene
besturende Zuster.
Art. 20. Als diakonessen kunnen worden aangenomen
weduwen of ongehuwden van alien rang of stand , die uit het
beginsel des geloofs , naar den regel van Gods woord en der
Liefde , in de inrigting wenschen werkzaam te zijn.
Art. 21. In haar wordt vereischt, dat zij door geene andere
pligten of betrekkingen worden teruggehouden en de noodige
geestelijke en verstandelijke ontwikkeling en goede gezindheid
en den vereischten aanleg tot het verplegen van zieken bezitten.
Art. 22. Zij worden op haar verlangen door het bestuur,
na vereischt onderzoek , tot een proeftijd toegelaten , welke in
den regel op zes maanden gesteld wordt.
Art. 26. Zij verbinden zich tot eene vrijwillige en blijmoedige onderwerping aan het over haar gesteld bestuur , tot
bescheiden geheimhouding van hetgeen zij bij het verrigten
van Karen arbeid in de huisgezinnen of aangaande de kranken
zelve vernemen , alsmede om geene belooning in geld aan
te nemen.
Art. 27. Zij die daartoe het vermogen bezitten , zullen in
redelijkheid bijdragen tot de kosten barer huisvesting , voeding
en kleeding. Aan haar, die onbemiddeld zijn, wordt van wege
het bestuur behalve kost en inwoning , ook bovenkleeding
toegezegd, en , voor zooveel noodig , eene toelage voor noodzakelijke uitgaven.
Art. 28. Diakonessen , die eenige jaren voor de inrigting
werkzaam geweest zijn, zullen, voor zooveel de middelen
zuiks toelaten , bij ziekte of in ouderdom, in dezelve verpleegd
en verzorgd worden.
Arrest van den Boogen &tad.
26 Januarij 1847.
Waarbij, under anderen , is beslist, dat in het enkel houden
van eene of meerdere godsilienst-odeningen , door meer dan
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twintig personen, op bepaalde tijden , zonder bekomene vergun
ping der Hooge Regering , niet ligt opgesloten het vormen of
oprigten eener associatie , zoo als bij art. 291 van het Code
Penal is bedoeld en met straf bedreigd , maar dat daaronder
alleen kunnen verstaan worden opzettelijk aangegane , en het
kenmerk eener maatschappij voerende , door den band dier
maatschappij verbondene en onder een geregeld bestuur staande
association.
Nota. De Hooge Raad heeft in gelijken zin beslist bij zijne
arresten van den 22 October 1845 , 25 November 1845 , 29
Augustus 1846, 28 October 1846 en 13 April 1847; zoodat
het als eene gevestigde regtspraak kon worden aangenomen ,
dat art. 291 van het Code Penal bepaaldelijk op vaste nederzettingen of gestichten van geestelijke vereenigingen en alzoo
ook op klooster-inrigtingen toepasselijk was. Voorname regtsgeleerden in Frankrijk hebben , op grond daarvan , dan ook
beweerd , dat de artikelen 291, 292 en 294 C. P. de vroegere
Fransche wetten , betreffende de geestelijke vereenigingen
(associations ou congregations religieuses) , hadden gewijzigd.
Dit punt heeft echter,, voor het vervolg , veal van deszelfs
belang verloren ; vermits de zoo even vermelde artikelen van
het Code Penal, bij art. 17 der wet van den 22 April 1855
(Staatsblad n°. 32), zijn afgeschaft , en het regt tot vereeniging,
bij die wet op geheel nieuwe grondsiagen is geregeld gewarden , waardoor de vroegere wetten en decreten to dier zake
voor het vervolg zijn vervallen,
Koninklijk besluit.
25 Maart 1848 , no . 127.
Luidende
Beschikkende op het adres der besturende Leden van de Vereeniging der Zusters van Liefde, gevestigd to Tilburg , verzoe-
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kende dat het door haar overgelegd Reglement door Ons worde
goedgekeurd , en het bestaan der vereeniging erkend.
Gezien de rapporten van Onze Ministers van Justitie, van
Binnenlandsche Zaken en voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst van den 31 December , 10 en 24 Februarij 11. n o . 32
en 14 Geheim en 9/371;
Gelet op de nadere rapporten van Onze Ministers van Justitie
en van Binnenlandsche Zaken van den 13/25 Maart 1848 ,
No.

107 Gebeim.
VI Geheim.

Hebben goedgevonden en verstaan:
1. . het bij rekest overgelegd reglement goed te keuren, met
dien verstande dat het in de toepassing niet in strijd gebragt worde met de bestaande wettelijke bepalingen en
openbare verordeningen in het algemeen , en met die op
het onderwijs en schoolwezen in het bijzonder ;
2°. overeenkomstig voormeld regiment de vereeniging der
Znsters van Liefde gevestigd te Tilburg , openbaar te
erkennen , onder hepaling , dat voormelde vereeniging
gehouden zal zijn aan Onzeu Minister voor de Zaken der
R. K. Eeredienst , welke daarvan mededeeling zal doen
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, ter
kennisse te brengen alle de bestaande of later op te rigten
hulpvereenigingen, met vermelding of deze hulpvereenigingen al dan niet in overeenstemming met het bij deze
goedgekeurd reglement zijn ingerigt ; zullende in het
eerste geval zoodanige kennisgeving voldoende zijn om
de hulpvereenigingen als onderdeelen der bij deze openbaar
erkende hoofdvereeniging te Tilburg in die openbare erkenning in alle opzigten te doen deelem
Onze Ministers voor de Zaken der R. K. Eeredienst , van
Binnenlandsche Zaken en van Justitie zijn, elk voor zooveel
zijn Departement betreft , met de uitvoering dezes belast.
Nota. ails onderdeelen van de in 1832 to Tilburg opgerigte
25
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hoofd-vereeniging der Zusters van Liefde zijn op de volgende
plaatsen erkende hulp-vereenigingen gevestigd :
in 1837 to Delft ;
• 1838 • Helmand , Tilburg (Kerkeind) en Tilburg (D e
Lucht) ;
• 1839 • Oss en Amsterdam (Oude Turfmarkt);
• 1840 • Moergestel ;
• 1841 • Asten ;
• 1842 • 's Gravenhage ;
• 1843 ^ Eindhoven , Geertruidenberg en Nijmegen ;
• 1844 • Zwolle;
• 1845 • Cuyk , Driel (bij .Rommel) , Arnhem , Haarlem
Utrecht en Roermond (Kloosterwijk) ;
Monster ;
• 1846
•
1847 • Beek (bij Nijmegen) , Leijden en Groningen ;
• 1848 • Grave en Amsterdam (Kerkstraat);
• 1851 M Amsterdam (Kalverstraat) en Roermond (Ileggestraat);
• 1852 • Hilvarenbeek , 's Hertogenbosch, Zutphen (Nieuwstads-Kerkstraat) en Gulpen ;
• 1853 • Made ;
• 1854 • Budel , Rijsenburg en Venlo (Groote Kerkstraat
n. . 450);
• 1855 • Oerle en Groesbeek ;
• 1856 • Aarle-Rixtel , Geffen , Rijswijk en Venlo (Groote
Kerkstraat no. 489);
• 1857 • Zutphen (Geweldigershoek);
• 1858 • Heusden , Wijk-bij-Duurstede, Deventer en Raalte ;
en
• 1860 • Stryp en Leeuwarden.
De werkkring dezer 48 hulpvereenigingen omvat de dienst
in liefdadige gestichten , bestemd tot het verplegen van
zieken en ongeneeslijken; de verzorging van oude en ge
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brekkige personen ; — de opvoeding van weezen , arme en
verlatene meisjes — en het onderwijs en de bewaring van
kinderen ; — terwijl buiten die gestichten , de verzorging van
zieken in de huizen der ingezetenen, almede tot dien werkkring behoort.
De gebouwen, welke de leden der vereeniging bewonen en
gebruiken , behooren niet aan Naar, maar aan de parochien
of instellingen van weldadigheid. De vereeniging bezit geene
enroerende eigendommen.
Elk lid dozer vereeniging behoudt den eigendom van hare
goederen en inkomsten en beschikt daarover overeenkomstig
de bepalingen van de burgerlijke wet.
De roeping der leden is geheel vrijwillig, leder lid kan
ten allen tijde de vereeniging verlaten en ook , om wettige
redenen , van het lidmaatschap ontslagen worden.
De vereeniging is daargesteld en wordt onderhouden door
liefdadige en mildadige bijdragen , welke aan haar worden
geschonken , met inachtneming van de voorschriften der wet
omtrent giften bij uitersten wil en onder de levenden.
De leden , die daartoe het vermogen bezitten , dragon in
redelijkheid bij tot de kosten harer huisvesting , voeding en
kleeding. Zij, die onbemiddeld zijn, ontvangen het noodige van
wege het bestuur van het gesticht, waarin zij dienst doen.
De overige bepalingen van het goedgekeurde Reglement
kan men vinden op bladz. 175-179 van den Negenden
Jaargang van dit Handboekje , alwaar dat Reglement in zijn
geheel is medegedeeld.
Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden.
Afgekondigd 3 November 1848.
Art. 10. Het refit der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend,
De wet regelt en beperkt de uitaefening van dat rest in het
beans der openbare orde.
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Art. 164. leder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid; behoudens de bescherming der maatschappij en
barer leden tegen de overtreding der strafwet.
Art. 165. Aan alle kerkgenootschappen in het Rijk wordt
gelijke bescherming verleend.
Art. 167. Alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen
en besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de noodige
maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd, waar zij
thans naar de wetten en reglementen is toegelaten.
Art. 169. De Koning waakt dat alle kerkgenootschappen zich
houden binnen de pales van gehoorzaamheid aan de wetten van
den Staat.
Art. 170. De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt
bij de briefwisseling met de boofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens
de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften.
Art. 194. Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de
aanhoudende zorg der Regering.
De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippem, door de wet geregeld.
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is vrij , behoudens het toezigt der
overheid , en bovendien , voor zoover het middelbaar en lager
onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaam held
en zedelijkheid der onderwijzers ; het een en ander door de
wet to regelen.
De Koning doet van (len slant der hooge, middelbare en lagere
scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal
geven.
Art. 195. Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende
zorg der Regering, en wofdt door de wet geregeld. De Koning
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doet van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig
versiag aan de Staten Generaal geven.

Wet.
10 September 1853, (Staatsblad n. , 102).
Houdende onder anderen :
Art. 1. Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen
vrijheid verzekerd Riles, wat hunne godsdienst en de uitoefening
daarvan in hunnen eigen boezem bereft, te regelen.
De bepalingen
betreffende de inrigting en het bestuur ,
worden, Moor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn
maakt , binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, door
de bestuurders of hoofden der kerkgenootschappen aan Ons
medegedeeld. Nieuw te maken bepalingen worden mede, vOOr
of bij bet 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, 14. Bij het 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.

Nota. De overige bepalingen van deze wet betreffen meer bijzonder de bedienaren , der godsdienst, de vestigingsplaatsen
van de hoofden der kerkgenoatschappen en van de kerken
bet klokkengelui en de strafbepalingen tegen overtreding der
voorsehriften van die bepalingen.
Zij zijn in haar geheel opgenomen in den Tienden Jaargang
van dit Ylandboekje , bladz. 259-263.

510
Wet.
28 Junij 1854, (Staatsblad n°. 100).
Houdende , onder anderen :
Art. 1. Instellingen van weldadigheid , in den zin dezer wet,
zijn die , Welke armen-verzorging , in of buiten gestichten ,
voortdurend ten doel hebben.
Op Instellingen , uitsluitend bestemd tot het voorkomen van
armoede , is deze wet niet van toepassing.
Art. 2. De wet onderscheidt :
a. Staats- , provinciale- of gemeente-instetlingen , door de
burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd;
b. Instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de
armen eener bepaalde godsdienstige gezindte , ea van wege
die kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd ;
c. Instellingen door bijzondere personen of door bijzondere ,
niet kerkelijke , vereenigingen geregeld en bestuurd ;
d. Instellingen van gemengden aard , in welker regeling of
bestuur door de burgerlijke overheid en van wege eene
kerkelijke gemeente , of door bijzondere personen , of
bijzondere , niet kerkelijke , vereenigingen gezamenlijk
wordt voorzien.
Art. 7. De bepalingen , betreffende de inrigting en het bestuur
der Instellingen, onder lett. b en c van art. 2 vermeld , worden
door hare bestuurders aan het bestuur der gemeente , waar zij
zijn gevestigd , medegedeeld.
Die mededeeling geschiedt , voor de reeds bestaande instellingen , binnen zes maanden na het in werking treden dezer
wet, en your die in het vervolg op to rigten , binnen eene
maand nadat zij tot stand komen.
Wijzigingen der medegedeelde bepalingen worden , binnen
eene maand na hare vaststelling , op gelijke wijze aan het
gemeente-bestuur bekend gemaakt.
Indien de instelling niet uitsluitend armen-verzorging ten doe/
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heeft, wordt de mededeeling beperkt tot hetgeen die zorg
betreft.
De instellingen , voor Welke de gevorderde mededeeling niet
binnen de gestelde termijnen geschiedt, missen van het oogenblik van het verstrijken dier termijnen of tot dat zij plaats
heeft, de bevoegdheid bij art. 1691 van het Burgerlijk Wetboek
aan zedelijke ligchamen toegekend , tot het aangaan van burgerlijke handelingen.
Art. 9. Zoo het Joel eener insIelling van weldadigheid 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. gemeente-instellingen (art. 2 a) , door den gemeenteraad ,
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ;
b. instellingen eener kerkelijke gemeente (art. 2 b) , door de
bevoegde kerkelijke besturen ;
c. instellingen van bijzondere personen of vereenigingen
(art. 2 0), door de oprigters of hunne erfgenamen, en bij
ontstentenis of onbekendheid van deze , door de bestuurders der instelling ; in het laatste geval onder Onze goedkeuring ; en
d. instellingen van gemengden aard (art. 2 d) , door den
gemeenteraad en het bevoegd kerkelijk of bijzonder bestuur , in gemeenschappelijk overleg , onder goedkeuring
van Gedeputeerde Staten.
EWE die regeling binnen eenen voor elk bijzonder geval ,
des noodig , door Ons, voor to schrijven termijn achterwege ,
dan geschiedt zij door Ons bij een met redenen omkleed , openbaar gemaakt besluit. Deze bepaling geldt voor de instellingen
onder litt, c vermeld , slechts zoo de oprigters zelven of hunne
erfgenamen niet meer in Leven of niet bekend zijn.
Nota. De overige bepalingen dezer wet, die de kerkelijke en
bijzondere instellingen (art. 2, b en c) meer bijzonder aangaan,
zijn vervat in de artikelen 1O-13,2O,49----54,59-6I, 72,
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73, 76-78. Zij betreffen ; de opgaven door de besturen der
instellingen van weldadigheid aan het gemeente-bestuur to
doen ; — de collecten ; — de ondersteuning der armen ; —
het verhaal op de ondersteunden, hunne bloed- of aanverwanten of nalatenschappen ; — de subsidien uit de fondsen
der burgerlijke gemeenten ; de geschillen ; de godshuizen ; — het gratis procederen ; — de vrijstelling van zegelen registratie-regten ; — en de afschaffing van vroegere wetten ,
reglementen en verordeningen, betrekkelijk de onderwerpen
bij deze wet geregeld.
De wet, waarvan hier de reden is kan men in Naar geheel
vinden op bladz. 327 en volgende van den Negenden Jaargang van dit liandboekje.

Wet.
22 April 1855 , (Staatsbiad n'. 32).
Houdende, onder anderen :
Art. 1. Tot de oprigting eener vereeniging worth geene
magtiging gevorderd.
Art. 2. De vereeniging strijdig met de openbare orde is verboten.
Art. 3. Met de openbare orde wordt strijdig geacht elke vereeniging, welke tot Joel heeft :
1 ., ongehoorzaarnheid aan of overtreding van de wet of eene
wettelijke verordening ;
2.. aanranding of bederf der goede zeden ;
3°. stoornis in de uitoefening der regten , van wie het ook zij,
Art. 4. De deelneming aan eene verbodene vereeniging, your
zoover die niet reeds door de strafwet is heteugehl , wordt
gestraft voor de oprigters of bestuurders met gevangenisstraf
van een tot zes 'maanden en geldboete van vijftig tot twee
honderd gulden, gezamenlijk of afzonderlijk, en voor de overige
deelgenooten met gevangenisstraf van drie dagen tot twee
maanden en boete van vijf tot honderd gulden, gezamenlijk of
afzonderlijk.
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Art. 5. Geene vereeniging , buiten die door de Grondvvet of
andere wetten ingesteld , treedt als regtspersoon op dan na , of
door eene wet, of door Ons, te zijn erkend.
Alle voor onbepaalden tijd of voor 'anger dan dertig jaren
aangegane vereenigingen , welke als regtspersonen willen optreden , behoeven eene erkenning door de wet.
Dergelijke vereenigingen , voor minder dan dertig jaren aan•
gegaan kunnen door Ons worden erkend.
Art. 6. De erkenning geschiedt door goedkeuring van de
statuten of reglementen der vereeniging.
Die statuten of reglementen bevatten het doel, de grondslagen,
den werkkring en de overige regelen der vereeniging.
Art. 7. De erkenning wordt door Ons alleen geweigerd op
gronden ontleend aan het algemeen belang.
Het besluit van weigering is met redenen omkleed.
Art. 8. Wijziging of verandering der goedgekeurde statuten
vereischt nadere goedkeuring.
Art. 9. De goedgekeurde statuten , wijzigingen of verantteringen worden door de Staats-Courant openbaar gemaakt.
Art. 10. De afwijking van goedgekeurde statuten geeft aan
het openbaar ministerie de bevoegdheid urn bij den burgerlijken
regter de vervallen-verklaring der vereeniging van hare hoedanigheid van regtspersoon te vorderen.
De regter, de vervallen-verklaring uitsprekende , kan aan de
vereeniging, niettegenstaande hooger beroep of voorziening in
cassatie , de bevoegdheid tot het plegen van burgerlijke handelingen bij voorraad ontzeggen.
De verevening der zaken eerier van hare regtspersoonlijkheid
vervallen verklaarde vereeniging geschiedt onder toezigt des
regters , die de vervallen-verklaring uitsprak , op de wijze en
met inachtneming der vormen omtrent onbeheerde nllatenschappen vastgesteld.
Art. 11. Nadat door den benoernden curator de roerende en
onroerende goederen der vereeniging verkocht en de schulden
betaald zijn , wordt het batig slot, zoo er een is , aan hen ,
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welke op het oogenblik der vervallen-verklaring leden der yen.
eeniging zijn , of aan hunne regthebbenden , elk voor het amdeel , dat zij in de vereeniging hebben , uitgekeerd.
Art. 12. Vereenigingen , niet als regtspersoon volgens deze
wet ingesteld of erkend , kunnen als zoodanig geene burgerlijke
handelingen aangaan.
De overeenkomsten namens haar gesloten , en de goederen
namens haar verkregen , worden ten opzigte van het Rijk en
van derden beschouwd als volgende de personen , welke de
overeenkomst gesloten en de goederen aanvaard hebben , al is
het ook dat in de overeenkomsten en Wets de handelende personen slechts als gemagtigden of beheerders der vereeniging
zijn aangewezen.
Art 13. De onderlinge verhouding der leden van vereenigingen, welke niet als regtspersonen kunnen optreden , regelt
zich naar de door hen vastgestelde reglementen en de algemeene
regelen van het burgerlijk regt.
De bepalingen van artt. 1700 en 1701 van het Burgerlijk
Wetboek blijven op deze vereenigingen, ofschoon niet als regtspersoon beschouwd , van toepassing.
Art. 14. De bepalingen der voorgaande artikelen zijn niet
van toepassing op de burgerlijke maatschap of vennootschap ,
noch op vennootschappen van koophandel en scheepsrederijen.
De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Koophandel blijven op deze onderwerpen van toe.
passing.

Art. 15. Vereenigingen , welke voor bet in werking komen
dezer wet bestonden , worden beoordeeld naar de wetten ,
waaronder zij zijn opgerigt.
Art. 16. V reemdelingen , geene ingezetenen zijnde , kunnen
niet zijn leden van staatkundige vereenigingen.
Art. 17. De mitt. 291, 292 en 294 van het Wetboek van
Strafregt worden afgeschaft.
Het misdrljf , omschreven in art. 293 van dat Wetboek
wordt , naar de bepalingen daar gemaakt , gestraft , in welke
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der vergaderingen , in de artt. 18 en 19 bedoeld , het ook
worth gepleegd.
Nota. De artikelen 18-23 dezer wet, welke in haar geheel is
opgenomen in den Elfden .Taargang van dit Handboekje, bladz.
309-313 , hebben betrekking op het regt van vergadering.
De voorschreven wet regelt alleen de universitas personarum;
de universitas rerum ligt buiten haren werkkring. Zij beheerscht
alle in de toekomst op te rigten vrijwillige vereenigingen. De
onvrijwillige vereenigingen vallen niet onder haar bereik. De
Regering verklaarde dan ook : ii Met de Kerkgenootschappen ,
. als zoodanig, heeft deze wet niets gemeens. De wet van 10
. September 1853 (Staatsblad n o. 102) , met en benevens de
• artikelen 947 en 1717 Burgerlijk Wetboek , heeft voor deze
v, regelen vastgesteld.... Geestelijke vereenigingen, welke niet
,, vallen onder het bereik der wet van 10 September 1853 ,
. zullen regtens vallen in de termen van het tegenwoordig
R ontwerp..
Door deze wet is de wet van g Messidor an XII afgeschaft,
gelijk ook de artt. 291, 292 en 294 van het Code P6nal eft
al de overige Fransehe wetten en decreten , welke op geestelijke
vereenigingen betrekking hebben.
De geestelijke vereenigingen , welke v(56r de wet van 22
April 1855 een legaal bestaan hebben verkregen met de bevoegdheid om burgerlijke handelingen als zedelijk ligchaam
aan te gaan , behouden die bevoegdheid op den voet zoo als
zij ze voor de invoering dier wet bezaten. Zij, , die in dat
geval niet verkeeren , alsook dezulken, die zich in het vervolg
mogten vormen , missen de hoedanigheid van regtspersoon en
kunnen derhalve geene burgerlijke handelingen als zedelijk
ligchaam aangaan, anders dan na de bij art. 5 der wet gevorderde
erkenning te hebben gevraagd en verkregen. Dat geniis belet den
laden van die vereenigingen echter niet, om te zamen te leven
en overeenkomstig hunne instelling werkzaam te zijn , noch ook
om zich, in betrekking tot 4e burgerlijke handelingen hunner
vereeniging, onderling zoodanig te verstaan als de algemeene
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regelen van het burgerlijk regt toelaten en artt, 12 en 13 der
bier besproken wet voor de niet erkende vereenigingen heeft
voorgesehreven.
Wet.

13 Augustus 1855 (Staatsblad n o . 103).
itouJende , onder anderen :
Art. 3. De lagere scholen worden onderscheiden in openbare
en bijzondere scholen.
Openbare scholen zijn die, opgerigt en onderhouden door gemeenten , de provincien en het Risk , afzondellijk of gezamenlijk, de overige zijn bijzondere scholen.
Aan bijzondere scholen kan van wege de gemeente of de
provincie subsidie worden verleend , onder zoodanige voorwaarden , als het gemeente- of provinciaal bestuur noodig acht.
De aldus gesubsidieerde scholen zijn toegankelijk voor a11e
kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid. Het
eerste en tweede lid van art. 23 zijn op die scholen toepasselijk.
Art. 6 Niemand mag lager onderwijs geven , die niet in bet
bezit is der bij deze wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid
en zedelijkheid.
Vreemdelingen behoeven bovendien Onze toestemming.
Art. 23. Het schoolonderwijs wordt , onder het aanleeren van
gepaste en nuttige kundigheden , dienstbaar gemaakt aan de
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en
aan hunne opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke
deugden.
De onderwijzer onthoudt zich van jets le leeren , le doen of
toe to laten , wat strijdig is met den eerbied , verschuldigd aan
de godsdienstige begrippen van andersdenkenden.
Het geven van onderwijs in de godsdienst worth overgelaten
aan de Kerkgenootschappen. Hiervoor kunnen de schoollocalen
buiten de school-uren ten behoeve van de leerlingen , die er
ter school gaan , beschikbaar worden gesteld.
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Art. 37. Tot het geven van bijzonder schoolonderwijs of van
huisonderwijs wordt vereischt het bezit :
a. eerier aete van bekwaamheid :
b. van gelijk getuigschrift als in art. 21 , lift. b, is vermeld ;
c. van een bewijs , dat beide deze stukken door burgemeester
en wethouders der gemeente , waar het onderwijs zal gegeven worden , zijn gezien en in orde hevonden.
Art. 73. Deze wet treedt in werking den 1 Januarij 1858.
Behoudens het bepaahle hij art. 70 zijn alsdan de bestaande
algemeene , provinciale en plaatselijke verordeningen op het
lager onderwijs afgesehaft , de provinciale commission van onderwijs , plaatselijke school-commission en commissieu van plaatselijk schooltoevoorzigt onthonden , de districts-schoolopzieners
ontslagen en door bet schooltoezigt , ingevolge deze wet , vervangen.
Nota. De wet, waarvan hier de reden is, kan men in haar geheel
vinden op bladz. 366-390 van den Dertienden Jaargang van
dit Handboekje.
Koninkl'jk besluit.
5

Junij 1857 (Staatsblad n o. 23).

Waarbij de statuten der vereeniging , het Gesticht der Heilige
Ursula, tot het geven van onderwijs aan de vrouwelijke jeugd,
gevestigd to Posterholt in Limburg , worden goedgekeurd en
die vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze congregatie , gezegd Ursulinen is de eenigste Roomsch
Katholijke vereeniging van geestelijke zusters , die sedert de wet
van den 22 April 1855 (Staatsblad no . 32) tot hiertoe , op den
voet van het derde lid van art. 5 Bier wet, is erkend geworden.
Hare statuten zijn opgenomen in den Dertienden .Taargang
van dit Handboekje , bladz. 351-356.
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Onder de overige vereenigingen van godsdienstigen aard ,
Welke krachtens art. 5 der wet van den 22 April 1855
(Staatsblad no. 32) erkenning als regtspersoon hebben verkregen , zijn de meesten Protestantsch. Slechts een tweetal is
Israelitisch. (Zie onder anderen de Koninklijke besluiten van 13
Junij 1856 (Staatsblad no. 61) ; — 30 April en 3 Mei 1857
(Staatsblad n°. 18 en 19); — 22 Januarij 1858 (Staatsblad
no . 5); — 5 Mei, 3 Julij en 5 December 1859 (Staatsblad
no . 30, 75 en 111; — 20 April , 3 September, 13 October
en 7 November 1860 (Staatsblad n°. 17 , 53 , 64 en 68); -19 April en 6 November 1861 (Staatsblad no . 21 en 96).
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