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elf

provincien van het Koningr jk der Nederlanden makers

kerkelijke provincie uit,

welke, door Z. H. Pans Pius IX,

breve van den 4 Maart 853, is ingesteld en

dom met

vier

eels

daaraan onderhoorige of suffragaan-bisdommen

bevat, namel jk
Het Aartsbisdom van

UTRECHT.
HAARLEM.
'S HERTO(ENBOSCH.

n

Aartsbis-

Bisdom

,,
BREDA.
HoEBMOND .

6
De zamenstelling en inrigting met de hoofd-bestanddeelen
dezer

diocesen, vindt men in de vorige Jaargangen van dit

vij[

in de bijzonderheden omschreven .

Handboelje

Sedert 1 October 1862 tot 30 September 1863, heeft de indeeling van het kerkeljk grondgebied de nagemelde veranderingen ondergaan
1° . Het getal

DEKENATEN

in het Bisdom van
gesplitst is in

is met een vermeerderd, en wel

HAABLEM,

alwaar het dekenaat

Alkmaar

dekenaten, als :

liven

bevattende

een, gevestigd to

Alkntaar,

een, gevestigd to

Schagen, voor acht

parochie van den

H. Pancratius

was aan het Dekenaat

to

lien

parochien, en

parochien . Wijders is de
Osdorp,

Ouderkerk,

welke onderhoorig

near dal van

Haarlem

overgebragt.
2°. Het getal der
(parochien

en

OPENBAAB EBKENDE KEBKELIJKE gEMEENTEN

openbare Recloraten)

is vermeerderd met

drie

parochien, to weten
In het Aartsbisschop van
is

Megchelen,

UTBECST

onderhoorig zijnde aan de parochie

Gendringen,

zelfstandige parochie ingesteld en de aldaar bestaande
dien ten gevolge tot parochiekerk verheven.
In het Bisdom van
is in de

Haarlemmernieer

eene

derde

HAABLEM :

parochie opgerigt.

tot

bijkerk

7
In bet Bisdom van 's
is de Polder

van de parochie

HEBTO(ENBOsca

Dussen

afgescheiden en tot zelf-

standige parochie ingesteld.
3°. Ten gevolge van deze verandering der parochiale indeeling, is bet getal :
der

parochie-kerken

vermeerderd met 3

bijkcrkenn

verminderd

Wijders heeft het getal der
eene nieuwe to

Meddo

bijkerken,

onder

n 1

door de oprigting van

Winterswijk

UTRECHT

en eene to

HAABLEM

vermeerdering ondergaan . Het getal der algemeene

hulpkerken

is ingelijks vermeerderd door de oprigting van eene

to Rot terd ani

in bet Bisdom

Het getal der
(Parochien

en,

en

Noord-Zype

onder

in bet Aartsbisdom
Zype

in bet Bisdom

HAABLEM.

OPENS A,AB EBBENDE KEBKELIJKE G}EMEENTEN

openbare Recloraten)

openbare kapellen,

en dat barer

bij-

en

hulpkerken

bedroeg op den 1 October 1863, dekenaats

gewjjs, in elke diocees, als volgt :
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Utrecht
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.iii
...
:::
oj

.

11

lleverwijk.

11

Delft

13

'. Graoenh.ge.

13

Hoorn

10

Leijden •

9

Middelburg

9

Noordwijk.

8

Ouderkerk.

11

Purmerende

11

Rotterdam.

21

Sehagen

1

5

3

1

4

8

Wervershoef •
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Zoeterwonde •
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„

Boatel .

18

„

Cuyk

20

Druten

18

Eindhoven

20

Geertruidenberg

19

Helmond

20

Heusden en Zalt-Bommel

15

Hilvarenbeek

19

1lijmegen

19
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„
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„
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Ravenstein en Megen .

Vaikenswaard
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„
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Breda .

14
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Bergen-op-Zoom ,

16

„

Etten

13

Ginneken .

13

Aardenburg

9

Hulst
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81

1

26

4

Gennep

8

Gulpen

15

4

Horst

15

5

Kerkrade

14

1

4

1

9

1

Maastricht

Maastricht (Wijk) .
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16

Roermond
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Meerssen

17

Schinnen

14

3

Sittard

16

2

Venlo

11

1

5

Weert

13

2

9

162

24

1

904

33
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Algemeen totaal . .

.

„
„

4
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12
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Provinciesgewijs verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkeljjke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten)
met hare bij• en hulpkerken en openbare kapellen, als volgt
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PROVINCIEN .

o
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d
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Noordbrabant .

237

Gelderland .

128

9

Zuidholland .

87

1

2

8

106

3

7

1

Noordholland .
Zeeland

34

l trecbt

41

5

1

2

1

21
2

1

„
1

4

1

„

Friesland

.

29

„

Overijssel

.

61

1

2

3

Groningen .

13

1

1

„

Drenthe

6

1

Limburg

162

24

1

904

33

20

Totaal .

.

.

1
47

12

87

13
Het getal KEBKGEBOUWEN voor de openbare dienst bestemd
en als zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1863 in de gezamenljjke diocesen

Parochie-kerken

904

Rectoraat-kerken

33

Bjkerken

20

Parochiale hulpkerken
Openbare kapellen der parochien .

12
.

.

87

Algemeene hulpkerken (1)

5

Totaal

1,061

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 bjjzondere Rectoraten,
z jn in de bovenstaande tabellen niet begrepen .

Het

van de
der kerkeljjke provineie, bestond op 1 October 1863
uit 1822 priesters, die in openbare bediening geplaatst en in
hunne hoedanigheid openbaar erkend zjjn .
Dat getal verdeelt zich, naar elken rang, dioceesgewjjs, als
in de volgende tabel is aangetoond :
PERSONEEL ii' DIENSTDOENDE (IEESTELIJKHEID

vij f diocesen

(1) Deze algemeene hulpkerken zijn als zoodanig openbaar erkend . Z zijn
gevestigd : 2 to Amsterdam, 1 to Rotterdam, 1 te'sHertogenbosch
en 1 to Breda.
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BISDOM
a

HOEDANIGHEID .
m

~

aio

~

9

a

Aartsbisschop .

1

„

„

1

Bisschoppen
Hulpbisschoppen . .

. .

1

1

1

„

1

„

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

1

2

1

1

1

16

17

13

6

12

1

0

~; / Vicarissen-Generaal. .
K a p i ttels

Proost
Kanoniken

Secretarissen
Dekens
H o o f d-

"

40

64

President .

1

1

1

1

1

Professoren

4

4

6

3

4

Regent .

1

1

1

1

Professoren

7

9

13

11

lw

52

162

904

r

a f d eel i n g
'

O n d e rafdeeling

21

246

190

225

81

3

1

4

1

24

33

Kapellaans en Vicarissen

164

160

219

69

169

731

Rectors van algem. hulpkerken

„

3

1

1

„

Algemeen totaal (*)

430

375

471

171

375

•
o

~'

Pastoors en Desservanten
Rectors

1822

(*) Twee der Hulpbisschoppen, 3 Vicarissen-Generaal, 4 Proosten, 37 Kanouiken en 63 Dekens bekleeden terens andere geestelijke betrekkingen ;
waarom het getal der in dat geval verkecrende titularissen, slechts tens in
het algemeen totaal is medegeteld .
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Het getal der in de parochier dienstdoende
zich provinciesgewijs, als volgt :

geestelijken

verdeelt

PROVINCIEN .
5-4
"

Noordbrabant

237

Gelderland

5

244

486

128

85

213

Zuidholland

87

87

174

Noordholland

106

75

181

17

52

40

81

Zeeland

35

Utrecht

41

Friesland

29

„

10

39

Overijssel

61

1

42

104

Groningen

13

1

10

24

Drenthe

6

1

2

9

Limburg

162

24

169

355

904

33

781

1718

Totaal

De

1

NEST IN OPENBARE GEESTELNKE BEDIENING GFEPLAATSTE

dienstdoende in de Gijwondere Rectoralen, opgerigt
voor communiteiten, of in gestichten van godsvrucht, lief
dadigheid, onderw js, enz ., zjjn in de bovenstaande tabellen
r niet opgenomen . Hun getal is afwisselend en niet o/ficieel bekend .
PBIESTERS,

16
OPGAVE der GEBOORTE-JAREN Van de dienstdoende
Geestelijken

in

de Parochien der NEDERLANDSCHE

BISDOMMEN, opgemaakt onder dagteekening van
den 1 October 1863 .
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«
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«
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1
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«
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2
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1
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4
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2

a

«
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9
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1792

3

«

n

«

3

«

1

n

1

«

8

n

1793

3

«

1
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3

«

«

«

5

«
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4
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u
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3
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1
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2

1
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2

1

2

1799

5

a

4

a
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8

a

6

a

1801

3

n

2

a

1802

5

1

6

1

1803

6

n

1804
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N
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M

a
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a
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a

a

1

a
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a

2

a

3

a

19

1

1

a

6

1

21

2

a

a

a

8

1

15

5

a

1

a

3

1

18

4

1

3

a

7

n

28

16

a

3

a

6

1

30

12

1

5

a

6

a

34

8

9

a

1

1

5

n

29

11

n

9

a

9

a

2

a

11'

a

42

a

6

a

8

a

13

1

1

a

9

1

37

2

1806

9

1

4

a

4

1

4

a

6

1

27

3

1807

5

a

7

1

15

1

2

a

7

1

36

3

1808

9

a

5

a

7

a

1

1

4

a

26

1

1809

9

a

3

1

8

a

2

a

3
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1

9

a

5

2
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2

a
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a
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~
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n
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7

u

6

n

u

u
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1
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1

,

6

1

21

4

i

1811

7

1812

I
1813

5

n

2i1

6

2

2!

1814

6

2

4

u

8

1

31,,

1815

8

a

6 I

n

81

1

2

1816

12

1

2 1

u

6

2

n'

n

9817

7

1

4~

4

8

3

4

1

1818

9

rr

4

3

5

4

1

3

7

2

6

8

2

1

12

1819

1,,

1129

3

1

2

32

I
42124151
10` n

"3

u

4

3

23

rr

4

10

5

24

18

2

1

2

6

23

22

5

1820

8

1

10

1821

11

n

8

3

n

6

7

31

1

1822

11

1

9

9

n

12

1

u

5

15

26

3

1823

7

5

7

2

1

11

5

a

a

12

20

30

1824

7

6107

r

102

2

1

8

20

33

1825

8

4

8

5

1

15

3

2

2

9

22

35

1826

6

4

11

6

a

15

1

4

1

7

19

36

30 182

52

227

108

75

12 183

84

907

286

Tranaporteren 240
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Utrecht . Haarlem,
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gBB00RTE- -
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E,oermood .

ToTedL.

______'

a

JABEN .
s,
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cs

~

r

O

O
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a

x
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30 182

52

227 108

1827

7

8

1

10

a

1828

2

12

4
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1829

a

6

1830

a

17

1831

a
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1832

i10
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O
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w~
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7

2
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1

2

10

1
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1

6

a

5

5

s

8

a
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a

6

x

8

a
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a

0
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11

a

5

a

3

a
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rr

12

a

5

a

5

a34

a

5

a

3

a

6

11i39

a
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a

2

a

4

a
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a
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O

a

8

a
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~

1

4
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ca

y

3

a

a

~

3

` a
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8
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~
~
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1836

a

11

a

8

a

9

a

6

1

6

1

40

1837

a

7

a

8

a

4

a

5

a

4

a

2S

1838

a

4

a

6

x

4

a

1

a

1

a

16

a

1

a

13

a

a

o

3

65 186 159 937
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1839

a

7

a

2

a

a

a

3

1840

a

1

a

2

a

a

a

a

229 216

62

249 161
r
Vacaturen. .

3

191 148
r
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Totaal . . . . 249 164 191
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a
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229

219

8

4
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a
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186 169

a
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987 781
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OPGAVE
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PRIESTERWIJDING van
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de dienstdoende Geestelijken in
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„
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„
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„

4

„
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„
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„

„

4
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1
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„

4
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„
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14

1863

;;

10
„
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„
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9

249

164
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160
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„

32

10

186

169

32

937
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De

die in bet genot van
zjjn gesteld, maakten op 1 October 1863, een getal
nit van 114, hetwelk zich, naar hunne laatst bekleede betrekking, dioceesgewjjs verdeelt, als in de volgende tabel is
aangetoond
EMEBITI VEBKLAABDE PBIE5inns,

pensioen

BISD0M

H
U
F

LAATST

BEKLEEDE BETREKKING.

H

w

a
x

Q

Professor

~

r~

n

1

Deken

Pastoor of Desservant .

.

Rector

.

.

.

.

.

Kspellaan of Vicaris

,

Totaal

.

.

0

21

14

8

69

6

.

5

?

26

80

26

2

11

3S

8

24

114
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Het getal der gedurend'h het jaar 1862
TELIJKEN,

OTEBLEDENE GEES-

welke in hue levee eene openbare kerkelijke bedie-

ning hebben bekleed, bedroeg in iedere diocees, als volgt :

In
bedieninb.

Buiten
bediening.

Totaal.

UTRECHT3

.

.

. 4

.

.

. 7

H~BLB

8

.

.

.6

.

.

.14

.

4

.

.

. 5

.

.

. 9

4

.

.

. 2

.

.

. 6

"s HEBTOaBr'BosCH

.

iBEDA .
E0BBM0ND

6

Totaal . .

8

. 25 . . . 19 . . . 44

Gedurende het tienjarig tjjdvak van 1853--1862 bedroeg het
getal der overledene geestelljken

in iedere diocees, ala volgt :

in
bediening,

Bniten
bedianing.

Totaal,

UmBCHT

61

.

.

. 41

.

.

. 102

HAABLEM

64

.

.

.42

.

.

.106

. ?0

.

.

. 35

.

.

. 105

27

.

.

.14

.

.

41

60

.

.

. 2?

.

.

.

.

159

.

.

. 441

'SHEBTOGBNBoRca
BBBDA.

.

.

R0BBM0ND

Totaal.

.

. 282

.

87
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Het ZIELENTAL der Roomsch Kathol jken op 1 Januarij 1363,
naar de werkel jke bevolking, bedroeg in rondo getallen,
nagenoeg :
Dioceses .

Provincien.

Zielen .

Gelderland

98,00

Zuidholland

. .

Noordholland .

4,500

.

9,500

Utrecht

60,500

Friesland

23,000

Overijssel

75,500

Groningen

15,500

UTRECHT .

Drenthe

5,000
291,500

Zuidholland
HAA$LEa~ .

.

.

.

.

.

.152,000

Noordholland .

.

. 140,500

Zeeland

12,000
304,500

Noordbrabant .

.

.

. 260,500

'S HEBTOGENBOSCH.

Gelderland

54,500
---- 315,000

Noordbrabant .

.

.

. 103,500

BBEDA

Zeeland

32,000
- - 135,500

RO~RMOND .

.

.

.

Limburg

214,000

Totaal

.

.

.

1,260,500

27
Bit totaal verdeelt zich per provineie, als volgt :
Noordbrabant

364,000

Gelderland

152,500

Zuidholland

156,500

Noordholland

150,000

Zeelaild

44,000

Utrecht

60,500

Friesland .

23,000

OverUssel .

75,500

Groningen .

15,500

Breathe

5,000

Lirnburg

214,000
Totaal . .

Het getal der

COMMUNICANTEN,

. 1,260,500

hetwelk in 1855 bedroeg

840,493, was in 1860 geklommen tot 868,402 .

Bit laatste getal verdeelde zich per diocees, ais volgt :
Aartsbisdom van

UTRECHT

.

.

.

. 195,873

( HAABLBM

.

.

.

.

185,830

.

232,180

.

99,600 (1)
154,919

)

Bisdom

's HEBTOGENBOSCU

,,
j BREDA
RoERMoD .

.

.

(1) ilieronder ziju begrepen 1685 Communicanten, die hoezeer binnen het
groudgebied van deze diocees woonachtig, echter, bij gemis aan cigen kerken,
in B e 1 g i s c b e grensgemeenten parochieeren .
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De D00BLOOPENDE YBBSTBEKKINGEN UIT 'S BIJIS gas toegekend, ten behoeve van het personeel der dienstdoende geestel ijkheid, in de vij f diocesan, bedroegen in October 1863, als volgt :
Aartsbisdom van

UTBBCHT.

den Aartsbisschop . . . . /
1 Secretaris
5 Professoren

Jaarwedden van

Bureau- en administratiekosten
244 Pastoors en 3 Rectors .
150 Kapellaans

Jaarwedden van

2,500 .00
400 .00
2,000.00

A
1,476 .00
„ 114,191 .47
16,601 .00
f 137,168 .47

Bisdom van

HAABIBM .

den Bisschop
1 Secretaris

Jaarwedden van

2,500 .00
400 .00
000
,
2
0
.
0
f

5 Professoren
Bureau- en administratiekosten
„ 1,140 .00
190 Pastoors en 1 Rector . ,, 87,775 .00
Jaarwedden van
135 Kapellaans
17,900 .00
Vaste jaarljjksche som aan eene kerk
600.00
f 112,315.00
Bisdom van 's
(

Jaarwedden van

IBBTOGBNBOSCH .

den Bisschop.
1 Secretaris .
7 Professoren

•

f

2,500.00

•
•

400.00
2,800.00

Bureau- en administratiekosten
Jaarwedden en
Competentien van

• 1 ,350 .00
•
94,632.39'
225 Pastoors en 3 Rectors.
202 Kapellaans
23,594.17
A
403.85
8 Kerke1jke bedienden .
1 125,680.41'
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Bisdom van

BBEDA.

den Bisschop
j 2,500.00
1 Vicaris-Generaal .
. „
800.00
Jaarwedden van
1 Secretaris
400.00
n
4 Professoren
1,600 .00
Bureau- en administratiekosten
486 .00
„ 41,171 .61
Jaarwedden en J 81 Pastoors en 1 Rector .
Competentien van 69 Kapellaans
,, 7,476 .05

1 54,433.66
Bisdom van

Jaarwedden van

ROE$MOND .

den Bisschop
1 Secretaris .

(1)

.

5 Professoren . .
Bureau- en adminisxratiekosten .
.
5 Heele . . . . a (200
Beurzen .
.
8 Halve . . . . n n 100
7 Pastoors der 1ekl. n » 975
» 2e „ „ 650
7
„
3
n n 500
Jaarwedden van
Desservanten
145
n „ 400
.
(Rect
24 Vic .-Dens
.) „ n 300
165 Vicarissen . . . , 235

n

2,500.00
400.00
3,200.00
972.00

n

1,800.00

n

78 .075 .00

1
A
»

38,775 .00
f 125,722 .00

Algemeen totaal

.

.

. I 555 .319 .545

(1) De Bisschop gcniet, nit de r,o v i n c i a 1 e 1o n d s e n van het Hertogdorn
Linslmrg, cane bijdrage van 1 350 's jaars, in de Losten van de Bisschoppelijke
waning.

30
Ire jaarlijksche ToELAGEN, die aan sommige plaatselijk dienstdoende geesteljken van

's Iiijkswege over 1862 zijn verstrekt

voor de geesteljjke bediening der R . K. MILITAIREN en GEVANG}ENEN, beliepen, per diocees, als volgt :

AALMOEZENIERSDIENST v00R DE MILITAIREN.

UTRECHT 14
HAARLEM

Geestelijken

18

'S HERTOGENBOSCH .

.

6

BREDA
ROERMOND .

.

Totaal

•

3

.

f

963

,, 1,329
•

571

•

r

392

•

„

559

. 47

f 3,814

AALMOEZENIEESDIENST vooi DE GEvANGENEN .

TJTRECHT

9 Geestelij ken f 1,170

HAABLEM

10

,,

2

,,

,,

446

BREDA

1

,,

n

30

RoEiMOND

2

n

„

200

's HERTOG}ENBOBCH .

Totaal

.

.

. 24

„ 1,975

1 3,821
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De

PEN$IOENEN nit

aan de

's Rijks kas

EMERITI

verklaarde

geestelijhen verstrekt, bedroegen op 1 October 1863, als volgt
D'oe e~.

Getal,

UT1U CHT

26

HAARLEM

30

's HERTOGENBOSCH

26

BREDA
Ro]RMOND

Totaal .

.

Bedrag.
.

.

. , [ 10,972

.

.

.

. „ 11,794

8

.

.

.

. „

24

.

.

.

.

14,315

. 1

. 114 . . .

3,592

n 10,955
51,628

De in 1862 tla 's Rijks kas verstrekte SUBSIDIEN, voor den
opbotiw of verbetering van kerken en pastor~en, zijn 24 in
petal en bedragen to zamen 123,000. Zjj verdeelen zich, als
volgt
Diocees.

Bedrag.

Getal.

U TRECHT

5

.

.

.

.

HAARLEM

5

.

.

.

. „ 5,500

'S HERTOGENBOSCH .

3

BREDA

1

.

.

.

.

1,000

10

.

.

. ,

n 8,000

ROERMOND

f 5,750
2,750

In datzelfde jaar zjjn er 8 SUBSIDIEN tot een gelijk erode
Provinciaie jondsen verleend, als :

nit de

Diocee5 .

Octal .

HAARLEM

5

ROEBMOND

3

Totaal . .

. 8

Bedrag .

.

.

.

. [ 7,000
1,975

.

.

. . 1 8,975
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PERSONEEL
DEB

C~1~~~34a~3Qg3~3~3~

(_)

VAN HET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT .

AARTSBISSCHOP .
Z . D. H . Mgr. JOANNES ZWIJSEN, Kommandeur der Orde
van den Nederlandsehen Leeuw, enz . Resideert op den huize
Gerra, gemeente Haaren, bij 's Hertogenboseh .
ADJUTOR VAN DEN AARTSBISSCHOP
en
VICARIS-GENERAAL .

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

Bernardus, to Braake.

(1) Het teeken' of )( achter :ommige namen geplaatst, geeft to kennen
Ridden der Orde van den Nederlands&lien Leeuw, of Ridden
der Orde van de Eikenkroan .
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METROPOLITAAN-KAPITTEL.

PROOST.

Mgr. A . I. Schaepnian,

Bissehop van Hesebon, enz .

KANONIKEN .

J. IVillentsen,

IV . H. A, van, Bijlevelt
T. Brouwer,

Geheirn Kamerheer van Z . H . Paus Plug
IX, Ridden den Orde vary Isabella la
Catholics, to Arnhem .
, Deken van Naarcten en Pastoor to Maarssen .
Deken van Arnhem en Pastoor aldaar
(H. Walburgis .)

F. P, van de Burgt,

W . M, de Jong,
J. G . Boot,,

President van het Seminarie to Rjjsenburg .
Rustend Pastoor to Utrecht .
Pastoor to Abcoude.

J. J. Intman,

,,

H. B . Kol,

,,

n
„

Utrecht (II. Maria) .
„

(H. Martinus) .

DEKENS .
Jekena ~` .

Mgr. A . I . Schaepman, Bisschop van Hesebon, enz .
G. T . B. Binkhorst, Pastoor to Denekamp .
Anners/'oort. W . de Beer,
Eemnes.
r
,,
Irnhem .
T . Brouwer, Kanonih, enz .,,
n Arnhem .
Culenborg . L . C . Volthujjsen,
n
n Wijk bij Duttrstede .
Deventer. J. M . Beltman,
Deventer .
,,
r
Doesborgh . J . Westerman,
n Duiven .
n
lit 7'echt .

Alnzelo.

3
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Groenlo.

J. H . Nijkamp,
Pastoor to Ulft .
A. Jansen,
„
„ Groningeu .
H . Kamp,
„ Sneek.
,,
T. P . Jorna
,
Harlingeu .
,,
W . H . J. Robert,
n
,, Houten .
W. H. A, van Bijlevelt , Ran . enz .
Maarssen .
H. G, van Coeverden,
Pastoor „ Enschede.
H . R. Huberts,
„
,, Zutphen .
H, van Kessel
, Geheim Kamerheer van Z. H .
Pans Pius IX en Pastoor to Zwolle (H. Maria

Gron, en Assen. F. W.
Heerenveen .
Leeuwarden .
Montfoort .
Naarden.
Oldenzaal .
Zutphen.
Zwolle.

Hemelcaart) .

AARTSBISSCHOPPELIJK SEMINARIE .

Hoofdafdeeling : Rijsenburg onder Driebergen .

F . P . van de Burgt, Kanonik .
J . W . S . van Egeren .

President .

W . G . van Vuuren .

G . 1I . Jansen .
J . Meeting.

Ouderafdeeling :
P . Prinzen .

Pro essoren .

Cnlenborg .

iiegent .

P . G . Bongaerts .
J . B. G. van Meurs.
A . van Gestel .
C . J . Omtzigt.

J . Herraets .
A, van Lommel .
H . Mulder.

Pro[essor eu .
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DEB

PAR 0CHIEN.

De

hierna

volgende alphabethische ljjst

der kerkgemeenten

(Parochien en openbare Recloraten) van het Aartsbisdom van
UTRECHT, bevat de namen der vestigingsplaalsen

enpatronen

der kerken, met aanwjjzing van de Dekenaten en het aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in iedere
Paroehie en elk Rectoraat dienstdoe-nde Geestelijken,
hunne betrekking (2), het jaartal hunner benoeming tot die betrekking, en eindeljjk het bedrag
van de Rijks jaarwedde„aan elke betrekking
verbonden ; een en antler opgemaakt
in

de maand October 1863 .

(II . Helena .)

AALTEN.

Groenlo. 524. - H. Hoogveld . P . 1861 .

f 500.
ABCOUDE . (H. Cosmos en Damianus .) Naarden. 525. - J . G . Bootz .
p . 1845 . f 400.
ACHTEVELD . (H.: Joseph .) Aniersfoort . 716 .

W. van Geyn, p .1825 .

f 400 . W . van Kats. k . 1862 .
ALBERgEN . (H. Pancratius .) Almelo . 850 . - J. Warger, p . 1825 .
f

ALMELO.

400 . J. van Schooten . k. 1856 .
(H.

Georgics.)

f

100 .

Almelo. 918 . - R . Janssen, p . 1856 .

f 600 . J. Bonekamp . k . 1860 .

f

100.

(1) Het getal corn municanten is dot der telling van 1860 .
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent is
aangeduid door de letters p, r, k en a .
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AMELAND .

(H. Clemens .) Leeuwaraen.

180 . - 0 . A. Seholten, p .

1859 . f 600.
AMERs ooBT.

(H. Maria Hemelvaart .) Amersfoort. 1650 . -- J. G.

Wennekendonk . p . 1843. j 600. H, to Vaarwerk. h.
1856 . 1 100. H. Lowes. Ic. 1858, 1 100 .
AMERsrooRT .

(H. Franciscus Xavcrius.)

Amersfoort . 2247. - H .

Blom, p . 1844 . f 600 . W . P . C . Holland . Ic . 1856, 1100 .
P . J . Tasset . k. 1857. 1100.
ANaE$EN. (H. Bavo .) Arnhem. 602 . -- W. Versteeg, p . 1844 .
1 400.
ANJLEVEEN . (H. Martinus.) Naarden. 494 . -- U. van Dijk, p . 1848.
f 400. H. Peet . k. 1857 . f 100 .
APELDOO$N . (H. Maria Hemelvaart.) Deventer. 516 .
T . H, to
Boekhorst . p. 1846, f 500. E . Brugman . Ic . 1857. 1100 .
APELER-KANAAL (TER) . (H
) -- Rectoraat order ZANDBBnc . - A . H. Timans . r. 1860, f 300 .
APPINa&DAM. (H. Nicolaus .) Gron, en Assen. 276 . - A . P . Hendriks . p. 1854. 1600.
AR dnEM . (H, IValburgis.) Arnhem . 4150. - T . Brouwer . p . 1848.
f 600 . H. A . J . Peters . b,. 1857 . i 150 . G . Hartman . h.
1862 . f 1 50 . T . S . Roes . I. 1863 . f 150 .
ARNuE . (H. Eusebius.) Arnhem . 2600 . -- J. H, van Basten Batenburg. p . 1858, f 6 00 . H . Hoogenboonl. Ic.1858 . 1150 .
R . van Roojjen . h. 1859 . f 150 .
Assnic . (H. Maria Hemelvaart.) Gron . en Assen . 225. -- G. J . van
Hamelen, p. 1853 . f 800.
AvEBEEST. (H. Vitas.) Zwolle . 852. -- J . Schuttelaar. p. 1.844.
f 800 . -- Zie OMMEESCSANS .
BAAR . (H. Martinus .) Bijkerk to STEENDEBEN . (H
)
Zutphen . 922. - W . Verwep. p . 1831 . f 400. A . B, van
den Bosch, k . 1857, f 100 .
BARN. (H. Nicolaus .) Amersfoort 420 . -- J . H. Nieuwenhuis, p .
1855, f 400.
BABHUIZEN. (H. Odulphus .) Heerenveen . 413. -- J . Steenhof. p .
1857 . [400 .

37
BALE.

(H. Ludgerus .)

Heerenveen . 393. - T. L. F . Houtman : p .

1856. 1500.
BABNEVELD. (H. Catharina .) Amersfoort.

170. - G. J. Laarberg.

p. 1835. 1 400.
BEDUM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen .

275.

M . J. Book .

p. 1831, 1 400.
B~EK . (H. Martinus .) Doesborgh .

448 . - C . Burgers. p . 1841.

(400.
BEEST . (H. Kruisverhef ng.) Culenborg. 555. - A .

B . Wales, p.

1862. (400 .
BEKKUM. (H. Blasius .) Oldenzaal . 550.

G. Eppink . p. 1854.

600.
BELTRUM . (11. Maria Henielvaart .) Groenlo . 726 . - J . B, van 0y .
p . 1853, 1 400.
BEMMEL . (H. Donatus .) Arnhem . 1270.

F. P . J.

Ceurvorst . p .

1860 . (400 . M. A, van Crimpen. k . 1863. 1 100.
BENSCHOP .

(H. Victor .)

Montfoort .

364.

W. Beukeboom . p .1843 .

(400.
BLARICUM . (H.

Vitus.) Amersfoort. 619. -- G. Hilhorst . p. 1861 .

(400.
BoLSWARD . (H. I+ranciscus.) Leeu« arden . 770.

J . C . Hondvorst.

p . 1861, f 600. A. L . Brunott . k. 1863, f 100 .
BOLSWARD . (H, Martinus.) Leeuwarden. 582.
G . J. Heuveldop .

p . 1856 . 1

600 .

BORCULO . (H. Maria Hemelvaart .) Znth]ien .

192. - E . P . Fornier .

p. 1856 . 1400.
BORNE .

(H. Slephanus.) Oldcnzaal . 1104 .
J. F . Warnink .
f 4 00 . H. A. Schneider . k. 1861 . f 100.

p .1849 .

BORNERBROEB . (H. Stephanus .) Oldenzaal . 620 . - W. Kemerink .
p . 1829, f 400 . H . Wiegink, k . 1863. 1100.
BREDEV00RT. (H. Georgics .) Groenlo . 228 .
A . to Welscher. p .
1848 . / 400.

(H. Joannes .) Naarden . 700 .
H. Jongbloed, p.1839.
f 400. F, de Jong. k . 1862. 1100.
BBttMMni~. (H. Andrews.) Zutphen . 445.- G. Roelofs, p .1860.1400.
BREUKELEN .
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BUNNIg . (H. Barbara .) Montfoort . 710 . -- N. J . Konings. p .1858 .
f 400 . T . C . D. ten Brink . k . 1868 . 1100 .
BUBEN.

(H.

Gregorius.)

Culenborg. 229 . - J. Baale. p . 1845 .

f 550 .
BUSSLOO. (II. Martinus .) Zut.phen. 280. -- A . Heijdendahl. p .1847 .
j 400.
BUSSUM . (H. Vitas.) 1laarden. 625.

J. van den Brink, p. 1836.

f 400.
BUUBZE .

(H. Maria.)

Oldenzaal . 272 .

H. .Krabben . p . 1860.

f 600.
COEVOBDEN .

545 . - W. van Hees .
600. C. van lout, a . 1861 .
(H. Nicolaus.) Deventer. 617 . - J. H . Koestal .

(H . Willibrordus.) Zwolle.

1862.
COLMSCHATEN .

f

p.

1852 . 1600.
COTHEN.

(H . Petrus en
ders. p . 1857.

Paulus.) Culenborg.
f

517. - P . J . Romijn-

400.

1911 . - P . Jaeobs. p . 1856.
600 . J . Sanders . k. 1860 . f 100 . W . van Ham, k .
1860. f 100 . A . J . Verhoeven. a. 1863.
DALPSEN. (H. Cyriacus.) Zwolle . 468 . - J. D . L . Muller. p. 1859 .
CULENBOBGF . (H. Barbara .) Culenborg.

f

r 400.
1247 . B . A . Geerdink . p. 1828 .
i 400. F . J . T . Ellerbeck . k . 1855 . f 100 .
DELPZIJL . (H. Joseph.) Gron. en Assen . 115. - P, van der Meer .
p . 1861 . 1600 .
DELDEN . (H. Blasius.) Oldenzaal .

1585 .
G. T. B. Binkhorst.
p. 1829. f 400. H . Schartman . k.1854. 1100 .11. J . Boermans. k. 1860 . [100 .
DEURNINGEN . (H. Plechelmus.) Oldenzaal .1450 . -- B . C . J. Bloemen .
p. 1836. f 400. A . J . Riegers. k . 1854. f 100 .
DEv NTEB. (H. Lebuinus.) Deventer. 2450. -- J . M. Beltman. p .
1844 . [600 . W . H. Veeling-Smale . k. 1862, [100 .
J . van der Straeten, k . 1863, [100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doesborgh . 2135 . - A. Hulshof, p .1851 . [400 .
DENEKAMP . (H. Nicolaus.) Almelo.

A. Albere. k.1860 . [ 1 00. G. J . J . Kerstens . k .1862 .1100 .
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DIEBEN . (H. Maria Hemelvaart .) -

Bjjkerk to

STEED. (H. Maria

Hemelvaart.) -- Zutpheu . 624 .- F . Raats. p .
DINxPERLO . (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 661 . -

1836 . [400 .
B. F . Ter-

windt, p . 1857 . [400.
DocKUM . (H. Martinus .) Leeuwa,rden . 402 . - N . Molenaar, p. 1854.
[400.

onaH. (H. Martinus.) Doesborgh . 1382 . -- J. H. Clerex. p.
1830 . [600. - A. J. Teubner, k. 1863, [100 .
DOETINCHEM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo . 682 . - W . J . H.
van Nuenen, p . 1863, f 600 . J. A . M. Zwarts. k.1861 .
[100 .
DOORNENBUB . (H. Martinus.) Anth em. 805 . -- P . H. L. Hendriksen . p. 1860. [400. C, van de Leemkolk . k .1863 . [100 .
DREMPT . (H. Joanrtes Evangelist.) Zutpheu. 522. - J. A . Otters.
p . 1859, [400 .
DBIEL. (H. Maria Geboorte .) Arnhem . 484. - T . P . Daems . p.
DOES

1857, [400.
DBONBIJP . (H. Maria Geboorte.) Leeuwarden.

360 .

R. J, de

Faber, p. 1829, f 400.
DUISTERVOOBDE . (H. Martinus .) Deventer.

864. - F . A. Rekvelt .

p . 1861 . [400 . J . Beernink . k. 1861, [100 .

640. - J . Westerman, p . 1858 .
300. J . W, van Groen . k. 1857 . [ 100 .
(H. Nicolaus .) Amersfoort. 629 . -- W. de Beer. p . 1841 .

DUIVEN. (11. ilenaigius.) Doesborgh.
EEMNES .

[400. G . ) . Wolff. k . 1862, f 100 .

798 . - J. T . W. Visser, p.
1 845 . 1400 . G . J . Harmsen. k . 1863. 1 100.
(H. Lucas .) Arnhem . 505.
G . L . van Lith, p . 1854 .

EIBER(EN . (H. Mattheus.) Groenlo .

ELDEN.

400 .
ELST. (H. Weren/'ridus .) Arnhem .

[400 . J. de Haan. k.

1230. -- M . Roelofsen . p. 1828 .
1860, [100.

ENSCHEDE . (H. Jacobus.) Oldenzaal . 1530. -- H . G .

van Coeverden.
p . 1837 . r 600 . J . H . van Leusden. k . 1854. [100 .
P. E . L . Bosnian . k . 1860 . [100.
ENTE a . (H. Antonius AGt.) Deventer. 625.- T. Kock, p .1836 . `400.

40,
ETTEN . (H . Martinns .) Groenlo .

`400. A . J . Thelink.

705

T. Bisseling,

EVE??DIN(EN. (H. Petrus en Paulus .) Culenborg.

Bruin . p .

p.

1840.

lc. 1859. [100.

400.

H . J. de

1861 . [400 .

FRANEKER . (H. Franciscus.) Leeuwarden . 853 . -- W . van
p. 1858. [ 600. B . G . Schuurs. k. 1855. f 100 .

Rectoraat onder STEENWIJA . Meijer. r. 1854 . [900.
GEESTEREN . (H. Pancratius.) Almelo . 914. - J . Rientjes . p. 1852 .
[400 . G . J . Boerenbrink, ic . 1858 . f 100.
GELLICUM . (H. Maria Geboorte.) Culenborg. 183 .
H . Junkman .
FREDERIKSOORD .

(H.

Asveld.

Joannes .) -

KERWOLD . - H .

p. 1846. [400.

1080. -- H . J . Harperink .
p. 1846, [400 . J . H. Hofman . k . 1860 . [100 .
GENT : (11. Martians .) Arnhem . 1288 . - J . W. van Leuffen . p .
1861 . [400 . J. van der Hejden . k. 1860 . [100 .
Goon. (11. Petrus en Paulus.) Deventer . 800 . - H. J . A . Bloemen . p . 1845 . f 500 . J . H. Hoojjman, k. 1862.
[100.
GORINCUEM. (H. Maria Ontrangenis .) Culenborg . 1700.
A. B.
Sehaap . p . 1862 . [400. C . Bordenave. lc . 1863. [150.
A . C . Mejjer. lc . 1862 .
GROENLO . (H. Calixtus .) Groenlo . 2148 . - J. W. Boschker . p .
1843. [400. L . Bauer. k . 1859 . [100. L . J . van den
Bosch. k . 1863 . [100 .
Gno ssEN. (H. Andreas.) Doesborgh . 792. -- H . Wienholts . p .1852 .
[300 . H. J, van Gameren. k. 1863 . [100 .
GRONINgEN . (H. Martians.) Gron . en Assen. 3800 . - F . W. A. Jansen. p . 1844. f 600 . J . C. Hamers . k. 1855, f 100 .
G . J . Volkering. lc . 1857 . [100 . H. D . Brenninkmeijer .
GENDBINaEN . (H, Martians .) Groenlo.

lc. 1859. f 100. N . N, k, [ 100.
HAABSBEn EN . (H. Panchatius.) Oldenzaal.

1556. -- H . Wiegink .
p. 1841, [400 . J. Hogeman . k. 1861. [100.
HAABLE . (H. Sebastianus .) Desenter. 62 . -- B. Vos. p . 1854.
[400 . N. N. lc.
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HAMERSVELD . (H. Joseph.)

Amersfoort . 682. - H . ten Brink, p.

1851 . f 400.
HARDERWIJK. (H. Martinus .) Anlersfaort . 400. - J . Beekman . p .
1859 . [630 .87 .
HARLINGEN. (H. Michael.) Leenwarden . 1060. -- T . P . Jorna *. p .
1822 . f 400. J. C . Gast . k. 1860 . 1 100 .
HARMELEN. (II. Baro .) Montfoort . 674. - P . van Roggen . p.1861 .
f 400 . A . Vreeswijk, k. 1862. f 100.
C. A. Alferink.p.1852.

HASSELT . (H . Stephanus.) zwoue . 190 .
j 600.
HEEG . (H. Joseph .) Ileerenveen, 183 .

J . B . J. Lunter . p. 1850.

f 400.
'S HEERENBERG . (H. Pancratins .) Doesboegh. 858.

J . T. Nales .

p . 1860 . j 600 . J. A. Verstege . Ic . 1863 . f 100 .
HEERENVEEN . (H. Geest.) Ileerenveen . 560.
H . H . Berglnann .
p . 1858 : f 500.
HEETEN . (H. Maria Ontvangenis.) Deventer . 860.---A . Tempelman .
p . 1853 . f 400 . J. Peperkamp . k . 1860 . f 100.
HEINO. (H. Maria Hemelvaart .) Zwolle . 730 . -- 0 . A . Spitzen, p .
1857 . i 400. G. W. Derksen, k . 1862. f 100 .
(If. Sebastianus .) Deverter. 525 • - H . F . J . ter

HELLENDOORN.

Schouw . p . 1859 . 1 400.
HENGELO. (II, Willihrordus.) zutphen . (1)

F. H. A . Reigers . p .

1862, f 400.

HENGELO. (H. Lambertus .) Cldenzl . 1223 .

E . Lohuis. p .1841 .

1400. H . Leurink . k . 1862 . 1100.
HERTME . (H. Steplianus .) --- Bijkerk to SENDEREN. (H. Stepha'rius .) -- ?lnnelo . •5 23 . -- L . Heinink . p . 1852 . f 400 .
HERVELD. (H. Willibrordus.) t rnhe,n . 690 . - H. L . Versteeg. p .
1835 . ` 400 .
(II. Martinus.)

H. J . Terwindt, p.
Doesborgh . 799 .
1840, f 400 . G . I . J . Nieuwenhuis. k . 1862 . 1100.
HILVERSUM. (H. Vitas .) :~ntersfoort. 2370. -- H . J . Smidt. p .1857 .
HERwEN .

(1) Het getal der C o m m u n i c a n t e n is in dat can K e i j e n h u r g hegrepen .
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1 4 00 . A . A . H. Gerrits. k . 1860. f 100. W . Wessels. k.

1861, f 100 .
HOO(LAND . (H. Martinus .)

Amersfoort . 1236. - L . F . Huberts. p .
1854, f 400 . W. F . Weitjens, k . 1861, f 100.
H00NH0RST . (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zwo,le. 532 .
J, van Dam . p. 1846 . f 400.
HOOIIN . (OP DEN) (H. Bonifacius.) Gron. en . ssen.
p. 1846 .

397 . - E . B . Crone .

1 400.

W . H. J . RoHONTEN. (H. Maria Hemelvaart .) Montfoort . 480 .
bert, p. 1843, f 400. G . Kaas. k . 1861 .
HUISSEN . (H. Maria Hemelvaart .) Arn'~em. 2220. - T . B . Otters .
p. 1841, f 310.60. G. J . Verwaaijen . Ir . 1857. f 301 .
P . C . Stokvis . k. 1863, f 100.
IJSSELMUIDEN . (H. Maria Ontvangenis .) Zw .,lle . 345 . - W. J . Vinke.
p. 1858, 1 400 .
IJSSELSTEIN . (H. Nicolaus.) Montfoort. 1480 . -- A . J. van Bemmel .
p . 1861 f 400 . E . Geerdink, k. 1863, f 100 .
INDOORNIK. (H. Joannes de Dooper .) - Bijkerk to HETEREN .

(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)

Arnhejn . 620.

B . H. Heinink . p. 1862 . 1400 . M . Maas. k .1860. 1100.
IRNSUM. (H. Marcus .) Leeuwarden . 340.
F . T. Terwisseha van
Scheltinga, p . 1859 . f 400 .
JOURE . (H. Mattheus.) Iieerenveen. 404. - J. H. M. Welters, p.
1858, f 400 .

786 .
C . van der Grindt, p.
1862. f 400. J . L . C . A . Baron van Hugenpoth tot Aerdt .
k . 1862 . 1 100.
KABAUw. (H . Jacobus.) Montfoort . 745. - H. J . Vislaak . p . 1861 .
f 400. A . F . Zweinenberg . k. 1862 . f 100.
KAMERIJK . (H. Hypolitus .) Naarden. 363. -- J. Sehuurman, p .
1848, f 400 .
KAMPEN. (H . Maria Hemelvaart.) Zwolle. 1604. - H. H . Nieuwenhuis . p. 1861, f 600 . W. J . van de Wiggelaar . k.1860 .
f 1 00 . P . A . Schreppers . k.1863. f 100.
KEIJENBEBG . (H. Joannes de Dooper .) Zutphen .1199 . - B. Beren&
JUTPHAAS . (H. Nicolaus.) Montfoort.
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sen . p. 1839, f 400. G. van Woerkom, k . 1855 . 1 100 .
290 .
G . B . Tuss

KLARENBEEK . (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen .

veld p . 1855 . 1400 .
KLEINE-MEER. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen . 1160. -- G . P . Tusveld van Boxel. p. 1846 . 1400. C . T. J. Kempen. k .
1861 . 1 150. T, de Kiaver. a . 1863 . 1 100 .
KLoosTEBBUREN. (H. Willibrordus.) Gron . en Assen . 364.-H . Them
men . p. 1849 . 1400.
A . J . F . Ooss
KOCKEN(EN . (H. Maria Hemeluaart .) Naarden . 340.
terbaan p . 1859 . 1400.
. (H. Antonius van Padua .) 1\aarJen . 250 . - J . van
den Bosch . p. 1861 . 1400 .
J . B. Buter . p . 1844.
KUINRE . (H. Nicolaus .) Ileerenveen . 160 .
1400 .
J . T . Smeijers . p .
LAN(EvEEN. (H. Pancratius .) Alnselo . 313 .
1858 . 1800 .
H. H . Tinnee
LAREN . (H. Joannes de Dooper .) Amersfoort . 1435 .
broek p. 1859. 1400. P. van Lith. k . 1859 . 1100.
LATHUM . (H. Martinus.) Doesborgh . 440 .
J . H . Havink. p . 1861 .
KoBTENHO1

1400.

470 . -- A . Slutken, p.
.
Wiegink
.
k.
1862.
1854 . ' 1400. G. J
n
LEERDAM . (H. Maria Ontvangenis .) Culenborg. 94. -- F . H . Hondenburg p . 1862. 1600.
LEEUWARDEN . (H. Bonifacius.) - Hulpkerk. (H. Willibrordus.)
L eeuwarden . 1600 .-H. Bauer. p . 1854 . 1600 . J . Postma.
k. 1858. 1100. H . J. Stiphout. k . 1859 . 1 100.
LEEUWABDEN . (H. Dontinicus.) Leeimwarden . 1572. - J . A . Rensen .
LATTnOP . (H. Simon en Judas.) Almelo .

p . 1863 . 1600. A. J. de Gr js. k . 1862. 1 100 . J. A . ten
Hagen. k. 1863. 1100.
G. Besselink . p .
LEMMEB . (H. Willibrordus.) Heerenveen. 276 .
1838. 1400.
LENT. (H. Maria Geboorte.) Anthem. 583. -- E. Hendriksen. p .
1851 . 1400.
LETTELE . (H. Nicolaus.) Deventer . 457.--J . G . Bruns . p. 1856 . (600 .
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LICHTENVOOEDE . (H. Bonifacius .) Groenlo .1187.
p) .

1861,

f

400. H. Jongerius,

LIEDEEHOLTHUIS . (H. Nicolaus .)

M.

A. Lonink.

k . 1863 . f 100.

Zwolle. 354 .

J. P, van Santen .

p. 1847. f 400.
LOBITH . (H Maria Ontvangenis .) Doesborgh . 642 .

A. B. Verhejj .

p. 1844 . f 400 .
LOENEN . (H Antonius Abt .) Zutphen.

f

367 .

N . HuUbers,

p.

1862 .

400 .

(H. Maria van den berg Cannel .) Naarden . 649 .
H. Uitewaal . p. 1856. f 400 . G . Goldewijk . a. 1860 .
LONNEXEE. (H. Jacobus .) oidenzaal . 843 . - L . Rermer . p. 1838.
f 400. N. van Balers, k . 1863. f 100.
Loo. ('T) (H. Antonius Abt .) Doesborgh . 408 . - J, Peters . p. 1857 .
LOENEBsLOOT .

f 400 .

1059. - G. Seholten. p .
J. H . Stroot . k . 1861 . f 100.
LUTTE . (H . 1'lechelmus .) Oldenzaal . 1210 . --- J . Geerdink, p. 1837 .
f 400. M . Hopman . k. 1862. f 100 .
LUTTEN . (H. Alphonsus de Liguori.) Zwolle. 750. -- L . van HengLOSSES. (H. Maria Geboorte.) Oldenzaal .

1860,

f

400 .

stum . p. 1859 . f 800.
LUTTENBEItG . (H. Cornelius.)

Dcventer . 566. - N . A . B . Korte.

p . 1857 . f 400 .

(H, Pancratius .) Naarden . 1230 .
W . H. A . van
Bijlevelt
, p. 1833, f 400 . L . Vesters. k . 1858 . f 100.
MA$KUM . (H. Martinus .) Leeuwarden . 310 . - B . C . Heskamp. p .
1857. f 600 .
MAAESSEN .

MAUEIK. (H. Maria Henzelvaart.) Culenborg .

242 .

A . van Sehaik .

p . 1855 . f 400.
MEGCHELEN.

(H.

Martinus .)

1863. f 400 .
MEPPEL . (H. tephanus,)
1861, f 600 .

Groenio .

Heerenveen .

(1)

(2)

H . Hemming, p .
H . W~ Teunissen .

p.

(1) Het getal der C o m m u n i c a n t s n. is in dat van G e n d r i n g e n hegrepen.
(2) Het petal der Communicanteu is in dat van Steenwijk hegrepen .
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MUDEECRT . (H . Joannes de Dooper) Naarden . 1045 . - G. M . 1o•

nink . p. 1842.
1861, f 100.

f 400.

W. F . N.

van Rootselaar.

k.

1496 . -- J . Wess
terveld p . 1855, f 600 . A . Kortland, k . 1856 . f 100 .
H . C. Verheul, k. 1863. f 100. H. G . van Hout, k .1861 .
NAARDEN . (H. Vitus .) Naarden . 450 . - C . R . Vermolen. p .1862 .
MONTroonT . (H. Joannes de Dooper.) Montfoort.

f 400.
NETTERDEN . (H. Walburgis.) Groenlo.

263 . -- J. Rikmanspoel, p .

1861 .
NICOLAAs A . (ST.)

(H. Nicolaus.) Heerenveen .

P . 1850 . f 400.
NIEUW-SCITOONEBEEK . (H. Bonifacius .) Zwolle .

440 . -- J . Faber .
460.

G . T. Holt-

kamp.'p . 1857 . f 800.
NIJKERK .

(I{.

Catharina.) Amersfoort.

632 .

J. A . Clerca . p.1848.

f 600 .

OLBUBC EN . (H. Willibrordus.) Zntphen .
1848, f 400.

230 .

G. de Reuver. p .

OLDENBROEK. (H. Maria Hernelvaart.) Zwolle.
p .1858 . 1 600.
OLDEMARKT. (H. Willibrordus.) 1Ieerenveen .
p .1851 .

1

130.

J . Hulshof.

380 . - M . F . Gelink .

400.

2303 .
J . Beernink . p.
1841, f 400 . A . A. Haarmans. k. 1857, f 100. M . G .
Snits. 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.
OMMETSCHANS . (H. Vincentius a Paulo .) - Rectoraat onder
AVEniiEST. -- J . J . Sletering. r. 1857. f 800. (2) .
OLDENZAAL . (H. Plechelnius.) Oldenzaal .

(1) Het petal der Communicanten is in dat van Vilsteren begrepen .
(2) Deze jaarwedde komt ten taste der biizondere be`rooting an de Ilijks
hedelaars-gestichten .
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OosTERBEEY . (H. Bernulphus.) Arnhem. (1) . J . G . H. C . Essink.
p . 1860.

1

600.

OOSTEBEND . (H. Marlines.) Leeuwarden . 414.
p . 1829 .

1

R. van der Werf.

400.

OOSTERHOLT . (H. Leonar•dus .) Arnhem. 495 . - J . P. Gerichhausen.
p . 1850 . f 500.
OOSTERWIERUM . (H. Wiro.) Leeuwarden . 164 .

J . A . Ydema. p .

1846. f 400.
OOTMARSUM.

(H. Simon en Judas .)

-- Bjjkerk to TILLI(TE.
W. H . A. van

(H. Simon en Judas .) - Almelo.1852. -

der Linde, p . 1854, j 400. J . Bless . k. 1860. [100.
T. J . Goris. k . 1863, i 100 .
OUDEN-RIJN . (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 574.
ken, p . 1854 . [400.
OUD-ZEVENAAR. (H. Martinus.)

Doesborgh . 1152.

J. J . KOU

G. J.

Oos-

terik . p. 1861 . [ 300 . L . W . Brugman . k . 1863 . f 100.
PANNERDEN . (H, Mar~inus .) Doesborgh . 553. - J . F . Sehlosser. p .
1848, [400.
PEKELA (II, Willibrordus.)

Bijkerk to NIEUw PEKELA . (H

)

-- Gron, en Assen. 689. - D. A . Wreesman. p .1841 . [400 .
D . Bouma. 1 . 1860. f 100. G. J . Demos. Ii . 1862 .
(II Maria Zuirering .) Arnersfoort . 119 .

PUTTEN .

1863. 1 600.
RAALTE . ([I, Kruisrerlse/ing .)

Desenter . 1360 . - C . Pas

1843, [400 . G . F . van Wagenberg.
RENSWOUDE . •

H . J. Pieck. p .

(H. Willibrordus .)

Arnhem . 220 .

. p.

h . 1859 . f 100 .
P . Wittebol. p .

1859 . [400 .
REUTDM.

(H. Simon en Judas .)

Almelo . 450 . - J . Reimer. p. 1857 .

/ 400 .
RHENOv .

(H. Maria Hemelvaarl .) Culenborg. 271 . - J . Thuring.
f 400 . W . H, van Heeswijk, a . 1860 . f 100.

p . 1851,

RIETMOLEN . (H. Cecilia .) - Bjjkerk to NEEDS . (H Cecilia.) --

(1) ilea getal Corn rnunicanten is in dat van Arnhem (Ii . Eusebius)
be ;repen .
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Groenlo . 552 .

G. J. Hulsham . p .1832. f 400. M. Claas-

sen . k. 1860. 1200.
RIJSENBu

. ( H . Petrus banden .) Montfoort.

325 . - A . Kortland .

p. 1819.
(H. Dionysius.)

RIJSSEN .

Deventer.

698.

A . H. A . Koning.

ten Brink. k. 1863. i 100,
980 . - J . T. B . Bruns, p.
ROSSUM . (II.
1854. f 400. G . J. Beernink, k . 1863, f 100.
RUMPT. (H. Maria Geboorte.) Culenborg. 245 . - J. van Dijk . p.
p.

1852.

f 400. L . A. J.
Plechelmus.) Oldenzaal.

1858 . f 400.
RuuRLO. (H.

Willibrordus.) Zutphen.

253. - J. H . van Langen.

p . 1857 . 1400 .

651 . -- B . Aarnink. p . 1856 .
J . A . H . Dericks . k. 1862. 1100.
(H. Michael .) Culenborg. 1170. - T . Bergers .

SAASVELD. (II. Plechelrnus.) Almelo.
f 400.
SCHALKWIJK .

1831 .

Geboren 1785. -- Gewijd 1808 . - Benoemd p .
G. Peters. k . 1863 . 1 100 .
SEN5MEER . (H. Vitus.) Leeuwarden. 615.

i 400 . P . J .
SILVOLDE .

- J.

Beersma. p . 1838.

Terhorst. k . 1862 . ` 100 .

843. - H . J. Bluemers .
1400 . P, van den Hurk. Jr. 1861 . f 100.

(II. Mauritius .) Groenlo .

1851 .

1 400 .

p.

H . T . 1V . Willemsen.

SLOTEN . (H. Frederieus.) Heerenveen . 90 .

p. 1863. 1400.
SNEEK.

(II. Marti~Eus .) lleerei vee

1.

SOEST . (H. Petmus en Paulus .) Amersf&crt.

p.

H . Kamp . p. 1854.

1062 .

(400. G . A . J. Z`vakenberg .

k. 1861 . f 100 .

1155 . -

W.

Steenhofi'fi

1851 .1 400 . H. A. Pick . k . 1857 . (100.

SOESTERBEEG . (H. tamales Dorroineus .) Anicesfoort. 238 .

L . Raa

demaker p . 1837 . 1 600 . C . B. Verheul . a . 1860 . 110 0 .
STADSKANAAL . (H. Maria Henaeluaart .) Gron . en Asser. . 3 70 .
G. J . F . Drenth . p . 1858 . 180 0 .
STEENWIJK . (II. Clemens .) Ileerenveen . 270 .

B. van den Berg.

p . 1856 . 1400.
STEENWIJKERWOLD. (H.Andreas.) Heerenveen .802.--B.Roberink .
u . 1855 . 1 400. - Zie FREDERIKSOORD .
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STEG ERBA. (H . I redericns,) Heerenveen. 430. - J. A . Schutte, p .
1859 . [400.
`1'ERBO$a . (H. Georgics.)

Bijkerk to GAANDEREN. (H. 1

r-

linus.) - Groenlo . 900 . - A . Herfkens. p . x .852, [400.

f 100 .
Culenbora. 1672, - B. H. Lohmeyer . p.

J . A . Weitjens, k . 1857 .
TrEL .

(H. Doniinicus,)

1854 . [600. A . Gjjsbers, k. 1861 . f 100 . N . N. k . [100.
(H. Puncrat,ius .) Almelo. 950. - C . ten Bokum, p.

TUBBERGEN .

1854 . [400. E. C . A. Teusse, k . 1860 . f 100.
UITHOORN . (H. Joannes onlhoo[d-ing .) Naarden. 698 . - L . T. F, Otten, p, 1862, [400. H, H. Kanne. k . 1854. [100.
UITHUIZEN . (H. Jacobus de Ieerdere,) Grog . en Assen. 636 .

ULFT

W.

V . M . Legebeke, p .1857 . [400. J . G, Heeres. k.1862 . [150 .
(H, Pelrus en Paulus,) Groenlo. 751 . - J. H. Nykamp, p .
1845 . f 400. W . Verhoeven. lc. 1863. f 100.

UTRECHT . (H, Calharina,) Utrec'it, 2050. - A. I. Schaepman . p .
1860. f 600. G . W . van Heukelum, k, 1859. f 150. C .
J . van Groeningen . Ic . 1860 . f 150 .
(H. Willibrordus .) - Hulpkerk,

UTRECHT.

(H, blarlinus,)

Utrecht. 2000 . - H . P . T . Oosterbaan . p. 1859. f 600.
H . B . J. L, Kloppenborg. k, 1857 . [150. E, J . A .
Reigers . k. 1862 . f 150 . J . W. D . Peelers . k .1863 . [150.
UTRECHT. (H. 4uguslinus .) Utrecht . 3000 . - H . Stappershoef, p .
1848. [600. J . S . Oosthuys. Ic, 1855 . f 150 . L, van dell
Bosch . k . 1863 . [150 . A . A. Jorritsma . a. 1848 .
UTRECHT . (II. Donrinicus.) Utrecht . 1980. - D . J . van Zeeland,
p . 1862 . f 600 . C . Schrauwen . k . 1860 . f 150 . H . J . A .
van Ewijk, k, 1862. f 150.
UTRECHT . (H . Hartinus,) Utrecht, 2100 . -- H. B . Kok. p . 1857 .
f 600. F . J . E . Koene . lc. 1858. f 150. L . Loe:f, I .
1862. f 150.
Maria .) Utrecht. 1813 . - J . J . Putman . p . 1857 .
f 600. F . A . P, Holland . lc, 1861 . [150 . G . A . Wil-

UTRECHT, (H,

lemsen . k. 1861 . f 150 .
VAAssEN, (H, Marlines,) -- Bgkerk to Erz, (H, Hartinus .)
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915 . - J. Van Haaren. p . 1846. f 400. G. J.
Ensink, k. 1863 . 1100.
VALBU$a . (H. Jacobus.) Arnhem. 328. - J. R. Wejjers . p. 1839 .
Deventer .

r 400.
VARIK . (H. Petrus en Paulus .) Culenborg.

262. - T . Hulshof.

p.

1860. j 400.
VASSE .

(H. Pancratius.) Almelo. 654 .
H. A . A . Teusse, p. 1855 .
f 400. P, van Duijnhoven . k . 1862.

VEENDAM. (H. Maria Hemeleaart .)
man .

Gron.

en

Assen. 886 .

--

J . Beek-

p. 1848. f 400. J . F . Corbesier, k. 1857. 1100 .

VEENHUIZEN . (H. Hieronimus Aemilianus .) Gron, en Assen .1020 . F . J . R . Kortenhorst, p. 1859, f 1200. (1) H, van Peer .
k . 1857 . f 300 . (1) .
VELA. (H. Maria Visitatie.) Zutphen . 465. - W. E. Plaster. p .

1860. f 400.
VIANEN .

847 . - A . F . J . Wij1863 . f 400. P . J . Hogenboom . k . 1863.

(H. Maria Hernclvaart.) Montfoort.

nands
i 100.

p.

(H, Willibrordus.)
1854 . (400 .

VILSTEEEN.

Zwolle .

476. - H. Rientjes, p .

1066. - C . Pompe.
p . 1863, f 400 . J. A . Kelleneer. k . 1863 . f 100.
VLEUTEN . (H. Willibrordus .) Naarden. 645 . - H . Andriessen . p.
VINKEVEEN . (H. Antonius van Padua .) Naarden.

1851, (400. L . F. J . Meessen . k. 1861, f 100 .
VOLLENHOVE .

(H. Nicolaus .)

Zwolle . 160 .

C . Smale.

p.

1859 .

(600.
J. D . de Bruin. p.1861 .
Zutphen. 360 .
J . M. A . Eycken. a. 186 1 .
H. Meurs . p. 1859.
VREESWIJK. (H. Barbara .) Montfoort. 513 .
VORDEN . (H. Antonius .)

f 400.
1400 .

VRIEZENVEEN. (H. Antonius Abt.) Almelo.

1857 . f

295 . - B. A . Vos, p .

600 .

(1) Deze jaarwedden komen ten lasts der bi .jzondere begrooting van de Rijksbedelaars.gestichten.
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Bijkerk to RENguM .
(H. Joanires Geboorte.)
(H . Maria Hernelvaart .) --- Arnhem .1133. -- J, A . Taabe, p .

WAGENINGEN .

1837 . [ .600 . C . de Jong, k . 1857. [ 100 .
(H. Haitians.) Leeuwarden. 260. - J . Wennekers .

WARREGA .

1858.

f

v.

600 .

WEERSEZO. (H.

Remigius .)

Al,nelo .

773 . -- H. Booret. p . 1846 .

( 400 . B. F . W. Tersehouw . Ic . 1861 . f 100 .
WEGDAM . (H. Petrus era Paulus.) Oldeuzaal . 930. - H . J. H . Bloc-

1

men . p . 1830 . ` 400 . C . Verhoef, k. 1853 .

100.

WEim. (H. Martinis .) zu 1)11e1 . 1667 . - C . Kleve. p.1852.1400.
J . T . Lujckx . k. 1861, f 150.
WERKHOVEN

(H.

Maria Hernelvaart.) 1llontfoort . 481 .

J . Wiel-

akker. p . 1857 . 1400 .
WESTERVOORT . (H, tiVeren f rid us .) Doesbornh . 555 .

J. T. Vaal-

man, p . 1851 . ` 400 .
WIERDEN. (H. Joannes de Dooper.) Alnlelo. 433 .

~1 . H . C . Bloc-

men . p . 1854 . / 400 .

WIJHE . (H. Il'illibrordus.)

D venter .

1098 .

H. Mans, p . 1844 .

f 400 . L . Schuurmans . k . 1861 . f 100 .
WIJK-BIJ-DUURSTEDE . (H. Joannes de Dooper .) Culenhora .1200.
L . C . VelthuUsen, p . 1848 . f 400 . J . P . N, van Meurs .
k . 1862. f 100.
WIJNBERaEN . (H. Maroons.) zntphcn . 365.

J. W. van Ti! . p .

1857 . [400 .
WIJTGAARD . (H. Maria Henzelvaart .) Lenin ar~len .

380 . - J . H . vole

Schelve . p. 1852 . [400.
WINSCH0TEN . (H. Vitus en Gezellen .) oron . en Assen. 320 .
Feijen . p . 1834 . f 500 .
WINTERSWIJK.

(H. Jacobus .) -- Bjkerk to MEDDO . (H

H.

)

Groenlo. 831 . -- J. M, van Oppenraaij, p . 1803 . [400 .
J . H . Verwej, h;. 1860. [100.
WOLVEGA . (H Franciscus.) Itec,envecu . 360 . -- L. B. Molder . p .
1859 . [400 .
WORRUM. (H. I'Veren f r'idus) Leeuwarden . 673 .

D . BOOtsma, p.

1828. [400. J. Hoefsloot . 1~. 1857, [100 .
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WOUDSEND . (H Michael.) Hecrenveen .

190. - F . J. L . Nieuwen-

huis . p. 1858. / 400.
ZANDBRRG-.

(H. Joseph .)

Gron . n Assen .

927 . -

1856 . [80&. -- Zie APELER- KANAAL.
ZEDDAM . (II . Oswaldus .) - Bjjkerk to AzEwIJN .

ZEIJST .

Doesborgh . 1300 .
den Bosch, k.

1861 .

(H . Joseph .)

1oiitfioit .

G.

J . Evens . p .

(H . Matiheus.) -

II . Goris. p . 1848 . [400. A. L, van
1 100.

660. - M . Putman.

p.

1858.

1

400.
ZEVENAAR . (II. Andrews .) Docsiiorgh .
p . 1834. 1300.

1276 . - U . T . van Delden .
,
H . Harbors k . 1856 . 1100. J . Verhoef.

L. 1862 .
ZIEUWENT . (H. Werenfridus .)

ZUIDHORN.

Groenlo .

1481 . - W. H . Janssen .

1

400. A . Kerkhof. P . 1 861 . [100.
(H. Joseph.) Gron . en Assen . 119 . - H. T . L . Koestal .

p . 1839 .

p. 1854. 1 600.
ZUTPHEN . (H. Joannes do Dooper.) Zutn

. 1750 . - H . R . Hnberts.
1838 . 1 600 . A . F . Louwerens . P. 1854. [100. H . J, de
Jong . P. 1854. [ 100.
ZWoILE . (II . Maria Ilenselvaar! .) ZwoiIe . 1900 . - H . van Kesp.

, p . 1837 . 1 600 . B. F . Mnlder. P . 1852 . 1 100 ,
J . N. van Wagenberg . P. 1858 . [ 100.
ZWOLLE . (II. Michael .) Zvolle. 1740 . - P. Mocking. p . 1857 .
[ 6 00 . J . L . H. Jansen. P . 1857 . 1 100. H . Verhoeven .
sd

P . 1858 . [ 100 .
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE

NAAMLIJST .

Getal
BEDRAG

der
Dienst•
doende

I

$IJKS•JAA~ttivEDDEN

jaaReddeu
voor

DEKENATEN.

voor
"

0)

.4

CO

CO

p,

C'

Geld.

Geld .

13

3,600.00

1,950

15

10

6,800.00

1,000

12

16

11

7,630 .87

1,100

18

13

18

13

8,010 .60

1,751'

15

15

10

15

8

6,750 .00

850

16

16

11

16

10

7,200 .00

1,000

15

15

11

15

10

6,000,00

1,000

18

18

13

17

13

7,100 .00

1,400

Gron . en Assen .

*17

*17

11

*17

10

*9,600 .00

1,300

Heerenveen .

*18

*18

1

*18

1

*8,100.00

100

6

6

14

6

Almelo,

15

15

12

Amersfoort

16

16

Arnhem

18

Utrecht

.

Culenborg .

.

. ,

Deventer ,
Doesborgh.

.

.

Groenlo

.

Leeuwarden .

17

17

9

17

9

8,400,00

900

iontfoort .

14

14

10

13

8

5,400.00

800

Naarden .

14

14

8

14

7

5,600.00

700

Oldenzaal .

15

15

15

15

15

6,600.00

1,500

Zutphen ,

. ,

Zwolle .

.

.

Totaal,

17

17

6

17

5

7,000.00

550

.

*18

*18

8

*18

7

*10,400.00

700

.

249

249

164

247

150

114,191 .47

16,601

* Hieronder begrepen een R e c t o r a a t en een Rector .
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DEE

VOORGAANDE

RECAPITULATIE .

Getal
BEDBAG

der
Rwks
" •
BIJKS4AAO WEDDEN
jaar edden
vo r
voor

Dienstdoende
PaovINCIEN.

1111!

-~

Quid.

Quid.

Gelderland .

.

84

84

52

83

49

35,991 .47

5,501

Zuidholland .

.

4

4

3

4

2

1,800 .00

250

Noordholiand

.

8

8

5

8

5

3,200 .00

500

.

.

41

41

40

40

35

18,000.00

4,150

Priesland . .

.

29

29

10

29

10

13,400 .00

1,000

*62

*62

42

*62

39

*29,300 .00

3,900

Utrecht

.

Overijssel .
Groningen
Drenthe

Totaal

.

.

.

*14

*14

10

+~ 4

9

* 6,800.00

1,000

.

.

* 7

* 7

2

* 7

1

* 5,700.00

300

. .

249

249

164

247

150

114,191.47

16,601

* Hieronder begrepen een Rector a a t en eeu Rector .
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG .

HOEGROOTnEw .

Pastoors .

I

Kapcliaans.

Totaal.

a

1

f 1,200.00

BEDRAG.

1 1,200.00

1

900.00

* 1

a

* 1

* 900 .00

800 .00

* 8

a

* 8

*6,400 .00

1

a

1

630 .87

600 .00

52

a

52

550 .00

1

rr

1

550 .00

500 .00

7

n

7

3,500 .00

400 .00

170

a

170

68,000 .00

310
.60 (3)

1

1

1

310 .60

501 .00 (3)

1!

1

1

301 .00

300 .00

* 5

1

* 6

*1,800.00

200 .00

a

1

1

200.00

150 .00

a

22

22

3,300 .00

100 .00

a

125

125

12,500.00

diet bezoldigd

2

14

16

249

164

413

630 .87 (1)

Totaal.

* Hieronder begrepen een Rector.
(1)
a
a
eene competentie van f 30.87.
(2)
a
a
a
a
a- 10.60.
(3)
a
a
a
a
a- 1 .00 .

I

31,200 .00

a

[130,792.47
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PERSONEEL
DEB

VAi~ HUT

BISDOM VAN HAARLEM .

BISSCHOP .

Z . D . H . l%igr.
Sassenheim .

GERARDUS PETRUS WILMEB

.

Resideert to

VICARIS-GENERAAL .

Henricus van Beck, Kanonik, Deken van Haarlem en Pastoor
der kathedrale kerk aldaar .
SECRETARISSEN VAN HET BISDOM .

Joannes Franciscus Vregt,
Jacobus loannes Graaf.
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KATHEDRAAL KAPITTEL .
PROOST .

J. Brinkman *,

to Amsterdam.
KANONIKEN .

T. .1 .

H, Barrel

*, Kamerheer-honorair van Z . H . Pans Pies
IX, Deken van Noordwjjk en Pastoor to
Vogelenzaog.
Buitengewoon Geheim Kamerheer van Z, H.
Paus Pros IX en President van het Seminarie to Warmond.
Buitengewoon Geheim Kamerheer van Z . H .
Pans Pius IX, Deken van Amsterdam .
Pastoor to Amsterdam . (H. Maria Onbevlekte

C, van Kints,

B. Hofman

,

J. M. lizermans,

Ontvangenis .)
H. van Beck,

F. T. Frankemolle,
P, M. Snickers,

Viearis-Generaal, Deken van Haarlem en
Pastoor der kathedrale kerk aldaar .
Pastoor to Haarlem . (H. Dominicus.)
Regent van het Seminarie to Voorhout .

(Vacant .)
DEKENS .
Dekenaat.
Haarlem.
Alkmaar .

H . van Beek,
J. van Gent

enz, to Haarlem .
to Alkmaar. (H. Lau-

Vicaris-Generaal

,

Pastoor

rentius.)
Alphen.

Amsterdam,
Beverwijk,

Delft,

C. A . Mols,
B . Hofman
,
B de Groot,
J . T, van Brussel,

„

Lejjmuiden.
Amsterdam .
Pastoor ,, Beverwjjk.

Kanonik ,,

n

„

Delft (H. Hypolitus,)
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's Graz'enhage.

G. Elsen,

Hoorn.

P . W. van Oorte,

Leyden.
Middelburg .
Noordwijk .
Ouderkerk .
Purmerende.
Rotterdam.

Schagen .
Wervershoe`,
Zoetertaoude.

Pastoor te'sGravenhage . (H. Theresia .)
,, A Hoorn . (H . Cyriacus.)
A . C. Quant,
„ „ Leyden . (H. Petrus.)
A. A . Tomas , A
'sHeerenhoek .
T. J . H. Borret * Kanonik enz, to Vogelenzang.
C . L . Rijp,
Pastoor to Ouderkerk .
J. L. Bekker,
„ ,, Purnnerende.
G. G. Bongaerts, Buitengewoon Geheim Kamerheer
van Z . H. Pans Pius IX en Pastoor to Kralingen.
H . F, van Lith, Pastoor to Schagen .
L. T. Bakker,
,, n Wognum .
C. J. M . Bottemanne, Pastoor to Zoeterwoude.
BISSCHOPPELIJK SEMINARIE .

Hoofdafdeeling :

Warmond .

C, van Kints, Kanonik, enz .
P, van der Ploeg.
J. 3. Rioche.

President .

Pro /'essoren.

H . J . J . Prenger .
J . W . L . Smi t .
Onderafdeeling :
P. M . Snickers,
J, de Brujjn.

Kanonik.

Voorhoit.
Regent.

N . F. Taverne.
J. C . H. Mure.
G. F. Drabb e .
H . J . H. Ruscheblatt .
A. d. Brouwer .
B. H . Klonne.
A . G. Schweitzer.
J . A . de R jk.

Pro/'ess.ren.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAR0CHIEN .

De hierna volgende alphabethisehe list der kerkgemeenten,
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van HAARLEM, bevat de namen der vestigingsplaatsen en pat ronen
der kerken, met aa,lwijzing van de Dekenaten en het aantal Comm.unicanten (1), alsmede de namen der in iedere
Paroehie en elk Reetoraat dienstdoende Ceestelijken,
hunne betrekking (2), het jaartal hunner benoeming tot die betrekking, en eindeljk het bedrag
van de Rijks jaarwedde aan elke betrekking
verbonden ; een en ander opgemaakt
in de maand October 1863.

AARLANDERVEEN .

(H. Petrus en Paulus.)

Aiplien.

347 .

P, van

der Hagen . p . 1859 . f 400 .
AKEBsLOOT. (H. Jacobt's .)

Lever; i k .

335 .

H . Isink, p . 1838.

j 400 .
(H. Laurentius .) A1+ a ar , 1475 . - J . van Gent * p.
1841 . (600. J . A . G . Volkers. k .1862 . (150 . N. N. k, (150.
ALKMAAR . (H. Dominicus .) - Hulpkerk . (H. Franciscus.)
Alkmaar . 1586 . - G. W . Reijnders . p. 1862 . [600. J . H.
van Baars, k . 1851 . f 150 . L . Kreling, k. 1862 . j 150 .
ALKMAAR .

(1) Bet getal C o m m u n i c a n t e n is dat her telling van 1860 .
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapcllaan en Assistent
is aangedhud door de letters p, r, k en a .
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ALPHER .

(H. Bonifacius .) Atphen . 740 . - J . P . J . van Zeij1 . p .
1851 . 1400. H . P . Zeegers, k . 1863. j 100 .

AMSTERDAM. (H. Nicolaus .)

Hulpkerk (II. Anna.) - Amsterdam

3400 . - J . H. van Born . p . 1856 . 1 600. W . A . Putman. k . 1857 . 1150 . J . W, van L eeuwen . Ic. 1860 . 1150 .
H . L . Spoorman . k . 1861 .

T

150 .

AMSTERDAM . (11. Antonius van Paclua .) - Hulpkerk (H . Francis
cue.) --- Amsterdam. 3500 . - A . M. Balthazaar. p . 1854 .
[600. J . P . H. VogeL Ic . 1851, 1 150 . A . Sommerdijk .
k . 1.853, [150 . C . L . Overmans . k .1861 . / 150 . J . H. A, de
Veer . 1 . 1859 . J. van Lieshout, k. 1863 .
AMSTERDAM

(II Willibrord-us .)

. u~~ tfrc,am . 3200 . -

0 . p.

m

1855 . [ 600 . J . Laurent . k . 1861 . f 150 . J . Karsten, k.
1862 .

1

AMSTERDAM . (II.

150 . N . N, k,

Catharina.)

1

150 .

Amsterdam . 4166 . -- H . van Luenen .

p . 1858 . / 600. J . C . van Grossel .

k. 1857.

f

150. H . P .

Smeele . k . 1861, f 150 . P . J. Lucassen . k. 1861 . [150 .
W . J. van Camper . k. 1861 . (1) .
AMSTERDAM. (H. ftfaria Onbevielcte Ontvangenis .) Amstcrdam. 4369 .
J . M . IJzermans . p . 1859, [600 . J . M. van de Yen k.
1856, f 1 50 . J. H . Bekker. k . 1859 . 1 150 . P, van den
Valk, k. 1863. [ 150.
AMSTERDAM.

(H.

Ignatius.) - Hulpkerk (H.

Franciscus 'ave-

Wit. p . 1861 . j 600.
J . Loeffen. Ic. 1851 . [150. J. Ruseheblatt . k .1855 . [150 .
F . C . Heijnen . h . 1860, f 1 50 . J . Snits. k . 1854. J .
sius.) - Amst roam 4523 . - A . de

Sehutte. k . 1855 . C. J. Willems. k . 1861 . W. Snit . k .
186 3 .
AMSTERDAM . (H . Dominicus.) - Hulpkerk (H. Thomas van Aquisen.) - Amsterdam . 3020 . - H . W. Sans, p . 1860. [600.

W. L . van den Puttee . k. 1856 . T 150. A. Jansen . k.
1862. 1
J. Burmanje . k . 1863 . [150.
(1) In deze parochie is ecac a l g e m sen e h u l p k e r k op het Bagijnhof
(IL Joannes Evangelist .)
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(H. Augustinus.)

AMSTERDAM.

Amsterdam.

man. p. 1860 . f 600 . C . B. de
P . F . Moors . k. 1862 . j 150 . H.

J. B. F.

2200. - W. HoorneKruijf. k. 1858. f 150 .
Narens. k . 1863. [150.

Roelvink . k. 1859 .

(H. Petrus en Paulus .) - Hulpkerk (H. Joseph.)-

AMSTERDAM.

Amsterdam . 2153 .- H. Poppers. p .1861 . f 600 . L . SCholte .
k . 1860. [150. G . J. W. Quant. k. 1862. [150. B. van

Buuren. k. 1863 . [150 . (1) .
(Buiten de Vesten .) (H. Nicolaus .) Amsterdam. 1014,
C. J . A . P. Martz . p .1863 . f 400 . H. T. Doorewaard.
k. 1857. f 150. H . Teunisse . k. 1848.
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten .) (H. Witlibrordus.) Amsterdam .
AMSTERDAM.

843 . - J . D . G. Wubbe . p . 1856 . [400 .
ASSBNDELFT .

1858,
BEEMSTEB .

(H. Odulphus .) Berrerwijk . 1042. f 400. J. Vrolijk. lc . 1862. [100.

(H. Joannes de Dooper.)

J. S. Korff. p .

Purmerende . 685. - W, van

den Hurk . p. 1855 .

f 400 .
BERGEN. (H. Petrus en Paulus.) Alkmaar.
p . 1863, 1 400.
BERGSCHENHOEK . (H. Willibrordus.)
1851 . f 400.
BERKEL . (H. Maria geboorte .) Delft .

459.

Delft.

B. A . van 't Rood.
400. - J. Sehut.

452 . -- M. van Rijn .

p.

p. 1863.

j 400.
BERKENBODE .

(H. Bane.) Haarlem .1443. -

A . van der Weiden .

p. 1845, f 400. P. Slaman. k . 1863. [100. N. N . k. `100.
BEVERWIJK . (H. Agatha.) Beverwijk . 1080. - B, de Groot. p,
1851 . [400. Jhr. H . C. J . M . van Nispen tot Sevenaer .
k . 1863.
BLEISwIJx.

p.

1 100.

(H . Maria Visit atie .)
1852 .

BODE(BAVEN .

1

Delft . 300. - G . W. Sehujjt.

400.

(H. Gallus.)

Alphen . 778 . - W. C . F . van Hejj-

ningen, p. 1857. f 400. N. N . k . f 100 .

(I) In deze parochie is eene a 1 ge m e cue h u l p k e r k op de Keizersgracht
(0 . L . Vrouw), welke hulpkerk door bijzondere geestelijken wordt bedieid.
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(H. Martinus.) loom .

BovENKABSPEL .
1843 .

T

H. J. Hilbes.

477 .

p.

400 .

BOQENKEBK . (H. (Jrbanus .) Ouderkerk .

J . Kriek.

380 .

p.

1856.

f 400 .

(H. Martelaren van Goreum.) Delft. 410. - J . W . van
Saagsveldt . p. 1857. f 600 .
BUITENYELDEHT . (H. etugustinus .) Ouderkerk . 534 . - W . F . van
Kampenhout . p. 1861 . f 400.
H. J . Meuwsen .
CASTBICUM . (H. Pancratius.) Beverwijk . 665.
BBIELLE.

p . 1844. f 400.
(H. Petrus banden.)

CBOMMENIE .

driks,

DELFT .

f

Beverwijk.

432.

J. W. Hen-

400.

r
792. J. Steenvoorden p.1862. [400. J . P . M. van der HeUden. k .1862 . [100.
(H Joseph .) Delft. 3359 .- A . N . F . van Meurs . p .1856 .
W . C. d e Keijzer .
f 600. N . A. A . Aussems. k . 1854.1150 .
k . 1861, f 150. J . M . Derks . k . 1855.
(H. Hypolitus .) Delft . 2231 . - J. T. van Brussel . p .1843 .
f 600 . L . P . A . Gompertz . k. 1862 . [150 . J . L . A .
(H. Antonius Abt .) Rotterdam .

DELFSHAVEN .

DELFT.

1851,

p.

Nabbeveld . k. 1863,

f

150 .
303 .

N. van

L,
DOBDRECHT. (H. Boni facius.) Rotterdam . 1980.
p . 1859 . f 600 . J. F, van Rooselaar, k .

van Wissen .
1857 . f 150.

(H. Petrus banden .)

DIEMEBBRUn.

Gastel,

p.

Ouderkerk .

1856 . [400 .

P . A . de Bruijn . k . 1861, f 150.
DUIYENDBECHT . (H . Urbanus.)

Boom,

p.

Ouderkerk.

H . C . van den

198 .

1857 . [400.

EDAM. (H . Nicolaus.) Purmerende.

458 . -- C. T, ter Maat . p .1856.

f 600.

(H. Adelbertus.) Alkmaar. 595 . - W. Janmaat .
1861 . f 400 .

EaMONDEN.

ENKHUI~EN.

(H. Franciscus Xaverius .) loom .

394 .

p.

J. C . van

't Rood . p. 1850. l 400.
GOES.

(H.

Maria

Magdalena.) Middelburg . 1030 . - P . Thielings.

c p . 1836 . 1 400. J . Koekhoven. k, 1863. 1 100.

i?o :erkrans .)

G00RN . (H.

1854 .

- ' . T. ilueser . p.

Wervershoef. 839 .

f

400. N. N. A . 1 100.
GOUDA. (H. Maria Heineira ait .) Rotterdam. 1366 . - W. do Brujjn

p . 1851 . 1 6 00. H. L . Sloots. A . 1861 . 1 150.
GOUDA. (H. Joseph .) Rottedan . 2099 . - A . F . Ranshujjsen . p.
1847 . 1600 . A . J . Klijn . it. 1862. 1 150. W . Koemans.
1 . 1863 . 1 150 .

s GRAVENHAGE . (1!. Jacobus .) - Hulpkcrk (H. Maria

ten Home.)

2616. - J . C . Knoors . p . 1863. 1 600.
C . J . Haan . 1 . 1861 . 1 150. J. Kinsman . J . 1863 .
'2 Gravrno g o .

(150.
'SGRAVENHAGE . (Ii. Anlonius 'ai Padna.) 'sGravenlsage. 3230 . L . J . Straman . p . 1862. 1 600 . A . J. Bengvoort . it . 1857 .
(150. J. C . Broekrnejere

it . 1862 . 1 150 . J. Bottenhorn .

a . 1849 .
's ORAVENHAGE . (II. Willibrordus.) 's Gravenhage . 2520 . - P . 0 .
S ehagt . p. 1853 . 1600. P . C . T . Malingrb . A .1854 . 1150 .
B . H . Brinkrnan . It. 1856. f 150 . M . Bernsen. A . 1860 .
'a GRAVENHAGE . (H. Tlieresia .) ' s Gras
3053 . - U . Elsen .
p . 1836 . 1 600 . A . Frentrop . A . 1854. 1 150 . .1 . U. Wansink . k. 1856. [ 150 . F . Ellerbeek.
Terwindt . A . 1862.
GROENENDIJK. (II. Bernardus .)

Ztcraoitc.

it .

1861 . (150. A . U .

636. - H. Bosmans.

p. 1856 . 1 400.
GRooTErntoEI . (II. Joannes de Dooper .)
p. 1857 .

IIAAELEM .

1

(H. Joseph.)

1600 . A . H .

1

h oar

.

580. - J . Debets.

400 .

J.

Tf aar ern , 2050 . - H,
j

Vos .

van Beek . p. 1861 .

It. 1859. [150 . C . Vasse .

A .

1863 .

1 50 . J. B . Cantors . A. 1859 . J . .1 . van Leipsig .

It .

1863.
HAABLEM . (H. Anlonius van Padua.) llaarlem . 2300. - P . A .

Sprengers . p. 1845 .

1 6 00. W. Strik . A. 1862. 1150 .
C. Wejjersen. A . 1862 . 1 150.
IIAAELEM . (II. Dominicus .) -P Hulpkerk (I!. Thomas van Aquinen .) - H aarem . 1898. - F . T . FrankernIle. p . 1843 .
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1 6 00 .

P . M . H. Finkenfitigel .

He Tigers.

ft .

HAABLEMMEBMEEL

1863.

ft .

1861 .

1

150. J. T . A.

1

150.
(H. Joannes de Dooper .) Iaar1cm . 408 .

W. A. Boerkamp . p. 1862 .

1

-

600 .

HAARLEMMERMEER . (Ii. Franciscus van Sales .) Haarlen . 407 . M . J . Kerremans . p . 1860 . 1 600.
(1) J . .J. Bruijstens . p .
)

HAIeLEMMERMEEB . (H

1

1863 .
HAASTRECHT .

600.

(H .

p. 1857 .
HAZERSWOUDE .

Barnabas .) Rotterdam . 611 . - II . Wo1kernejer .

f 400 . J . Vermeulen , ft . 1862 . 1 100.
(ii. Engeien Bewaarders .) Zocttrwoude .

1

A . W . van Zon . p. 1844.
HEMsKEIK .

(II .

p .1842 .

500. N. N .

ft .

f

Laurentius .) i ;cvei'wiji . 646 . - H . G . van Wijk .

1 400 .

'S HEERENHOEK . (II. lVillibrordus .) Middelburg . 1040 . -

mas
1863.

. p . 1841 .

1

1

100.
- M . Geurs . p. 1838.

400 .

HEINKENSzAND.

(H.

filasius .) MidlclburL 618 . - P . Aenstoots, p .

1860 . f 400.
HELDER. (DEN) (H. Petrus en Paulus.) Seliagen .
van Buehem . p . 1847.
1

A . A . To-

400. H . A . T . H, de Kruyff . I.

HElLo . (H . Willibrordus .) Aikmaar. 430 .
1

342 . --

100 .

1

1500 .

J. S .

-

400. A . Schouten . ft. 1853

150.

HELLEVOETSLUIS . (H . Antonius van Padua .) Delft. . 167 . - H . A .

1

C . Elsen . p. 1862 .

600.

HILLEG0M . (H . Martinus .) Noordwk. 773 . - B . Kerstens.
I 400 . N. N. ft . f 100 .
HOOGMADE . (H . Maria Geboorte .)
poorten . p. 1858.

Leyden . 454. - J.

400 .
HooGwou :D . (II. Joannes de Dooper .) Werversheef .

p.

1848 .

. Ter-

f

455 . -- C, van

Staveren . p . 1861 . 1 400 .

(1) Het getal communicanten is ii dat van llaaslernrnermeer (FL
Joannes de Dooper en H . Franciscus van Sales) hegrepen .
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R . J . A . van Ewijk. p .
T. H . Lucassen. k. 1861, f 100.
HooBN . (H. Cyriacus.) Hoorn. 871 . - P . W, van Oorte. p. 1862 .
400 . G . H. Spiekerman. k. 1859, f 100.
ILPENDAM. (H. Sebastianus.) Purmerende . 206 . - T. Beunis . p.
HOOBN. (H. Franciscus.) Hoorn.1014 .
1844 .

f

400 . R.

1863. f 500 .
K~TWIJK . (H Joannes Geboorte,) Leyden . 272 . -- J . A .
p . 1856.

1

Everstejin .

600.

KETHEL . (H. Jacobus.) Delft .

496. - G. van den Bosch,

p. 1852 .

1400.
KOUDEKEBK . (RHIJNDIJK.) (H. Michael.) Zoeterwoude . 473. -- J.

Heemskerk .

p . 1839 .

f

400 .

707. -- G . G . Bongaerts.
A . C . F . Mutsaers . k. 1862, f 100 .

KBALINaEN . (H. Lambertus .) Rotterdam.
p . 1832,

f

400 .

KUDELSTAABT . (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk.

H . Schrjjvers,
KWADENDAMME .

(H. Iionit facius.)

(H. Maria Hemelvaart .)

J. T.

Bjjker1

to OVEZANDE .
967. - J. B .
C . Beumer . Ic. 1859.

Middelburg.

Wesselivgh. p . 1856 . 1400. J.

r

312 .

p . 1854. 1 400.

100 .

KWAKEL . (H. Joannes Geboorte .) Ouderherk. 266.

A . B . Naai-

j ers. p . 1839 . 1 400.
LAMBERTSCHAgBN .

(DE WEERE .)

(H . Lanibertus.) Wervershoef,

483. - J. P . Vossen. p . 1848 . f 400 .
LANG}ENDIJK . (H. Joannes GebooNte.) Alkmaar . 482 .

H, van de

Gin, p . 1843, 1400.
LANGIERAAB . (H. Adrianus .) Alphen. 744. - P . C.

Buffs.

p . 1839 .

1400. G. va n Djjk . k. 1856 . 1100.
LEIJDEN . (H.
2291 .

Petrus .) - Hulpkerk. (H. Lodewijk .)

Leyden .

- A. C . Quant. p . 1846 . 1 600. G. C .

van

O ort . k. 1863 . 1150. J. F . Bernsen . k . 1863 . 1 150.
H. Tomas. k. 1833 . B. P . Gejjer. k. 1863.
LEIJDEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Leyden. 2150. -F . P . M. Welters. p. 1857 . f 600. J . Leurs. k . 1858 .
1 150. 3, de Bie . k. 1861, 1 150.
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LEIJDEN . (H. Maria Hemelvaart .) Leyden .

600 . C. Scheiberling.
van Hertum. k . 1861, f 150.
1863, f

1895 .

k . 1860,

J . Bots .
f

p.

150 . H . W. J.

LEIJDSCHENDAM. (H. Petrus en Paulus .) Zoe':erwothie . 893 . -- C .
Stork, p. 1818. (400 . P . B. Vismans. k . 1860, f 100.
LEIJMUIDEN . (RHIJNsAT1

wouDE .) (H. Joannes de Dooper .) Alpi.en .

659 . - C. A. Mols, p . 1861, f 400. B . Dankelman . k.
1863, (100.
LIMMEN. (H. Cornelius .) Beverwijk . 345 . - F. F. Schmedding. p .
1838. f 400.
LISSE . (H. Agatha .) Noordwah .

(400. J. H . Groen,
LOOSDUINEN .

817.
k . 1861 .

(H. Maria Henrelvaart .)

Westgeest .

p.

J. H . Deekens, p . 1849 .
f 100 .
'S Gravenllage . 643 .
J.

1840. f 400.

372. - W. H . Jansen. p .
400 . J. P . Mobron, a . 1863. (100.
W. P, van
MAASLAND . (H. Maria Magdalena .) Delft. 287 .
Maaseland. p . 1858. f 400.
MAASSLUIS . (H. Petrus en Paulus.) Delft . 253 . - A. Naber . p.
1843. f 400.
MEDEMBLIJc . (H. Martinu.s.) Wervershoef. 610. - T . Liket . p. 1862.

LUTJEBROEE . (H. Nicolaus .) IIoorn.

1853,

f

f

600.

1082. - P . C.
Groen . p. 1853, f 800. P. J. Koekhaven. k . 1863.
(300. Zie VEERS .

MIDDELBURU . (H. Petrus en Paul-us.) Middelbarn.

MIDDELHARNIS . (H. Maria Hemelvaart .) Rotteraam . 215 . -- J. A .
Trosee. p . 1863, (500 .
MONNICRENDAM. (H. Nicolaus.) Purmerende .

hoven p .

525. L . A. Gussenn

1861 . f 400 .

474. - H . Barter. p. 1858 .
f 4 00 . M. L . T . Kleijn . k . 186 0.
MOORDRFCHT . (H. Joannes Onthoo(ding .) Rotterdam. 381 . - A . J .
van der Drift. p. 1858, f 400.
MUIDEN . (H. Nicolaus .) Ouderkerk. 353 .
J . G. Henkens, p .
MONSTER . (H. Machutus .) 's Gravenhage .

1852,

f

500.
5
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NAALDWIJY . (H. Adrianus .) 's Cravenhagc. 699. - N . Husing. p .
1862. 1 400. N. N. k, (100.
NEDERHOBST DEN BERG . (H. Maria Hemclva.art .) Ou erkerk . 338.
P . Ridders. p . 1858 . 1400 .
NES-EN-ZWALIIWENBUUBT . (H. Urbanus .) Oaderkerk . 473 .
.l arisen-Kea, p . 1857, f 400.

-- J .

NIBBIXWOUDE . (H. Cunera .) Wervershoef . 474. - M . H . Kruijsen.
p. 1863.

1

400.
G . .1 . Leferink .

NIEUWENDAM . (H. Augustinus .) Purmerende . 236 .
p. 1848. 1 400.
NIEOWgooP . (H. Maria Hemelcaart .)

Bgkcrk in de MEIJE .

(H. Maria Hesnelcaart.) - Alphen . 679 . - W. Grijskamp .
p. 1861 . f 400 . J . 3 . de Groot . k. 1862. [150 .
No0RDEN . (H . Martinus .) Alphen. 504.
T. F . Knaapen .
1852. f 400.
NOOR,DWIJK . (H. Jeroen .) Noordwijk . 1014 .
1861 . 1 400 . N . N. Ic .

1

p+ •

F . F . Meijer . p .

100 .

NOORDWIJXERHOUT . (H. Victor .) 1\oordhvijk . 645 .

A . H. .1, de

Poorter. p. 1851, f 400. W. C . Koevoets . a . 1863.
NOOTDORP . (II. Bartholonzeus .) Zocter,tioude . 540 . -- B . Q . Cornelissen . p . 1849 . 1 400.
OBDAM . (H. Victor .) Wervershoef. 652. - C . A . Knulle . p. 1844.
1 400.
OEGSTGFEEST . (II . T'Villibrord us .) Leydea . 553 .
r

F . H . Tensing .

p . 1851, 1 400 .
OOLTGENSPLAAT . (II. Maria Henzelvaart .) I~,tterdam . 565 .

L.

Hesemans . p. 1860. f 400.

322 .
T . Soet .
p . 1846 . 1400 .
OSDORP . (H. Pancratius .) Iiaarlc„i . 316 . - C . Ruigrok, p. 1862.
1 400 .
OUD-ADE . (H. Baro .) Leyden. 360.
J. P. Gortz, p . 1863 .
f 400 .
OUD-BEIJEBLAND. (II. Antonius van Padua.) Rotterdam. 96. --

O0STERBLOXKER . (II . Maria Visitatie.) jlooril .

H . T, van Dell. p. 1863. 1 600 .

6?
OUDBKERB. (aan den AMSTEL .) (H. Urbanus .) Ouderkerk . 661.

C . L . R jp . p. 1858 . [ 400. J . J . Frentrop. k .1861 . 1 100 .
OUDE-TONGE . (H. Maria Henzeluaart.) Rotterdam . 570 . - S . den
Elsen . p . 1860 . (400. F. J. Tieleman . k . 1862. [200 .
OtDEWATER. (H. Franciscus van Assise .) Rotterdam . 1620. - J . J,

Burgmeijer. p . 1862 . [400 . S . I . Rotes. k.1853. [100.
OUDORP . (H. Laurentius.) Alkmaar . 592. - J . B. Eulenbach, p .
1858 . [400 .
OvEBSCHIE . (H. Petrus banden .) Rotterdam . 620. -- J. A. Lazaar.

p . 1862 . (400. N. N . k, (100.
OVEBVEEN . (H. Maria Onbeviekte Ontvangenis.) llaarlem . 955. --

G. Sehoonderbeek. p . 1854, (400 . N . J . Smeulders, k .
1861 . f 150.
PIJNACKER . (II. Joannes Geboorte.) Delft . 424.
P. J. van
Vlaanderen . p. 1845 . [400 .
POELDIJK . (II. 1lartholonneus.) 'sGrarenhage . 1092. - T. van tier
Moor. p. 1858. [400. C . F . Philippona. 1: . 1860 . [100.
P . J. B . Wennen . 1~, . 1863 .
PURMERENDE . (II Nicolaus.) Purmerende. 878. -- J . L . Bekker.
p. 1853. [400 . G . L . Vroemen . k, . 1861 . 1100.
RANDENBURG . (RAAMBUB,G.) (H. Petrus en Paulus.) Alphen. 710.
H . Kerlen. p . 1843. (400. J . G. H. Geerlings. k.
1856 . f 100.
RHOON . (II. Willibrordus .) ltotterdan . `'80 . -F . H, van den Heu-

vel. p. 1863 . [400.
RIJP . (DE) (II . Boni/acius .) Purtitcrende. 601 . - H . A . Pre jer. p .
1858 . (400 .
RIJPWETERING . (H . Maria Geboorte.) Leydea. 605 .
H . Klauwers. p . 1846 . (400 .
RIJSwIJK . (H. Boni/acius.) 's Gravenhage . 883 . -- P . L . G. Boin .
p . i848 . (400. F . T . H. van Ogtrop, k. 1857 . (100 .
ROELOPARENDSVEEN . (H. Petrus banden .) Alphen. 1172. - J . M.

van tier Stoot, p . 1849 . (400 . F . Blom . k. 1860.1100 .
ROTTERDAM . (H Rosalia .) Rotterdaw . 7000 . --Geboren 1788 . -- Gewijd 1811 . Benoemd p . 1836 . 1 600 . G .
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Pouw . k. 1853 . / 150 . A. H, van Heukelom, k. 1857.
f 150 . T. van Berlo, k. 1861 . i 150. L. Goofers, k.
1845 . N . N. k . (1)
ROTTERDAM . (H. Dominicus .) Rotterdam . 6560. -- J. D . Rakes .
p . 1829, f 6 00 . G. J. Doesburg. k . 1850 . f 150. A . H.
Bloem . k. 1852. (150 . J . J. G . Clasquin, k . 1860.
(150. J . A. Verkerk, k. 1862. N. N. k.
ROTTE$DAM . (H. Laurentins.) Rotterdam . 3557. -- J. B, van den
Bergh . p. 1857. (600. J . Bos. k . 1856 . f 150 . J. H .
Kappelhof.1c.1857. ( 1 50. A. J. W . Djjkhoff. k.1861 . 1150 .
ROTTEBDAM . (H. Maria Onbevlekic Ontvangenis.) Rotterdam . 1997 .
G. F. H, van Rjjckevorsel, p . 1857 . f 600 . H . G. J .
Erftemeijer . k. 1854, f 150. J . F . Sengers. IL 1858 .
j 150 . J. D . Escherich. k . 1859, f 150.
SASSENHEIM . (H. Pancralius .) Noordwijk . 510. -- J. F . de Jongh .
p . 1863 . 1 400.
SCHAGEN. (H. Christophorus .) Schagen .

508 . -- H. F . van Lith .

p. 1860, (400 .
SCHEVENINGEN. (H. Anlonius Abt .) ,s
Peeperkorn . p. 1861 . f 600 .

G ravenhage .

353.

H. H.

2566. - V . J. A .
van Ewijk . p . 1845 . 1600. H . Hoogland. k .1861 . (150 .
W . C, van Meegen . k . 1862 . f 150 .
SCHIEDAM . (H. Maria Visitatie .) Rotterdam. 2187. -- P . J, van
Leeuwen . p . 1853. f 600. J . H. Ruscheblatt. k . 1853 .
f 150. F. Koekhoven . k . 1863 . 1 150.
SCHIPLUIDEN. (H. Jacobus.) Delft . 716 . -- H, van der McUden .
p. 1847. T 400 . W, van der Polder, k . 1863. 1 100.
SCHIEDAM . (H . Joannes de Dooper.) R,otterthim .

SCHOONHOVEN . (H. Bartholomeus .) Rotterdam . 422.

C. J. van

de Laar, p . 1855. f 400.

SCHOOB,L. (H . Joannes Geboorte .) Alkmaar .

286 . -- L . Duijvestein .

p. 1858 . (400 .

(1) In deze parochie is eene algcone en C Ii ul1kcrk eon den Goudsehen
Singel (H

), welke hulpkerk door bijzondere gcestciijkon worth lcthcnd .
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SCHOOTEN . (H. Davo .) Haarlcm. 560. -- A . F. Schuurkamp, p .
1856 . 1400 .
SPA&BNWOUDE . (H. Jacobus.) Haarlem . 471 . F. H . M . Wennenn
p . 1862. 1 400.
SPANBROEK. (H. Boni facius.) ~1'erverslaocf. 492. -- J. M. Tiebess
p . 1859 . (400.

823 . -- H. A. F. Plekenpol.
p. 1846 . (400. J . Scheerman, k . 1860. f 100.
STOMPWIJ$. (II . Laurentius.) Zoeterwoude . 685 . -- T. Stoek, p.
1824. ( 400 . F . A . J. Tachi . k . 1863 . f 100.
TEXEL (DEN BUBO .) (H. Joannes de Dooper.)
Bijkerken aan
den HooBN en to OOSTEBEND . (H. hlartinus.) -- Schagen.
539. -- L . J . H . Levisse . p. 1861 . f 400.
TEXEL (COKSDORP.) (II. Francisco .) Schaben. 122 . -- W . AlenbeekL
SPIERDIJK . (H. Georgius.) Wervershoef.

p . 1861 . f 700.
TEXEL (OUDE SCHILD.) (H. Martians.) Schagen .

146 . - G . G.

Honig . p . 1863 . (400.
THOLEN. (II. Maria Ilemelcaart.) Ilidielburg.
1860 .

f

320. --- L . Berk.

p.

600.

TUITJENHORN . (II. Jacobus.) 4lkmaar .

370 .

H. T . van Vlasse-

laar . p. 1852 . f 400 .
485 .
F . B. Duverge.
van Blei enberg, k . 1858.
H, van Vassen Huyskes.
(1)

IJITt EEST . (H. Maria Geboorte.) Beverwijk.
p. 1860. f 400. J . S,
IJRSuM . (II. Baco .) Wervershoef.
p. 1861 . f 400.
VEERS. (II. Maria..) --

van Aarsen.

Rectoraat under

r. 186.3 .

VELD . ("T) (H . 111artinus .)
1862 . f 400. P . P .

f

MIDDELBURG . -

B. J.

600 .

866 . -- A . Verstappen . p .
S . Teunissen . k . 1862. (100.

Schagen.

VELZEN. (H. Engeimund us.) Beveru ijk .

710. - W. L .

Mosmans. p.

1863, f 400 .
VENHUIZEN . (II. Lucas .) Hooru. 420. -- J, van den Bogaard, p .
1828, (400. P, van Hugten . a. 1863. ( 100 .

(1) 17et tc ;al Conatnu :~icanten is in dot van Goorn begrepen .
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(If. Joannes Geboorte .) Delft. 930.
J. S. G.
Broeke, p. 1863. 1400. A. H . Tachi. k . 1861, j 100 .
VLissINGEN . (H. Jacobus .) Middelburg. 1250. - H . Schiuter. p .
1863, 1 975 . C . Bouman . 1c. 1863, 1 150 .
VO ELENZANG. (H. Maria Hemelvaart.) Noordwijk . 720. - T. J. H .
Borret
. p . 1853 . 1400 . F . A . Koevoets . k .1858 . 1100 .
VOLENDAM . (H. Vincentius a Paulo.) Purmereude . 800 . - M . G .
Scheefhals, p. 1863 . j 600 .
VOOBBUBG . (II. Martinus.) 's Gravenhaae . 882. - H . R . A . Op den
VLAABDINGEN .

Ende, p. 1847,

f

400 . H . Verstraaten, k . 1862 . [100.

VOOBHOUT. (H. Bartholomeus .) Noordwijk . 306.

p . 1849 . 1 400 .
VOOBSCHOTEN. (H. Laurentius.)
p . 1863 .

f

. G . F . Albers .

Leyden . 739 . - A. J . Bongaerts .

400. B. C, van Straelen. k. 1860. 1 100 .

VOSSEMEEB . (OUD) (H . Willibrordus .) Middelbura. 280.

A. A .

van Eigndhoven . p. 1856, l 400.
WADDINXVTEN. (H. Victor.) Alphen. 492 . - W . van der Bach .
p . 1844,

1

400.

WABMENHUIZEN . (H. Ursula .) Alknlaar. 370.

W. J, van Grossel .

p. 1862. 1400.
WABMOND .

(H. Mathias .) Noordwijk.

434. - N. A. Frink. p . 1850 .

f 400.
E . de Jong.
WASSENAAB . (H. Wiilibrordus .) 'sGravenhage. 1574.
p. 1857 . j 400 . A . J, van Houten, k . 1862, j 100 .

WATEBINGEN . (H. Joannes de Dooper.) 's Gravenhage. 1300.
A. M, van Lottom, p . 1849. f 400 . H . Wijffels. k .1862 .
1100.
WEESP. (II. Laurentius.) Ouderkerk . 801 . - P. A. Claasen, p .
1861 . f 400. J. W. A. A. Koopman, k . 1862 . f 100 .
WEBYEBSHOEP. (H. Weren/ridus.) Wervershoef, 1104 . - J. G. van
Maaseland, p. 1862. J 400. W. Liebregs, k. 1 8 63 . 1100.
R, van Koolwijk .

WESTIBBLONYEB. (H. Michael.) loom . 370 .
p. 1851, 1 400.
WESTWOUDE .

(H. Martinus .)

Iloorn . 772 . - J . Splithoff . p. 1840.

1400. . P, van der Werff, k . 1862. 1 100 .
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%V1EBINGEN. (H. Michael .) schagen .

157 . - F . J. P, van Etten.

p. 1862. 1600.
Wing AAN ZEE . (H . Odulphus.) Eeverwijk.

211 . - N. Vredeveld.

p. 1851 . f 600.
WOEBDEN. (H. Bonaventura .) Alphen. 1282. -- C . A . van Werk-

hoven . p . 1862 . 1400 . F . J. Pape . k. 1853. 110 0.
W. P . Omtzigt . k. 1857. 1100.
WOGNUM. (H. Hieronyrnus .) Wervershoef . 427 .
L . T. Bakker. p .
1854. 1500.
WOBMEB. (H. Maria Magdalena .) Purmerende .

huizen, p . 1859 . 1400 .
WOBMEBYEEB. (H. Maria Gehoorte.)
tier Horst, p . 1861 . 1400 .

248 .

A . F . Rands-

Beverwijk.

358. - J . J, van

757 .

J. H . de- Waijer.

ZAANDAM . (H. Boni[acius .) Purmerende.
p . 1844 . 1400 .
ZAANDAM ('T KALE)

(H. Maria Magdalena.) Purmerende . 526.

M, van den Broek, p . 1863, 1400.
ZANDVOOBT . (H . Agatha .) llaarlem . 220. - J. J . L'amiL p . 1851 .
1600.
ZEVENHOVEN . (H. Joannes Geboorte.) A lphen . 552.

G . J. Pronk .

p. 1859. 1400.

A . Heuvels . p.
1863 . 1400 . J. H . Muller, k. 1863. 1100 .
)
ZIJPE. (H. Maria Geboorte.) - Bjjkerk to No0BD-ZIJPE. (H
schagen . 560. - L . C . Spoorman, p . 1860 . [400 .
ZOETEBMEEB . (H. Nicolaus .) Zoeterwoude . 738 . - P . van der Saint .
p. 1846 . [400. M . H. B. Reuser, k . 1862 . 1100 .
ZIEBIKZEE . (H. {Villibrordus.) Middelburg.1226 .

ZOETEBWOUDE. (H. Joannes Onthoolding .) Zoeterwoude . 878 . -- C . J .

M. Bottemanne .p . 1861 .[400 . G. F. Schiuter, k.1863 .1100 .
aan dell HOO(EN RIJNDIJK . (H. Maria Onbevlekte
Ontvangenis .) Zoeterwoude. (1) -J . Sarot, p . 1862 . 1400 .
(H. Martinus.) Wervcrshoef. 472. - J . E. A . Geurs . p .

ZOETEBWOUDE

ZWAAG.

1840. [400.

(1) Het petal tier Coat mnnicanten is in dat van Groenendijk begrepen .
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE

NAAMLIJST

Getal

B1 DaAG

tier
Rijksjaarwedden
voor

F

f)ieustdoende

•
•

D1 KENATEn.

•

m
0
0
m

U
v

•
T~1
y

•

vC'.
•

a

VI
H

0
n
4.

12

12

Alkmaar .

10

10

Alphen

12

12

voor

0
m

0

r

,

1"d

Haarlem .

0
r

flhJKS-JAAItWEDDEA'

C

x

12

9

Guld .
6,200

Guld .
1,250

4

10

4

4,400

600

9

12

9

4,800

950

11

11

11

$7

11

28

6,200

4,200

11

11

3

11

2

4,600

200

.

13

13

7

13

d

6,000

800

's Grarenhage .

13

13

20

13

15

5,200

1,910

loom .

10

10

5

10

6

4,000

500

Leyden

9

9

9

9.

7

4,400

1,000

*10

*10

6

*10

6

.

8

8

6

8

4

3,200

400

Ouderkerk . .

11

11

2

11

Q

4,500

200

Purmerende. .

11

11

1

11

1

4,900

100

Rotterdam .

21

21

31

21

27

10,500

3,850

Seha;en . ,

8

8

2

8

2

3,700

25

Wervershoef.

12

12

3

14

3

5,100

300

Zaelerwoude

9

9

5

9

5

3,700

500

191

191

160

191

135

87,775

17,900

Amsterdam .

.

Beverwijk
Delft .

Middelburg .
Noordw k

Tot aal . .

* Hieronder begrepen een R ec t or aat en een Rector.

650
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DEE

VOORGAANDE

RECAPITULATE.

Getal

BEDRAG
der
ilijksjaarwedden
voor

do~i~de

RtJKS-JA :LRWEDDEN

voor

PBOVINCIEN.

Zuulholland.

Guld .

Guld.

.

83

83

84

83

71

38,000

9,250

Noordholland .

98

98

70

98

58

44,400

7,800

Zeeland . .

.

*10

*10

6

*10

6

*5,375

810

Totaal .

.

191

191

160

191

135

87,773

17,900

1
Hieronder begrepen een R e c t o r a a t en een R e c t or.
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RAN GSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG .

IIOIGROOTHf!ID.

Pastoors.

Kapellaans.

Totaal .

Guld.

BFDB~G .

Gula .

975

1

rl

1

975

800

1

ii

1

800

700

1

n

1

700

600

*48

a

*48

*28,800

500

5

a

5

2,500

400

135

a

135

54,000

300

n

1

1

300

200

ii

1

1

200

150

n

82

82

12,800

100

a

51

51

5,100

Niet bezoldigd .

N

25

25

191

160

851

Totaal .

" Hierondcr begrepen een Rector .

a

105,675

75

PERSONEEL
DE$

VAN HET

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH.

BISSCHOP .

Deze betrekking is nog niet vervuld.

APOSTOLISCH ADMINISTRATEUR VAN BIT BISDOM .

Z . D. H . Mgr. JoANNEe ZwIJSEN, Aartsbisschop van Utrecht,
Bommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz .
Resideert op den baize Gerra, gemeente Haaren, bii 's Hertogenbosch.
ADJUTOR VAN DEN APOSTOLISCHEN ADMINISTRATEUR .

Mgr. JOANNES PHILIBEBTUS DEPPEN

, Bisschop van Samos

in parlibus'injidelium, die tevens de betrekking van SECBETABIS
van bet Bisdom van 's Hertogenbosch bekleedt.
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KATHEDRAAL-KAPITTEL.
PROOST .
Pastoor to 's Hertogenbosch .

J, II. Corstens,

(H. Cat harina .)

KANONIKEN .

J. Cuijten

,

B . J. van Mien,

'.

T. Timnaerntans,

W. A. Coppens,

G, 1K van Someren,
A, van den Heuvel
P. Kemps,
F. C. Swagemakers,

,

President van het Seminarie to Haaren .
Kamerheer-Honorair van Z . H. Paus Pivs
IX, Deken van Helmond en Pastoor to
Veghel .
Deken van 's Hertogenbosch en Pastoor
aldaar . (H. Joannes .)
Deken van Geertruidenberg en Pastoor to
Drunen.
Deken van Eindhoven en Pastoor aldaar.
Pastoor to 's Hertogenbosch . (H. Petrus.)
Pastoor to 's Hertogenbosch. (H. Jacobus.)
Priester to ' s Hertogenbosch.

DEKENS .
Dekenaat,

Geertruidenheig.

M. T . Tlmmermans, Kanonik en Pastoor dex
kathedrale kerk to '8 Hertogenbosch.
H, de Wit,
Pastoor to Boxtel.
J. E . Bogaers,
,,
n Cuyk.
„ „ Winasen .
F, van Clarenbeek,
G. W, van Someren, Kanonik enz ., to Eindho'en .
WP. A. Coppens,
„
,,
n Drunen .

Helmond .

B. J.

'S Hertogenbosch .

Boxtel.
Cuyk.
Druten.
Eindhoven .

van Miert,

„

,, ,, Veghel.
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Heusden en Zalt-bommel .
Hilyarenbeek .
Nijmegen .
Oss.
Raueastein en Megen.
Valkenswuard.

J. Ebben, Pastoor to Ammerzoden .
H . Zomers,
n
n Best.
A. Reijnen,
n Balgo en Keent .
H . Piggen,
Oss.
A . Pulsers,
Velp .
n
H. F . Aarts,
Valkenswaard .

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE .

Hoofdafdeeling :
J . Cuijten

,

Kanonik .

Haaren .
President .

A . Godsehalk.
W. Boons.
F . A. Clerex .
G. G, van den Heuvel .
A. J . F . Mousers .

Prof essoren .

W. H . van Gennip .
Onderafdeeling :
A . Kamp.

St . Michiels-Gestel.
Regent .

A . H . Kluijtmans.
J . P . Schooners .
T . T . Wouters.
F . P . J . Aertnjjs .
L . Godschalk .
L . F . Gas t .
T . N. H . Spierings.
H . J, van Sluijsvelt.
J . B . P. Sprangers.
J . Baselmans.
M . J, van Dongen .
C . Ackermans.
J. C, van Steers .

Pro f

essoren. .
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DR

PAR0CHIEN .

De hierna volgende alphabethische lust der kerkgemeenten, (Parochien en openbare Rectoraten) van bet Bisdom van 'S HERTO(ENBOSCH, bevat de namen der vestigingsplaatsen en pat ronen
der kerken, met aauwjjzing van de Dekenaten en bet aantal Communicanten (1), alsmede de namen deriniedere
Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken,
hunne betrekking (2), bet jaartal banner benoeming tot die betrekking, en eindelUk bet bedrag van de Rijks-jaarwedde aan elke betrekking verbonden, met inbegrip der
conipetentien ; eeti en antler opgemaakt
in de maand October 1863 .
AALST . (H. Maria Presentatie.) Eindhoven . 541 .-J . van de Laar .
p . 1853 . 1400 .
AARLE-RIxTEL . (H. Maria Presentatie.) Helmonj . 1084 . -L. van

Sleeuwen. p . 1860, 1400. A. J . den Ouden. k . 1858 .
1100.
ACBT. (H. Anlonius Abt .) Ein tl :oven . 257.- H . G . Smits . p . 1858 .
f 400 .
AEPERDEN . (H. Victor en Gezelkn .) Druten . 675 . - A . van bOog-

straten .

P.

1850. i 400. H . A . Greven. k . 1850. 115 0 .

(1) Het getal communicanten is dat der telling van 1850 .
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, Kapellaan en Assistent is aangeduid door de letters p, r, v, k en a .
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206 .
J. Burgmans . p. 1818. j 400 .
J. P . H . van Nuenen, a. 1860. f 100 .
ALP$EN . (H. Lambertus .) Druten. 698 . -- J . J. Jurgers. p. 1831 .
f 400. T. Coppelmans. k . 1856. 1100.
ALTPO$sT. (II. Donates.) Druten. 220. - J . Barters . p. 1847.
ALEM. (H. Haberl-us .) Oss.

j 400 .
AMMERZODEN . (H, il'illibrordus.) 1leusd. en zaltn . 975 .

J . Ebben .

p. 1829 . (400. A . A . L, van Wouw, k. 1862, (100 .
ANTHONIS . (ST .) (H. Antonius Abl .) Cuiji .. 898. - T. Wjjers.

p. 1849. 1405. P, van Beek . a . 1862 . (300 . G . GUsbers .
k. 1861 . f 150.
APPELTERN . (II. Seruatius .) Druten . 419.
T. A . B . Smitz, p .
1845 . 1400 .
ASTEN . (II. Maria Presentatie.) Ilelmoud . 2343.
L . J. van de
Mortel. p . 1863, i 400. P . Maas . k . 1851 . i 150. A. Se-

vens, k . 1861 . 1100. P . Verkujjlen. k . 1863 . 1100 .
M. Baselmans .
p. 1835, f 400. J . van RijsewUk, k. 1861 . (100.
(II, U'illibrordus .) Helniond. 830.
H . A . Smits . p . 1856 .
f 400. J . J . Aarts. k . 1862 . 1 100.

BAARDWIJK. (H . Clemens.) Geertruidenberg. 896 . - J .

BABEL .

BAL(OIJ EN KEENT . (H. Joannes de Dooper.) N niegen . 630. -

A. Reijnen . p . 1848, (400. F . W. T . J . M. vats Sasse
van IJsselt, k. 1848 . 1 100.
BATENBUEG- . (H. Viclor.) Druten . 417. - M . Coppes, p . 1852 .
f 400.
BEEF. (11. Bartholomeus .) 1Fijnsegen. 1005 .
W. J, de BruUn . p .
1842 . 1400. E, van de Ven, k. 1858. f 150.
BEEF EN DoNK . (H. Michael .) 1Ielmon I. 1074 . - H . Teulings . p.
1861, f 400. H . Schouten. k. 1861 . ( 100.
BEERS . (H. Lambed us.) Cuijk . 552 . -- J. Arts, p. 1852 . f 400 .
A . J. van Gus. k . 1858. (100 .
BEECHEM. (H, Willibrordus.) Oss .1570 . - W. Baselmans. p. 1845 .
(400 . A . J. F. H, van den Hummel. k. 1801 . (100.
B~BGEIJK. (HET.)
$o (H. Petrus handers .) Valkenswaard . 661 . -J . Somers, p . 1846 . [400 . G . C . Manders, k.1862. (100.
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700 . --~
J, van den Tillaart . p . 1846, f 400.
BEBKEL . (H. Willibrordus.) Boatel . 340. - B . J . W. van Rjjeke •
vorsel . p. 1852, j 400 .
BE$GEIJK . (HET Loo .) (H. Petrus banden .) Valkenswaard.

G. van
Gerwen. p . 1856 . 1 400 . P . F, van der Meulen, k .1859 .
(100. L, van Uden . k . 1860 . 1100.
BESOIJEN . (H. Maria Ontvangenis .) Geertruidenberd . 546 . - J. van
Kessel . p . 1851 . f 400 .
BEST . (H. Odulphus.) Hilvareuheek. 1409.
H . Zomers. p . 1832 .
400
.
A
.
Raaijmakers
.
k.
1854.
(100.
T
BEUGEN . (H. Maria Hemelvaart.) Cuijk. 809 . - J. Wijnaekers . p.
1819, [475 .30 . C . J . Broeckx, k. 1863. 1 100.
BBuNIN mie . (H. Cornelius .) Nijmegen . 744 . - U . van der Wielen .
p . 1840, f 400 . A . Spierings, k . 1860, 1150 .
BLADEL . (H. Petrus banden .) Valkenswaard. 700 . - U. van de
Mortel, p . 1816. f 4 00. J . H . A . Vissers . k. 1861 .
110 0 .
BOEKEL . (H. Agatha.) Ray. en Megen. 1809. - W . Bbl, p. 1848.
1 400 . F . Manders . k. 1852 . 1150. G . van den Bogaerd .
k . 1859, 1 100.
B0KH0vEN . (H . Antonius Abt.) Heusd. en 7.altb. 178 .
J . H, van
Roosmalen. p . 1835 . f 348 . 40k.
BOB,KEL K SCHAFT . (H. Servatius .) Valkenswaard . 385. -- A . H .
J . Mulders, p. 1861, f 400 .
BoxMEEst. (H. Petrus.) Cuijk . 1489. - J. C . Hermans . p . 1857 .
1400 . P, van den Brand, k . 1857. 1150. P . J . M. VerheUen, k . 1863 . T 100. R . Koene. k . 1863 . 1 100.
BO%TEL . (H. Petrus Stoel Se Anliochie .) Boatel . 3035 . -H, de Wit.

BE$LIcuM . (H. Petrus Stoel Sc Antiochie .) i oxtel. 1792.

BBETY

p . 1856. (400. J . Wijne. k . 1854 . 1150 . F . A . A . J.
Bgvoet, k. 1862, f 100.
A, van Haaren, p.
EL. (H. Genoveca .) Eindl~oven . 502 .
1860. T 400.

BUDEL . (H. Maria Visitatie.) Valkenswaard.

1653. -- H . Timmer-

mans, p . 1845, 1 400. J . A . Somers. k. 1859 . 1100 .
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526. - H. vaa de Sand. p .1833 .
400. M, van den Oever. Ii. 1854 . [100 .
C$oMvoraT . (H. Lambertus .) Boatel. 330 . -- A . van Gemert. p .
1857. f 400 .
CUIrx. (H. Martinus,) - Hulpkerk (H. Martians.) - Cuijk .1750 .
J . E . Bogaers. p. 1858. [400. M. Zwarts . k .1861 . [150.
C . A. L ., J. H. Bovens. k . 1854 [100.
BUB,GHAREN. (H. Anna,) Druten .
f

DEEST .

(H.

Maria .)

Druten .

410,

B, A, Rake, p .

1858 .

[400 .
DEMEN EN DIEDEN,

(H. Willibrordus.)

A. Hoefnagel,
DENNENBURq . (H.

Raw, en Megen. 368 .

1845 . [400.
Michael,) Ray, en Megen .131 . -- J . A . van Wijk .
p.

p . 1843 . 1 324.50.
DEURNE, (H.

Willibrordus .) Helmond. 2040.

J . Verhoeven, p,

1860. [400. W. J . de Vocht. k . 1853, [100. G . H,

Math sen, k.

1860. f 100.

220. - B. G . A. Taabe .
1828, [227.77 . C. F, van Gennip, a . 1862.
(H. Willibrordus .) Hilvnrcrl)eek . 775. - J . F . Boeren, p .

DEULSEN. (H. Yincentius.) Raw, en Megen.
p.
DIESEN.

1830. [458. P . J . Jacobs . L . 1855 . [100.
DINTHER . (11. Servatius .) roxtcl, 1350. - G . Smulders .
[400. W . A . van Doom . k, 1857. [100.
DOMMELEN. (H. Martians .) Valkens~tiaard.

267 . - A . L . R . Raupp .

p .1858 . [400.
1)REUMEL . (H. Barbara .) Druten, 1250 .

1857 . f

400.

L . van

Stiphout .

p . 1843 .

A . van Stiphout. p .

1:.

1858. f

150.

DRIEL . (ll. Martians.) Haled . en Zaltb . 1424 . - N . Kemps. p .1839 .

[400. W . J . A . Vincent . k . 1861, f 150 .
DRUNEN . (H. Lanzberlus .) Geertrn .,lcnhcra .1737 . - W. A . Coppens .

p.

1819, [400 . J . J. C . H, van Guliek, k .

f 100.
DRUTEN . (11. Ewaldus.) Druten. 1202.

1857 .

G . P. van den Besch .

p. 1838 . [400 . A. Nass. k . 1844, [150 .
DUIZEL . (H. Joannes .) Valkenswcard . 222 .
J . van Asten. p .1852 .
f 400.
6
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r
DUNGnN. (H. Jacobus de Meerdere.) Boatel . 1114. - H. van Beurden p . 1856. 1400. W. van Vlokhoven . !; .1861 . ;100 .
DUSSEN . (H. Mdria Geboorte .) Geertrnidenberg . 1100 . --- A . L, van
der Heijden . p. 1861 . f 400 . F. van Lankveld . k .1862 .
100 .

1

EEBDE. (H.

Antonius

Abt.) Iielmond . 540 .

T. Sehoenmakers .

p. 1846 . [400.
EEBSEL. (H. Willibrord-us .) Valkenswaard . 750 . - N. van lout . p .
1858 . 1 400. J. Bertens . k. 1861 . 1100 .
(H . Catlrarina .) Eindhoven . 2317 . - G. W, van

EU DHOVEN .

Someren . p.

1842, (600 . A . A . van

Gus .

h . 1858 .

[150 . J. van Iersel . k . 1858 . [100. A . P . C, van
ioorsel . k. 1851 .
EMPEL . (H. Landelinus .) Hensd. en zeltb. 418 . -- J. G, van de
Pas. p . 1856 . 1 400 .
ENGELEN . (II. Lanrbertus.) Ilens ;l . en h .,lth .

207 .

H. van den

Brand . p. 1860. [400.
ENSCnoT .

(H.

Cecilia .)

Boatel . 313 .

.1 . Smets .

p.

1859 .

400.

Enp. (H.

1652 . - P. van der Sanders . p .
L . van Baar. lc . 1854. [ 100. T . van

Serratius .) xelmond.
1836 .

[400.

W.

der Velden . k. 1861 . f 100.
E5CH . (H. Willibrordus .) Boatel . 370.

R . A . Pibgen. p . 1850 .

[400 . M. A, van de Yen . k . 1558, [100 .
ESCHABEN. (H. Lainbertus .) Bar, en Megen. 690. - L . Verstraaten .
p. 1860 . [400 . J . A . Velthuijsen . lc . 1859 . [100.
Ewijx. (II. Joannes de Dooper.) Drnten . 7 .10 . - S . van Oijen .
p. 1853 . [400 . F . F . L . van der Wee. I . 1858. [150.
GASSEL . (H. Joannes de Dooper .) C„ilk, 440 . - J. van Brnssek
p . 1860. [400 .
GEEBTBUIDENBERG. (H. Gertrudis .) Geertruicirnberg . 900. -- L .
Haenen, p. 1858 . 1600. H. J. M. Evens . k. 1856 .
( 1 00. J . P . N. F . Allard. a . 1850.
GEFFEx, (H. Maria Magdalena .) Osts . 957 . -- H . van de Poel.
p. 1861 . 1 400. L, de Beer . k. 1860. f 100.
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GELDROP . (H. Maria en Brigida.) Eindhoven .

p. 1853, ( 400. P . C. Maest.
Asten. k. 1859 . f 100.

2019. - F, van Erp .

k . 1860 . f 150 . A . W. van

3627. - G . A. Aarts .
.
T
.
van
Lujjtelaar,
k. 1856 . (150. H .
p. 1862. (568
van de Yen . k. 1863 . f 100 . -- Zie HANDEL.
GEMONDE . (H. Lambertus.) Boxtel . 962 . - J . van Ressel . p. 1845 .
( 4 00 . A . A . Reijnen . k. 1856. f 100.
GERwEN. (H. Clemens.) Helmond . 552.
T. Miekers. p. 1842 .
GEMERT . (H. Joannes Onthoofding .) Helmond .

f 400. L, de Yaan.

a . 1859 . f 100.

J.
GESTEL EN BLAARTHEM. (H. Lambertus.) Eindhoven . 993.
van de Laar. p . 1857 . f 400 . A . Jansen . k . 1852, f 100.
GOIRLE .

GRAVE .

(H. Joannes Onlhoofding.) Hilvarenbeek. 925 . - C. G. de
Wit. p . 1862 . f 400. F. J. Sweeps. k . 1859 . f 100.
(II . Elisabeth .) C„ ijk, 2105.- A. Bernts . p. 1840, f 735 .
C . Janssens, k . 1859. f 200. A . J . Yerhoeven . k.1859 .
[100 .

2088. - A. Rovers . p. 1858. f 500. H . Latijnhouwers. k. 1859 . [150.
S . van de Locht, k . 1862. f 100.
G. Libotte . p. 1858 .
GROOTLINDEN. (II. Lamberlus.) Cuijk. 195 .
GROESBEEK . (H. Cosmas en Damianus .) N ;jmegen .

(400.
HA AREN. (H. Lambertus .) Boxtel.

1.296 .
J . G . de Wit. p . 1863 .
k. 1860 . f 100 .
A . Ceelen .
Heusd. en Zaltb. 648.

(975 .75 . F . de Haan,
HAARSTEEa. (II. Lambertus.)

p . 1859 . (400.
HANDEL . (H. Maria Henrelraart .) -

J . de Wit .

Rectoraat onder

GEMERT . -

r. 1850.

HAPERT. (H. Seuerinus .) Valkenswaard.

378 . - J . van der Laak .

p. 1858 . (400.
HAPS . (H. Nicolaus.) C ui . 535. - J. J. van Yeerssen . p . 1823 .
I 404.122 . H. Smulders. k . 1859 f 150 .
HAREN . (bjj MEGEN .) (H. Lambertus.) Ray, en Iegen. 340 . --- A .
Verkujjlen Jr. p. 1827. f 297.452. C. Rejjnen . a . 1863 .
100.
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HATEBT . (H. Antonius Abt .) NijmeLen . 660 . - G . van Kraeij . p .

1854. 1400.
HEDEL. (H. Willibrordus.) Heusd. en Zaltb . 454.
p . 1849. 1 400.
HEDIKHuIZLN . (H. Lambertus .) Heusd, en Zaltb . 240 .

J . Verberne.
J. F . A.

van der Meulen, p . 1857. f 400 .
j1EESes . (H. Petrus banden .) oas. 1530. - J. Boelens . p. 1850.
f 4 00 . A . H . Sengers . k. 1859 . f 100.
.
HEEswIJS . (H. Will-ibrordus.) Boxtel. 705. - J, van den Broek
p. 1860, f 400 . P . Langenhuizen . k . 1863 . 1100 . J . F.
Clement. a . 1860.
S . P . Gast. p.1862 .
lartiuus.) valkenswaard . 1336 .
.
f
100.
.
k
.
1848
400
.
A
.
P
.
van
Iersel
f
HELENA-VEEN . (H. Willibrordus .) - Rectoraat onder LIESSEL . T. L . van den Eynde . r. 1859. 1300.
HELMOND . (H. Lamberlus.) Helmond. 3961 . - T. Spierings . p .
1851 . ` 750. E . J . van der Kant. k . 1862. (150 . A . F .
Verhagen, k . 1859 . f 100 . B . Kemps . k. 1861 . T 100.
N. N. k .
HELVOIBT . (H. Nicolaus .) Boxtel . 1093 . - W . Stewers . p . 1836 .
f 400 . J. B . H . van Rjjckevorsel . k . 1846. j 150.
HEBNEN Ex LEVR . (H. Judocus.) Druten. 531 . - C . van der
Locht. p . 1842 . (400 ., W . van Hemert . k. 1862 .
H°ERPEN. (H. Sebastianus .) Ray, en Megan . 915 . - E . J . Albers .
p. 1859 . [ 1 50 . A. P . F . Waghter . k. 1859. 1 123 .622 .
'S HBRToGENBOSCH . (II. Joannes Evangelist.) 'sHertogenbosch . 4280.
M . T . Timmermans, p . 1861 . 1600. C . N. van Amelsfoort. lc. 1856 . 1 150 . A. van de Laar . k. 1856 . 1100 .
W . van de Yen . k. 1862 . f 100. F. C. Swagemakers.
HEEZE . (H.

a . 1859.
'S HERTO(ENBOSCH . (H. Catharina .) 'sliertogenbosch . 3564 . - J .

H . Corstens. p . 1829. T 600. C . Rutten, k. 1845, 1150 .
A. W. D . Kuppen . k. 1852. [100. J. J . Versterren, k .
1862, f 100.
,s HIRTO(ENBOSCH . (H. Jacobus.) 's Hertogeubosch . 3275 . - P .
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Kemps. p . 1837, f 600 . H . van der Foelart. k. 1859 .
[150 . P . Verhoeven, k . 1856 . [100 . L . H . C . Schutjes.

a. 1860 . (1) .
'S HERTOGENBOSCH.

(H. Petrus banden.)

. van den Heuvel

's Hertogenbosch. 27

p. 1840.

.

~A
k.
f 600. J . D . Joren,

1858. [150. W. L. van Asters . k. 1861 . / 100.
HEUMEN.

(H. Georgics .)

Nijmegen. 450 .

T.

Bijl . p . 1852.

1400.
HEUSDEN . (H.

Catharina.)

Heusd, en Zaitb. 1354. - J. F, van de

PoelL p. 1852, [400. J. E, van Dick, k . 1862, j 150.
HILVARENBEEK . (H. Petrus banden .) Hilvarenbeek. 1755. - P. H.
van de Loo, p . 1860, [ 4 00. J. H . Kemps . k.1855 .1150 .
H0EK . (ZEVENBEBGSCHE) (H. Bartholomeus .) Geertruidenberg. 1030.
P . Wijne. p . 1836 . [400 . 3. M. van de Westelaken.
k. 1861 . j 100.
H00(EL00N . (H. Pancratius.) Hilvarenbeek . 503 . - J . Goossens .
p . 1831 . [430 .
HOOGE-MITBDE. (H. Joannes Evangelist .) Hilvarenbeek . 410.
J.
van Dujjnhoven . p. 1846 . j 425 .
HoBSSEN. (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 . 1400.
HUISSELING . (H. Lambertus.) Ray, en Megen .
len . Sr. p . 1824. [181 .44.

357 . -- A . VerkuU-

189. - J. W. Verspeek. p.
f 400. J . J . Sengers . a . 1862 . j 100 .
HUBWENEN . (H. Barbara.) Heusd. en Zaltb . 163. - P. van den
Biggelaar. p . 1859. f 400.
KAATSBEUVEL . (H. Joannes Onthoo/'ding .) Geertruidenberg . 2696 . -J. van Beek, p . 1853. f 400. J. Vingerhoets . k. 1854.
1150 . P, van Beek, k . 1860. [100.
HULSEL . (H.

Clemens.) Hilvarenbeek.

1824,

(1) In deze parochie is eene a l g e m e en e h u 1 p k e r k (H. Jose p h), die
bediend wordt door bijzondere geestelijken.
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KAsTBBEN.

(H. Willibrordus.)

Hilvarenbeek . 130 . - H. J. Habra-

ken, p. 1852. f 400.
KEKEEDoM. (H.

Laurentius.) NJmegen . 425 . - H. W. Molmans.

p. 1844, (500 .
KEssEL.

(H. Antonius Abt .)

H. Branten. p . 1837 .

Oss. 190 .

f 400.
LAGFE •MIEEDE . (H. Stephanus Vindiny .) Hilvarenbeek . 402 . - W .
Brox . p. 1863. 1 400.
LEDEACKE$ .

(H. Catharina.)

Cuijk.

172.

A . van Geffen. p .

1851, (400 .
LEENDE . (H . Petrus banden .) Valkenswaard. 1100 .

J. N . Smite .

p. 1858. (400 . T . Tilburghs. k . 1861 . (100 .
LEEUwEN . (H.

Willibrordus.)

Druten .

1734. - P. van Zee-

land . p. 1838, f 400 . J . H. van der Marek, k. 1856 .
f 150 .
LEUTH.~ (H . Remigius.) Nijmegen . 180 . - J. Cruijsen . p. 1858 .
f 500 .
LIEMPDE . (H. Joannes Onthoofding .) Boxtel . 998 . - G . van den
Heuvel. p . 1845. (400. F . Verhees . k. 1859. (100.
LIE$op .

(H. Naam Jesus .) Helmond. 744. - G. C . Papers . p.
1860 . f 400. A . G, van

Gus.

k . 1852. 1 100.

LIESHouT. (H. Servatius .) Helmond . 910. -- P, van den Boer. p.
1852 . (400 . J, van Riel, k . 1852, (100.
LIESSEL . (H. Willibrordus .) Helmond. 800. - G. BUnen . p. 1838.
(400. E . J. Sanders. k. 1861 . (100. - Zie HELENAVEEN .
Lines .

(H. Lambertus .) Oss . 813 .

C . J. Sprengers, p. 1860.

(400 . H . Rovers . k. 1863 . (100.
LITHOIJEN .

(H. Remigius .)

Oss. 454.

A, van Laarhoven. p .

1841, (400 .
LooN oP ZAND. (H. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg.1173 .
H . Spoorenberg, p. 1841, (400. M. A. van Aart. k.
1859 .

f

100.

LvIJBSC ESTEL . (H. Martinus.) Valkenswaard . 631 . -- G. Gantevoort.

p . 1843, f 475 . A . Meulendjks. k . 1855, (100 .
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MAABHEEZE .

Valkenswaard . 586 . - F . J . Sauve .
400 . P . Verschueren . a. 1861 . f 100.
(H. Lamberlus.) Druten . 500 . P . van den Bogaerd.

(H. Gc(trudis.)

p . 1826 . f
MAASBOMMEL .
p.

1855.

1

400.

MAASHEES. (11. Antonicss Abt .) Cuyk.

277 . -- M . E . Mol. p .1856.

400 . J. van Lieshout .

k. 1856. f 150.
MACHABEN. (H. Petrus banden .) Ray. en Megen . 295 .
f

Heuvel .
MADE .

p.

1854 .

f

(H. Bernardus .) Geertruidenberg .

luwe . p.
MALDEN .

1839.

f

(H. Antonius.)

L . van den

250 .51 .

1291 . -- M, van de Zwa-

400. A . Mans . k. 1854. 1100.
Nijmegen . 488 • --

J . Pompen .

p.

1861.

400.
MA$EN.

(H. Lambertus.)

O ss,

390. --- J . M . Sanders . p. 1861 .

i 400.
MEEBEFELDHOVEN.

(H . Lambertus .)

Eindhoven . 185. -- A, van

Sleeuwen, p . 1859 . (400 .
(H . Servotius .) Rae. en Megen . 761 . - J . van Amstel . p.
1839 . T 194 .39 . H. 14 . van Kilsdonk. k. 1859. 145.542.
MICHIELS-GESTEL . (ST .) (H. Michael.) Boxtel. 2000. -- L, van
der Dussen, p. 1844. 1400 . P, van de Yen. k . 1857.
150. M . J . va n Bommel . k. 1852. ( 1 00. T. Slits. k .
1851 . F. C. van Yugt. a. 1859.
MIDDELBEEBS. (H. Witlibrordus.) Hilvarenbeek . 448 .
J. Aarts .
MEGtEN .

p.

1861 .

1

400 .

Helmond . 1632. •-- K. Vissers . p.1837. ('400.
W. van Gerwen . k . 1849. f 100.
MIL. (H. Willibrordus.) Cuijk . 1400. -- H . P. .Taspers . p . 1859 .
(425. A . W . H. Godschal$. k. 1859. (125.
MILHEZE . (H. Willibrordus .) Helmond . 484. - T . Scheutjens, p .
1845. f 400.
A . G. van
MILLIN(IEN . (H. Maria Hemelvaart .) Nijmegen. 935 .
Grinsven . p. 1853. (400. J. Kroonen. k. 1859. (100.
M0ERDIJB. (H. Stephanus.) Geertruidenberg . 287 . - J. B, de Gier.
p . 1858 . 1600.
MIERLO.

(H. Lucia.)

MOERGESTRL .

(H. Joannes Onthoo('ding.) Hilvarenbeek. 950. - L .

88
van Dooren . p.

f

1857,

1838.

1

400. H. J. Schoenmakers, k.

100 .

MORTEL . (II. Antonius Abt .) Helmond. (1) . - J . van den Eijnde . p.
1861 . f 400.
NEDERWETTEN. (H, Lamliertus,) Eindhoven.
p . 1862 . 1 400 .
NEERBOSCH .

(H. Antonius Abt .)

318. - J. G. Swane .

Nijmegen. 1170. -- W. L. van

Ewijk. p . 1862 . f 400. L . Zegers. k . 1861 . 1 150.
NEEB,LOON. (H. Victor.) Ray. en Megen. 201 .
J. H. van der
Putten . p. 1852. l 400.
NETERSEL . (H. Brigida.) Hilvarenbeek. 190 . -- C. P. van Roosmalen, p . 1852 . 1400 .
NIEUWxuIB. (H. Joannes Geboorte .) Geertruidenberg. 902.
D . H.
van Lierop, p . 1858. [400. H. J, van de Ven. k.1856.
1100 .
NIFTRIK. (H. Damianus.) Druten, 233 . - M . Sengers . p. 1834.
[400.
NIJMEGEN. (H. Augustinus.) Nijmegen. 1875 . - J. Elsen, p .1858 .
f 600 . H. W. Michiels . k.1852. [100 . A . D. Smits. k .

1857 . [100.
NIJMEGEN . (H. Dominicus.) Nljmegen . 1800. - C . H. P . Tielens.
p. 1862, f 600. C . J. Dietvors, k . 1856 . [ 100 . B . Koors .

k. 1859. 1 100.
NIJMEGEN.
p.

(H. Franciscus.)

Nijmegen . 1757. - J. H . Beakers.

1843. [600. J. N. van Mierlo .

k. 1849 . [100 . N. N . k
NIJMEGEN. (H. Ignati-us.) Nijme ;en. 3000 . - A . Consen . p.1861 .

600 . H. Pijpers . k . 1842. i 100. A. van der Wolk, k.
1860. 1 100. T. Nolet, k. 1861, 1 100.
f

NISTELRODE . (II. Lambertus.) Oss. 1465. - J. Prinsen . p . 1838 .

1400. J, van Hulst. k . 1862 . [100.
NULAND .

(H. Joannes de Dooper .) Oss . 1130. -

F. A . Pollet,

1853 . [400. W. de Bever. Iz . 1858 . 1150 .

(1) Het getal C o m m u n i c a n t e n is in dat van G e m e r t b egrepen .

p.
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1051.
1861, f

NVNEN. (H. Clemens .) Eindhoven.
f

400. A . Pessers.

k.

W. van Lent . p.1840 .
100.

2943 . - J . van de
Yen . p . 1846. f 400 . F . A . Clercx. k. 1852. [150. A.
Pauwels . k. 1858. f 100 . J . Migchels. k . 1863. f 100.
OEPFELT . (H. Naam Jesus.) Cuijk . 680. - P . P . Thjjssen. p .1861 .
[200. F . Jansen . k. 1861 . 1 150. H. J . Haerkens . v .1836.
OEBLE . (H. Joannes de Dooper .) Eindhoven. 457 . - G. van Lieshoist. p. 1861. j 400 .
OIJEN . (H. Servatius .) Oss, 541 . -- A. van den Heuvel, p.1844 .
OEDENRODE. (ST .) (H. Martinus .) Eindhoven :

1400.
OIRSCHOT . (H. Petrus banden .) Hilvarenbeek . 3010.

P . A . de

Bont. p . 1853 . i 400. A . Jansen . k . 1859 . f 150. J. Yerhagen . k . 1862 . 1100. A . J. Fritsen . k . 1863 . [100.
OISTERWIJB. (H. Petrus banden.) Boxtel . 1668. - H. J, van
Beugen . p. 1856, [500 . J. Peels. k. 1859. f 100. W, van
Iersel . k . 1860. 1100 .
OOIJ EN PERSINGEN. (H. Hubertus .) xijmegen. 455 . - J. C. 01ii
fiers p. 1860 . [400.
OOSTELBEEBS . (H. Andreas.) Hilvarenbeek . 350 .
W. Florin, p.
1849, [400 .
OPLOO. (H. Mathias.) Cuijk. 483. - H. van Hintum . p. 1855.
j 400 .
ORTHEN . (H . Lambertus.) 's Hertogenbosch . 287 . - A . W . BUvoet.
p . 1854, 1 600 .
Oss . (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Oss . 2956 . - H. Piggen .
p. 1861 . [400 . J . Yogels. k . 1858. 1150. L . L . Wollaert . k. 1860 . [100 . P. van de Wal, k. 1862 . f 100.
OUDUEUSDEN . (H. Joannes.) Heuad, en Zaltb . 589 . - Q . van den
Bogaert . p. 1837 . 1400 .
OVE$ASSELr . (H. Antonvus .) Nijmegen. 808 . - J . W. Smite. p .
1852. [400 . J . H . van Noenen. k . 1858. i 150.
OvEBLANC EL. (H. Antonius Abt.) Ray, en Megen . 250.
A, van
Kilsdonk, p. 1856 . [400.
OvEBLOON. (H. Theobaldus.) Cuijk . 450. -- A . van den Boseh.
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p.

1849. f 400. G .

1100.
POLDER. (DE)

Gem .

R. van den Boseh .

Dussen . (H

k.

) Geertruilenberg. (1)

1861 .
J.

A . F . Lips . p. 1863, 1400.
PUIJFLIJx . (H. Joannes de Dooper.) Druten.

426 . - J. Franssen.

p. 1851 . 1 400.
RAAMSDONK. (H.
1848,

1

Bavo.)

Geertruiderberg,

805 .

L . Manders . p .

400. W . van de Pas. k . 1853 . 1 100 .

RAAM$DONKSCHEVEER . (H. Maria Hemelvaart .) Geertruidcnberg .1092 .

H . C . Wjjten. p . 1853. f 400. P . H. Kljjsen . k.
1857. 1100.
RAVENSTEIN . (H. Lucia .)
Bijkerk to NEERLANGEL . (H. Joonnes de Dooper .) - Ray, en Megen . 707. - A . van der
Veeken . p. 1860 . T 14. A . Weetink. k. 1861 . 1150.
REEK. (H. Antonius Abt .) Ray . en Megen. 701 .
H, van der
Zandt. p . 1856 . r 400 . C . van Gerwen . k . 1857 . 1150 .
G, van de WeUer. a. 1860.
L, de Kadt. p . 1839 .
REUSEL. (H. Maria .) Valkenswaard . 625 .
1 400. W. J . van der Krabben, k . 1863, ( 1 00.
RIETHOVEN . (H. Willibrordus .) Valkenswaard . 525 . -E . Branten . p .
1862,

r 400.

RIJKEVOOBT . (H . Ilochus .) Cuuk .

324 . - J . T. Taabe. p . 1856 .

1400.

1153.
J . van der Hejjden . p .
1848 . 1400. J. H, van Baar . k. 1858. 1100.
RossuM . . (H. Martinus.) Heusd. en Zaltb . 367 . - W. Oppers. p .
1843 . f 400.
SAMBEEK . (H. Jaannes de Dooper .) Cu k . 810. - P . Bonants . p .
1827 . f 400. J, van den Boome. k. 1860. f 200.
Zie VOBTUM en MULLEM.
W, van
SCHAIJS. (H . Antonius Abt .) Ray. en Megen . 1221 .
ROSMALEN . (H. Lambertus .) oss .

der Burgt . Geboren 1778 . - Gewijd 1806 . - Benoen
f 306. A . P, van den Bosch . k. 1862 . 1200 .

d p.1823.

(1) Het getal Communicanten is in dat ran Dus sen begrepen .
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3086 . -- W . Ceelen . p. 1861.
f 500. J. F . Branten, k. 1859. f 200 . P . J. Gast . k.
1858 . f 100 . J . F . van Erp. k. 1862 . [100. J . F . de

SCHIr&DEL . (H. Servalius.) Baud .

Wit. a. 1857.

(n. Joannes Onthoofding.) Valkenswaard . 431 .
F.
F . van Hombergh . p. 1854. f 400 .
SOMEBBN. (H. Lambert-us.) Helmond . 2350. -- C . H. Sehrijvers.
p . 1841 . f 400 . F . A . van den Eijnde. k . 1859, f 150.
E. T . van Kemenade. k. 1860 . f 100. J . van de Ven .
a . 1863 . f 100.
Soic. (H. Petrus banden.) Eindhoven . 833 . -- A. J . Dobbelsteen .
p . 1860 . f 400 . A . Claesen . k . 1862 . f 100.
STEENSEL . (H. Lucia .)
BUkerk to KNEGSEL . (H. Monulphus.) -Eindhoven. 420. - J . van Hulst. p . 1856 . f 400 .
STIPHOUT . (H. Tr-udo .) Helmond . 435 . - F . W . Kujpers . p.1833.
f 400 . P. van Schendel . a . 1852 . f 100 .
S tATUM . (H. Georgius.) Eindhoven . 1008. - A. J. Lombarts . p.
1860, f 400 . J. B. Panken. k. 1861 . f 150.
STBIJP. (H. Trudo.) Ein~lhoven . 802 . - P . P . J. van Griensven .
p. 183& f 4 00 . F . J. Dumoulin . k. 1858. f 100.
TEEPPELEN. (H. Benedictus.) Oss . 60. -- A. Zelten. p . 1854.
SOEBENDONK.

f 300.
(H. Dionysius .) IIiivareubeek . 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 .

TILBUBG. ('T GOIRYE .)

J . Crouwers . k.1856.1100. A. van de Laar. k .1863 .1100 .
('T HEIKE .) H. Dionysius.) Hiivareubeek. 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 . 1100. F. J. van Luytelaar. k .
1860. f 100. - Zie TILBUBG. (H. Hart van Maria en

TILBUBGI .

Vincenlius

a

Paulo .)

TILBURG . (KoBYEL .)

(H. Dionysius .) Hilrarenbeek. 2107 .

H.

A . van Dooren. p . 1850. f 600. G. H . van Aerssen. k .
1853 . 1 150 . W. P. L. van Buck. k . 1863 . [100.
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(H. Hart van Maria en Vine, a Paulo .)
Rectoraat
onder TILBUBG ('T HEIK$ .) (H. Dionysius .)
J. A, de
Beer. r . 1860, j 300 . P. G . Geene. k. 1863. f 100 .
TONGELRE. (H. Martinus .) Eindhoven . 629. - H . Schoenmakers.
TILBUBG .

p . 1849, 1400.

3221 . - J. van Doom.
p . 1855 . f 200 . A . J . H. van Roosmalen . k.1861 .1150 .
H. H . van Elk, k. 1855. f 100 . A . Kemps, k .1855 .1100 .
A . van der Burgt. a . 1859 .
UDENHOUT. (H. Lambertus .) Boxtel. 1520. - F . Cu~pers, p.1859 .
f 400 . J . B. Bots . k. 1862, f 100.
VALBENSWAARD. (H. Nicolaus .) 'Valkenswaard. 825. - H . F . Aarts .
p . 1852. 1600. P . Kemps. k . 1861 . 1 100.
VEGHEL . (H. l ambertus.) Held
. 3025. - B . J . van Miert . p .
1840, r 400. L . van Asters, k.1858. f 150. H . Evers .
k.1858. 1 100 .
VELD-DBIEL . (H. Martinus .) Heusd, en Zaltb . 416 . - H, van Weert .
UDEN.

(H. Petrus Stoel.) Ray. en Megen .

p. 1851, 1 400.
VELDHOVEN.

(H. Cecilia .)

VELA .

(H.
A . Pulsers.

VESSEM .

Eindhoven,

720. - G. Verhoeven . p.

J. Pjjnenburg.

k . 1862. f 100.
Vineentius Diaken en Martelaar .) Ray, en Megen . 414.

1826 . f 400.

Mierlo . k.1852. 1100.
450. -- J. F . Bussing. p .

p . 1817 . `300. P . van

(H. Lambertus.) Hilvar~nbeek.
1860. f 400.

(H. Laurentius.) Cuijk . 1070. - A . van Welie.
p. 1859, j 400. L . G . van der Steers . k . 1859 . T 100.
VLIEBDEN. (H. Willibrordus.) Helmond . 450.- J . Bruijsten, p.1844 .
VIEBLINGSBEEK.

f 400.
VLIJMEN.

(H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg . 1907 .

den Brand . p. 1851 .
1863, 1 100. N. N, k .

f

P. van

400. A. C, van den Dries .

1040. - J . N . Smite .
1858. 1150.
267 . - W. van Krieken .

V0LKEL . (H. Antonius Alit.) Ray, en Megen .

p . 1856 . 1400 . J. W. Smite.
VORSTENBOSCH.

(H. Lambertus .) Oss .

k.

k.

p . 1834, 1400. H. P . H . Boumans, a . 1862.

1

100.
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(H.

Rectoraat
G . Sackers. r. 1854. [350.
VUGHT, (H. Petrus Stoel .) Boxtel . 1836 . -- C . T . van Erp. p,1862.
f 571 .75 . P. van de Laarschot, k . 1860. [150 . P, Goossens . k . 1863, [100 . C . J . A . Terwindt . k . 1851,
WAALRE, (H, Wiltibrordus .) Einahoven . 659 . -- F . N . Smits. p .
VORTUM EN MULLEM.

order

Hubertus en Cornelius,)

SAMBEEK. -

1861, [400 .
WAALwIJK . (H, Joannes Geboorte.) Geertruidenhcrg, 2295 . - E . P,

Schrgvers . p . 1835 . [ 400. V . A . J . Rijke . k . 1854 .
f 150. H . J. J. van Roosmalen. k. 1861 . 1 100.
WAMEL. (H. Victor en Gezellen .) Druten. 1067 . -- H, van den
Heuvel, p . 1855 . [400 . W, van Riel. k. 1862 . [150.
WANROIJ. (H. Cornelius.) Cuiak, 800. - W. Wijnackers. p . 1836 .
[400. H. Willems van Djjck, k . 1860 . [100 .
. (H, Bartholomeus,) Geertruidenbera, 1817 . - A, van Iersel .
WASPs
p, 1843 . [400. A . J. Haest. lc. 1857. f 100 .
WESTERHOVEN . (H. Servatius.) Valkenswaard, 450 .
E, van Lieshout. p . 1856 . [400.
WEURT . (H. Andreas.) Nijmegen.

352.

H . Barter . p . 1861 .

[400.
2313.
P. de Keijzer.
p . 1852 . [400 . A . van Exsel . 1c, 1.859 . f 150 . J . van
Kesteren . k, 1854. [100.
WINSSEN . (H . Antonius van Padua,) Druten . 727 .-F, van Clarenbeek, p, 1833 . 1 400. J . A. Dalleu. k . 1859, 1150 .
WINTELRE . (H. Willibrordus .) Hilvarenbeek . 327 . - J. van Vlokhoven . p. 1858 . 1400 .
WOENSEL . (H. Petrus Stoel to Antiochie .) Eindhoven, 2201 .
G.
Vugs . p . 1828 . 1400 . J . H, van Baast, k . 1857 . 1150 .
A . Verhagen, k . 1860 . 1100.
WOUDRICHEM . (H. Joannes Nepontucenus.) Heusd . en Zalth, 102 . J . J . Lombarts . p, 1860 . 1600.
ZALT-BoMMEL. (H, Martinus.) Heusd . en Zaltb . 753 . -- J. W. A.
van Ewijk, p . 1834, 1600 . A . P, C . Schooners, k,
1860, 1100.
WIJCHEN. (H. Antonius Abt.) Nijmcgen,
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ZEELAND. (H. Jacobus .) Rev, en Megen. 1329 . - A . van den Brand .
p. 1842 . f 350 . F. van Dijk . k. 1855. [150. W . Kemps.
k. 1849, 1 100.
ZEELBT. (H. Willibrord-us.)

Eindhoven . 915. - J. Vervoort . p .
100.

1825. 1400. H . van Hout. k . 1861 . 1

ZEVENBER(EN . (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg . 2025. -- A. J .
van Meerwjjk. p . 1846 . 1400. J. F. Knaapen, k .1860 .

f 1 00. J . W. Vogels . k. 1862. f 100.
ZwALUwE. (H. Willibrordus .) Geertruidenbcrg . 1425. - J. B . Lathouwers. p . 1831 . 1 400 . A . de Louw . k . 1860.

1

100.
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE

NAAMLLTST .

Getal

.~

DEKENATEN.

BEDRAG

Rijksjaaraedden
en competentiers voor

Dienstdoende

v
CA

a,

yj

.

cS

O

c0

¢'

~
5*

.

Eindhoven .

5

12

5

10

3,000 .00

1,200.00

27

18

22

8,147 .50

2,500.00

*zl

*21

20

*21

19

.

18

18

11

18

10

7,200 .00

1,350.00

.

20

20

17

20

16

8,200 .00

1 .850.00

19

19

8,000 .00

2,000.00

27 ' 521

26

58,816.00

.

Hilvarenbeek .
.

Oss

19

19

522

1 522

21

15

4

15

4

*20

20

*20

20

*8,653 .00

2,350 .00

19

19

19

19

18

8,700.00

2,100 .00

15

15

12

15

12

5,900.00

1,300 .00

16

5,596.06 1,969.17
7,475.00

19

19

19

Valkenswaard .

18

18

10

18

10

229

229

21~

228

209

6,348 .403

2,850.00 .

15

Ravenst. enMegen

.

*8,594 .425 2,625.00

*20

19

Totaal

Guld.

18

Heusden enZaltb .

Nijmegen .

Guld .
5

Gcertrnidenberg .
1-lelmond .

a

18

.

Cuijk
Druten .

ri

O

5*

Boltel .

voor

8

O ,

's Hertogenbosch .

der
RIJKS-JAARWEDDEN
en COMPBTENTIEN

500 .00

1,000.00

94,63 .395 23,594.17

* Hieronder begrepen een R e c t o r a a t en een Rector .
r
r
twee Rectoraten en twee Rectors, waarvan een
t
jauwedde.
in bet gent van
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DR

VOORGAANDE

RECAPITULATIE .

Getal

00
8

PROPINCIN.N .

J

$EDRAG

Rijksjaarwedden
en competentien voor

Dienstdoende

F1

0)

~

der
RIJKS-JAARWEDDEN
en COMPETENTIEN

voor

a

Gnld .

Noordbrabant

Gelde land

Totaal

.

.

*185

*185

186

*184

44

44

33

44

209

229

219

0d8

H

Gold.

171 75,732 .39 19,791.17

31

18,000.00

3,800 .00

202 94,632.395 23,594 .17

* Iiielonder begrepen vier R e c t o r a t e n en vier Rectors, waarvan drie in
het genot van PIijks jaarwedden .
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR
DE HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG .
}
HoEGItooTHr
.I D .

Pastoors .

Kapellaans . i

Totaal .

975 .75

1

u

1

750 .00

1

n

1

750.00

735 .00

1

rr

1

735 .00

62000

2

n

2

1,240 .00

600 .00

16

rr

16

9,600.00

571 .75

1

rt

1

571 .75

568 .00

1

rr

1

568.00

500 .00

5

rr

5

2,500.00

475 .30

1

rr

1

475 .30

475 .00

1

u

1

475.00

458 .00

1

rr

1

458 .00

430 .00

1

u

1

430.00

425 .00

2

a

2

850.00

405 .00

1

rr

405 .00

1

n

1
1

174

a

174

69,600.00

Guld .

BJD$AG.

Guid .

404125
400 .00

975.75

404.125

300 .00

2 "

a

2 *

700 .00

348 .405

1

u

1

348 .405

324 .50

1

n

1

324 .50

306.00

1

u

1

300 .00

1

297 .45;

4 f
1

rr

5 4
1

250.51

1

u

1

227.77

1

a

1

22777

200.00

2

5

7

1,400.00

194.39

1

a

1

194 .39

181.44

1

rr

1

181 .44

150 .00

1

54

55

8,250 .00

125.00

v

1

1

125 .00

123.625

n

1

1

100.00

n

139

139

95.545

rr

1

1

45.54;

14.00

1

r•

1

14.00

Niet bezoldigd .

Totaal .

.

1 §

22.9

17

219

* Hierender begrepen een Rector.
rr
f
I,
twee Rectors .
n
rr
can Rector.

18 §

448

306 .00
1,500 .00 f
297 .455
250 .51

123.623
13,900 .00

u

118,926 .565
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PERSONEEL
DEB

VAN HET
BISDOM VAN BREDA .

BISSCHOP .
Z. D. H. Mgr . JOANNES VAN HOOIJDONK, Kommandeur der

Orde van den Nederlandsehen Leeuw . Resideert to Hoeven .
COAWUTOB met regt van opvolging en

VICARIS-GENERAAL .
Mgr. JoANNES VAN GENK , Bisschop van Adras in partibus

infideliu r . Resideert to Hoeven .
SECRETARIS VAN HET BISDOM .

Joannes Stoop.
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KATHEDRAAL-KAPITTEL.
PROOST.

Deken van Breda en Pastoor to Prinsen-

C. Oomen,

hage .

KANONIKEN .

M. van de Sanders,

Pastoor der kathedrale kerk to Breda .

C, van der Veeken,

President van het Seminarie to Hoeven .

F. C. van den Kieboom,

Deken van Etten en Pastoor aldaar .

P. J. Werden,

Pastoor to Breda .

(H. Barbara .)

J. C. van Aken,

Pastoor to Breda.

(H. Maria Hemeluaart.)

F. L. Maes,

Pastoor to Beek .

p . J. Gabricl,

Professor in het Seminarie to Hoeven .

A . Willems,

Pastoor to Oosterhout .

DEKENS .
Dekenaat .

enz., to Prinsenhage .

Breda .

C. Oomen,

Bergen-op-Zoom.

M. de Bie,

Ellen.

F.

Ginneken .

C, de Wilde,

Aardenburg.

B . Raessen,

,,

,, IJzeidjjke.

Hulst .

A, van Hecke,

A

n

Proost

C. van den Kieboom,

Pastoor

to Huijbergen .

Kan, ena, n
Pastoor „

Etten.
Alphen .

Hulst.
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE .

Hoofdafdeeling :

C . van der Veeken,

Hoeven .

Kanonik.

President .

C . J . de Bruijn .
A. W. van R,ijen .
P . J . Gabriel,

Professoren .

Kanonik .

Onderafdeeling :

G. de Nijs .

Oudenbosek .

Regent .

C . L . de Vliegher.
C. F . de Croes .
A . Graumans.
A . van den Dooren .
J. M. Genet.
F . X . J . Maassen.
B . R. N. D, van Hal.
J. W . Smeur .
J . F, van Aert.
H. ~noejjs.
P . S, de Wit .

Professoren.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DEB

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabethische ljjst der kerkgemeenten,
(Parochien en openbare Recloraten) van bet Bisdom van BBEDA,
bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen der
kerken, met aanwijzing van de Dekenalen en bet aantal
Cnzmunicantei (1), alsmede de namen der in iedere
Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken,
hunne betrekking (2), bet jaartal banner benoeming tot die betrekking, en eindelijk bet
bedrag van de Rijks-jaar-wedde aan elke betrekking verbonden, met inbegrip der
competentien ; eeii en antler opgemaakt
in de maand October 1863.
AABDENBtTB . ( H . Maria Hemelvaart .) Aardenburg. 892.
C. P .
Hembroeck, d. 1853. [500 . J. C . Stags . v. 1862. [100.
ACHTMAAL . (H. Cornelius.) Ginneken. (3) . M, de Bakker. p . 1862 .
1400.
(H. Willibrordus .) Ginneken . 998.
C . de Wilde.
1833. [950. P . Lenten, k. 1860, [181 .
(H. Gregorius de Groote .) Hulst. (4) . P . II. van Wees .

ALPHEN .

AXEL.

p.

d.

1861 . j 400.

(1) Het getal co m m u n i c a, n t e n is dat der telling van 1860 .
(2) Debetrekking van Pastoor, Desservant, Rector, Vicaris,Kapellawn en As, is tent is aangeduid door de letters p, d, r, v y k en

a,

(3) Het getal der Communicant en is in dat van Zundert (G root)
begrepen .
(4) Het getal der communicanten is in dat van Neuzen en Zuid
d o r p e begrepen .
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BAABLE-NASsAV .

p.
BAv L.

(H.

921 . P . Keij .
J. van Lejjsen . k. 1863. f 100.

Maria van Bijstand.) Ginneken .

1861 . [797 .71.

(H. Maria Hemelvaart.) Ginneken . 618. -

W . C . van

Eekelen. p. 1847. 1400.

1706 .
F . L . Macs . p .
1858. f 400. F. C . Laurijssen . k. 1863 . f 100 .
BEBGEN-oP-ZooM . (H . Maria Hemcivaart .) Bergen-op-Zoom . 5244 . P. J . Muskens. p . 1862 . f 600. a van Spaandonk, k .
BEES .

(H. Maria Hemelvaart.) Breda.

1858 . [100 . T . P . Hessels, k . 1858, [100 . A. P . C . van
Genk . k . 1863, f 100.
BIEBVLIET . (H. Maria.) Aardenburg . 403. - E . J, van Dongen. d.
1860, j 400 .
BOSCHKAPELLE . (H. Petrus en Paulus.) Hulst . 759 . -- J . Everink.
d. 1847 . 1400 .
BEEDA . (H. Antonius van Padua) Breda .

2535 . - M, van de Sanden .
k. 1859, [100 . F . A, van

p . 1850 . [600. P . van O em .
Dijk . k. 1861, f 100 . (1) .
BBEDA .

(H . Barbara.) Breda. 3187 . - P. J . Werden . p. 1852 .

f 600 . J. C . Schrauwen . k. 1854 . [100. A. van Gorp .
k. 1857. f 100. A. Weterings, k. 1861 . [100 .

3000. - J. C . van Aken .
k . 1856 . [100. A. Broeders.

BEBDA. (H. Maria Hemelvaart .) Breda .

p . 1853 . f 600 .
k. 1862 . [100.

M . Feijen .

986 . P, van der Hejjden.
.
Mijnen.
k
. 1857 . [100.
p. 1834, [600 . J

CHARM. (H . Antonius Abt .) Ginneken .

DInTEL00BD . (PEINSLAND.) (H. Petrus en Paulus.) Bergen-op-Zoom .

660. - J. H . F . van Dam. p . 1850 . [600. A. A. de
Wit. a. 1861 . [100.
D0IcGEN. (H. Laurentius.) Breda . 2717. - J . van Iersel, p. 1860.
f 400. C . Doggen, k . 1853. [100 . C. C . van Genk . k.
1862, f 100 . P . Vermeulen, k. 1863 . [100.
.
(H. Marculphus .) Breda . 223 . - M. van Kakerken, p .
DoBST
1830. [400 .
(1) In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op het Baggnhhof (H . B e g g a).

103
EEDB. (H. Maria Henmeluaart.) Aardenburg. 898. -- C . Lejjten . .d.
1853, (500.
ETTEN . (H. Lambertus.) Etten . 2364 . --- F . C . van den Kieboom.
p. 1838 . f 400 . A . Vreugde . k. 1858. f 300. C . van
Raak. k. 1859. (100.
FIJNAART . (H . Jacobus.) Etten . 780.
L . Schrauwen . p . 1834 .
( 400. M. P . Uijtdewilligen. a. 1860. f 100 .
GASTEL . (H. Laurentius .) Etten. 2434.-C . G. van Hal . p. 1836.
( 990. G . C. Aarde . k. 1836 . f 100. J. A. Vermeulen.
k . 1841, f 100.
GILZE . (H. Petrus banden .) Ginneken .1506 . -- J, van den Bosch .

p. 1863 . (400 . J . Romme . k. 1859 .

f

100 .

Zie Mo-

LENSCHOT .
GIxNExiiN . (H. Laurentius.) Ginneken.1025. -- J. L. van Djjk, p.

1860 . (4004 C. van Raak, k. 1860 .

1 100 .

GBAAuw . (H. Maria Henzeluaart .) Hoist. 1063 . -- P . J . Koopmans.

d. 1854. (400 . P . M . A . Koenraadt . v . 1860. (100.
GBOEDE .

(H. Bavo.)

Aardenburg. 585. -- J. W . VOS. d . 1841 .

/ 400 .
HALSTEREN.

HEEN.

(H.

Quirinus .) Bergen-op-Zoom. 932. --- P . C . Jordens.

p . 1855 . ( 400. M. P . W . Smite. k . 1862. f 100.
(H. Maria Hemelvaart .) Bergen-op-Zoom. 375 .
C. L. A.

Floren. p . 1847. f 400.
(H. Gertrudis.) Bergen-op-Zoom . 582. -- P. Potters. p .
1833. f 400 .
HENOBTDIJK . (H. Catkarina.) Hulst : 490. -- J . F . A . Sjjbertz .
HEEBLE.

d.

1854 . f 400.

Etten .1470 . -- J. A . Baartmans .
p. 1855 . f 730. P . W, van Bejjsterveldt . k. 1856.
(220 .80 .
HO~TENISSE . (GBOENExDIJL) (H. Martinus .) Hoist. 1732 . -J. F. Smolders. d. 1841 . f 400. P, van Voaren, v.1802.
(100 .
HOOPDPLAAT . (H. Eligius.) Aardenburg. 710. -- P. C . Tielens, d .
1857 . f 400 .
HOEVEN. (H. Joannes de Dooper .)
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(H. Maria Hemelvaart,) Bergen-op-Zoom . 1145. -J . ;B . Kruger . p . 1843 . [400 . C. R . Romme. k,1858. [100.
1Iovp. (DEN) (H. Cornelius.) Breda . 1117 . - C. Smits . p. 1854'
[400. A. Roels . k. 1860 . [100 .
HUIJBEBGEN . (H. Maria Hemelvaart,) Bergen-op-Zoom. 597.
M.
de Bie. p . 1829 . / 400. A . Nelen, k. 1852 . [100.
HULST . (H. Willibrordus.) Hoist . 1977 . -- A . van Hecke. Geboren 1788 .
Gewijd 1812 - Benoemd p. 1821, f 975. C . A. Hessels .
v. 1861 . [100. L . de Boer. v . 1861 . f 100 .
IJZENDIJKE . (H, Maria Hemelvaart .) Aardenburg . 1146 . - B . Raessen . p . 1843, [650 . A . Biestraten . v . 1862, f 100.
Hoo,aEBH IDE.

JAN-STEEN,

(ST .)

(H. Joannes de Dooper .) Bulst.1254. - H.

Mertens . d . 1836 . [400 . T. C . de Leeuw . v .1863, [100.
KLUNDEBT, (II. Joannes de Dooper .) Etten . 594 . -- A . van Gils .
p .1859 .

f

550.

(H. Philippus en Jacobus.) hoist . 1403, - C, Lauwerijssen . d. 1862. f 400. W. F. Schets. v . 1863 . [100 .
KBUISLAND . (H. Georgiu,s,) Bergen-op-Zoom . 998. - J. F . van Mierlo .
p . 1862. [400 . W . J. Stapels. k. 1863 . [100.
LAMSWAABDE. (H. Cornelius,) Hoist. 1337. - L . J . C . Laurent .
d. 1863 . f 400 . J . Raats. v . 1862 . f 100.
KOEWAC$T .

LEPELSTBAAT. (H. Antonius van Padua.) Bergen-op-Zoom . 1142. -

A. van Rosmalen p. 1830 . [400 . M . Dekkers. k,1858.
[100 . C. Loos. a . 1863, [100 .
LEUB . (H. Franciscus van Sales,) Etten .1261 . -~- A . van Aken .
p . 1838, f 400. J. B . Vinken. k . 1860 . [100 .
MoLENSCHOT. (H. Anna.) -- Rectoraat onder GILZE . --- B. Hembroeck. r. 1857. [300.
NEDZEN (TEE) (H. Willibrordus,) Hoist. 561 .
J. Cammaert.
d. 1854. [400.
NIEUW-NAMEN.

(Op den

Hauter

onder

Clinge.) (H. Joseph.) Hoist.

760. - L . G, Camerman . d. 1858.

f 000, N . N. v.

f 150 .
Bergen-op-Zoom . 754.
J. B.
Mare. p. 1862 . f 650 . C. H. Vermeulen. k,1861. / 100.

NISPEN . (H. Maria Hemelvaart .)
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OOSTBUBa.

(H. Eligius.)

p. 1863.

1

Aardenburg.

610 . - J . van der Mejjden.

650.

Oc TEBHOUT . (MIDDELwIIK .)

(H.

Joannes

de

Dooper.)

Breda•

3825 . - A . Willems, p . 1845. / 600 . J. Uittewilligen.
k . 1856 . [100 . C. van de Zande. k. 1863 . f 100. N . N.
k . f 100.
OOSTEBHOQT . (OOSTEIND .)

(H.

Joannes de Dooper.) Breda . 810.

C. Luijkx . p . 1852 . [400 .
OSSENDBBCHT . (H. Gertrudis .) Bergen-op-Zoom. 1146 .
ten
OsSENISSE .

G. Biestraa

p. 1857, f 400. D . J . L . Fassaert. k . 1862.
(H. jl'illibrordus.)

ITulst . 601 .

f

100.

A. Njjenhuis, d.

1839. f 400.
OUDENBOSCH .

(H. Agatha .)

W . Hellemons. p .

Etten , 2100.

f

710.80 . N . C . J. vali Mens. k . 1857. f 100. B.
Franken. k . 1863, [100 .
1842,

PHILIPPINE . (H. Maria Henielvaart .) Aarclenburg. 296 .
seas .

d.

PBINSENHA E . (H. Martinus .) Breda, 2607.
f

PUTTS.

P. Hans-

1857 . f 600 .
C . Oomen . p .1827 .

400 . H . W . Daverveldt. k . 1858, [100 . A. L. Ver-

hoeven. k. 1861 . [100.
(H. Dionysius.) Bergen-op-Zoom . 574.

. Krijnen. p .

1859 . [400 .
RIEL . (H. Antonius Abt .) Ginneken . 315. -- P . HendrikL p . 1862.
[400 .
RISEN . (H. Maria Magdalena .) Breda, 671 .
[600 .
RIJSBEBaEN. (H.

Bave.)

G . Verbunt. .p . 1857 .

Ginne%en . 1132 . -- H. van der Hooft.

1858, [400 . G . Lievens.

1€ .

1860,

1

p.

100.

RoosEI DAAL . (H. Joannes de Dooper.) Bergen-op-Zoom . 4224. - P .
J. Kuijlen . p. 1844, [975 . A . Oomen . k . 1855, [114 .25 .
A. J . smite. k . 1855 . [100 .

(H. Martinus.) Etten.1013 . - D . van den Eijnden. p .
1830. f 460. A . A . van Aert. k . 1862, f 100.
Sae VAN GENT. (H. Maria Hemelvaart .) Hulst. 583. A.0. BttjjS .
Rucpiin .

d. 1852, 1 400.
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SLUTS .

(H. Joannes de Dooper.)

Aardenburg . 688 . - J. Ae1en . p .

1857. j 650.
SPBuicDEL .

(H. Joannes de Dooper.)

Etten . 920 . -

C, van

Mechelen . p. 1856 . f 400. E, van Braband. k. 1860.
l 100 .
STAND-DAAR-BUITEN . (H. Joannes de Dooper .) Etten . 881 .
J . C . Viasblom, p. 1862. j 400.
J. C . van
STEENBERGEN. (II. Gummarus.) Bergen-op-Zoom. 2888.
Etten. p . 1848, f 400 . J . B. Gouverneur, k. 1860 . [100 .
J . P. Berentzen . k. 1861 . f 100.
STOPPELDIJE . (H. Geralphus.)
1400. N. N,

V.

Hoist .

984 . - J . J . Mol, d . 1856.

1100 .

TERHEIJDEN . (H. Antonius Abt .) Breda . 948. - T. A. van Rank .

1847,

f 400. W. Verkaar, k. 1862, f 100.
(H. Willibrordus.) Breda. 903. - J, van Leijsen .
p . 1836 . 1400. H, van den Ejnden, k . 1863 . 1100 .
ULICOTEN. (H. Bernardus .) Ginneken . 353 . - J . Woestenberg, p .
1843, f 400.
p.

TETERINGEN.

ULvENHOUT. (H. Laurentius .) Ginneken . 1159. - A . van Meche-

len, p. 1863 . f 400 . J. Doggen . k . 1863. 1 100 .
VOSSEMEER.

(NIEUw)

(H . Joannes de Dooper.)

Bergen-op-Zo om.

746 . - J . Bernulij . p . 1848 . f 400 .
WAGBNBERG . (H. Gummarus.) Breda. 1013 . - W . Oomen . p .
1837 . 400. H . F . van Ol0'en, k. 1860 . f 100 .
WESTDORPB . (H. Maria Visitatie .) Hnlst, 936 . -- L, van Dijk, d .
1846, 1400.
WILLEMSTAD.

f

(H. Maria .)

Etten. 98. -- S . H. Nuns, p . 1859 .

840 .

WILLIBB,ORD . (ST .) 'T HEIKE . (H. Willibrordus.) Etten . 541 . A. J. Kroes, p . 1841, i 600 .
Worw .

(H. Lambertus.) Bergen-op-Zoom . 2292.

J. Hellemons .

p . 1847. [990. C . Verhe jen, k. 1857, f 210. P, van
Aalst. k . 1857 .1100 .
ZEGGE . (H. Maria Boodschap .) Etten. 452 . - A . Bierwagen. p .
1845 . 1400.
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ZUIDD0BPB . (H. Maria Henteh+aart.) Hulst .

860 .

J. Elsen .

p.

1,854. 1650.

2402 . - C. Beekmans.
400. J. B. A . de Bru$jn. k. 1863. f 100 .

ZUNDEBT . (GB00T) (H. Trudo .) Ginneken .
p.

1858.

f

N. N. k . 1100.
ZUNDEBT . (KLEIN) (H.

Dekkers.

p.

Wiliibrordus.) Ginneken.

1854 . 1 653 .10.

603. - J. . M.
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE

NAAMLIJST .

Getal

I

BEDBAG

Rijksjaarwedden en
competentien
voor

Diellstdoende

der
BIJg5-JAABWEDDEN
en co~IPETENTIEN

voor

a

DEKENATEN.

A

~

a~

A

A

~

Guld .

Guld.

Breda . . . ,

14

14

20

14

20

6,600.00

2,00Q.00

Bergen-op-Zoom

16

16

18

16

18

8,215 .00

1,924 .25

Etten . . .

13

13

11

13

11

7,280.80

1,420.80

*14

*14

9

*14

9

*6,900 .81

981.00

.

9

9

2

9

2

4,750 .00

200.00

. ,

16

16

9

16

9

7,425.00

950.00

Totaal . .

82

82

69

82

69

41,171 .61

7,476.05

Ginneken .

,

Aardenburg .

Huist . .

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector .
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DBR

VOORGAANDE

RECAPITULAT_IE .

Getal

BEDaAG

der
q~,
~,
PROYINCIEN.

jaarcvedden en RIJKS-JAARWEDDEN
en co~rA 3~NTIEN

Dienst •
doende

competentien
voor

~ oor

y

O

pt~.,

~v

Oar

UU

Off+

JU

A

a~

A

~

A

~

Guld.

Guld.

X57

*57

58

*57

58

Q8,996.61

6,326 .05

. ,

25

25

11

25

11

12,175 .00

U50 .00

Totaal , ,

82

82

69

88

69

41,171 .61

7.476.05 y

Noordbrabant .

Zeeland .

* Hieronder begrepen een R e c t o r a a t en een Rector .
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR
DE HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG .
Pas rs
en Desservanten.

Kapellaans
en Vicarissen.

Totaal.

BED$AG.

Guld .
990,00

2

u

2

Guld,
1,980 .00

975.00

2

a

2

1,950.00

950 .00

1

a

1

950.00

840.00

1

a

1

840,00

797.71

1

ii

1

797.71

730.00

1

n

1

730.00

710.80

1

N

1

710.80

653.10

1

a

1

653 .10

650.00

5

a

5

3,250.00

600.00

11

a

11

6,600 .00

550 .00

1

rr

1

550 .00

500 .00

2

u

2

1,000 .00

460 .00

1

n

1

460 .00

400 .00

51

a

51

20,400.00

300.00

1'

1

2*

600.00

220 .80

a

1

1

220.80

210 .00

u

1

1

210.00

181.00

u

1

1

181.00

150.00

a

1

1

150.00

114 .25

u

1

1

114.25

HOEGBOOTHBID .

t

10000

a

63

63

6,300,00

11iet bezoldigd

ii

a

a

a

Tutaal . .

82

69

151

Hieronder begrepen een R ec t or.

48,647.66

I
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PERSONEEL
DEE

a~aa~~~a~~~t~~a
VAN BET

BISDOM VAN ROERMOND .

BTSSCHOP.

Z . D . H. Mgr . JOANNES AUGUSTINUS PAEEDIS , BOmmandeur
der Orde van den Nederlandsehen Leeuw . Hesideert to Roermond .

VICARIS-GENERAAL .

SECRETARIS VAN ILET BISDOM .

G'eorgius, Theodorus, Carolus tiara Meijel.
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KATHEDRAAL KAPITTEL .
PROOST.

• T. Schrijnen,

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

A . L . van der Velpen,

P . J. Hoejnagels,

Deken en Pastoor to Gulpen .
Deken en Pastoor der kathedrale kerk to
Roermond .
Deken en Pastoor to Kerkrade .
Deken en Pastoor to Weert.
President van het Seminarie to Roermond .
Desservant to Heel.
Professor in het Seminarie to Roermond .

.

(Vacant .)

KANONIKEN .

S. Moonen,

k . J. Quodbach,

• A . H. Boermans,
P. F. H. Canoij,

• M. Heldens,

DEKENS .
Dckenaat .
Roermond.
Gennep .
Gulpen.

Ilorst .
Kerkrade .
Maastricht.

Maastricht

(Wijk) .

S . Moonen, Kanonik enz ., to Roermond .
J . Bernardussen, Pastoor to Gennep .
A . L . van tier Velpen, Ifa,ionik enz ., to
Gulpen .
P. F. Roejjkens, Pastoor to Horst.
JE . J . Quodbaeh, Kanonik e nz . to Kerkrade .
P. W. H . Seheijven
, Eere-Kamerheer
van Z . H . Pans Pros IX en Pastoor to
Maastricht. (H. Servatius.)
P . D . van Laer, Eere-Kamerheer van Z . H .
Pans Pros IX en Pastoor to Maastricht.
(H. Martinis .)

Venlo.

G. Goflin,
Pastoor to Meerssen.
P . J . R . Corten,
,,
n Sehinnen.
J. B . Roerseh,
„ Sittard.
n
C . T . Schrijnen, Proost enz ., to Venlo .

Weert.

F.

Meerssen .
Schinnen.
Sittard.

A. H. Boermans,

Kanonik

enz., to Weert.

113

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE .
Hoofdafdeeling : Roermond.
P . F . H. Oanojj .
P . J . Hoefnagels .
J . A . H . J . Sax.
F . X .Ruttei .
P. J. H . Russel.

Kanonik .
id.

President .

r

Professoren.

Onderafdeeling : Rolduc .
A . L . Janssen .
A . L . van de Winkel .
P. J . Slits.
H. G. J . van B uren .
B . A . Pothast.
G. J . H . H. Verzjl.
P . H . Marres .
W . Even s.
E . J. H, van Boom .
J. P . 0 . H. Voragen.
F. H . Ramakers .
J. T . P . II . Janssen .

F . E . N . J. P. Neujean .
A . J. Deutz .
J . G . Custers .
C . J. H . MUhlenberg .

G . Slits .

Regent .

Professoren en
tevens
dienstdoende op het
Instituut voor opvoeding en onderwijs,
aan deze afdeeling
van het Seminarie
verbonden .
Preceptoren,

P. R . J . H. Corten .
A . A . H. Backhujs.
J . E . H . Mente n .
F . A. H . Moubis .
G . J . Wjjnhoven .
C . P . Marre s.
J . F . H. Thissen .
A . Grubben .
8
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN

DEB

PAR0CHIEN .

De hierna volgende alphabethische ljjst der kerkgemeenten,
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom_ van ROEBMOND, 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 (3) aan elke betrekking
verbonden ; een en antler opgemaakt
in de maand October 1863 .
(H. Cosmas en Damianus .) Gennep. 1000 .
J. W.
Metzmaeekers . d. 1825. [400* H . van hessel . v .1860 .
1235.
510
AMBIJ. (H. Walburga .) Meerssen . .-H
.
J, van Dijk . d . 1860 .

APPEBDEN .

[400 . N . N, v . [235 .
AMSTENEADE . (H. Maria Onbevlekte

Ontvangenis.) Sclunnen . 372. --

A, van Wijller . d.1862 . [400. A. A . Kerckhoffs. v .1859 .
(1) Bet getal Comm u n i cant e n is dat der telling van 1860 .
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector en Vicaris is
aangeduid door de letters p, d, r en

v.

(3) Die jaarwedden, waarop eene inhouding wegens bet genot van P a s t o r iji n k o m s t e n plants beef t, zijn gekenmerkt door een '. Het beds ag van elke
inhouding vindt men achter de Recapitnlatie op de aldaar volgende alphabetische lijst (bladz . 128) afzonderlijk vermeld .
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Acv . (H. Petrus en Paulus.) VenIo . 670.
1841 .

f

H. VerkuUlen . d.
400 *. H . Drabbels, v. 1854. f 235 .

ASSELT. (H. Dionysius .) - Rectoraat under SWALMEN .
Klusters. r. 1842,
BAA~tLO .

(H. Petrus.)

0.

300.

f

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 . f 235.

BEEGFDEN . (H. Murtinus .) Roermond. 482. 1826. f 400.

J. M . F . Keulen,

J . F . Freneken .

d.

v. 1859. f 235.

BED. (H. Marlinus.) 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. (Jrbanus.) Venlo . 332.

P. Crujjsen . d .

1855 .

f 400 .
BEMELEN.

(H. Laurentius.) 1eerssen . 272. -- J . G .

B . Janssen .

d. 1848 . f 400 .
BERG.

(H. Michael .)

400. -- H. op de Camp,

Sittard.

d. 1862 .

f 400.
BEBGEN. (H. Petrus.) Gennep . 680. - J . Sengers . d .1824.1400* .
L . Joosten. v. 1852, f 235.
BEBa EN TEBBLIJT.

(H.

Monulphus en Gondulphus.) Meerssen.

610. - L . H . Kruijen,

BESEL .

d . 1853, f 400. J . J. Habets.
v. 1861 . f 235.
(H. Gertrudis.) Venlo. 600. -- P. A. Kampers, d . 1831 .
f 400. R . H. Raemaekers . v . 1862 .

f

235.

BIN ELBADE. (H. Lambertus.) Schinnen. 321 . - W. H . Loomans.
d. 1861 . f 400.

Zie RAATH.

BLEBICK . (H. Lamberlus.) Venlo.1180. - P. J. Schacks, d. 1840.
f 400. J. G. Daemen, v.' 1862. f 235. N. N, v, 1235.

348. - J. A. H. P.
C. Raedts . v. 1856. f 235 .

BLITTEBSWIJK. (H. Maria Geboorte.) IIorst .

de
BoeHOLTZ .

Lom . d. 1836 . f 400 .

(H. Jacobus de Meerdere .) Kerkrade. 825. -

Henrotte,
1 235.

d.

1854,

f

400. L. H, de Bye.

v.

H. J.

1854 .
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BoRGUA EN.

(H.

Martinus .)

394. --- C . Heuvels . d.

Meerssen.

1851, f 400 .

500.

P . M . Philippen . d. 1861 .

Maastr. Wijk .

1447 . -- C. Willems. d.

BORN . (H. Martinus.) Sittara.
f 400 .
BREUST .

(H. Martinus.)

1853 . 1400 .

H. J . H, van den Broek. v. 1857 . [235 .
Zie EIJSDEN.
(H. Nicolans .) Horst. 230.

BROEKHUIzEN .
d. 1852 .

f

J, van den Brand .

400 .

BROEKHUIZENVORST . (H. Naam Jesus.) xorst. 435. d. 1850. f 400. L . H . Cans. v . 1855, f 235 .
BROEKSITTARD . (H. Maria Gehoorte.) Sittard.

M. Roelofs.

500. - J . A . Elders .

d . 1861 . f 400 . N . N . v, f 235.
(H. Gregorius .) Schinneii. 735 .
P . Mannens .
1848 . f 4 00 . J . A . Lambrechts . v . 1861 . f 235.
BUCHTEN. (H. Catharina .) Sit ;ard . 377. -- J . J. Foragien .
1839. f 400. J. L . H . Claessens. v . 1861 . f 235 .
BRUNSSUM .

BuG sNUM .
1824.

(H. Aldegondis.) Roermona. 475 . - A . Klaessen.
f

d.

d.

d.

400. H . RUs . v, 1858 . f 235 .

Meerssen. 472 . - J . G . Frijns . d . 1825 .
400. L . H . J . Rutten, v . 1862, f 235 .
CADIER EN Ku. (H. Kruisverheffing.) Maastr . Wijk . 517 .
H. Gobbels . d. 1855. f 400 . J. W. Lumens . v. 1845.
f 235 .
CASTENRAIJ . (H. Mathias .) - Rectoraat onder DIRLO. -- J . A.
Thomassen . r . 1858 . f 300.
DIETEREN. (H. Stephanus .) Sittara . 389 . - M. Klinkenbergh . d .
BUNDE .

(H . Agnes .)

f

1828, f 400.

(H . Landericus.) i oermond. 1780 . -- H . W . Kerboseh, d .
1840, f 400 . J . T . S . Smidts. v . 1851 . f 235 . G . H.
Peeters. v. 1856, f 235 .
ECHTERBOSCH. (H
) - Rectoraat onder PEIa . - P . A.
Kelleners. r, 1861, f 300 .
ECHT .

ECKELRADE . (H. Bartholomeus.) Maastr. Wick. 317 . -- J . J. Demacker . d. 1862. 1 400.
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(H. Joannes de Dooper.) Kerkrade . 450. - F . Damoiseaux, d . 1863. f 400. P. J. Wimmers. v. 1848.
f 235 .
EIJS . (H. Agatha.) Gulpen. 533 . - A . Clejjnen. d. 1854, f 400.
J . J. H . V. Deutz . v. 1844, f 235.
EIJSDTN. (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, 1 400. N . N, v. f 235 .
ELSLOO. (H. Augustinus .) Meerssen . 967 . - P . Willems . d. 1839.
f 400. P . J . Welters. v. 1850 . f 235 .
EPEN . (H. Paulus .) Gulpen. 620 . - F . X. de la Haye, d . 1841 .
f 400. J. P . Savelberg. v. 1848 . f 235.
GEEBTBUIDE . (ST.) (H. Gertrudis .) Dlaastr . Wijk . 604 . - J . M .
Claessens . d . 1857 . f 400 . J. Schreurs, v. 1860 . f 235.
GEIJSTEBEN . (H. Willibrordus .) I orst . 220 .
0. van Boekel .
d. 1859. 1 400.
GELEEN . (OPaELEEN .) (H. Petrus en Marcellinus.) Schinnen, 1817.P. Salimans. d. 1852. f 400. G. H . A . Roersch . v.1862.
EIJGELSHOVEN.

f 235 .

GENNEP.

(H. Mart-inus.) Gennep. 1200. - J . Bernardussen. p .
1860, f 650. G . Billekens . v. 1862, f 235 .
GaULLE . (H. Martinus .) Meerssen. 802 . - S . Swelsen . d. 1820 .
f 400 . J. F . H. Corten . v. 1859, f 235.
G$ATHEM . (H. Severinus.) Roermond . 612 . - N. Greven . d. 1824 .
f 400 . J. Verkujjlen . v. 1832, f 235 .
GBEVENBICHT. (H. Kruis.) - Rectoraat onder PAPENHOVEN . H . F. H . Motto. r. 1863. f 300.
GBONDSVELD. (H. Martinus.) Maastr . Wk . 702 .
J. Hoho . d.
1860. f 400. G. Cordie . v . 1828. f 235. N . N, v.
f 235.
GNDBBENVOBST . (H. Maria Hemelvaart.) Horst. 537. - G. Nabben .

d.

1859,

1 400

~`.

J. Geese. v. 1859. 1 235.
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GvLPEN. (H. Petrus .) Gulpen .1650. -- A. L . van der Velpen . p.
1824. 1 650. P . J . Klejjnen . v. 1852. 1235 . H. H.

Kallen.

v.

1858. (235 . -- Zie REIJMEBSTOK .
292. -- L . Ballings . d.1852.

GNTTECOYTN . (H. Nicolaus .) sittard .
j 400.

(H. Lambertus.) Roermond . 503 .
L . de Koning. d.
1856 . (400 . J . H. Jacobs. v. 1857 . (235 .
HEEL . (H . Stephanus .) Roermond . 681 . - F. M. Heldens, d .1829 .
(400. J . H. Truijens, v . 1855, f 235.
HEE$ . (H. Petrus banden .) Maastr. Wok. 1000 . - J. F . Hoelen. d.
1855, j 400. L. J. Haeren . v. 1855. (235.
HEERLEN. (H. Pancratius.) Kerkrade. 2550. - J . H. A . Rouillon .
p . 1839, 1 650. J. T. H, van Wersch. v. 1841. (235 .
H. J . Dautzenberg, v . 1857 . 1235 . - Zie WELTEN.
HEERLEBHEIDE . (H. Cornelius.) Kerkrade. 800 . -- H . D . Refiners .
HABLEN.

d . 1839 . (400. P . A . Dols, v . 1858. (235.
HEIJEN . (H. Dionysius.) Gennep.

447.- G. Bernts. d .1832 .1400*.

N . N . V. (235.

1075. -- P . van der Zanden .
1821 . (400. G. C.
Timmermans. Geb. 1820. -- Gew . 1657 . -- Ben . x.1860 .1235 .
HELDEN. (H. Lambertur.) Horst . 972. -- L . J. Janssens. d . 1860 .
1400 . L . F . J. H . Schrjjnen. v . 1856, 1235 .
HEERENBOSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 400. - J. A . H. MeuWissen, d. 1858. (400. L . L . Lexis: v. 1858 . 1 235.
HEBTEN (H. Michael.) Roermond . 662 . -- J. H. Thielen, d .1835.
1 400. A . L . H . Wolters. v . 1856 . 1 23 5.
HEU EM . (H. Michael .) Maastr . Wijk . 445. - L .' T. Smits, d.
HEIJTHIIIZEN . (H. Nicolaus.) Weert.

Geboren 1784 . - Gewijd 1814. - Benoemd d .

1846 . 1400.
HOBNSBROEK . ((H. doannes Evangelist .) Schinnen• 812. - J.

Schoenmaekers. d . 1833 . ( 400. P. J . Houben . v . 1860 . 1235 .
HOLSET . (H. Lambertus .) Gulpen. 120.
E. P . J. Slenter, d .
1846. 1400.
HoLTVx: (H. Martinus.) Sittard. 380.
J. van Sloun. d . 1822 .
(400k

119
How. (H.

Martinus.) Roermond.

770 .

L . H. Veltmans, d.1863.

f 400. L. F. H . Wolters. v . 1853 . [235 .

2534.-P . F . Roeijkens. p.1856 . f 975 .
H . Dentj ens, a .1856 .1235 . J . B. H. Maessen . a .1859.1235 .
HovTHEM . (H. Gerlacus .) Meersaen. 565. -- J. Haenen . d . 1852.
f 400 . J . Beakers. v. 1853, f 235.
Hvz5BE$a . (H. Clemens .) Meere3en . 900. -- M . Kusters . d. 183Y .
f 400 . C . van tier Broek . v. 1857 . f 235 .
HIINSEL. (H. Jacobus de Meerdere.) Weert. 439. -- N. Janssens. d.
HoEST . (H. Lambertus.) Horst.

1826. 1 400. N. N . v. f 235.
ITTEBEN.

(H. Martinus.)

Meersaen.

[400.
ITTEBVOORT . (H. Margarelha .)

350. - P . L, de Mal. d.1831 .

Weert.

220 . -- J . H. Smeets. d.

1862 . [400 .
J$BEEx. (H. Gertrudis.) Echinnen .

322. -- P . W . Rejjnen, d.1857.

f 400 .
KBRKBAI E. (H. Lambertus.) Kerkraae.

2300. --1F . J. Quodbaeh.

p . 1835, f 650 . J . H. Merkelbach. v . 1851, [235 . J . P .
J . Wetzels . v. 1851 . [235.
KEss L . (H. Maria Geboorte.) Venlo . 958. -- L . A . Simons. d.
1862, f 400 . P. H . ScheUven . v. 1862. f 235.
KLmMMEN . (H. Bemigius.) Kerkrade. 850. -- H . Spronek, d.1852 .
[ 400. P . H . Horsmans. v. 1852. f 235 .
LEuic N . (H. Cat harina .) -- Rectoraat onder VENR,AIJ.

F . P . H. H . van Haeff. r . 1862 . f 300.
307. --- L . J. Laumen, d . 1818 .
[400. A . L . van den EUnden, v . 1841 .
LIMBRICHT . (H. Salvias .) sittard . 423 . -- S . W . Smeets . d. 1834 .
[ 400 . L . J. A . Smidts. v. 1846. f 235.
LIMMEL. (H. Joannes de Dooper.) Meersaen. 335 . --F. J. L . Savelberg, d . 1860. f 400.
LINNE. (if. Marlines.) Roermond . 600. - P. M, van de Lank, d.
1855, f 400 . H. W. Cano}j, v . 1835. [235 .
LOTTUM. (H. Gertrudis .) Horst. 557 . -- P . J . Kampers. d. 1855.
f 400'x . C . F . H. Wolters . v . 1853, [235 .
LEVEBOIJ. (H. Barbara.) weed.
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LUTTEBADE. (II

.) Schnneu . (1) . - J . J. H . Welsch, d.1862 .

v . 1862 . 1 235.
Roermond. 900. - P . A . Smidts . d .

1400 . J. W. H . Willems.
MAASI3IACHT .

(H. Gerirudis.)

1360. 1400 . H . Verheggen , v . 1858 . 1235 .
(H. Aldegondis .) Venlo . 1200 . - J. G. Linders,

MAASBBEE.

1863.

d.

1 400. J . M . H. Canje1 , v .

1862. f 235.
M&AsNIEL . (H. Laurentius.) Rocnnd . 1177. - J . B, van Laer.
d. 1852. 1400. L . H. Hamaekers , v . 1862. 1235 .
MAASTItICIIT . (H. Servatius.) Maastricht. 6500. - P . W. H . Sehetjyen
, p . 1855 . 1975 . J . H. L, van Oppen , v . 1850.
1 235. H . Houbiers, v. 1851 . 1235 . M . A . H. Willemsen.
v. 1856 . 1235 . J. R . H. Meuffels . v .1860.1285. H . Nicolaes, v. 1860. 1 235. J. N. Riga, v. 1861 . [235. J . B . H.
Beds . v. 1862 . [235 .
MAASTBICIIT . (H. Maria .) Maastricht . 4570. - L . F . Lebens <,
d. 1855 . 1 500. P. Verzett . v . 1851 . 1235 . J . L . Homans. v. 1855 . 1 235 . A, van S oest. v. 1858 . 1235. H .
J . Beckers. V. 1862. 1 235. - Zie ST . PIETEB .
MAASTRICHT . (H . Mathias.) Maastricht. 6262. - W. H . L. Batta .
d . 1862 . 1500 . J . Spkers. v . 1855 . 1 235 . A . A . Sjjben .
v. 1857. 1235 . J . T . H. Beunen. v . 1857 . 1 235 . T . J.
Ariesis. v. 1859. 1 235 . J . W. H . Wjjnants, v. 1860 .
1235 .
MAASTRICHT . (WIJK.) (H. Martinus .) Maast r. Wijk . 2136. - P . D .
van Laer. p . 1852.
975. P . Hillen, v . 1853. 1 235.
J . A . H. Smeets . v . 1862. 1235 .
MABGRAETEN. (H . Margaretha .) Gulpen . 845 . - N . B . Mejjs. d .
1851 . 1400 . J . H . van Oppen, v . 1848. [235.

1

MECHELEN .

(H.

Joannes de Dooper.) Gulpen . 1200 . - W. J . H.

Larigohr. d . 1862 . 1400 . P . J. Nothen, v . 1838 . 1235.
- Zie WITTEt .
MEEBL0 . (H . Joannes de Dooper.) Horst . 380. - J. W. Bollen . d .
1859. 1400. F. J. van der Steen, v . 1854 . 1235 .
(1) lIet getal der C o m m u n i c a n t e n is in dat van G e l e e n begrepen.
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MEEBSSEN .

(H. Bartholomeus .) Meerssen . 1400.

G.

Goffin. p,

1839, f 650 . J. H . Konen . v . 1853, [235 .
MEIJEL.

(H. Nicolaus .) Weert .

[400. P. Cleevers,

725. - A. van KesseL d. 1835.

v. 1852, [235 .

MELICK . (H. Andrews .) Roermond . 565 . - H . Pet's, d.1862. [400.
J. J . Tielen, v. 1862. [235.
MERKELBEEK . (H. Clemens .) Schinnen .

500. -- P. J. Goossens, d .
H . J. H. Finken, v. 1858 . f 235 .
MEESELO. (II. Joannes de Doorer.) -- Reetoraat onder VEI~BAIJ. A . van Valkenburg . r. 1860, f 300 .
MESCH . (H. Pancratius.) Maastr . Wijk . 200. - L . G . Prick, d .1862 .
1844, f 400.

[400.

715. - L. F . Vinckenbosch, d.
1851, [400 . H. Haesen, v. 1857 . f 235 .

MHEEB. (H. Lambertus .) Gulpen.
MIDDELAAE.

(H. Lambertus.) Gennep . 353. - N. S . Sleurs . d.

1855 . f 400 ~` . W . H. Heldens . v.
MONTFOBT . (H. Catharina.) Roermond . 500.

1858, [235.
-- M. Verkuilen, d.

1833 . [400 . W . H. Henckens. v. 1861, [235 .
535 . - P. J . Geurts, d.1855. [400 *.
J . A, van Aerssen, v. 1856. [235 . J . M. Geurts . v.1863.

MooK . (H . Antonius.) Gennep .

MUNSTEE(IELEEN. (H. Pancratius.) sittard . 500. - N . J . Prom-

pers, d. 1848 . [400. J. H . T . Claessen,

v.

1859, [235 .

NEDEBWEEBT. (H. Lambertus.) Weert. 2800. - J. Erens, d. 1852.
[400 . L . H, van den Eertwegh, v. 1847 . [235 . J. M .

1862, [235 . G. H . Fouquet, v. 1862, [235 .
1050. - J. M . Kanters. d .1859 .
400 . G . C . Hafmans, v . 1859, [235.
NEEBITTEB . (H. Lambertus .) Weert . 528 . - J . M, van Immissen.
d . 1827, [400 . J. L . Herings, v. 1846, [235 .
NIEUWENHAt EN. (H. Maria.) Kerkrade . 870 . - J. G . Klausener.
Pods . v .

NEB . (H. Martinus.) Roermond.

d. 1837, [400 . P . J .

Vreuls, v. 1855 . [235 .

Janssen.
d. 1856, i 400. J . P . N. Vroemen, v . 1849 . [235.
NOOBBEEK . (J. Brigida.) Gulpen . 600 . -- J . Jacobs . d, 1860,
400. M . Kerckhoffs, v . 1862, 1 235.
NIEUWSTAD . (H. Joannes de Dooper .) Sittard . 600 . - L .
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NIINREM. (H. Servatius.) Roermond.

174, -- P . Kujjpers, d. 1855.

f 400.
P. M . H . Beltjens, d, 1851,
NUTH . (H. Bavo.) Schinnen. 1000 .
(400. J . W . Schmeitz, v.1855. (235.- Zie VAESBADE.
OBBICST. (H. Willibrordus.) Sittard. 364. - P . T. Dohmen, d.
1840
.ODILENBRG . (ST .) (H.

d.

1848 .

Wiro.) Roermond. 630. - J . H. Voss.

f 400. J . H, Geenen, v . 1863 . f 235.

) Roermond. (1) . -- G. W . T. Beakers.
d. 1862. 1 400.
OIRLO . (H. Gerirudis,) Horst, 433 . -- J . M . Leens, d. 1860.
f 400 *. - Zie CASTENBAIJ .
OHE BN LAAg. (H

OIBSBBBK .

(H. Lambertus .) Schinnen . 800.

A. J. SehUns,

d.

1843.1500. G. H . Alberta . a . 1849 . (235 .
OOSTBUM. (H. Maria Geboorte.) -- Rectoraat onder VBNRAIJ. --

L. Ramaekers. r. 1861, 1300 .
OTTBRSVM. (H. Joannes de Dooper.) Gennep. 1216. - S. Pesters .

d. 1859. 1400's . E . Wismans. v . 1859. f 235.
(H. Joannes de Dooper.) Gulpen . 460.

J.

OvD-VALKENBURG .

W. Freneken. d. 1861 . (400.- Zie SIBBE EN IJZBREN .
OUD-VBOENHOVEN . (H. Petrus en Paulus.) Maastricht. 970. -H . van Herten . d . 1839 . 1400. J . J. Kissels, v . 1861 .
PANNn

1235 .
BN. (H. Maria der Zeven Weedn,) Ho t, 1229.

F. W.

van Rajj . d. 1859. 1400. C . J. Bodenstaff. v . 1859.
123 5.
PAPBNHOVBN . (H. Catharina.) Sittard. 850. - L . J. Godfrog

.

d.

1861 . 1400 . - Zie G$EVENBIc$T .
PEIJ. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis .) Roermond, 1110 .

J. E.

van Haeff, d. 1859 . 1 400. H . van Haeff. v . 1861 .
1235 . -- Zie Ecn rE$BoscB .
PIETEB . (ST.) (H, Petrus .) -- Reetoraat onder Mi aTBICHT.
(H. Maria.) - W. Hejjnen. r . 1824. 1300.
(1) Het getal der Comm unicanten is in dat ran Stevensweert be •
grepen .

123
804.
G. L . Verhaegh.
d . 1851, (400 . J. F. van der Piepen, v . 1862. f 235 •
RAATH . (H. Joseph,) - Rectoraat onder BINGTLBADE.
H.
Kamps, r. 1862 . (300 .
REIJMEBSToK. (H. Franciscus.) - Rectoraat onder GULPEN .
A . Verkujjlen . r . 1844, f 300.
REUVER . (H . Lantbertus .) Venlo. 553. - J . F . Leens. d. 1853.
POSTKBKOLT . (H. Mathias.) Roermond .

f 400 . N. N. v, f 235.
RIMBURG. (H. Drievuldigheid.) Kerkrade.
d. 1863.

1

310.

J . S . Muhlenberg.

400 .

5110. -- S . Moonen, p.
1842, f 9 75 . J . H. Timmermans. v. 1859 . f 235 . C .
Creemers, v. 1861 . (235 . W . A . Notermans. v. 1861,
f 2 35 . H . L . A . Sevriens . v . 1863. f 235. J . B .
Smeets . v. 1863.
Zie R0EBM0ND . ('T MUNSTER en

ROE BMOND. (H. Chrzstophorus .) Roermond.

'T ZAND.)
ROEBMOND . ('T MUNsTEB .) (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)

Rectoraat onder

ROEBMOND . -- J . F . J . T. Oomen.

r. 1858. 1 300.

(H. Maria van Bijstand .)
Rectoraat
J . B . Swinkels, r . 1863 . (300 .
ROG EL . (H. Petrus.) Weert . 1033 . - J. P . H . A . Baert. d.
1861, ( 400. P. M. Cleophas. v. 1850 . f 235 .
ROOSTEBEN. (H. Jacobus de Meerdere .) Roermond. 565. - J . A .
H . Boesten . d. 1861 . (400 . J. L . Lemmens . v. 1856 .
(235 .
SCHAESBEBG . (H. Petrus en Paulus .) Kerkrade. 900 . - M . H . J.
Bursgens. d. 1821, (400. N. N, v . (235.
SCRIMMEBT . (H. Remigius .) Meerssen. 1100 . - J. F . H . Rutten .
ROEBMOND . ('T ZAND .)

onder

R0EBM01tD . -

d . 1859, (400 . R . A. Lojjens. v . 1860. (235 .
SCHINNEN. (H. Dionysius .) Scliinnen .1520. -

P. J.

R. Corten, p .

1853, f 650 . J. H. Ingendael . v. 1852. (235. - Zie
SwEIJRHVIZEN.
SCHIN-Op-GEUL . (H. Mauritius .) Gulpen. 550. - J. M. Scholtis .
d. 1858, (400 .
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SCHINVELD . (H. Eligius .) Schinncn . 675 .
1857. [ 400. N. N . v, 1 235 .

- J . E . J . H. Moors, d.

Rectoraat onder WIJLBE . P . J.
Keesmeekers, r . 1849 . ( 300.
SEVENUM. (H. Fabianus en Sebastianus.) Horst . 1434 .
P . J.
Hesemans, d. 1840 . 1400*. P. Nabben, v . 1860 . [ 235 .
J . H. Sax, v . 1862. [ .235 .
SIBBE EN IJZEUEN . (H. Rosa.) -- Rectoraat onder OUD-VALKENBURG . . T . Tenet, r . 1859, ( 300.
SIMPELVELD . (H. Rensigius .) Kerkrade . 953 . - P . J . Romkens.
d . 1863 . [ 400 . J. D . H . Mostart, v . 1862 . [235.
SITTABD . (H . Petrus Sloe! to Antiochic.) Sittard. 3100 . -- J. B .
Roersch, p . 1847. ( 975. J. H . Peusens, v. 1858, [235 .
J . H . Baggen . v. 1861, ( 235.
Zie SITTABD .
SCHULDER. (H. Barbara .) -

(H. Michael .)

SITTABD . (H. Michael .) •. - Rectoraat onder SITTABD. - J. B .
H. Borckelmans. r. 1861 . 1300 .
SLENAKEN. (H. Reniigius .) Guipen. 436 . - J. H . Aloffs . d . 1858 .
[ 400. J . A . W . Stassen . v. 1863. 123 5 .
SMAKT . (H. Joseph .) - Rectoraat onder VENBAIJ. -- J . Hejjnen .
r. 1862. [300.
SPAUBEEK. (H. Laurenlius.) Schinnen, 550. -- H. M. Gielis, d .
1861 . 1 400 . F . H. Lauten . v . 1855, 1 235.
SPEKHOLZEBREIDE. (H. Martinus.) Kerkrade. 670 . - P . J . H.
Scheuren . d. 1851, (400. J . A . Hoenen . v. 1854, [235.
STAMPROIJ. (H. Willibrordus .) Weert. 915. - P . J . Boonen, d.
1837 . ( 400 . W. G . J . M . Vullers. v. 1857. ( 235.
STEIJL . (H. Rochus .) -- Rectoraat onder TEaELEN . - J . H, de
Gruijter, r . 1859 . [ 300.
STEIJN . (H. Martinus.) Meer3sen . 1215. -- J. J . Mulleners . d.
1856. 1 400. .1. M. Kribs . v . 1856 . 1 235 .
STEVENSWEERT . (H. Slephanus.) Roermond, 1170 . - J. G. Gortz.
d . 1842. ( 400. A. J. H . Moors . v . 1861, (235 .
SUSTEBEN. (H. Amelberga.) Sittard.1031. -- G . Raetsen, d. 1861 .
1 400 . R . H, van de Venne, v. 1861. 1 235 .
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(H. Lambertus .) Roermon l . 1310. P . Driessbn, d .

SwALMEN.

1853 .

400. P . S . Simons .

f

v.

1847 . 1235 . - Zie

ASSELT .

(H. Cornelius .)
Rectoraat onder WBERT . -r . 1857 . f 300.
SWEIJKHUIZEN . (H. Dionysius.) - Rectoraat onder SCHINNEN.H . Pieters . r . 1862 . 1 300 .
SwoLOEN. (H. Lambertus.) Borst . 345. -- P . Grutters. d . 1850.
J 400. P . Schacks. v . 1850. 1235 .
TEG}ELEN. (H. Martinus .) Venlo . 1186 . - L . J . Mosk . d . 1841 .
SWABTBROEK.

J. H . Ganser .

400. G. H . Berden . v . 1846, 1235. -- Zie S TEIJL .

(H. Michael.)

THORN .

Weert . 925. - H. Beelen . d . 1859, [400 .

v. 1863. 1235.
(H. Barbara .) -- Rectoraat

J . H. America.
TUNctELBoIJ .

onder WEEBT.

M . Michiels. r. 1850 . 1300 .
UBACH ovER W0HMS . (WAUBACH .) (H. Joseph .) Kerkrade, 702. -H . H . Huppertz . d . 1824. [400 . F . J . Erens. °v . 1850.
[235.
UBACHSBEBG . (11. Bernardus .) Kerkrade . 380 . -- J . J . Bosten, d .
1850 . 1 400.
ULESTB,AETEN.

(H.

Catharina.) IIeersscn . 606.

L . Schrijvers .

d . 1834, (400. M . Kerckhoffs . v . 1859. f 235 .
UBMOND . (H . Martinus .) sittard . 406. - J . G. van der Hejjden .
d . 1843 . 1 400 .
VAALS .

(H. Paulus .) Gulpen . 1530 . -- J . L . Straeten. d. 1839.
[ 400 . P . J . Kochs. v. 1863 . 1 235 .

VAESRADE . (H. Servatius .) -- Rectoraat onder NUTH . -- J . M .
Crousen, r . 1856. 1300.
VALKENBUNG. (11. Nicolaus.) Meerssen . 600.
L . H . Princen. d .
1852 . r 400. P . J . Grispen. v. 1853 . 123 5 .

(H.

VELDEN,

And1•e as.) Venlo . 690 . -- C . van den Elsen . d .1827 .

f 400. G. H . Daemen . v . 1859 . 1 23 5 .
VENLO .

(11, Martinus .)

1

Venlo. 4700. -- C . T . Schrjnen,

p.

1829.

975 . J . H. J. Drummers, v . 1848. (235 . F . R . Pen-

ning.. v.

1856, 1 235. J. H, van de Venne. v. 1857.

126

[235. T. Verheggen . v. 1857. f 235 . L . S . Bemelmans .
v . 1858. f 235 .
(H. Petrus banden .) Horst . 3125.

H. W . H . van
Haeff. p. 1862 . j 650* . J . L . Schrjjen. v . 1857. 1235.
A . J. H . Waelbers. v. 1861. 1 235 . Zie LEUNEN,
MEESBL0, OOSTBVM en SMART .
VIJHLnw . (H. Martinus.) Gulpen. 890. -- M. J. Straeten . d.1849 .
[ 400. F . M. Damkes . v . 1862 . f 235 .
VLODBOP. (H. Martinus.) Roermond . 630. - G . Klaessen . d .1859 .
j 400. G . H . Bohnen . v . 1859. [235.
VOBBENDAAL. (H. Laurentius.) Kerkrade . 980. - J. C . Nelissen .
d . 1862 . [400. N . J . P Jls . v. 1857 . f 235 .
WAHLWILLER . (H . Cunibertus .) - Bjjkerk to NIJSWILLEB .
(II. Dionysius.)
Gulpen. 394. - J . P . J . Lanekohr .
d . 1853 . 1 400.
WANssuM. (H. Michael.) Horst. 350. - P . R. Maessen, d . 1862 .
[ 400. J . H . Maessen . v. 1862. f 235 .
WEERT. (H. Martinus.) Weert . 5000. -F . A . H. Boermans, p.1863 .
1975. J . H . A. Bemelmans . v. 1852 . [235 . H. Alberigs . v . 1855 . f 235 . C . Lemmens. v. 1857 . j 235.
J . van Mulken, v. 1857. f 235. - Zie SWARTBBOEK
en TuNaELROIJ.
WELL. (H. Vitus .) Gennep. 1000. - H . Hasenackers. d . 1846 .
f 400* S . Wismans. v . 1850. 1235.
WELTEN . (H. Martinus.) -- Rectoraat onder HEEBLEN . -F. L. Stassen, r. 1857 . f 300 .
WESSUM . (H. Medardus.) Roermond. 593.
D . van der Yondervoort, d. 1838, f 400. F . M . C . Omes . v . 1863, [235 .
WIJLRE . (H. Maternus.) Gulpen . 1196 . - J . P . Mommer . d.
1828. 1 400. J. Baart. v. 1853, [235 .
Zie ScHHLDEB .
WIJNANDSRADE . (H. Stephanus.) Schinnen . 339.
J . F . Princes'
VENBAIJ .

d . 1859 . [400.
WITTEM. (H. Alphonsus de Liguori.)
LEN. -

A. H . Konings.

r.

Reetoraat onder
1859 . [300 .

MEcHE-
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RECAPITULATIE
OP I E
VOORGAANDE

NAAMLIJST .

Het getal kerkelijke gemeenten
verdeelt zich

(Parochien en openbare Recto-

raten)

in

5 Pastorjjen der ie klasse .
9
» 2e
»
»
148 Succursalen.
» 24 Hulpkapellen (Annexen) .

Totaal 186 kerkelijke gemeenten, alle in het Hertogdom Limburg .

Het getal der betrekkingen van de bij die gemeenten dienst=
doende geestelijken beloopt
5 Pastoors der 1e klasse.
2

»

»

2e

»

7

»

» 2e

»

148 Desservanten.
24 Vicarissen-Desservant
169 Vicarissen .
Totaal 355 Geestelijken .

met den rang van Pastoor
der ie klasse .

(Rectors) .
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Het getal en het bedrag der Rijks jaarwedden verdeelen
zich als volgt
Voor 7 Pastoors der 1e klasse . . . f
6,825 .00
•
•

•
•
•

7

»

»

2e

n

4,550 .00

n

» 59,500 .00
148 Desservanten
24 Vicarissen-Desservant (Rectors) »
7,200.00
775
,
38
0
0
165 Vicarissen .

4
355

n

(onbeyoldigd)

.

Totaal .

.

.

.

»

»

1 116,850 .00

De inhouding wegens Paslorij-inkomster, welke op de jaarwedden van 1 Pastoor en 13 Desservanten plaats heeft, bedraagt voor elk als volgt
Voor den Desservant to Afferden . . . f 100 .00
» Arcen . . . . »
4 .00
•
n
»
13 .24
•
»
n
n Baarlo . . . »
33.00
» Bergen . . . »
•
»
Grubbenvorst . »
13.00
» Heij en . . . »
45 .00
n
n
»
13 .00
•
»
»
n Lottum . . . »
Middelaar
.
7 .00
•
» »
. »
40
.00
•
n
»
n Mook .
.
.
.
n
. . n 37 .80
•
n
»
» Oirlo . .
. . » 122.20
»
n
» Ottersuni
. , n
„
31 .00
»
n
» Sevenum
» Venraij . . . n
» Pastoor
17.00
. . . »
•
n Desservant „ Well .
27 .00
Totaal . ,

f 503 .24
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG .
i

HOEGR00'rnEID .

Pastoors,
Desservanten en
Rectors .

Vicarissen.

Totaal.

131 DRAG .

Gold.

Gold.

975

7

u

7

6,825

650

7

n

7

4,650 (6)

500 (*)

3

u

3

1,500

400

145

n

145

300

24

„

24

7,200

235

rr

165

165

38,775

Niet bezoldigd

u

4

4

186

169

355

Totaal

58,000 (t)

n

116,850

( .) Van dit bedrag wordt gekort f 17, wegens pastorij inkomsten van
een Pastoor .
(*) Het nor m a tie f bedrag deter jaarwedden beloopt alechts (400 ; maar
de tegenwoordige titularissen genieten bovendien eene per s o n e l e toe lag e
an f 100 's jaars .
.24, wcgens p a s t o r ij ink o m s t e n
(f) Van dit bedrag wordt gekort (4S2
van 13 Desservanten .

9
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AALMOEZENIERS DIENST
QOO$ DE

MI LIT AIREN.

De geestelijke verzorging van de Roomsch Katholjjke Militairen der Nederlandsehe Landmagt is niet meer, zoo als tot
1831 het geval was, van de gewone kerkelijke regtsmagt nitgezonderd, 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 b jzondere Pauseljjke beschikking (1) zijn de
Roomsch Katholjjke Militairen her to lande verpligt de Mis to
hooren, behalve op de Zondngen, op de volgende kerkeljjke
feestdagen ; als :
1 . Op het feest der Besnijdenis des Heeren ;
2. ,, „
„
„ Openbaring
3 . ,, den tweeden Paaschdag ;
4. ,, 's Heeren Hemelvaartsdag ;
5. n den tweeden Pinksterdag ;
6.

„ ,, Heiligen Sacramentsdag ;

7. ,, het feest van Maria Hemelvaart ;
8.

„ Allerheiligendag ;

9. „ Kersmis ; en
10.

n

den tweeden Kersdag ;

(1) Zie beschikking van den 1 9 Meart 1842, n o . la, op bladz, 303 van den
Zeaden Jaargang van dit Handboekje .

131

met dien verstande, dal in die gedeelten van het Koningrijk
en het hertogdom Limburg, alwaar de R . K . ingezetenen,
krachtens vroeger verleende dispensatie, mogten ontheven zjn
van de verpligting tot hot vieren van sommige der opgenoemde
kerkelijke feestdagen, die verpligting ook voor de R . K. Militairen opgeheven blijft .
Volgens het Koninklijk best uit van den 3 January 1850,
n°. 32 (1), zorgt hot Departement van Oorlog, dal de R. K .
Militairen voldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke
verpligtingen to vervullen, overeenkomstig de bestaande kerkel jke verordeningen . De plaatseljjke Kommandant verstaat zich
to dien einde met den Priester, die door den Bissehop met de
geesteljjke verzorging flier militairen is belast .
In de kosten en behoeften van de Roomsch Katholjjke . Militaire
Eeredienst wordt, door hot Departement van Oorlog, eene jaarljjksche 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 kerkeljjk
ressort van den Priester, belast met hunne geestelijke verzorging .
De berekening daarvan geschi~dt, als volgt :
a. lien golden voor hot eerste dental ;
b, een golden voor elk daarop volgend tweelal, tot en met
honderd ; en
c, een golden voor elk drietal boven de honderd.
Een gemiddeld getal van minder flan lien man, wordt voor
een vol dental gerekend.
Geene tegemoetkoming mag echter de som van vij f honderd
golden in den jaar to boven gaan .
Onder de in het gemiddeld getal to begrijpen manschappen
worden niet medegeteld de o cieren, noch de manschappen,
die zich met verlo[ in eene plants ophouden, noch ook de zich
zelf verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden .
(1) Zie bladz . X75 van den Negenden Jaargang van flit Haudboekje .
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Voor de geesteljjke verzorging der militairen, die tot een
of tot het leper to velde behooren, worden to zijner
tyd afzonderljjke verordeningen vastgesteld, zoo dat de boven
vermelde regeling op hen niet van toepassing is .
Ook voor de geestelijke verzorging van de R . K . kadets op
de Koninkljjke militaire Akademie to Breda, de R. K, jongelingen bij het instructie-bataillon to Kampen, de R . K. adelborsten op het Koninklijk Instituut der Marine to Willemsoord
en . de R. K . invaliden in het Koloniaal Militair invalidenhuis
op Ilronbeek bij Arnhenb zijn afzonderlijke bepalingen gemaakt .
kampement

De volgende l jst der versehillende garnizoensplaalsen hisses
dit Rjjk bevat het geniiddehl gelal der R. K . Militairen, aldanr
gedurende hot jaar 1862 aanwezig geweest, terwijl de names
der Priestess, welke in October 1863 met de geesteljke verzorging dies militairen wares belast, en hot bedrag, hetwQlk
aan tegemoetkoming op den hierboven vermelden voet, over
1862 in elke garnizoensplaats is verstrekt geworden, daarnevens
worden aangetroffen.

Garnizoen$plaatsen .

Bergen-oh-Zoom .
Breda .
Geertruidenberg.
Grave.
's Hertogenbosch .
Heusden .
Willemstad .

TegemoetOctal
K. K .
Priestess .
koming
Militairover 1862 .

224
486
77
128
693
20
35
Woudrichem en Loevest : 29
Arnhem .
337
Doesborgh .
34
Harderwijk.
160

P . J . Muskens.
1
M . van de Sander .
7
L . Haenen .
,,
A . Bernts .
M . T . Timmermans.
,,
J . F, van de Poel .
,
S . H. Nuss.
J . J . Lombarts.
„
J . H . van Bastes Batenburg,,
J . H . Clercx .
,,
J . Beckman .
(1)

96
183
43
64
252
15
22
24
134
22
95

(1) Hieronder begrepen f 20 voor bet bezoeken van een zieken miiitair in
het tramp bij M i 11 i g e n .
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Garnizoensplaatseu.

Getul
R. K.
Militairen.

Nijmegen.
Zutphen .
Brielle .
Delft.
Dordrecht.
Gorinchem .

455
175
42
205
21
80

Gouda .

's Gravenhage.
Hellevoetsluis.
Leyden .
Wierickerschans.
Woerden .
Amsterdam .
Haarlem .
Helder. (den)
loom .
Naarden .
Bath. (fort)
Breskens .
Ellewoutsdijk.
Middelburg.
Neuzen . (ter)
Siuis.
Veere .
Vlissingen.
Amersfoort.

Priestess .

iegenioe koming
over 18~ .

J. Bison.
H. R . Huberts.
J. W. van Saagsveldt .
A . N. F. van Meurs,
L. van Wissen.
A . B. Schaap .

1 173
» 80
n 26

160

A. F . Ranshuijsen.

„

75

920
54
205
14
102
248
258
204
73
170
13
32
3
71
86
28
106
316
125

J . C. Knoors.
r
H. A . C . Elsen .
»
A. C. Quant,
r
W . C . F, van Heijningen . ,,
C . A, van Werkhoven,
n
G. Kok .
,,
P . A. Sprengers .
»
J. S. van Buchem .
,,
R. J . A, van Ewijk.
r
C . R. Vermolen .
n
P . Thielings C.
(1) n
J. W. Vos.
(2)
J. B. Wesselingh.
n
P . C. Groen .
,,
J . Cammaert
n
J. Aelen.
n
B . .1 . van Aarsen.
n
H. Schluter .
,,
H. Blom .
,,

328
32
90
12
55
104
107
89
41
78
31
24
10
40
48
19
5?
127
63

n 90

r 15
n 45

(1) Hieronder begrepen [20 voor bet bezoek aan de bezetting van het fort
Bat ii, tot bet houden van Pasehen .
(2) llieronder begrepen f 3 voor bet bezoek tot bet verleenen van geestelijken
hijstand aan een zieken militair op let fort F re d e r i k H e n d r i k .
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Garnizoensplaatsen .

Utrecht.
Leeuwarden .
Deventer .
Zwolle.
Delfzjjl .
Groningen .
Assen.
Maastricht.
Roermond.
Venlo .

Getal
R. K .
Militairen.

432
97
217
60
33
118
24
853
143
488

Priestess.

A . J . Schaepman,
H. Bauer .
J. M . Beltman.
P . Mocking .
P. van der Meer.
F . W. A . Jansen.
G. J, van Hamelen.
P . W. H . ScheUven * .
G. T. C . Mejjel.
C . T. Schrjjnen .

Tegemoet•
koming
over 1862.

f
,,

165
53
94
,,
35
,,
21
61
17
,,
,, 306
69
,,
„ 184

Totaal . . , f 3,814

De geesteljjke verzorging der R . K. kadets op de Koninkljjke
militaire Akademie to Breda is opgedragen aan den Pastoor
P. J. Werden, die daarvoor van 's Rjjkswege geniet f 166 .66
's jaars.
Gelijke verzorging der R. K . jongelingen bij het instructiebataillon to Rampen is aan den Pastoor H. H . Nieuwenhuie
aldaar opgedragen, onder genot eener jaarlUksche toelage van
f 200 nit 's Rijks- en [100 nit de Gemeente-kas .
Voor, het godsdienstig onderwijs aan de R . K, adelborsten
bjj het KoninklUk Instituut voor de Marine to Willemsoord,
waarmede de Pastoor J . S . van Buchem aan den Helder belast
is, wordt jaarljjks [60 betaald .
De geestelijke bediening van de R . K, invaliden in het
Koloniaal Militair invalidenhuis op Bronbeek is opgedragen aan
den Deken en Pastoor Th. Brouwer to Arnhena, onder genot
eener jaarlijksche toelage van [200 .
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AALMOEZENIERS DIENST
IN DE

GEVANGENISSEN .

De geesteljjke verzorging der Roomsch Katholgke gevangenen
in de gevangenissen is niet van de gewone kerkelijke regtsmagt
uitgezonderd, maar wordt, door den Bisschop in elke diocees,
opgedragen aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris
der parochie, waarin de gevangenis is gevestigd .
Volgens eene b zondere Pauseljjke beschikking (1) moeten
de R. K, gevangenen hier to laude, zich van werken of arbeiden onthouden, behalve op de Zondagen, op de volgende kerkelijke feestdagen ; als
1 . Op het feest der Besnijdenis

2. ,,

des Heeren ;

's Heeren Hemelvaartsdag ;

4.

,, den H . Sacramentsdag ;
,,
,, feestdag der H . H . Apostelen Petrus en Paulus ;

5,

,,

3.

6. ,,
7. n

,,

,,

van Maria Hemelvaart ;

Allerheiligen ; en
het Kersfeest ;

(1) Zie circulaire van deu 22 Februarij 1845, no . 6/451, op bladz. 348 van
den Zevenden Jaargang van dit Handboekje .
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terwgl zjj, op de overige in het betrokken Bisdom gevierd
wordende kerkeljjke feestdagen, kunnen volstaan met de kerkeljjke verpligting van Mis to hooren, zonder zich alsdan van
werken of arbeiden to moeten onthouden .
In de Stra fgevangenissen en, zoo doenljjk, in de Burgertijke en
Militaire Huizen van Verzekering, alsmede in enkele Huizen van
Arrest, wordt, door den daartoe benoemden geesteljjke, kerke"ke dienst uitgeoefend, waartoe in die gestichten het noodige
loan! ingerigt en van een altaar voorzien is (1) .
De Bissehop benoemd den dienstdoenden geesteljjke en deze
wordt vervolgens als zoodanig, bjj eene beschikking van den
Minister van Justitie, erkend en toegelaten op den voet van de
daarvoor bjj de Koninkljjke beschikking van den 13 October
1848, n°. 76 (2),, vastgesielde regels.
Ann de betrekking van dienstdoenden geesteljjke bade Stra/
geaangenissen en de, Verzekeringshuizen, maar in den regel niet,
bjj de Huizen van Arrest, is eene Rjjks jaarwedde verbonden,
waarvan het bedrag voor iedere snort flier gestichten is bepaald .
Ret tot uitoefening van de Eeredienst benoodigde apparaat
werdt, in de Stra/'gevangenissen en de . Verzekerings-huizen, voor
's .Rjjks. rekening aangesehaft ; maar in de Huizen van Arrest
geschiedt flit alleen voor zoo veel de daarstelling van een altaar,
met kandelaren betreft ; terwjjl het verder benoodigde, door
den dienstdoenden geesteljjke, tegen eeiae jaarljjksche vergoeding
of tegemoetkoming van [30, wordt geleverd .

(1) Voor de godsdienstoefeningcn in de gevangenissen is eene instructie vastgesteld bi.j Koninklijk besluit van den 11 October 1826 , lett. c . Zie bladz . 101
van den Tweeden Jaargang vats flit Handboekje.
(4) Te vinden op bladz. 21$ van den N e g end e n J a a r g a n g van flit H a n dboekje .
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De volgeade lijst der standplaatsen van de versehillende gevangenissen binnen dit RUk, bevat het getal der Roomsch
Kathol-ijke gevangenen, in elk deter gestichten, gedurende het
jaar 1861, bij afwisseling aanwezig geweest ; terwljl de namen
der b sommige dier gestichten aangesteide Rz K . geestelijken,
met aanduiding van het jaartal hunner benoeming, als zoodanig
en het bedrag der aan dew hunne betrekking verbonden Rijksjaarwedde, order de standplaats van iedere gevangenis worden
vermeld .
STRAFGEVANGENISSEN .
Leyden

211

(militairen)

J. Bots.

1863

Woerden

(criminele manner) .

.

.

69

Woerden

(criminele vrouwen) .

.

.

58

Woerden

(correctionele vrouwen) .

.

61

C . A . van . Werkhoven .
Rotterdam

(correctionele manner) .

.

.

1862

n 100

1862

n 400

1859

,, 150

1862

r 150

1862

,, 400

34

(meisjes)

J. Westerveld:
Alkmaar

400

266

P, W, van Oorte.
Montfoort

1862
70

(jongens)

J. A. Verkerk.
Hoorn

1 40

(verbetering van jongens)

.

61

G. W, ReUnders .
.
Leeuwarden (criminele manner)
J. A. Rensen .

.

38,0
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BURGERLIJKE EN MILITAIRE HUIZEN VAN
VERZEKERING .
's Hertogenbosch .

.

739

J. H. Corstens .
Arnhem

1829

1 266

1848

» 100

1856

» 100

1863

,, 150

1843

,, 100

1853

» 100

1858

,, 150

1857

» 100

1844

,, 100

1853

40

1857

,, 100

431
T . Brouwer.

's Gravenhage

224

J. G. Wansink .
Amsterdam (ceilulair)

261

J . Ruscheblatt.
Haarlem

207
F . T . Frankemolle .

Middelburg

108
P. C . Groen .

Utrecht

225

Utrecht (cellulair)

203

J . J . Putman .
Leeuwarden

31

(Zie stra/gevangenis.)
Zwolle

195
P . Mocking.

Groningen

24
F. W. A. Jansen .

Amen

179
G. J . van Hamelen .

Maastricht

613
J H. L, van Oppen .
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HUIZEN VAN ARREST.

Eindhoven
Breda

384
1016
J . C. van Aken

1859

Nijmegen

r

30 (*)

362
A . Consen .

1861

„ 150
» 30 (*)

Zutphen
Tiel .

.

.

110
70

.
B . H. Lohmeijer.

Leyden
Rotterdam
Dordrecht
Gorinchem

,, 100

1862

,,

30 (*)

1859

»

75

1863

,, 100

134
235
22
41
A . B . Schaap .

Brielle
Amsterdam

(hulphuis)

.

.

.

.

21
166

H, van Luenen.
Alkmaar
Hoorn .
Goes
Zierikzee
Amersfoort
Heerenveen
Sneek
Deventer
Almelo
Winschoten
Appingadam
Roermond
J. B. Smeets .
(*)

1860

111
52
209
30
107
59
34
81
158
23
23
504

Toe lag a voor de levering van bet benoodigde a l t a a r . g e r ij f.
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STA AT van het getal Roomsch Katholijke Geestelijken,
gedurende . de jaren 4853 tot en met 1861 , in de
Nederlandsche Bisdommen tot

PRIESTER

gewijd.

GBTAL PYIESTERWIJDINGEN IN DE
ONDERSTAANUR BISDOMMEN .

o

KAREN.

a

w
w

i
1853

23 .

9

1854

12

1855

I

o
F

a

18

11

19

80

15

20

9

15

71

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

19

5

18

8

4

47

1861

17

10

16

8

14

65

1862

14

11

22

6

16

69

134

99

200

76

173

682

Totaal

.

.
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START
1' AN HET GETAL

ROOMSCH KATHOLIJKE PRIESTERS,
gedurende de jaren 1853 tot en met 1862,
IN DE NEDERLANDSCHE BISDOiMEN
ALS DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN OP- EN AFGETEEDEN .

Priestess in kerkelijke
bediening getreden.

Priestess uit kerkelijke
bediening getreden .

Totnal.

d
2

6

R3 w

'++

Totaal .

-~

a'

'!

~;

J

6
c:

u

.

o

.2.

.~

3

y

r

O

q
°'

0

1 1853

3

18

21

2

4

1

27

30

6

9

10

1

26

l
1854

H
0
x

2
w.

1855

4

21

25

5

3

2

3

13

1856

1

20

1

5

3

3

4

1>

1857

6

31

37

9

6

4
2

1

18

19

7

5

4

18

1859

1

8

9

9

„

1

10

1860

2

20 '

22

2

6

15

26

1861

5

21

26

5

3

3

9

20

1862

5

18

23'

3

3

0

7

13,

Transport.

31

202

53

42

28

48

$33

i

\ 171

1858

233

r,

22

233

i

.~

171 171

'
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Priestess in kerkelijke
bediening getreden .
A

Priestess uit kerkelijke
bediening getreden .

~

Tataal.

a

Totaal .

2
bye

A
y
m

Per transp,

31

202

233

1853

5

12

1

1854

8

12

1855

1

12

1

1856

3

15

18

8

1857

3

18

21

1858

4

10

1859

3

1860

6

1861
1862
1853

1

1854

5

1855

4

1856

a
x

233

53

42

5

2

3

2

4

1

8

5

14

4

2

11

14

4

8

14

8

4

16

20

7

5

4

20

24

8

6

7

7

3

20

25

4

5

4

4

17

9

13

7

3

1

2

1,3

2

12

14

5

1

6

3

15

1857

6

5

11

5

2

2

1

10

1858

4

10

14

7

2

6

1859

3

20

23

10

4

1

1860

2

18

20

8

1

1

7

1861

2

21

23

14

3

2

3

22

14

174

4

5

2

1

99

88

122

0

r
175

28

48 1 171
2

9

4

5

14

4

1

10

5

4

17

4

7

24

2

4

P

5

2

7

18

2

3

6

19

5

7

24

3

6

2

2

12

171

169

0

N

1862

Transport.

104

471

575

167

575

183

152

1
16
17

492

492
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Priestess in kerkelijke
bediening getreden .

Priestess nit kerkeltjke
bediening getreden.
a
TotaaL
a
zs

TotaaL
an d

o

o y

~

~

ym

p

0

o x

a

104

471

575 ( 575

j 1853

«

10

1854

rr

6

1855

n

1856

«

1857

v
b~

~

~
~

c3

b

492

4192

0
n
~;

a
183

99

88

10

4

«

«

3

7

6

4

tr

«

2

6

3

3

2

u

«

«

2

6

6

rr

1

2

u

3

rr

10

10

2

1

3

1

1858

n

12

12

6

«

1

1

1859

a

2

2

3

«

1

1

5

1860

u

8

8

2

1

tr

rr

3

1861

«

8

8

1

«

1

1

3

1862

«

5

4

«

2

1

1853

1

15

16

10

1

«

a

1854

«

9

9

6

a

2

a

8

1855

1

14

15

7

1

1

2

11

1856

u

11

11

5

a

3

1

9

1857

«

5

5

4

«

2

«

6

1858

«

9

9

4

«

4

rr

8

1859

1

11

12

8

«

2

2

12

1860

a

8

8

6

«

4

1

11

1861

a

9

9

6

a

5

rt

11

1862

a

13

13

6

a

3

rr

9

645

752

373

104

124

138

639

Per transp.

A

~~

70

123

51

8

t

ax

11\

107
w0

Totaal . .

107

752

96

639
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NAAMLIJST

der

EMERITI VERKLAARDE GEESTELIJKEN,

met aanwtjzing hunner laatstelijk bekleede openbare
kerkelijke bediening en het bedrag van het aan hen
toegelegde pensioen uit 's RIJKS-KAS, opgemaakt
op den 1 October 1863 .
AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

1837.

J . T . Alink.

1846 .

T . Sebus .

n

1848 .

H. Wolters.

1850 .

J . Jansen .

1851 .

A . to Brake.

,,

„

1 ndoornik .

n 293

,,

„

Harderwijk.

410

Kapcllaan

n

Bredevoort .

206
„ 291

•

• 327

A . . vers .

Pastoor

,,

Netterden. .

• 420

J. Boars.

„

„

Haar7e.

a 477

G. Sanders .

;,

„

Lathum .

• 600

n

Mont joort .

• 378

C . A . N. van Romondt. ,, „

Loenersloot .

• 400

.1 . Willemsen .

n

Lultenberg .

• 600

J. A . H . Schmedding. Adsistent

„

Amers/'oorl .

• 211

N, van Munster.

,,

01st.

• 590

J . T . de Vries.

1858 .

y 362

Borne .

1855.

•

Eibergen.

„

J . Reinink .

1857 .

n

Kapcllaan

L . G . A . Jansen .

1854 .

•

T 160

Wehl.

1852 .

1856

to Deurningen.

Pastoor

•

W . van Dijk.

1859 .

J . Willemsen .

Pastoor

n

n

Pastoor

n

„ Blaricum.

Dek, en Past, „ Duiuen .

(*) Jaartal wearin list pensioen verleenul is .

• 558
• 673
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1860. W. M, de Jong.
»

H. van Dooren.

1861 . J. Kersten .
»

Pastoor
n
Kapellaan

J. F . Hoogveld .

Pastoor

[600

to Utrecht .

295

„ Ooij.
n Saasveld.

A

215

,, . L uist ervoorde.

n 600

H . A . Nieuwentap .

„

„ . Hampers .

„ 600

G. MYlder.

„

„ • Oud-Zevenaar .

p600

„ _ Losser .

„ 345

V orders .

n 351

1862 . G. J . Seholtenhave.

Kapellaan

1863 . P . Steenmans.

Pastoor

H. W . Ranshuizen.

,,

n

410

,, Bolsward.

BISDOM VAN HAARLEM .

1845 . J. P . Leurs .

Kapellaan

to 's Gravenhage,

f 517

Pastoor

Amsterdam .

„ 489

Lisse.

n 549

1848 . H, vats Lottom.
1849 . P. L . van der Hovers.

22

2,

1850. J . A . Dekens .

n

n Amsterdam.

„ 600

2,

2' Lambertschagen .

,, 249

2, Ilpendam .

„ .458

J. A. Hoefnagel.
G. Schaaps .
1851 .

A . Tomas .

Kapellaan

J. H . Wensing.

Professor

n JVar-mond.

„,420

1855 .

W, van der Heyden.

Pastoor

2, Kudelstaart.

„ 320

1856 .

C. H . Pelgrom .

;,

2,

G . Brand .

1857.
n

's Gravenhage .

„ 165

22

Brielle .

„ 855

2,

Beemster .

„ 397
„

B. Hofman .

2,

n

Amsterdam.

V. F . Simmers .

22

n

.»

.432

Kapellaan

n

22

,, 529

Pastoor

2,

2,

„

A . Jansen .
J . Bruns .

1858 . J. Post.

Kapellaan

600

576
333

Goorn .

10

146
1859.

J. Brinkman.

Professor

to Warmond,

f 713

1860.

P, van Dijk .

Pastoor

„ Ilpendam .

„ 579

J . Du~jvenstijn .

„ Heinkensaand.

„ 600

J. A. van Meegen .

„ Uitgeest.

„ 600

„

1861 .

1862.

H . T . Lonink .

Kapellaan

,, Alkmaar.

,, 375

J . T . de Neff.

Pastoor

„ Overschie.

„ 529

„ Amsterdam .

n 192

,, Buitenveldert .

„ 440

„

n 559

T. F . van vree.
J . de Wildt.
€ . van Leeuwen .

1863 . J . F . Aelders.
J . Keil .

r

Kapellaan
Pastoor

„

Warmenhuizen,

Kapellaan

,, Amsterdam .

,, 600

Pastoor

,, Naaldivijk.

„ 566

„ 575
„ 600

J . Lens.

,,

„ Alkmaar .

C . E . Schermer.

n

,, Voorschoten .

J. F . Fick .

Berkel.

„ 498

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH .

1837 .

A . Smits.

1846 . W . de Cocq.
1847 .

E . Kerkhoff.

n

J . Stevens .

n

A . van Kemenade .

1849 .
„

P. Mutsaers .

Kapellaan
Pastoor

to Zeeland,
n

S
Kapellaan

S
Pastoor

P. van Heumen.

f

170

Neerloon.

„ 318

Neerbosch .

r

467

„ Sambeek .

„ 161

„

,, 153

Valkens card .

n Heeswijk.

,, 279

Hedel.

„ 482

,,

1851 .

E . de Rniter.

„

„ Puijflijk .

„ 420

1854 .

W, van der Wijst .

,,

„

Macharen,

n 486

1856 .

J.

,, Schijndel .

„ 180

van der Kant.

Kapellaan

P. H. van Liempt . Dek . en Past . ,, 's Hertogenbosch .

„ 730
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1857 . C. Berkers .

Kapellaan

n

H, de Bruljn .

M

J . P . van de Burgt.

Pastoor

„

J . H. Schuwirth .
1858. J, van Os.

A . van den Biggelaar.

1861 . J . J . Corstens .
M . Jaeobs .
1862 .

„

n

A, van

1 310

„ Rijkevoort.

„ 567

r Wamel .

„ 402

„

„ 415

Neerbosch.

Dek. en Past. „ Dreumel.

J . M. Triebels .
„

to Zeelst .

der Burgt .

P. J. Minoretti.

»

„

„

Nijmegen.

712
929

Pastoor

„ Dommelen .

„ 422

Rector

„ Mortel,

n 600

Kapellaan

„ Oeffelt.

„

466

„

„

556

,,
Pastoor

Schaijk.

„ Goirle.

„ 600

G . J. Verhofstadt,

n

n Riethoven.

„ 600

C. van de Ven.

„

„

„ 169

n

» Nederwetten .

„ 600

„

„ 600

1863. J . A . van Asters.
G . Kanters.

Heeze.

Vught.

BISDOM VAN BREDA .

1850.

J. J, de Ram .

Kapellaan

1857 .

J. van de Pol .

Desservant

„ Hoo/'dplaat,

n 421

1858 .

N. van Ekelen .

Pastoor

n Ossendrecht .

,, 508

n Rijsbergen.

» 356

„

„ 576

n

L. van Aerdt.

1859.

G. de Kater .

1862 .

A . de Wit.

»

„

Assistent

C . Vermeulen.

Pastoor

J . Schoormans.

„

to Halsteren .

Baarle-Nassau .

1 233

„ 11u1st .

„ 298

„ Riel .

„ 600

A Standdaarbuiten .

„ 600
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BISDOM VAN ROERMOND .

1843 .

J . A . Simons.

Vicaris

to Maastricht .

1

,, 150
„ 543

1845.

N. Weil .

n

,, Cadier .

1852.

J. A . Kneepkens

n

,, Weert.
St . Gertrude,

,,

J. B . Frigns .

1856 .

J. M . Leurs .

Desservant

1857 .

J. H . Achy .
G . Hillen.

„
1858 .

H . A . Velahujjzcn,

240

,, 281

,, Stein.

n 600

Vicaris

,, 1laastricht.

n 600

Rector

„ Swartbroek .

„ 461

„ Grevenbicht .

» 265

„

~

J. G. Pendris.

Vicaris

n Maasbracht .

„ 360

r

J. F. van Restercn .

Rector

,, Castenra.ij .

n 471

1$59 .

L . Boudcwijns .

Vicaris

„ Gennep .

1860.

J . Frijns .

„ Broeksitttard.

n 502

L . H. Rockers.

„ Baexena.

„ 294

,,

1861 .

J . B. A . G. Rousseau .

Rector

n Rostrum .

» 492

F.

Vicaris

„ Blench .

n 600

„ Sevenunn .

A

vats Erp.

G . Potters .

A

J, W. Linssen .
,

.

cen

1862.

600

»

,, Maasbre .

'p 435

n

„ Bingelrade .

n 600

Born .

J . G . Adriaens.
H, van de CoolwUck,

n

M . Volders.

„

J. L . Swennen .

,,

J . H . H. Tindemans.

562

n Boosteren .

Desservant

P . Bemelmans.
,,

521

,,
Rector

Desservant

„ Eckelrade .

;, 558
424

,, S;wegkhnizen .

,, 548

,, Voerendaal,

'p 545

„ 1 ttervoort .

,~ 303
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NAAMLIJST

der gedurende het jaar 1862 OVERLEDEN

GEESTELIJKEN, met aanwijzing hunner laatstelijk
bekleede openbare kerkelijke bediening.

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

26 Januarij .

A . Bruuns.
J, Putman .
11 „
A. B . H. Sehaepman .
29 Julij .
F. W. Fornier.
22 Augustus. A . B . Urbanus .
31 October .
J, Willemsen .
16 November. P, de Wit,
3 Maart .

Oud-Past. t o
Pastoor

A

oud-Past . „

Veenhuiaen .
Beest .
Hasselt.

Pastoor

n

„

,

Jutphaas.

A

Bemmel.

„

Uithoorn.

to

Amsterdam .

Owl-Past.

n

Loenen .

BISDOM VAN HAARLEM .

S Januarij .

O ud-Kap.
P, J, Peeters.
Pastoor
.
Willenborg
.
2s
J. F
31
„
J . W . C . Winkelhagen .
,
10 Februarij . F. A. Bramink .
Oud-Past.
16 Maart.
Pastoor
J, van den Boseh.
»

24
S Mei.
19
17 Julia .

P. Does.
E, F, M. Pauwels.
J, J. Janssen .
W, F . A . Mehler.

„

Osdorp.

,,

Naaldwijk .

n
Dek . en Past .,,
Owl-Past. n
Oud-Kap . ,,
oud-Rest. „

Pastoor
H . A . op den Kamp .
oud-Kap.
.
van
den
Burg.
A. A . A
5 September . A . T . van Rooljen .
Pastoor
11
Kapellaan
P, P, C. Swildens,
26
,,
E . H. Fencer.
n
27
1 Augustus.

» Sparnwoude.

*

Wervershoef.
Hoorn .
Oud-Beijerland.
Amsterdam .
,,
's Gravenhage.

* Leijden .
r Orerschie.
» Amsterdam .

„

Delft.
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BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH .
21 Januar ; .
3 April .
14

n

5 Mei .

G. Egelmeers .
A . N, van Wielick .
H. J . A, de Brujjn .
T. de Hoog .

18

H, van den Bichelaar .
A . W . Bots .
1 September. T . H. Mulders .

1 Julij .

13 October.

A . L, van der Heijden .
5 December. A . G. Jansen.

Oud-Kap, to Son .
oud-Past. ,, Ravenstein.
Vlcaris
St . Anthon s.
•
oud-Past. ,, Leende.

Empel.
Gemert .
Duizel.
Deursen .
• Wamel.

,,
•
Pastoor ,,
„
,,
Assistent
,,
Oud-Past.

BISDOM VAN BREDA .
21 Januarij .

P . B, van Antwerpen .

Pastoor to Nispen.

28
•
A . van Rank.
„
31 Mei.
C . J . van Aken .
„
10 !!<ugustus . J. A. Peeters.
oud-Kap .
22 September. F, H, J, Moorincx.
„
15 October, P. H, van den Eeden.
Regent

Kruisland .
Bergen op Zoom .
• Prinsenhage .

„
„

„

„

,,

Oudentosch.

BISDOM VAN ROERMOND.
7 Januarij .

J. Jenniskens .

20
J . van der Linden .
25 Februarij . F. Roelofs.
26
P . J . van Laer.
26 Maart,
p, Verheggen.
28
P. Peters.
a April .
J . Gelissen .
28 Augustus. J, H, Haarkens.

Oud-Dens . t o
Desservant

•
•
Vicaris

,,
r

Dek. en Past. ,,
Oud .Vic . n
Desservant ,,
•
n

Grubbenvorst.
Maastricht .
Wanssunt.
Nederweert.
V enra y.
Nederweert.
Mechelen .
Melich.
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STAAT
VAN ]IT

flOOSCH
E
N
~KATIIOLIJK KERKWZI!d
IN DS

OVERZEESCHE BEZITTINGEN
VAN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN .

Ret Roomsch Katholjjk Kerkwezen in deze bezittiugen was

tot in het jaar 1842 in drie APOSTOLISCHE PREFECTQREN (ddn
voor Oost-Indie, den voor Curacao en den voor Suriname) afge.
deeld, dock deze Prefectures werden den 20 September van
dat jaar, door Z . H . Pans GREaFoRIns XVI, tot Apostoiische
Vicariaten verheven .
Voor Oost-Indie werd het Apostolisch Vicariaat van BATAVIA
en voor West-Indie dat van CURAcAO opgerigt ; terwijl de
kolonie SURINAME, voorloopig als een Pro- Vicariaat onder den
Apoctolisehen Viearis van Curacao gesteld, in het jaar 1852,
door Z. H . Pans Plus IX, insgelijks tot Apostoitsch Vicariaat
weld gevormd.
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Er bestaan alzoo drie Zendingen, die ieder afzonder1 jk door
een Apostolischen Vicaris, met de bisschoppelijke waardigheid
bekleed, bestuurd worden.
De kerkelijke belangen flier Zendingen worden in Nederland
verzorgd door een Procurator, welke betrekking tegenwoordig
wordt vervuld door den Aj~ostolischen Internuntius b j het Hof
der Nederlanden to 's Gravenhage, Monseigneur Ludovicus OuuGLIA
de San STBFAxo .
get aielental der Roomsch Katholijke bevolking dezer drie
Apostolische Vicariaten wordt geschat :
in dht van Bataria op. . . . . 14,000
„ Curacao „ . . . . . 23,500
n a
„ Surinanie n .
. . . 10,000
n „
TotaalE

. 47,500

APOST''OLI'SCH VICARIAAT
VAN

BATAVIA .
Dit Vicariaat omvat alle Nederlandsche bezittingen in OostIndie.
Het wordt sedert 1847 bestuurd door den to Batavia residerende Apostolischen Vicaris :
Mgr . PETBVS MAnIA VEAxcgnx, Bissehop van Colophon in
partibus in/Idelium, Ridder der Orde van den Nederlandechen
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Leeuw, van het H . Graf, enz . HU is geboren den 7 November
1806 en werd den 15 Augustus 1847 to Sittard in Limburg tot
Bisschop gew}jd .
Er zijn 7 stati in gevestigd, aan ieder van welke eene groote
uitgestrekheid lands, als kerkelijk grondgebied is aangewezen .
Deze stati in , die ieder eene kerk hebben, worden aangetroffen op de nagenoemde eilanden

Batavia.
Samarang.
Op Java

to
SoerabaUa.
Ambarawa.

• Sumatra

•

Padang.

• Banca „

Soengieslan .

• Floris

Larantoeka.

„

De plaatsen, binnen het kerkelljk gebied van elke statie gelegen, worden van daaruit op gezette tijden, door de daarb
dienstdoende geesteljjken, bezocht .
BU die gelegenheid wordt er openbare godsdienstoefening,
ix daartoe alsdan ingerigte localen gehouden.
De geesteljjken moeten, behalve op hunne vestigingsplaats,
in de nagenoemde onderhoorigheden van hunne statie, zoo vele
malen 'siaars dienst gaan doen, als hieronder voor iedere
plaats, residentie of assistent-residentie is aangewezea
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Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst
STATIEN.

BATAYIA .

.

moot worden verrigt.

.

Bantam

.

Buitenzorg

SAM ARANG .

.

.

2

Preanger-Regentschappen

4

Cheribon

4

Tagal

4

Pekalongan

.

4
12

Kleinere gemeenten vanSamarang.

2

Japan

3

Rembang

3

Banjoemaas

4

Tjilatjap

6

Kleinere gemeenten van Banjoemaas

2

Poerworedjo

10

Gombong

10

Kleinere gemeenten van Bagelen

.

4
12

Krawang

Oenarang

SOERABAIJA

Getal
diensten
per
jaar .

3

Kadoe

2

Djokdjokarta

6

Kleinere gem cent en van Soerabaija

12

Bawean

1

Madura

4

Pasoeroean

12
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Getal
diensten
per
jaar.

Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst
STATIEN.

moot warden verrigt.

AMBABAWA.

.

.

Kleinere gemeenten van Pasocroean

6

Bezoekie

4

Probolinggo

4

Bajoewangie

2

Kedirie

4

Veatiging Willem I
Salati"a

.

.

Soerakarta

6

Madioen

4

Patjitan
PADAN6.

.

.

SOENGIESLAN .

LAEANTOEKA .

.

.

12

2

Padang Pandjang

12

Fort de Kock

12

Kleinere genie enten en militaire
bezettingen van Sumatra's westkust

2

Benkoelen

2

Banea (verschifende districter) . ,

.

6

Palembang

8

Billiton

2

Riouw

2

Zuid-Westkust van Flores

3

Noord-Oost- en Oostkust van Flores met
Woeri (eiland A n r o n a u)

3

Koepang, Atapoepoe en midden Timor .

1

Makassar en ouderhoorigheden .

1

.

.

.
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Het getal der nit 's landskas bezoldigde geestel jken is
laatste " k, blj Koninklijk besluit van den 28 December 1860,
n°. 67, op 15 bepaald, van welke er een tot den
14 tot den

Iweeden rang

eersten

en

behooren.

De bezoldiging nit 's landskas bedraagt
voor den Kerkvoogd, als geesteljjke van den
16000 ' s jaars
•

ieder der 14 geestelijken van den

eersten rang

tweeden rang f

4200

's jaars.
Bovendien wordt genoten, bU geniis van vrije mooning, eene
schadeloosstelling :
van 1 120 per maand door den geestel jke van den

eersten

rang ;

,, 100

•

,,

door de geestel}jken van den

,,

to

rang
baya ;

•

,,

60

,,

Batavia, Samarang

en

tweeden
Soera-

en

door die op de overige erkende

,,

standplaatsen.
wegens

elk vijltal dienstjaren

tot en met het

twintigste

dienst-

jaar, wordt eene tractements-verhooging verleend, bedragende
voor den geestelijke van den
n'

de geesteljjken van den

De g~estel jke van den

eersten rang

:

1 1800 's jaars

tweeden rang . . ,, 1200

eersten rang

voogd, thane de boven opgenoemde

is de besturende Kerk-

Apostolieche Vicaris.

De geesteljjken van den to ceden rang ztjn de volgende priestern, die nit Nederland gezonden zjjn in het jaar achter ieders
naam geplaatst :

1° . J. P . N. Sanders .

1847.

"° H van der Grinten .

1847 .

3°, A. C . Claessens .

1847.

4° . J. Linen .

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 .
10° . J . B. Pahnckx

1858.
.

1858 .

11° . J. F, van der Hagen .

1861 .

12° . G. Metz .

.

1861 .

13° . J . de Vries

1863 .

14° . (Vacant .)

Het in 1856 to Batavia gevestigde gesticht van geestelijke
zusters (Ursulitten) bl jjgt voortdurend werkzaam voor de opvoeding
en voor het onderw s der vrouwelijke jeugd .
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APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

CUR AcA0 .

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, op Curacao residerenden Apostolisehen V icaris
Mgr. JOANNES FBEDBICUS ANTONIUS KISTEMAKER, Bissehop
van Uranopolis in partibus infidelium . Hjj is den 22 Augustus 1813
to Oldenzaat in Overijssel geboren ; werd in 1837 op Curacao in
geestelijke bediening geplaatst ; in 1853 tot Coadjutor met refit
van opvolging van den toenmaligen Apostolisehen Vicaris Mgr.
M. l . Niewindt, die den 12 Januar j 1860 overleed, benoemd ;
en is den 26 Augustus 1860, in de kapel van het Aartsbissehoppelijk seminarie to Driebergen, provineie Utrecht, tot Bissehop
gewijd .
De Kerkvoogd wordt in zijn bestuur bijgestaan door een
Secretaris, zijnde B. Th . J. Frederiks, die sedert 1849 in het
Vicariaat geesteljjke bediening bekleedt .
Er z jn 14 statien, waarvan
6 op CUBAcAO

met 6 kerken en 2 kapellen .

2 ,,

BONAInu

„

2

3 ,,

AsuBA

,,

3

1 ,,
1 >a

ST . EUSTATIUS n 1
SAGA
„ 1

1 n

ST. MAuTIN

1

,,
„
kerk.

A

en 1 kapel .
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De names dezer statien, met bet jaartal van ieders stichting ,
zijn als volgt :
H . Anna .

•

1752 .

Joseph .

1828.

Rosa.

1841 .

Maria.

1847 .

CURAcAO.

Willibrordus . 1849 .

•

BONAIRE .

ARUBA.

{

Petrus.

'1849 .

• Bernardus.

1828 .

•

Martinus .

1837 .

•

Franciscus.

1828.

Anna .

1832.

• Maria.

1854.

,,

ST . EUSTATIUS. ,,

Eustatius .

1841 .

SARA .

Paulus.

1854.

Martinus .

1841 .

•

ST. MARTIN .

,,

Het personeel der in 1863 dienstdoende geesteljken was
zamengesteld nit :
1 Apostolisehen Vicaris .
1 Secretaris .
13 Pastoors .
9 8apellaans .
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Daarvan werden 14 nit 's lands kas bezoldigd ; nameljjk
als geesteljjke van den

eersten rang,

de

Aportol4sehe ..Viaaris,

met een tractement van i 2,500 en eene toelage van j 1,500
's jaars ; en
ale geesteljjken van den

de 13

tweeden rang,

Pastoors

ieder

met eon tractement van f 1,200 's jaars .
De volgende ;geeste "ken

(Pastoors

en

Kapellaans)

waren op

1 Januarjj 1863 bjj de statlen in bediening en sedert het mar,
voor hunne namen geplaatst, dienstdoende in de kolonie
PASTOORS .

1834.

B . Smit.

1839 .

J . J. A . P. F . S . Ledel .
,1 . C . Schermer.
J. L . van Roermond . (*)

1844.

J. van Gastel.
H. Fornar.
J. Willems . (*)

1849 .

S . J . .1. Nieuwenhuis .

1850.

F . E . C . Kiekens.

1851 .

J. to Welscher.
H, de Vries.

1852 .

F . J. van Blarcum .
J. P . F. Kook.

(*) Is in 1863, na verkregen eervol ontslag, als dienadoende gcestelijke

afgetreden .
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KAPELLAANS .

1854 .

A . Schooner .
J. A, to Riele .

1857 .
J. H . Huigen .
1859 .

F . A . Hemmelder .

1860 .

C . Blommerde .
J. Scholter .
P . van Lottunl .

1861 .
C . A . Meter.
M . Bongers .

De kapellen, verbonden aan de gestichten, hot Pensioiaat
en het

Gas!- en Leprosenhuis,

op Guracao, worden bediend : de

cerste

door den secretaris van den

twcedc

door den Pastoor der

De Zusters van Liefde

Apostolisclien Vicaris

S! . Anna-lzerh

en do

aldaar.

bedienen deze beide gestichten, mits-

gaders de bewaarscholen, de Zondags-school en de armenscholea.

11
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APOSTOLISCH VICARIAAT
PAN

SURINAME .

Dit Vicariaat omvat geheel ., Nederlandsch Guiana in het noor
delijkste deel van ZDID-AMEBIKA.
Het wordt bestuurd door den in de stall Paramaribo residerenden Apostolischen Vicaris
Mgr. GEBABDUS SCHEPEBS, Bisschop van Millipotanios in partibus in/ideliurri. Hij is geboren den 18 Augustus 1798 to Dinyden
bj Clee[ ; -- Priester gewjd 20 April 1829 ; - als Missionaris in
Suriname in dienst getreden 1 Maart 1830 ; - tot Pastoor van
Paramaribo bevorderd in 1843 ; - tot Apostolisehen 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 to Haarcn in Noordbrabant ; - den 4 September 1854 in zijn Vicariaat teruggekeerd.
De Kerkvoogd wordt in zijn bestuur bijgestaan door een
Secretaris, zijnde A . M. C. J. Suinkels, die sedert 1854 in het
Vicariaat geesteljjke bediening uitoefent .
Er zjjn 6 statien in welker kerken of kapellen door de daaraan verbonden geestel}jken dienst wordt verrigt . Bovendien
wordt door die geesteljjken dienst gedaan op een aantal plantagien in daartoe ingerigte localen .
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De statien zjjn gevestigd als volgt :

2 in de stall
de

eerste,

PABAMABIBO,

ieder met eene kerk, to~gewjjd ;

die in 1826 bij vernieuwing is geeticht, aan de

H. H. Petrus en Paulus ;

gesteld, aan de H.

en de

die in 1860 is char

tweede,

Rosa.

1 op het etablissement Batavia, in de rivier

CoPPENAME ;

bestemd ter verplegingder Boassie-besmettelingen, met eene
in 1836 gestichte kerk, aan den

1 op

C0B0NIE

H. Rochus

aan de zeekust (Opper district

eene in 1843 gestichte kerk, aan de

1 in het Nederdistrict
kerk, aan den

1 in de divisie

NicXEBIE,

BENEDEN-CoTTICA,

Commewijne.

H. Maria

met

toegewijd .

toegewjjd .

met twee kapellen, de

Esthersrust in

andere op de plantagie

Nickerie),

met eene in 1849 gestichte

H. Franciscus-Xaverius

eene op de plantagie

toegewjjd .

Killesteijn,

de

Warappe-kreek,

in de rivier

en de

Beneden-
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Het personeel der in 1863 dienstdoende geestel ken was
zamengesteld nit

1

Apostolischen Vicaris .

1

Seeretaris .

4 Pastoors .
Kapellaans. (Deze betrekkingen wares

Vaunt .)

Daarvan werden nit 's landskas bezoldigd :

als geesteljjke van den,
met een tractement van

eersten rang :

f

de

Apostolische Vicnris

3,500 en eerie toelage van f 1,800

's jaars ; en
als geeste1 jken van den

tweeden rang
:

een 5 tal priestess,

ieder met een tractement van f 1,500 .

De volgende geesteljjken

(Pastoors)

wares op 1 Januarij 1863

bjj de statien in bediening en sedert het jaar, voor hunne
names geplaatst, dienstdoende in de kolonie

1839 . T. Kempkes .
1842 .

P . Donders.

1 844 .

S . H . A . Meurkens .

1859 . P. F . Masker .

Te

Paramaribo

is een gesticht der

scholen en eem weeshuis bedienen .

Zuste,'s van Lie fde,

welk

TWEEDE HOOFOSTUK .

STAllSTIGNC, FIANCfELFJ,
NGESCIIIEDKUNDIGE
EN

ANDERE BIJZONDERHEDEN,
BE TEE PEENDE

KERKELXJKE ZAKEN .
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STAAT der

van het Koningrgk der

sEVOr.K[NG

NEDERLANDEN Op

1 Januarij 1863.

Zielentah

N
v
FROVINCIEN.

m

AANMERKINGEN.

Mannel>jk

VrouweUjk
Totaal .

C,

geslacht .

geslacht.

Noordbrabant .

180

207,152

207,613

414,665

Gelderland .

116

208,224

203,923

411,947

Zuidholland .

197

308,88

333,530

642,688

Noordholland

186

267,286

286,936

664,221

Zeeland

us

84,590

87,359

172,249

72

81,558

84,123

165,681

4s

138,46b

110,699

279,164

.

61

122,798

119,036

241,833

Groningen .

57

106,081

108,344

214,426

Drenthe .

33

52,023

48,4$3

100,606

Limburg .

125

110,238

108,537

218,775

Januarij 1863

1138

1,687,663

1,928,581

3,418,144

1882

1138

1,668,204

1,712,425

3,380,629

19,359

16,106

35,610

Utrecht .
Friesland .
Overijssel .

.

Bet in dezen staat vervatte zielental is ontleend uit de daarvan, bij de verslagen van den toestand der provincien over 1862, gedane opgave, welke was
zamengesteld uit de bevolkingsregisters der gemeenten op 31 December 1862.
Bia het aanleggen van deze registers, overeenkomstig de voorschriften, bij het
Koninklijk besluit van den 3 November 1861 (S t a a t s b 1 a d no . 93) gegeven, is
de WERKELIJKE BEVOLKING als grondslag aangenomen, en de vroegere onderscheiding tusschen wettelijke en feitelijke bevolking vervallen.

De werkelijke bevolking op 1 Januarij 1863 verdeelde zieh

Totaal 1
II

Meerder .
Minder

I,

u

II

II

in 1.260,188 of 37 s/o Roomsch Katholijken .
I, 2,155,956 Ii 63 °/ a Anders gezinden en niet genoemden .
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1'68
START der

HU\VELIJKEN, ECHTSCHEIDINGEN, GEBORENEN, STERFGEVALLEN Ell YERHUIZINGEN,

gedurende het jaar 7859.

NEDERLANDEN

U

PROVINcIEN .

G

Op
A
.a

,+1

.Z;
G

W

Noordbrabant ,

Verhuizingen.

~y0
q

.

G
G

q
q, q

Geborenen.

ww

cn
M
q"
.8
G

Leven

Onecht,
begrepen
onder de

~' bn

In-

A ANMEEKINGEN,

Ver-

Levend,
1~os .

9
U

Leven• Levenden, loozen .

o y

gekomen. trokken .

cJ

2,940

II

II

11,845

iii

337

23

10,606

11,262

13,381

3,17G

I

2

13,569

776

503

35

9,754

13,081

13,372

De
volgt

HUWECJJREN

warm naar den burgerlijken stoat ingedeeld als

Gelderland

.

Zuidholland

.

5,103

26

8

24,843

1,375

1,330

118

25,359

25,519

5,314

Noordholland .

4,597

32

6

19,015

> >on

810

111

17,543

20,134

16,555

weduwenaars en

7,755

geecheidan mannen en

. , ,

Zeeland .

1,607

5

n

6,962

429

307

24

5,591

7,095

Utrecht .

1,271

5

rl

5,761

274

326

33

5,310

7,276

7,552

Friesland

2,287

i

1

8,849

520

207

25

8,858

9,562

9,444

Ovcrijssel

1,972

6

Ir

7,865

471

241

17

6,318

5,759

6,013

Groningen .

1,749

3

1

6,828

X17

327

44

6,418

6,935

6,271

807

2

v

3,379

179

148

6

2.229

3,836

2,999

1,498

rI

2

6,653

300

196

22

5,081

4,982

4,920

in 1859 .

27,007

82

Qo

115,569

6,523

4,732

458

103,067

115,41

113,575

n, 1RFR
in
1858

26,341

73

22

106,846

6,052

4;392

439

91,925

113,544 .

107,919

i
9,

u

8,723

471

340

19

ll,lh2

1,839

11

2

II

r1

I,

Drenthe
Limburg

To4ea1

Meerder
Verachil {
l Minder .

.

665

a

in het Koningrjjk der

a

n

H

5,656
II

Tusschen jongmans en

jonge « ochters , . 20,17
weduwen . . . . 1,333
gescheiden vrouwen 21
jonge dochters . . 3,400
{ weduwen . . . . 1,221
geseheiden vrouwen
2
jonge dochters
17
{ weduwen
.
10
{

27,007

J

Hot getal huwel,jken was, in verhouding tot de bevolking, bet
grootst in Zealand, Noordholland, Groningen en
Drenthe, het kleinst in Limlrurg, Noordbrabant en
Gelderland,
In do reden tot de bevolking gaven de provincien Z e e 1 a n d,
Zuidholland en Noordholland bet hoogste cuter voor
het getal GEsoaE :aKre. De provincien U t r e c h t, Z u i d h o 11 a n d en
Groningen leverd n, in ver ;el jking met de ;oborenen in het
algemeen , de m e e s t e ovccuz Gesoacas -, ; Friesian d, N o o r dbrabant en Overijssel gaven de minsto .
Ten aanzien der ST^RFTE verkeerden de provincien Z u i d h o 1 .
land, Noordholland en Zeeland, even als in de vies vorige
jaren, in den ongunstigsten, Limburg en Drenthe in den
gunstig5te a toestan 1 . Er stierven op de 1000 . 0ngehuwden 527 mannen en 473 vrouwen ; g e h u w d e n 533 mannen en 467
vrouwen ; in w e d u w e n s t a a t 373 mannen en 027 vrouwen . Onder
de gestorvenen warm begrepen 1 man en 3 vrouwen hoven de 100
jaren.
Door het heerschen der e h o I e r a was hot getal der overledenen
in hot laatste gedeelte van hot jaar buitengewoon groot, zoodat in
bet geheele I44k van Augustus tot en met October meer personen
din overleden don geboren.
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STAAT aCf HUWELI7KEN, ECHTSCHEIDINl3EN, GEBORENEN, STERFGEVALLEN QIl VERHUIZINGEN,
NEDERLANDEN,

gedurende het jaar 1860 .

Gebor~nen.

w

C

Iil het .Konipgrijk der

Verhuizingen.

•

oA
C

PBOVINCIEN.

''C

•

m

Leven-

•

w

loos .

c

Noordbrabant .

2,949

Gelderland

3,086

ZuidhoLand .

.

Noordholland .

.

659

305

ss

8,962

10,979

10,963

s

s

12,467

737

460

36

,8,774

12,794

12,801

5,546

24

5

23,182

1,217

1,223

121

17,294

24,924

22,677

4,693

38

a

16,795

934

725

8?

14,645

18,008

17,320

1

6,564

407

245

37

4,172

6,575

6,688

a

5,327

271

252

27

4,383

7,368

7,063

7,335

403

164

13

6,701

9.464

8,994

1

7,494

428

244

17

5,592

5,303

5,057

1

5,918

342

250

5,471

6,640

6.060

n

3,191

179

113

1,869

3,679

3,212

6,343

318

207

17

4,682

Utrecht .

1,308

s

Friesland .

2,213

2

1,894

I:

1,719

Groningen .
Drenthe

814

2

Limburg

1,414

1

27,108

92

21

105,847

5,895

4,188

421

82,545

82

ao

115,59

6,523

4,73

458

103,067

i

4,390

109,811

105,225

Totsal

in
in

1859 .

Meerder ~:
Vereahil {
l

Minder .

101
I,

io
11

AANMEBKINGEN.

gekomen . trokken .

Geven- Leven
den, loozen.

11,231

1,472

.

Ver-

II

Zeeland .

Overijasel .

In-

Levend.

•

W

Onecht,
begrepen
onder de

11

M

9,722

11

n

n

628

544

37

Het getal huwelijken was, in verhouding tot de bevolking, het
grootst in Noordholland, Zuidholland en Zeeland,
hat kleinat in Limburg, Noordbrabant en Gelderland .
Er werd een huwel5k, in 1858 voltrokken, n i e ti g v e r k l a a r d,
op grond van dubbel huwel3k .
De provincien Z e e l a n d en Z u i d h o 11 a n d geven, even als in
1850, het h o o g s to cijfer voor het getal GEBORENEN in de reden tot
de- bevolking. Vergeleken met het vorige jaar was het betrekkeigk
getal geborenen k 1 e i n e r in alle provincien, vooral in F r i e sland en G roni ngun .
Aet g r o o t s t e aantal o aacev GEBORENEN, vergeleken met de ge .
borenen in het algemeen , leverden Z u i d h o 11 a n d en U t r e c h t ;
het kleinste Friesland en Noordbrabant .
Ten aanzien der STBRFTB verkeerden de provincien N o o r d h o 1 .
land en Zuidho 11 a n d , eve' ala in vorige jaren, in den o ngunstigsten ; Drenthe en !Limburg in den gunstigsten
toestand .
Er stierven op de 1000 : o n g e h u w d e n 528 mannen en 472 vrouwen ; g e h u w d e n 534 mannen en 466 vrouwen ; In w e d u w e ns t a at 376 mannen en 624 vrouwen . Onder de gestorvenen ware n
begrepen 1 man en 2 vrouwen boven de 100 jaren.

11

20,622

De HUwELUXEN waren naar den burgerlijken staat ingedeeld ala
volgt :
jonge dochters . . 10,81
Tusschen jongmans en
weduwen . . .
1,350
gescbeiden vrouwen
6
jonge dochters .
3,541
„
weduwenaars en
weduwen
77
27,108
gescbeiden vrouwen
8
jonge
dochters
.
.
3
gescheiden man.
weduwen . . . . 1
nen en
gescheiden vrouwen
1

6,630

8,360
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START van het getal der

Ilet

LANDVERHUIZERS Ult

over

ZEE

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

vertrokken in den fare 1862.

HOOFDEN VAN HUISGEZINNEN
MEDEGEI`'OMEN

en

KL ASSE .

PERSONEN.
OP ZICH ZELF STAANDE PERSONEN .

PROVINCIEN .
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0

U

m
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w
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ff
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AANMERKINGEI .

0
0

U
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U

y

Noordbrabant .

0

0
y

o°
0 .0

13

0
O

)f

0
0
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•

O
ObA
1
9
r

a
m

0

is

10

O
0

•

be
0

5

0
bq
w
0
9
q

5
r
0
k

1

i

•
•

0

r
v
0

O
C)
A

ff

24

Gelderland

.

20

)f

»

ff

»

»

5

)f

ff

25

14

5

10

23

>f

53

Onder de vertrokkenen telde men : 4 Candidaat-notarisseu,
5 Roomsch Katholijke geestelijken ,

Zuidholland

.

14

)f

1

ff

1

1

)f

17

4

10

si

71

23

23

12

Ju

3

64

25

16

39

)f

126

23

18

27

79

7f

149

10

1

5

15

ff

48

1 Hervormde predikant,

1 Genees- en Heelkundige, 4 IIulpouderwijzers, l Onderwijzer,
2 Onderwijoeressen en 2 Zendelingen .

Noordholland

Zeeland

.

.

.

6

»

1

2

1

ff

ff

)f

37

)f

)f

7f

)f

1

5

)f

»

43

20

1

)f

1

ff

»

ff

»

28

2,

De meeste landverhuizers zijn tot verbetering van bestaau
vertrokken.

Gedurende het tijdvak over 1843-1862 bedroeg het getal der
over ZEE vertrokken LANDVEItHUIZERS :

Hoofden van huisgezin nen en op zich ant
Utrecht

Frieslana .

Overijssel .

.

.

.

5

»
»

.

ff

„

»

ff

»

»

)f

ff

2

1

»

17

staande personen .
Protestanten

s

5

1

2

14

ff

7,371

22

Katholijken
»

„

4

»

2

2

)f

2

ff

6

Isracliten
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Niet genoemden
Groningen .

Drenthe

Limburg

Totaal

.

.

.

S

„

„

)f

)f

)f

)f

)f

114

1

1

„

2

»

)f

»

)f

»

»

4

2

4

1

si

95

»

»

»

»

)f

)f

2

si

12

61

284

12~

I rn

5

5

2

G

18

»

)f

1

»

1

4

)f

11

35

15

43

174

7

9,7sc

86

129

69

ns

407

io

I1 e6egan0men :

G

Vrouwcn

.

.

.

.

4,612

Kinderen

.

.

.

.

14,965

Dienstboden

.

.

.

213

285

819

Totaal

.

19,S( :

29,fi0U
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KORT O'VERZIGT
Van den LOOP der BEVOLKING in het KOningrijk deer
NEDERLANDEN, gedurende het tienjarig tijdvak
van 1849-4859.

Men telde gedurende die ties jaren
1,104,924 eenling13,909 tweeting178 drieling-

geboorten .

5 vierlingTotaal 1,119,016 aE$ooBTEN.

Daaruit werden GESOaEN :

Wettig .

. .
Onecht . .
Onbekend (*)
Totaal .

.

.

LEVEND .
LEVENLOOS .
Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. TOTAAL .
529,114 501,403
29,923 23,124 1,083,564
2,013 49,731
23,102
22,360 2,256
n

,,

1

„

1

552,216

523,763

32,180

25,137

1,133,296

1,075,979

57,317

Van de 14,092 twee- en meerding-geboorten wares 13,371 wettig en 721 onecht .

(*) Zijnde een gevonden iijkje, waarvan het niet bewszen is of het een
wettig of onecht hind geweest is .

i75
Het getal der daaruit geboren kinderen bedroeg
LBvE m.
Jongens. Meisjes.
Wetttg . . . 12,096 11,691
Onecht . . .
561
588

L$v~~1IOOs.

Jongens. Meiges.
1,733
1,401
163
139

TOTAAL .

26,92
1,451

1,540

2$ .372

3,436
24,936
Het geslacht der kinderen van 18 drieling- en 1
.
vierling-geboorten is onbekend gebleven .

58

Algemeen totaal . . .

28,430

Totaal . .

.

12,657 12,279

1,896

Het tienjarig tjjdvak geeft de volgende uitkomsten betref
fende de STEBFTE
Totaal.
M. G.
V . G.
403,733
813,972
Overledenen
410,239
32,180
25,137
57,317
Levenloos geboren . . .
Totaal . . . 442,419

428,870

871,289

De sterfgevallen waren, de levenloos aangegevenen niet medegerekend, naar den Lurgerlijken staat der personen, tijdens het
overladen, op de volgende wijze ingedeeld :
Ongehuwden
Gehuwden
Weduwenstaat .
Geseheiden
Onbekend
Totaal

.

.

M. G .
260,344
104,611
45,217
58
9

V. G.
233,634
93,038
76,985
75
1

Totaal.
493,978
197,649
122,202
133
10

. 410,239

403,733

813,972

Er stierven op de 1000 :
Ongehuwden . . . 516 manners 484 vrouwen.
Gehuwden . . . . 546
„
454
In weduwenstaat . ,. 329
671
A

17f
Naar den ouderdom warm de sterfgevallen, na aftrek der
levenloos aangegevenen, ingedeeld als volgt :

„

1 jaar en daar beneden .
1 ,, tot 16 jaren .
16 ,,
„ .
,, 50

M. G.
115,236
86,772
87,874

n

50

120,119

Van

n

,, 100

„

.

,, 100 en daarboven . . . . .
Onbekenden ouderdom . . . .
Totaal

.

Er werden voltrokken 255,201
schen

11
227

V. G,
94,876
86,330
89,741
132,710
30
46

Totaal.
210,112
173,102
177,615
252,829
41
273

410,239

403,733

813,972

HUWELIJNEN,

jonge doehters . .
jongmans en

waarvan tus-

. 200,595

weduwen

12,569

{
gescheiden vrouwen .
jonge doehters .
weduwenaars en

gescheiden manner en

l weduwen

.

30,541

.

.

11,022
80

jonge doehters . . .

196

. . .

57

gescheiden vrouwen .

2

{

.

.

.

l gescheiden vrouwen .

weduwen

.
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Naar den ouderdom telde men t jdens het voltrokken huwelijk
voor elk geslaeht
Beneden de 30 jailer
Van 30 tot 45 jaren
,, 45 ,, 60 n
60 en daarboven .

.
.

.

141,118
94,500

170,702
74,502

.

16,970

9,394

2,613

603
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Het verschil in jaren tusschen de beide geslachten, tjjdens de
voltrekking van hot huweljjk, bljjkt uit de volgende vergeljjking

Ouderdom van de

Vrouwen .

Getal
der tusschen lien
voltrokken
huwelijken .

Beneden de 30 jaren

118,110

Mannen .

Van 30 tot 45

tt

22,447

a

547

Beneden de 30 jaren
ti

43

a

60

tt

60 en daarboven

14

1
/

Van 30 tot 45

it

it

45

i+

60

Beneden de 30 jaren

49,432

Van 30 tot 45

n

41,876

60

n

3,133

u
u

45

a

it

60 en daarboven

59

Beneden de 30 jaren

2,867

Van 30 tot 45

u

9,286

it

4,568

ii

tr

45 r 60

u

60 en daarboven

229

Beneden de 30 jaren

273

Van 30 tot 45

tt

893

i'

1,146

60 en daarboven
tt

45

II

GO en daarboven

u

60

301

12

178
(edurende hot tienjarig tijdvak bedroeg het getal :
ECHTSCHEIDING}EN

752

SCHEIDINGBN VAN TAFBL EN BED .
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De gemiddelde reden der GEBOBENEN, OVBRLEDBNEN en
tot de feitelijke bevolking in elke provincie, to
beginner met die in welke het getal geborenen en huwelijken
betrekkelijk het grootst, dat der overledenen het kleinst is geweest, doet zich kennen als volgt :
HUWELIJREN

GEBOBENEN.

Zuidholland .

.

.

1 op 24, 32 zielen .

Zeeland

1 „ 24, 45

Noordholland .

.

1 ,,
1 ;,

27, 29

n

27, 84

n

Groningen .

1 ,,

29, 23

Friesland

1 n

29, 69

1 ,,

30, 46

Drenthe

1 „

30, 50

n

Gelderland

1

30, 62

n

1 ,,

32, 39

1 ,,

34, 58

Utrecht

Overijssel .

.

Limburg
Noordbrabant

.

In het Rgk . . . 1

28, 53

n
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OVBULEIXENEN .

Gelderland .

1 op 44, 03 zlelen .

Drenthe

1 ,, 43, 56

,,

Limburg .

1 ,,

42, 87

,,

Friesland .

1 ,,

42, 72

.

Noordbrabant
Groningen .

. 1 ,, 42, 46

.
.

.

Ove4jssel . .

. 1 ,, 41, 07

. . 1 ,, 40, 34

Utrecht

,,

,,

1

35, 66

. 1 ,,

33, 14

Zuidholland . . . 1 ,,

30, 93

,,

. . . . 1 ,,

30, 09

,,

Noordholland .
Zeeland

.

In het RIjk .

.

,,

. 1 ,, 37 . 11

1IUWEMJ1N.

Noordholland . . . . 1 op 117 zielen .
Groningen
Zuidholland

1 • 118
. 1 ,, 119

Zeeland

1 ,, 119

Friesland

1

Utreeht
Drenthe

1 • 125
1 • 127

OverjsseI

1 ,, 130

Gelderland
Noordbrabant
Limburg
In hetRjjk

121

,,
,

1 ,, 132
. 1 ,, 152

,,

1 ,, 152
. . . . 1 ,, 127

,,
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De vier provincien Zuidholland, Zeeland, Noordholland en
in welke het betrekkeljjk getal geborenen het grootst
is, geven tevens de ongunstigste reden voor de overledenen .
Het getal huwelijken is betrekkelijk het grootst in Noordholland
en Groningen, het kleinst in Noordbrabant en Limburg .
Utrecht,

Gedurende het tienjarig tijdvak van 31 December 1849 tot
31 December 1859 is de werkeljke bevolking in het gemeen
VE$M RBDDERD met 252,302 zielen.
In dezen aanwas hebben de versehillende godsdienstige gezindten, bij vergeljjking van de uitkomsten der werkelijke
bevolking op ieder der twee voormelde tijdstippen door vermeerdering of vermindering gedeeld als volgt
VERMzERDERD .

Zielen .

Nederduitsch Hervormden . . . . 149,548
Roomsch Katholijken
64,950
23,109
Christelijk Afgescheidenen .
Nederduitsche Israelites
5,517
Doopsgezinden
3,427
Niet opgegeven
2,263
Waalsch-Hervor nden
1,457
Evangelisch Lutherschen . .
1,193
Hersteld Evangelisch Lutherschen
1,035
Remonstranten

324

Hernhutters

42
252,865
VERMINDEBD.

Engelsch Presbyterianen . .
Portugesche Israelites . .
Schotsche gemeente . . .
Anglikaansch Episeopalen .
Oud Bisschoppelijke Klerezjj
Grieksche Kerk

183
145
98
96
33
8
563

Bljjft VER'M] ERDE$ING

.

.

252,302
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UITKOMSTEN
der

VIERDE ALGEMEENE TIENJARIGE VOLKSTELLING

in bet Koningrijk der NEDERLANDEN,
op 31 December 1859 .

Het getal der HIIISa~zINNEN en INWONEBS (rnannelijk en
vrouwelijk geslacht) op 31 December 1859 als aanwezig geteld,
bedroeg als volgt
Inwoners .

HuisProvincien.
gezinnen .

;Y. G .

V. G.

Totaal .

85,904

202,432

204,403

406,835

Gelderland .

76,947

202,289

199,763

402,059

Zuidholland

128,704

293,492

323,707

617,199

107,970

247,766

273,360

521,125

Zeeland

33,942

80,983

84,535

165,518

Utrecht

32,297

78,216

81,560

159 , '76

Friesland .

56,818

135,381

137,636

273,017

Overijssel ,

44,592

118,662

115,714

234,376

Groningen .

42,463

100,323

104,682

205,005

Drenthe

17,814

48,666

45,763

94,429

Limburg

41,460

108,148

106,097

214,245

668,911

1,616,357

1,677,220

3,293,577
(*)

Noordbrabant ,

.

.' .

Noordholland ,

Het Rijk

.

.

.

.

.

-

(*) Bij de nadere verificatie der uitkomsten van de volkstelling zijn de verschillen ontdekt, welke rich doers kennen, wanneer de bier vermelde gezuiverde
cijfers worden vergeleken bij die, welke in den vorigen Jaargang van dit Handboekje, bladz . 166-173, naar de toen voorloopig bekende uitkomsten,
waxen opgegeven.
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Het getal BEwooNDE Huizi w beliep to zamen 542,395 ; dat
der O~BEWOONDE 52,045, waaronder 2682 kerk- en 1513 schoolgebouwen waren .
Het getal BEwoONDE SCHEPEN bedroeg 6684 .
De huisgezinnen bestonden nit 1,552,664 mannel ke en 1,622,098
vrouweljjke, to zamen 3,174,762 personen ; hiervan maakten
2,895,426 (1,435,487 M. G, en 1,459,939 V . G.) deel nit der
families terwUl 279,336 (117,177 M. G, en 162,159 V . G.) aan
de gezinnen, waarbj zij inwonen, niet verwant waren. Als
afzonderljk levend werden opgegeven 46,992 personen, waaronde 17,506 manners en 29,486 vrouwen . Het getal personen,
geen deel uitmakende van huisgezinnen en zich tijdens de
telling in kazernen, gevangenissen, gestiehten en instellingen
van allerlei aard, op schepen en in logementen bevindende , beliep
71 .823, waaronder 46,187 van het M. G. en 25,636 van het V. G .
De GFETELDE BEVOLKING was ingedeeld naar de geboorteplaats,
als volgt
68,60 0/o geboren in de gemeente waar zij geteld zjjn,
20,72 ,,
eene andere gemeente binnen de provincie,
,,
n eene andere provincie des Rjjks,
8,66 ,,
,,
0,10 „
,,
,, de overzeesche bezittingen,
1,92 ,,
» een vreemd land ; van welke laatsten,
,,
tellende 63,096 (35,338 M . G. en 27,758 V. G .) waren geboren
in. Duitschland .
21,4$1 manners, 15,480 vrouwen .
„ Belgie
9,855
„
9,828
„
n

Groot Brittanje

„

lerland

611

~

3,395
1,839
,,
BURGEBLIJKEN sTAAT :

n

.
.

60?

y

. '

n andere landen,
Men telde naar den

M . G.
Ongehuwden . . . 1,030,533
Gehuwden . . . .
518,808
In weduwenstaat . .
66 .733
Gescheiden van echt
223
Jnbekend . . . .
60

V. G.
1,016,768
522,175
137,805
467
5

Totaal .
2,047,301
1,040,98a
204,538
690
65
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Naar de KEBKG NOOTSCHAPPEN was de getelde bevolking
ingedeeld op de volgende wijze

Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht .

geslacht.

885,954

925,353

1,808,307

Waalsch-Hervormden

4,682

5,007

9,689

llemonstranten

2,387

2,883

5,270

32,588

32,882

65,470

20,774

21,091

41,865

Totaal .

GSZINDTEN .

i ederduitech iiervormden

.

Christelijk Afgescheidenen

.

Doopsgezinden
Evang . Lutherschen

27,458

26,860

54,318

Hersteld Evang. Lutherschen

4,567

5,255

9,822

Hernhutters

157

177

334

Anglikaansch Episcopslen . .

258

322

580

Schotsche gemeente .

44

52

96

Engelsche Presbyterianen .

205

219

424

. .

976,074

1,020,105

1,996,175

.

604,709

620,462

1,225,171

2,539

2,798

5,337

17

N0

37

Eederduitsche .

29,758

30,651

60,409

Portugesche .

)„400

1,618

3,018

1,860

1,570

3,430

1,616,357

1,677,220

3,293,577

Totaal Protest a n ten
Roomsch Katholijken

.
. .

Oud-Bisschoppelijke Klerezy .
Grieksche Kerk
Israelite
.

hiet opgegeren

Algemeen to~aal .

.

.
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Het getal BLIxDEE bedroeg 1,992, waarvan 1,131 van het
mannelijk en 861 van het vrouwel jk geslacht. Daaronder was
1 man doofstom en blind.
Dat der DOOFSTOMMEN beliep 1,219, waaronder 660 van het
mannelijk en 559 van het vrouweljjk geslacht. Daaronder was
1 man blind en doofstom .
De WEEKELIJKE BEVOLKINa op 31 December 1859 in elke
gemeente wordt verkregen door van de GETELDE BEVOLKIEG
of to trekken de personen slechts tijdelijk aanwezig in de gemeente, waar z}j geteld werden, en bjj to tellen de tijdelijk
af'wezigen . Terwijl 40,061 personen (23,744 M. G. en 16,317
V. G.) slechts tjjdelijk aanwezig waren in de gemeente waar
zij geteld werden, waren 55,453 (36,313 M. G, en 19,140 V . G.)
afwezig uit hunne werkeljjke woonplaats .
Van deze laatsten bevonden zich : binnen het Rjjk 36,805
(21,345 M. G. en 15,460 V . G .) ; in de Overzeesche bezittingen
2,903 (2,852 M. G. en 51 V. G.), in den vreemde of op zee 11,547
(9,497 M. G, en 2,050 V. G) . Van de overige 4,198 (2,619
mannen en 1,579 vrouwen) was de t~deljjke verbljjfplaats onzeker of bleef zij geheel onbekend .
De WERKELIJKE
December 1859 :

BEVOLKINGF DES BIJKS

bedroeg dus op 31

1,628,926 Manneljjk geslacht.
1,680,043 Vrouweljjk
„
Totaal . . . 3.308,969 zielen.
De 189 personen, wLer woonplaats geheel oilbekend bleef,
hieronder niet begrepen .

zjjn

Van de 1138 gerneenten des Rijks telden op 31 December 1859 :
869 minder dan 3,000 zielen .
1845 van 3,001- 6,000
50

,,

6,001--10,000

,,
,,
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14 van 10,001 15,000 zielen .
6 ,, 15,001--20,000
5 „ 20,001-25,000
3 „ 25,001-30,000
2 ,,

35,001-40,000

1 ,,

50,001-60,000

,,

1 ,,

70,001-80,000

„

2 meer den 100,000 n
De WERKELIJKE BEVc KINt , ingedeeld naar de geboorteplaats,
den burgerliji en staat en de kerlcgenootschappen, bedroeg op gemeld
tijdstip, naar de uitkomsten der bewerkte telling, de volgende
cijfers :
NAAR DB aEBooBTEPLAATS

Geoboren in de gelneenten, wear zij geteld zjjn . . 2,279,967
(1,140,002 M, en 1,139,965 V .)
» andere gemeenten binnen de provincie .
681,516
(312,934 M . en 368,582 V.)
eene andere provincie des Rijks . . .
282,183
(139,692 M, en 142,491 V .)
3,030
,, de overzeesehe bezittingen
(1,628 M . en 1,402 V.)
61,916
,, een vreemd land
(34,444 M, en 27,472 V .)
Van deze laatsten waren geboren
in Duitschland
21,240 M. en 15,307 V .
9,673
,,
„ Belgie
,, 9,753 „
,,
»

Gr. Britt. en lerland

420

andere landen

3,111

„
n

„

591

,,

1,821 n

NAAB DEN BURaEBLIJKEN START .
V. G .
M. G .

Ongehuwden
Gehuwden
In weduwenstaat .
Gescheiden van echt .
Onbekend

1,039,183
522,495
66,854
228
166

1,019,190
522,407
137,930
469
47

n

Totaal,

2,058,373
1 .044,902
204,784
697
213
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Naar de

KERK(ENOOTSCHAPPEN.

Mannelijk

Vrou welijk

gesiacht .

geslacht.

GEZINDTEN.

Totaa .

I
N ederduitsch Hervormlen
Waalsch-Herv~rmden

(

.

Renlonstranten
Christelijk Afgescheidenen

891,428

~

926,563

1,817,991

4,765

5,038

2,431

2,895

(

9,803
5 .326

32,766

32,962

65,728

Doopsgezinden

21,079

21,083

42,169

Evang . Lutherschen

27,718

26,890

54,608

alersteld Evang. Lutherschen

4,670

5,261

9,931

Hernluttters

156

175

331

Anglikaansch Episcopalen .

253

323

575

45

52

97

154

220

374

985,465

1,021,461

2,006,926

Schotsche gemeente .
Engelsche Presbyterianen .

Totaal Protestanten

.

.

.

.

607,356

621,736

1,229,092

Oud-Bisschoppelijke Klerezy .

2,580

2,814

5,394

Roomsch Katholijken

.

.

Grieksche Kerk
Nederduitsche .

13

19

32

30,096

30,754

60,850

1,416

1,624

3,040

2,000

1,635

3,635

1,628,926

1 .680,043

3 .308,969

Israelites
Portugesche .

.

Niet opaegeven

Algesneen totaal .

.

.
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De

en de WE$KELIJKE BEVOLKING was, near den
voor de voornaamste levenstjjdperken, ingedeeld als

GETELDE

ouderdoni
volgt

Getelde bevolking.
Ouderdom .

Werkelijke bevolking .

llannehjk

Vrouwelijk

Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht,

geslacht,

geslacht.

ge3lacht .

Beneden bet jaar . .

49,010

48,220

49,030

48,215

Van 1 tot 5 jaren

152,829

151 .139

152,892

151,217

n

180,507

177,297

180,615

177,416

67,516

66,031

67,635

66,115

a

5

o

10

a 12 ~~

u

19

ii 16

n

123,705

121,568

L24,47~

121,886

n

16

a 23

ii

216,012

219,573

220,395

220,817

ii

23

a 50

n

581,673

609,096

588,113

609,881

u

50

it

80

a

238,293

275,063

238,893

275,239

80

a

100

a

6,237

8,558

6,237

8,559

2

1

2

573

674

642

697

1 .616,357

1,677,290

1,628.926

1,680,043

n

u 10

a 100 en daarboven
Onbekend

To aal

.

.

. .

. . .
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BEVOLKING

VAN

NEDERLANDSCH OOST-INDIE

in het laatst *an 1860 .

De gezam~nljjke bevolking der Nederlandsche bezittingen in
Oosm-INDrn, wend in het laatst van het jaar 1860 gesehat,
to weten
Zielen,

12,718,717
5,374,450
30,063
1,119

Op Java en Madura . . .
.
de buiten bezittingen
Sterkte van het Nederlandsche leger
Soldaten-kinderen
Totaal .

. .

Op

18,124,349

I

Buiten

Java en Madura.

Europeanen en hunne afstammel~ngen .
22,663
6,507
Chinezen
149,424
72,014
Arabieren
6,133
2,776
Andere vreemde Oosterlingen .
26,235
7,052
Inianders
12,514,262 5,286,101
12,718,717 5,374,450

Transporteren . .

. 18,093,167
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Per transport
Het leger bestond ult :
Europeanen
Afrikaner
Inlanders
Soldaten-kinderen

. . . 18,093,167

13,466
330
16,267

(Europeanen)

30,063

geboren :

in Nederlandsch-Indi
daar buiten

1,027

1,119

94

Totaal .

.

. 18,124,349

Het Europesche gedeelle des lepers, met inbegrip van 110 officieren, welke net verlof buiten Neder1andsch-Indi waren,
onderscheidt zich naar den landaard als volgt :

Officieren ,

Nederlanders, buiten Indie geboren
Duitschers
Belgen
Zwitsers
Andere Europeanen
Blanker in Ned . Indi geboren .
Kleurlingen
Totaal

Onderofficieren
en
manschappen .

933
80
,,
,,
5
8!
29

6,422
1,396
1,228
2,109
596
156
540

1,129

12,447

Order de, wegens non-activiteit als anderzins, niet medegerekende 12 officieren en 219 order-officieren en manschappen
bevonden zich :
Nederlanders
Duitschers
Belgen
Zwitsers
Frarischen

10 en 138
2 ,, 32
,, 39
,,
8
, ,,
2
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De Europeanen en hunne afslammelingen verdeelden zich in :
Mannen .

Op Java en Madura
de buiten bezittingen .
Bjj het leger

.

.

Vrouwen .

Kinderen,

7,602
1,932
13,466

5,265
1,601

9,796
2,974

n

1,119

23,000

6,866

13,889

Totaal .

. .

43,755

De voormelde Europesche bevolking, met uitzondering van het
leger en de soldaten-kinderen, onderscheidt men in die, welke
zijn geboren
vlannen .

in Nederlandsch-Indie .
„ Nederland . .
buiten Nederland

Vrouwen. Kinderen .

4,879

4,532

8,927

1,498

1,509

2,906

2,095 623
348
73

530
62

628
86

110
19

339
6

9,534

6,866

12,770

Totaal . . . 29,170
Het legei telde :
Officieren

Europeanen
Inlanders

1,019

1,024

5

On.der-officieren en manschappen

29,039
30,063

Soldaten-kinderen

Jongens 702
Meisjes

1,119

417
Totaal .

. . 31,182
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Op Java en Madura telde men behalve de Europeeche be-

volking
ti'rouwen.

Kinderen.

Chinezen .
43,220
Arabieren
1,915
Andere vreemde Oosterlingen
8,555
Inlanders
3,273,018

Manner,

40,693
1,409
7,295
3,686,180

65,511
2,809
10,385
5,555,064

3,326,708

3,735,577

5,633,769

12,696,054
De ouderdorm der Europesche manner en vrouwen op Java en
Madura was als volgt
'.Banner.

Van 16-30 jaren
n 30-45
,,
45-60 ,,
Boven de 60 ,,

.
.
.
.

Vrouwen.

. . 3,229
. . 2,689
. . 1,247
. .
437

2,522
1,778
706
259

7,602

5,265

van deze 7,602 manners waren
2,587 in 's lands dienst .
140 „ contract net het Oouvernement
ondernemingen .
13 ,, bediening bij de eontractanten .
617 ,, den handel.
2,453 ,, andere industriele vakken.

voor landbouw -

1,002 gepensioeneerden 'slandsdienaren, waaronder :
225 ambtenaren .
126 of eieren .
651 militairen beneden den rang van of cier.
790 zonder beroep .

192
Hot aantal inlandsehe Christenen fonder het getal inlanders
begrepen) bedroeg :
Op Java en Madura .

Batavia
33
Buitenzorg
.
299
Samarang
.
167
Japara
173
Soerabaija .
1,845
Pasoeroean .
134
Banjoewangie 16
Banjoemas .
16
Bagalen
5
Djokdjokarta
55
Soera1arta
24
Madioen
66
Kedirie
293
Totaal .

3,326

In de builen bezitlingen.
Lampongache districten .
Bantam (R . K . Chinezen)
Borneo (Zuider- en Ooster-afdeeling)
Amboina
Bands
Menado
Timor
Totaal

.

.

1
323
230
40.841
694
56,051
2,697
.

100,837

Bjj het einde des jaars 1860 bedroeg het personeel der uit
'stands kas bezoldigde Christelijke Kerkleeraars op de verschillende
vaste standplaatsen als volgt :
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Protestantsche Katholijke
Predikanten . Geesteltjken.

Standplaatsen .

Batavia
Buitenzorg
Cheribon
Pekalongan
Samarang
Ambarawa
Salatiga
Reinbang
SoerabaUa
Sumanap (Mudura)
Pasoeroean
Probolinge
Poerworedjo (Bagalen)
Djokdjokarta
Soerakarta
Madioen
Padang
Macassar
Amboina
Bands
Riouw
Soengie-Slav (Banks)
Larantoeka (Timor)

Er ontbraken aan het vaetgegtelde
kader (*)
Totaal

.

.

4
1
1
1
2

3
»

1

2
1
»

1

n

2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
»

»
1

1

n

2
1
1

»
»
»
r

„

»
»
»
1

»

»

26

10

3

5

29

15

( 5 ) In 1861 is het getal der Predikanten verm eerderd met 1 voor S o e r a b a ij a
en met ° ve'.dnredikers, wier standplaatsen sedert zijn aangewezen to A m hi .
rawa en to Weltevreden .
Het ontbrekende petal Ka'holijke geestelijken is in 1861 met 2 en in 1863
met 1 aangevnld ; zoodat er toen nor 2 to port kwamen .
13
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Behalve doze kerkleeraars z jn er nog werkzaam verschillende
Protestantsche zendelingen van onderseheidene vreemde en
Nederlandsche Zendelings-genootschappen ; alsmede 1 Kathol jk
geesteljke, die nit 's Lands kas geene bezoldiging geniet .

Door 20 van de 32 in Nederlandseh Indict bestaande instellingen
van weldadigheid wares :
in

5
1
1
7
2
3
1

verpleegd, bedeeld.

Wees- en armhuizen
Oude mannenhuis
Bedelaars gesticht
Leprozen-gestichten
Chinezen zieken-gestichten
Commission
Hulpfonds van den H. Vincentius

20

593
125
197
154
772

95
„

,,

236
48

1841

379

a Paulo .

Totaal . . .

,,
n

Onder de 12 instellingen, waarvan geene opgave is geschied,
behooren ;
5
1
3
1
2

Wees- en armhuizen.
Ziekenhuis.
Leprozen-gestichten.
Gestieht voor verwaarloosde kinderen .
Hulpfondsen van den H. Vincentius a Paulo, gevestigd to
Samarang en to Soerabaija.

193

BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIE .

in het laatst van 4860 .

K0L0NIE SURINAME.

De bevolking bedroeg op 31 December 1860 :

Vrjjen
Niet-vrijen

Mannelijke .

4'rouwelijke.

Totaal .

8,300

7,961

16,261

17,512

18,936

36,448

Totaal . . . 25,812

26,897

52,709

Daaronder is begrepen de van het vrjje verkeer uitgesloten
bevolking van het leprozen-etablissement Batavia aan de Coppename, tellende
Vrjjen
Niet-vrijen

15

5

20

. . . . . . . . . . 155

205

360

Totaal . . . 170

210

380

Onder de bevolking zjjn niet medegeteld de Indianen en de
Boschnegers. De getal-sterkte der eersten bleef men, op plus
minus 1000 schatten en die der laatsten op 7500 .

196
De geboorten bedroegen in 1860 :
Maim . gesl .

Vrgen

f

in echt
buiten echt

Totaal .

91
155

171
319

244
596
6

246
587
8

490
1,183
14

846

841

1,687

275
649
2

205
639
1

480
1,288
3

15

16

31

. . . 941

861

1,802

Niet-Vrijen
Op het etablissement Batavia .
Totaal

Vrouw . gesl .

80
164

.

.

.

De ster/'gevallen beliepen in 1860 :

Vrijen
Niet-Vrijen
Op het etablissement Batavia .
Totaal

.

.

Het getal doodgeborenen beliep : 11 mane. gesl, en 7 vrouw.
gesh, to zamen 18 .
Het getal huwelijken bedroeg 66. Bij 20 van deze huwelijken
zjn 76 kinderen gewettigd, waarvan 30 van het mannelijk. en
46 van het vrouwelijk geslacht.
In 1860 werden : geboren 78 vrijen meer en 36 niet-vrijen
minder dan in 1859 ; overleden 54 vrijen ?hinder en 103 niet-vrijen
minder dan in 1859 ; in echt geboren 67 kinderen meer dan in
1859 ; doodgeboren 2 minder dan in 1859 ; huwelijken gesloten
4 sneer dan in 1859 .
Echtscheidingen hebben or niet plaats gehad .
Het getal der gemanumitteerde slaver beliep in 1860 : 100
van het manneljjk- en 153 van het vrouwelijk geslacht ; to
zamen 253.
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De

landmagt

telde :
Officieren. Manschappen.

Militairen
Schutterjj to Paramaribo
Gewapende burgermagt

31
22
40

791
553
440

Totaal.

822
575
580

De oud-leden der burgermagt, niet onder deze cijfers begrepen,
zjjn verpligt in buitengewone gevallen dienst to doers .

Op 31 December 1859 waren onder opeabare voogdij 453 weezen .
In 1860 kwamen daarbjj 63 en gingen daarvan, door overljjden
en het bereiken der meerderjarigheid, 31 af, waardoor het
aantal kinderen onder voogdij van den weesmeester op 31
December 1860 bedroeg 453 .
Van deze kinderen :behoorden tot de
Hervormde
gemeente
Evangelisch-Luthersche n
Roomsch Katholijke
,,
Moravische Broeder- ,,
Nederl-Israelitische „
Portugeesche
,,

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

209
93
82
59
5
5

van de Hervormde
gemeente
• „ Evang;Luth.
„
Roomsch
Kath,
n
•
,, Moravische fir.
Port . Ieraelitsche
A ,,

.
.
.
.
.

. 35
. 8
.
28
.
7
.
1

.

.

.

Van deze weezen werden verzorgd :
a,

door het Gouvernement

Transporteren

79
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Per transport . . . 79
b, door betrekkingen en vrienden van de aver •
l eden ouders
344
e. nit eigen middelen
30
453

Bet zielental der verschillende godsdienstige gezindten, wend
geschat ale volgt :
9,980 Roomech Katholjjken, waaronder
1,900 vrijen.
7,720 gedoopte slaves.
17 vrjjen
op het etablissement Batavia.
343 slaves j
7,000 Hervormden.
2,441 Lutherschen.
27,103 der Moravische Broeder-gemeente, waaronder :
17,616 gedoopten .
9,487 niet gedoopten.
724 Nederlandsche Israelites 1 waaronder geese slaver
.

681 Portageesehe
8,600 Heideuen .
Bet getal der in 1860 gedoopten bedroeg :
bjl de Roomech Katholjjken . . . .
427
300
,, ,, Hervormden
Lutherschen
128
„ Moravische Broeder-gemeente . 1,650
Totaal .

.

. 2,505
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Het getal den tot lidmaat aangenomenen beliep
b j de Roomsch Kathol jken
96
Hervormden
104
•
• ,, Lutherschen
35
• » Moravische Broeder-gem . Niet opgegeuen .

KOLONIE CURA~AO EN ONDERHOORIGHEDEN .
De bevolking bedroeg op 31 December 1860 :
VrIjen
Niet-vrijen
Totaal .

.

.

Mannelijke.

Vrouwelijke .

Totaal .

9,759
4,755

11,842
5,479

21,601
10,234

14,514

17,321

31,835

Naar de godsdienstige gezindten verdeelde dit totaal rich als
volgt

~ 01

iILANDEN.

Curacao .

.

Bonaire

. .

S

y

o

o~

y
o.

~

A

M E
zo

Totaal.

16,263

1,921

a

861

a

19,045

2,869

160

a

2

a

8,031

a

4

a

2,849

300

1

a

1,927

2,501

344

St~ Eustatius

200

1,426,

cabs

894

1,432

a

a

1,826

St. Martin, .

265

723

2,121

a

48

3,157

22,492

6,006

2,421

868

48

31,835

Aruba

Totaal . . .

a
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De vrjje bevolking was naar de
als volgt :

geboorteplaats

onderscheiden,

Geboren

EILANDEN .

elders in
op
in
het eiland de WestNederland.
zelf.
Indien.

Curagao . . .
Bonaire .
Aruba .

Totaal.

313

13,647

12,509

427

$98

2,136

11

11

5

2,163

2,314

84

13

34

2,445

. .

. .

in
andere
landen .

.

708

96

7

4

815

1,121

29

1

2

1,153

.

1,141

87

19

131

1,378

Totaal . .

19,929

734

449

489

21,601

St. Eustatius .
Saba . .
St. Martin .

$et aantal gehuwde personen,
op 31 December 1860 :

weduwenaars en weduwen

op Curacao

1,573

„ Bonaire

407

r

Aruba

298

»

St . Eustatius

115

n

Saba

284

„ St. Martin

272
Totaal . .

. 2,949

bedroeg
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De loop der berolking, gedurende het jaar 1860, was als volgt :

,~

EILANDEN,

Curac ao .

Geboren .,

w
8

Orerleden .

I

,
d

.,

80

38

503

269

774

351

233

584

.

1

6

96

49

145

28

14

42
58

Bonaire . .

. .

2

6

137

20

157

48

10

St . Eustatius .

8

u

19

58

77

23

52

7

Saba . . .

.

ii

2

28

24

52

12

10

22,

St. Martin .

.

2

7

24

25

49

8

18

26

Totaal , ,

93

59

809

445

1254

470

337

807

Aruba

.

Bjj het sluiten der huweljjken werd het volgende getal
kinderen geecht
op Curacao .

.

18

• Bonaire .

Aruba .

8

• St. Eustatius
n

Saba

„

St. Martin

»
Totaal . . . 27

Onder de vrjje bevolking is het garnizoen begrepen, waarvan
de sterkte op 31 December 1860 bedroeg :
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op

Officieren• Onderofficieren en Manschappen .

Curacao
St . Eustatius
In commissie

15
1
1

337
27
„

Totaal . . . 17

364

De Schutterijen telden op dat tijdstip op
Curacao .
Bonaire
Aruba
St . Eustatius
St. Martin
Totaal .

14
14
4
1
4

512
798
278
300
50

8

109

. • 45

2,047

In de instellingen van weldadigheid werden op 31 December
1860 verpleegd
a, in het, door 3 Zusters van Liefde bediende Lazarus- en
krankzinnigengesticht op Curacao ; 11 leprozen en 10 krankzinnigen . Het aantal verpleegdagen had in dst jaar bedragen 8117 ;
b, in het gasthuis of hospitaal voor de urges, door de Roomsch
Katholjjke Maatschapp j opgerigt en door Zusters van Liefde
bediend wordende, wares op 31 December 1859 aanwezi
32 personen, in 1860 opgenomen 110 lijders, to zamen 142,
waarvan 88 herstelden en 37 oaerleden, to zamen 125 ;
zoodat op 31 December 1860 aanwezig bleven 17 personen.
Het getal der Zusters van Lie/'de, die in 1860 op Curacao en
onderhoorige eilanden, in de gestichten, op de scholen en ten
dienste der lUdende menschheid werkzaam wares, bedroeg 63.
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DE KUST VAN GUINEA .
In doze bezitting heeft geese telling der bevoIking plants
gehad .
Hot aantal Europeans is er goring . Bet bestaat nit ambtenaren , kooplieden en schepelingen . Er is 8dn Hervormde
predikant.
De militaire bevetting telde in 1860 : 2 offieieren, 6 onderofficieren, 11 korporaals, 2 tamboers, 5 hoornblazers, 24 tapoe jer- en 09 negersoldaten . Do beide offeieren wares European- en de overige 117 onder-officieren en manschappen
wares ~slanders.
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$4G

STAAT der, bij de begrooting van het Koningrijer
t8ri }18h00VC VSri

Kosten

de

EEREDIENSTEN

Kosten

NEnERLnxnEx,

voor den jare 1863, toegestane Uitgaven,

der onderscheidene godsdienstige gezindten .

Bezoldiging

Jaarlijksche
Onderstandcompetentien,
toelagen en
gelden
andere
voor opbouw
betalingen
aan
en herstel
gemeenten,
kerken,
van kerken
leeraren, kerkeli.jke
en
bedienden en
personen.
pastorijen.

Kosten
Kerkelijke

der

Kosten

Totaal

van de

van

bran

der plaatselijk

het Kerkelijk

het Godgeleerd

dienstdoende

bestuur.

onderwijs.

Kerkleeraren.

Guldeu.

Guldeu.

Golden .

Golden .

Golden .

Golden .

46,280 .00

1) 33,677.40

1,287>230 .775

15,540.97

23,866 .00

1,406,594 .145

Evangelisch Luthersche

4,200.00

7,400.00

43,310.50

420.00

1,000.00

56,330.50

Herstelde

1,400.00

300.00

4,295 .00

U

II

II

rt

II

6,975 .00

u

18,800 .00

11

II

u

1r

rr

18,800 .00

2,400 .00

22,900.00

II

A

U

S

f1

25,800 .00

1,801 .34

11

11

3) 215,419.00

4,850.00

5,573 .34

4A7,643 .68

215,419.00

4,550.00

5,573 .34

1,741,145 .325

G2:7.INDT$N.

Hervormde

idem .

.

Doopsgezinde .

u

Remonstrantsche .

. .

Protestantsehe .

. .

.

Transporteren . .

500.00
A

52,380 .00

11

4srr7•4o

2)

4) 1,378,317 .615

1 Deze som maakt het bedrag nit der tractementen van 11 Aoogleeraren in de Godgeleerdgodgeleerd onderwijs aan die instellingen, zijn op de Staatsbegrooting (Vde Hoofdstuk) niet
2) Deze som bevat het tractement van den Predikant bij de Protestantsche gemeente to
testantsche gemeente to T u r i n in P i e m o n t, tot vinding van zUn tractement, waartoe
S) Deze som is, voor het grootste gedeelte , bestemd tot kwijting der pensioenen van HerProtestantsche leeraren en hunne weduwen .
4) Hieronder is begrepen ( 170,000 voor kinder., school- en academie •gelden, ten behoove

15,960.97

24,866 .00

Eeredienst
pensioenen.

in de
gevangenissen.

~

Eeredienst
der

per
gezindte.

militairen .

heid aan de drie hoogeacholen des Rijks, mitsgaders van beurzen . De overige kosten van bet
afzonderlijk uitgetrokken, en kunnen daarom alhier niet met juistheid worden opgegeven .
S m i r n a in T u r k ij e, ad [ 1200, en eene toelage van f 601 .34 aan den Predikant der Prode Konin r van P r u i s s e n eene gelijke corn bijdraagt.
vormde Predikanten en hunne weduwen. Hot overige strekt voor de pensioenen van andere
van Hervormde, Luthersehe, Doopsgezinde en Remonstrantsche Predikanten .

Los

soy

Kosten

GEzINDTBN.

Kosten

Bezoldiging

van

van

der plaatselijk

hot Kerkelijk

hot Godgeleerd

dienstdoende

bestuur.

onderwijs .

Kerkleeraren .

Gulden .

Golden.

Golden.

62,580.00

43,777.40

Roomsch Katholijke . .

20,900.00

13,400.00

Oud-Bisschopp. Klerezy

4,300.00

Israelitische

5,02b.00

1) 17,500 .00

82,406 .00

74,677.4.0

Per transport

.

Totaal .

Kosten der Administration
voor de zaken der

N

Jaarlijksche
Onderstandcompetentien,
toelagen en
gelden
andere
betalingen voor opbouw
aann
en herstel
gemeenten,
kerken,
van kerken
leeraren, kerkelijke
en
bedienden en
peraonen.
pastorijen .

Kosten
Kerkelijke
pensioenen.

der

Kosten

Eeredienst

van de

in de

Eeredienst

gevange-

der

nissen .

militairen .

Totaal
per
gezindte .

Golden.

Gulden.

Golden .

Golden .

Golden.

Golden.

1,378,817 .615

15,960.9?

24,865.00

216,419 .00

4,850.00

6,573.34

1,741,143 .325

49,487.79

24,275.615

23,000 .00

49,650.00

3,821.00

4,226.66

631,640.965

II

ri

I,

N

I,

11,600.00

3,600 .0(1

ri

II

39,640.00

?,300.00
12,47b.0(1

1,890,560 .405

150,00

890.00

40,386.485

51,365 .00

266,069 .00

9,561 .00

9,800 .00

Jaarwedden .

Bureau- en
locaalbehoeften .

Reisen verblijfkosten.

Burgerlijke
pensioenen.

Wachtgelden .

2,423,824.29

Protestantsche en Israelitische Eerediensten .

15,750.00

3,450.00

60.00

6,681 .00

4,493.00

30,804.00

Roomsch Katholijke Eeredienst

13,650.00

2,800.00

u

4,113 .00

2,733.50

23,295 .50

Onvoorziene uitgaven ten behoove van de

Protestantsche en Israelitische Eerediensten
Roomsch Katholijke Eeredienst

.

.

Totaal-Generaal .

1) Hieronder is begrepen if 11,550 voor godsdienstig onderwi js op de Israelitische gods .
800 voor andere oitgaven .

8,500.00
.

3,000.00

2,488,923 .79

dienstige armenscholen , f 5,000 toelage aan bet Seminarie , f 650 toelage voor studenten en
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S T A A T der bezoldigingen uit 's Rijks kas, ten behoeve van de plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars
der verschillende godsdienstige gezindten in het
Koningrijk der N E

D E R L A N D E N,

op de Staats-

begrooting voor het jaar 1863 toegestaan .

Gezamenlijk
bedrag dcr

~

Gemiddeld
bedra~~ per

G0DSDIENsI IGa

r

bezoldigingen

;

N

GF.ZT\ DTEN.

~'

uit
Kerk's Rijks has.

~

Ziel .
leeraar .

Remonstrantsche

.

24

22,900 .00

(954.17

f 4 .34.;

1,287,230.773

861 .02

0.71

15

12,475 .00

831 .67

0.19;

fil

43,310 50

710 .01

0 .80

7

4,275.00

610 .71

0 .43;

Doopsgezinde

86

18,800.00

522 .22

0 .45

Oud-Bisschopp . Klerezy . ~

18

7,300.00

405 .55^

1 .37

1609

482,467 .79

306 .07

0 .40

Hervormde

1105

Israelitische
I
Evang : Luthersche .

.

Hers`e1d Evang: Luth . .

Roonnsch Katho1 jke .

I
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START van de, ten behoeve der verschillende EEREDIENSTEN

in het Koningrijk der NEDERLANDEN, ge-

lone STARTS-UITGAVEN, over het dienstjaar 1858 .

Beschikbaar
volgens
Hoofd-onderwcrpen,

Vercvend

Afgeschreven

de benrooting
na

en

as

af- en over-

betaald .

vrijvallend.

schrijving .

1i00FDSTUK VII.
ROOMSCH KATHOLIJKR EEBEDIENST .

Golden.

Golden.

Golden.

26,515.00

26,512.72

2.`:75

539,600.18

539,117 .055

483.13

.

11,300.00

10,350.00

950.00

i ensioenen en wachtgelden .

55,293.50

54,726.21

567.29

Het Departement
I-let Roomsch Katholijk Kerkgenootschap
Het Kerkgenootschap der Oudhisschoppelijke Klerezy .

Onvoorziene uitgaven

.

.

.

1,213.00

a

1,213.00

Totaal .

.

.

633,921 .685

630,705 .99

3,215.695

14
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Hoofd-onderwerpen,

Beschikbaar
volgens

Verevend

de begrooting
na
af- en over-

en

a's

betaald.

vr3vallend .

Afgescvrevcn

schrij~ ing .

HOOFDSTUK VI .
ONKATHOLIJKE 1:EREDIENSTEN .

Il:et Departement
De

Protestantscl ;e

Golden .

Gulden .

Gulden .

33,350 .00

32,613 .20

736.80

1,452,265.19

16,804 .245

Kerkge-

nootschappen

1,469,069.43s

Het Israelitisehe Kerkgenootschap

35,750.00

35,707.51

42 .49

Pensioenen

184,400.00

183,601 .52

798.48

Onvoorzicue uitgaven

.

Totaal

.

.

.

3,500 .00

.

1,726,069 .435

i1

1,704,187 .42

3,500 .00

21,882 .015
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START van de, ten behoeve der verschillende EEREDIENSTEN in het Koningrijk der NEDERLANDEN, ge-

dane STARTS-UITGAVEN, over het dienstjaar 1859.

Beschikbaar
volgens
de begrooting
na

Hoofd-onderwerpen,

af ; en overschrijving.

Verevend

Afgeschreven

en

als

betaald,

vrijvallend .

HOOFDSTUK VII.
000 iSCH KATHOZIJKE EEREDIENST .

Het Departement

Golden .

Golden .

26,570.00

26>569.335

Golden.
0.665

Het Room ch Katholijk Kerkgenootsehap

548,795 .30

548,009.62

785 .685

.

11,300.00

11,200.00

100.00

Pensioenen en wachtgelden .

56,006 .50

53,912.36

2,094.14

Het Kerkgenootschap der OudBisschoppelijke Klerezy .

Onvoorzieue uitgaven

.

.

.

2,130.00

ii

2,130.00

Totaal

.

. .

644,801 .805

639,691.315

5,110 .49

212

I
Uoofd-onderwerpen.

$eschikbaar
volgens
Ge begrooting

V erevend

Afgeachreven

en

als

na
af- en oversch~ijving .

betaald.

vrijvallend .

HOOFDSTUK VT
OYKATHOLIJKE EE]LEDIE STEM .

Het Departement . .
De

Protestantsche

Gulden .

Golden .

33,350 .00

32,543 .623

Gulden .
806 .373

Kerkge1 .483,484.433

nootsehappen

1,464,248 .823

19,235.61

[let Israelitische Kerkgenoot35,750.00

schap
Pensioenen .
Onvoorziene uitgaven

Totaal .

35,565.093

194.900 .00

191,469 .82

3,430 .18

rr

n

II

1,747,484,433

1,723~S27 .363

23,657 .07
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START der uitgaven, betreffende de EEREDIENST,
toegestaan op het Vij fde hoo fdstuk der koloniale
begrooting van NEDERLANDSCH INDIE, voor het
dienstjaar 4862,

Onderwerpen van uitgaaf.

Bedrag.

CHEISTELIJKE EEREDIENST .

4

Tractement aan den adjunct-secretalis bi.j het bestuur
over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie
klerken en mindere personen

f

3,120

Schrijf behoeften ten dienste van bet bestuur over de
Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie .

n

18C

Tractementen aan Protestantsche predikanten en veldpredikers

t

164,400

Nota.

5

6

Nota.

De kosten van de hier to lande gerestigde
eommissie voor de zaken der Protestantsche
kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indie
ad f 1000 's jaars, is voor 1862 uitgetrokken
op bet E l f d e hoofdstuk der Nederlandsche
Staatsbegrooting .

Deze tractementen zijn bepaald voor ;
9 predikanten ieder a f 6,000 = f 54,000
21

n

2 veldpredikers

7

u
rr

ii ii 4,800 = a 100,800
n a 4,800 = u
9,600

Tractementen aan Roomsch Katholijke geestelijken
N o t a.

.

a, 64,8(0

Deze tractementen zijn bepaald voor
1 geestelijke van den len rang a . f 6,000
14 geestelijken a a Zen a rr
f 4,200 = a 58,800
Transporteren

f 2

,500

214

Onderwerpen van uitgaaf.

Per transport
8

Indemniteiten voor huishuur aan predikanten en veldpredikers
Nota.

9

10

it

10,560

a 70,000

De tractements-verhoogingen bedragen, wegens elk vijftal dienstjaren tot
en met het try intigste dienstjaar, voor de
kerkleeraars van den e e r s t e n rang f 1800 en
van den t w e e d e n rang f 1200 's jaars .
De gratificatien bij vertrek uit Nederl a n d en aankomst in I n d i e bedragen
a . Voor de predikanten en veldpredikers wegens kosten van uitrusting : g e h u w den en
weduwenaars met kind of kinderen f 1800
en ongehuwden f 1900 ;
h. Voor de ltoomsch Katholijke geestelijken
is n i e t s bepaald voor kosten van uitrusting ;
maar zij genieten, to rekenen van den dag
an vertrek naar I n die tot den dag, waarop
zij hunne dienst aldaar aanvaarden, een voorloopig tractement van f 150 per maand. Van
dat tractement wordt hun een voorschot van
vie r of des verkiezende van z e s maanden
verstrekt.
Transporteren

I

rr 35,040

Deze indemniteiten worden naar gelang van
de plaatselijke omstandigheden bepaald, bij
geniis van vrije woning, voor ieder als volgt :
voor den geestelijke van den e e r s t e n rang
f 120 per maand ;
voor de geestelijken van den t wee den rang
gevestigd op de vaste standplaatsen B a t a v i a,
Samarang en Soerabaija f 100 per maand
en op de overige erkende standplaatsen f 60
per maand .

Tractements-verhoogingen aan predikanten, veldpredikers
en Roomsch Katholijke geestelijken, gratificatien bij
vertrek uit N e d e r l a n d en aankomst in I n d i e, toelagen aan gehuwden en kindergeldeii
Not a .

I 232,500

Deze indemniteiten zijn bepaald voor ieder
als volgt : to B a t a via op f 160 ; to S a m arang en Soerabaya op f 130 ; en op de
overige standplaatsen op f 80 per maand
.

Indemniteiten voor huishuur aan Roomsch Katholijke
geestelijken
.
N o t a.

Bedrag .

f 348,100

215

Onderwerpen van uitgaaf.

Per transport

Bedrag.

.

f 348,100

Zoowel de predikanten als de geestelijken
genieten buitendien y r ij a over v o e r naar
B at a v i a als passagiers der eerste klasse .
De predikanten en veldpredikers genieten
wijders nog bij aankomst in I n d i e , als to
gemoetkommg in de kosten hunner vestiging
aldaar, eene toelage, welke bedraagt : voor
de gehuwden en weduwenaars met een of meer
kinderen f 1500 en voor de ongehuwde predikanten f 1000. Hun wordt bovendien, wanneer
zij gehuwd zijn en kinderen hebben, eene
doorloopende toelage verstrekt naar gelang van het aantal hunner kinderen.

11

1N

Reiskosten van predikanten, veldpredikers en Roomsch
Katholijke geestelijken, zoo mede van ouderlingen, die
de predikanten vergezellen bij kerkvisitatie .

a 22,045

Tractementen en toelagen aim zendelingen en zendelings
leeraars

n

34,240

N o t a.

Deze tractementen en toelagen, waarvan het
bedrag naar omstandigheden is bepaald, worden verstrekt aan Protestantsche zendelingen
door versehillende zendelings-genootschappen
uitgezonden.

13

Tractements-verhoogingen aan zendelingen

s

960

14

Reis- en transportkosten van zendelingen, mitsgaders
indemniteiten voor huishuur

a

2,220

Subsidies aan kerkfondsen ter bezoldiging van kerkelijke
bedienden

a 17,779

Voor bijdragen in de kosten van openbare cliristelijke
Eeredienst op plaatsen, waar van gouvernementswege
blijvend geestelijken bescheiden en bezoldigd worden .

a

15

16

Transporteren .

4,000

f 429,344

216

Onderwerpen van uitgaaf.

Bedrag .

Per transport.
18

. ,

Fourage, vivres en indemniteiten aan veldpredikers .
N o t a.

f 429,344

.

rr

2,960

De fourage gelden zijn bepaald op f 40 er
maand voor twee veldpredikers . . . f
60
Wanneer deze veldpredikers het leger
to velde volgen, genieten zij : ale
entre de compagne, eene maand
bezoldiging, benevens de vivres en indemniteiten aan majoor van den generalen staf van het leger in Nederlandsch Indie verbonden, geraamd op r 2,000
Totaal

f 432,304

. ,

INLANDSCHE EEBEDIBNST .

19

Tractementen en toelagen aan inlandsche priestess en
to gemoetkoming in bet onderhoud van graven . .

20

Voor daarstelling en reparatie van Mahomedaansche
tempels in de hoofdnegorijen der respective residentien
op Java
Totaal .

,

Totaal generaal. . ,

6,039

n

4,500

f

10,539

f 442,843

AANMERKINGEN.
De pensioenen der kerkelijke personen zijn niet in de bovenstaande bedragen
begrepen, m aar worden gevonden uit de bij bet t i e n d e hoofdstuk der koloniale begrooting toegestane sour van f 660,000 voor c i v i l e pens i o e n en .
De uitgaven betreffende de bevordering van kunsten en wetenschappen, mitsgaders die voor het onderwijs of schoolwezen, bij het v ij f d e hoofdstuk der
koloniale begrooting voor 1862 toegestaan, beloopen :
Art, 1- 3 . Kunsten en wetenschappen
f 81,300
n 21-48 . Onderwijs of schoolwezen
a 434,323
a 50-60. Idem ten dienste van de jeugd onder de inlandsche
bevolking
a 99,320
Totaal f 614,943
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START Van de PROVINCIALS UITGAVEN ten belioeve
van de versehillende EEREDIENSTEN, toegeStaa l op

de begrootingen der Nederlandsche provincien, voor
het j aar 4863 .

PROVIt

Subsidies ten behoeve
van
kerken en pastorijen.

v.

per

Onkatholijke
gezindten.

Roomsch
Katholijke .

provincie.

Gulden .

Gulden .

Gulden .

Noordbrabant

„

Gelderlaud

„

Zuidholland
Noordholland
i

Totaal

13,500 .00

4,500 .00

18,000.00

6,000.00

3,000 .00

9,000.00

Zeeland

„

Utrecht

„

Friesland

„

Overiijssel

„

Groningen

„

„

Drenthe

„

„

Limburg

300.00

2,850.00

3,150,00

19,800.00

10,350 .00

30,150,00

5,300.00

13,250,00

38,550,00

1863

.

1862

.

.

Memorie (1)
„

(2)

Totaal voor

AANMEKMINGEN.

(1) Er zal, naar gelang der behoeften, in deze uitgaven worden voorzien door
af• en overschrijving nit art . 1 Ho ofdstuk IX (o n v o o r z i e n e u i t g av en) der
begrooting .
(2) De op de provincials begrooting van D r e n the voorkomende bated en lasten
der kas a d p i o s u s u s zijn voor 1863 geraamd als volgt :
lnkomsten . . . . r 3,742.66
Uitgaven
• 3,742.66
Zie omtrent die kas bladz . 49 en 50 van den T w a a lid e n 1 a a r g a n g,
vau dit Handboekje.
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START van de, gedurende het jaar 1862, door het
Nederlandsche Staatsgezag verleende magtiging tot
aanvaardlng van SCHENKINGEN, LRFSTELLINGEN en
LEGATEN, bij beschikkingen onder de levenden elf
bij uiterste willen, besproken aan ROO ISCH KATHOLIJKE INS TELLINGEN, behoorende tot het KERK- en
ARMWEZEN in de Nederlandsche Bisdommen .
verleende magtigingen aan besturen ran

Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen .

BISDOMMEN .

Getal,

Geldelijk bedrag
tier
geautbo
riseerde
makingen .

Parocbiale en andere
Kathol;jke instellingen
van liefdadigheid .

Getal,

I

Celdel :jk bedrag
der
geauthoriseerde
makingen .

Utrecht

13

f 13,530.00

17

f 23281 .70

Haarlem

36

79,717 .50

51

210,393.84

's 11ertogenbosch .

13

4,976.33

4

2,480.00

Breda
Roermond .

Totaal
in
bet jaar

.

.

8

59,683.33

4

28,000.00

64

28,590 .165

1

150.00

f 186,497.395

1862 .

.

134

77

f 264,307.54

1861 .

.

107

78,340.54

54

118,151 .31

1860 .

.

116

71,176.545

64

334 231 .83

1859 .

.

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

98,844.52

45

120,803.88

1855 .

.

56

49,502.01

47

98,833 .35s
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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 gi ften van hand tot hand gedaan, welke zonder magtiging
worden aangenomen, en de gedane makingen, welker aanvaarding,
zonder dat de vereischte magtiging daartoe is gevraagd, feilelijk heeft
plaats gehad, zijn in dezen staat niet begrepen . Het beloop flier
gi ften en makingen is moeijelijk na to gaan ; dock mag veilig op
een hooger bedrag worden geschat flan flat der in dezen staat
opgenomen schenkingen, erfstellingen en legaten.
Ook zijn in dezen staat niet vervat de makingen aan de algemeene armbesluren en dergeljjke instellingen van weldadigheid ten
flee! gevallen.
Met opzigt tot de Bisdommen van 's Hertogenbosch, Breda en
Roernzond behoort, voor zooveel de schenkingen, erfstellingen
en legaten ten behoeve van het Armzuezen betreft, to worden
in het oog gehouden, flat de aldaar, sedert het Fransehe bestuur, als burgerlijke instellingen, bestaande algemeene armbesturen
en godshuizen (Bureaux de bienfaisance et des hospices) in het genot
zjjn der door de Katholijke liefdadigheid bjjeengebragte armengoederen en fondsen, en dientengevolge ook meerendeels de
makingen verkrijgen, welke aldaar, ten behoeve van de Roomsch'
Katholijke armen, weezen en hulpbehoevenden, bij uiterste wilsbesehikkingen besproken worden .
De makingen, begrepen in den, op vorenstaande bladzjjde
vermelden staat, verdeelen zich, provinciesgewijs, als volgt :
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Verleende magtigingen aan besturen can

Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

PROVINCIEN .

Getall

Noordbrabant .

15

Geldelijk be 1rag
der
geauthoriseerde
makingen,

f

Parochiale en andere
Katliolijke instcllingen
van liefdadigheid.

Geta1 .

Geldelijk bedrag
der
geauthoriseerde
makingen .

51,456.33

8

Gelderland .

8

4,080 .00

5

2,510.00

Zuidholiand

18

39,400.00

29

93,166.34

Noordholland .

f

30,480.00

18

39,417.50

22

117,227.50

Zeeland

3

12,633.33

0

0.00

Utrecht

5

8,250.00

4

13,500.00

Friesland .

2

1,700.00

5

4,650.00

Overijssel .

1

1,000.00

3

2,623.70

Groningen .

0

0.00

Drenthe

0

0

0.00

Limburg

64

28,590.165

1

150.00

f 186,497.325

77

f 264,307.54

Totaal
in
het jaar

0 .00

0.00

1862 .

.

134

1861 .

.

107

78.340.54

54

118,151
.31

1860 .

.

116

71,176 .545

64

334,231 .83

1869 .

170,902.53

.

107

68,767.23

57

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

1855 .

.

98,833.355
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START
DEB

1IOOE-,
G1IIIDDELBARE EN LAGERS SCHOLEN,
OVER

1864 1861 .

RIJKS HOOGE SCHOLEN .

Bij het einde van het akademiejaar bedroeg het getal der
met uitzondering van eenigen, aan welke het
emeritaat is verleend, 72 ; waarvan :
ROO LEERABEN,

Leyden. I;trecht . Groningen.

aan de hoogeschool to
in de Godgeleerdheid
»

»

4

3

4

r Regtsgeleerdheid
Geneeskunde

5

4

4

5

4

4

r Wis- en natuurkunde

6

6

5

„ Wjjsbegeerte en letteren .

8

5

5

.28

22

22

Totaal .

.
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Het getal der STUDENTEN, op 31 December 1860 aan die
hooge scholen ingeschreven, bedroeg 1375, waarvan studeerden

Leyden .

Utrecht .

Gronii gets .

C,
d

C,

Godgeleerdheid

143

29

195

7

60

Regtsgeleerdheid ,

268

42

180

14

93

rr

Geneeskunde

94

39

52

1!

Ws- en Natuurkunde .

17

2

12

1

6

u

Wijsbegeerte en Letteren

22

3

12

II

4

544

115

476

25

215

Totaal

Algemeen totaal

659

501

n

215

Tot het ExAMEN, voorgeschreven bij het Koninklijk besluit
van den 4 Augustus 1853 (Slaatsblad n°. 31), hebben zich aangemeld 92 personen, waarvan werden
Af ewezen .

to Leyden . .
Utrecht . . .
» Groningen .

Toegelaten .

. . 21
. . 15
4

14
36
2

Totaal. . . 40

52
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Het getal der

bedroeg :

CANDIDAATS-EXAMRWS

to Leyden
Utrecht
Groningen

206
147
417
64 J

Daarvan werden toegekend to

Leyilen .

Utrecht.

met den hoogsten graad . . 35
tweeden
,, . . 59
,, derden
,, . . 69
terwjjl werden afgewezen . 43
Het getal

23
54
45
25

Groiingeii •

13
24
17
10

bedroeg :

DOCTOBALE EXAtENS

to Leyden

88
54
164
22 3

,, Utrecht
,, Groningen
Daarvan werden afgewezen :
to Leyden
Utrecht
,, Groningen
Het getal

.

PROMOTIEN

bedroeg :

to Leyden

.

.

Utrecht
Groningen

• 76
43
22

Daarvan warm to
met den hoogsten graad .
,, tweeden
,, .
clerden
,, .
,,
zonder graad

.

.
.
.

Leyden .

Utrecht

21
29
13
13

18
18
7

141

Groningen .

6
12
4
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De 15 BIJKsBE`o$z~N en de inkomsten van 5 YICABiaEN, door
het Rjjk to begeven, zjjn genoten door 7 studenten to Leyden,
7 to Utrecht, 5 to Groningen en 1 to Amsterdam . Van hen
studeerden 14 in de godgeleerdheid, 4 in de regten, 1 in de
geneeskunde en 1 in de wis- en natuurkunde .

ATHENEA.
Het getal der

sTVnENTEN

bedroeg :

Faculteiten .

Godgeleerdheid
Regtsgeleerdheid . .
Geneeskunde
Wis- en natuurkunde
Letteren

Amsterdam .

llereuter,

50
. 39
10

2
6

n

r

99

10

.
.

Behalve door deze studenten werden onderseheidene lessen
nog bjwoond
to Amsterdam door 35 leerlingen der klinisehe school, waaronder 13 pharmaceuten, alsmede door eenige andere personen ; en
, ; Deventer door 11 in de natuurkundige lessen, waaronder
7 met het bepaald doel, om zich na afgelegd examen als
pharmaceuten to vestigen .

LATIJNSCHE SCHOLEN

en GYMNASIEN .

Het getal bedroeg
Latijnsche scholen
Erkendo Gymnasien
Voorloopig erkende idem .

32
23
7 1
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Op den 15 Januarjj 1861 telden deze instellingen
252 onderwjjzers .
1817 leerlingen .
Van de

252 onderwijaers

waren

113 Doctor in de letteren .
10
n
, wis- en natuurkunde.
12 Kandidaat in de letteren .
1
, ,, wis- en natnurkunde .
,,
9 Onderwijzers van den 1' rang .
49
2' „
„
„
38
,,
in de levende talen.
20 zonder grand of acte. Hieronder waren begrepen 1 meester in de regten, 2 kandidaten
in de godgeleerdheid, 3 teekenmeesters en 1
onderwijzer in het schoonschrijven .
Van de

1817 leerlingen

behoorden :

1165 tot de eerste
564 ,, ,, tweede

afdeeling.

88 » ,, gemengde
Het petal leerlingen verdeelde zich
in 486 op de latjjnsche scholen .
1154
,, erkende gpmnasien.
177
n voorloopig erkende idem .

KONINKLIJKE AKADEMIE TE DELFT.

De kweekelingen waren verdeeld en hun petal heeft in den loop
van het jaar zoodanige w~jzigingen ondergaan, ale de volgende
tabel aanwijst :
15
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STUDIEJAAE
~ y

en
BESTEMMING,

p

o°'~

,o "+

y o w

y ,a

A

Eerste studiejaar.
Llgemeene atudie . .

44

a

6

a

38

0. I . ambtenaren 2de kl,

30

1

1

n

28

3

a

r

a

3

1

a

r

a

1

Algemeene atudie . .

36

a

r

a

36

0. I. ambtenaren Ode kl,

92

1

1

a

20

Ilk en accijnsen, .

.

Scheepsbouw
Tweede studiejaar.

Ilk en accijnsen .

.

.

2

it

a

2

a

Scheepsbouw ,,

.

.,

5

a

a

r

5

Civiel-ingenieura . . . .

23

a

4

r

19

0, I . ambtenaren late kl .

15

r

r

a

16

21

U

U

a

21

.

21

a

3

14

4

0, I. ambtenaren late kl.

12

a

2

18

a

a .

1

a
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2

Derde studiejaar.

U

r

a

2de

a

Vierde studiejaar.
Civiel-iaigenieurs . .

a s

a

Mijn•i ngenieurs .

Totaal

.

2de a
.

.

.

8

2

10

6

I

a

U

18

34

200
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ONDERWIJS BIJ DE LAND- EN ZEEMAGT .

Het getal mililairen, welke bet onderwjjs in de seholen bjj
de versehillende corpsen bijwoonden, bedroeg :
1734 Onder-ofhcieren en korporaals .
1403 Soldaten {staande armee}, tamboers enz .
980 Miliciens .
4117 waaronder 680, die bij hunne toelating niet of hooget
gebrekkig konden lezen en schrijven .
Het getal onderwijaers op die seholen bedroeg 175 zonder en
17 met het radicaal .
Van den 1 December 1860 tot den 30 November 1861, werden

bjj bet Instructie-bataillon aangenomen voor de dienst bier to
laude 402 jongelingen, voor die in Oost-Indie 25, benevens I
voor de dienst in West-Indie, this in bet geheel 428 jongelie •
den. Under dit getal waren
34 zoons van of5cieren .
21
,,
,, onder-officieren of soldaten .
106 ,,
,, hoofd-beambten, waaronder ook advoeaten,
notarissen, geneesheeren, predikanten en der •
geljjken zijn gerangsehikt .
197 ,,
mindere
beambten, winkeliers, enz .
,,
ambachtslieden
.
70 ,,
,,
In dit jaar heeft bet bataillon verstrekt
60 sergeanten, waaronder 20 voor hot leger in Oost-Indie .
12 fourriers,
1 als boven .
,,
401 korporaals
6
,,
Van de bovengemelde sergeanten` en fourriers waren 36 en
11 als korporaal gedetacheerd geweest bjj bet bataillon en na
genoten onderwjjs en afgelegd examen als onder-of cier naar
de corpsen teruggezonden .
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Bj het wetenschappelijk onderwijs waren overgegaan
12 leerlingen van de 3e naar de le klasse .
12
1
2e afdeeling.
x
n 2e n
•
9
»
le klasse 2e afdeeling naar de
n
1e

1e

•
Voorts werden 18 leerlingen bevorderd tot Zen luitenant.

Op den wetenschappelijken curses bij de korpsen, bestemd voor
militairen, die zich tot bet ofciers-examen voorbereiden,
werd het onderwijs bjjgewoond door 370 leerlingen, waaronder 319 van de infanterie, 28 van de cavalerie en 23 van
de artillerie.
Bij de afgelegde examens door 180 onder-officieren, hebben
134 aan de vereischten voldaan en deze zijn tot tweeden luitenant aangesteld, namelijk
Bj de infanterie hier to laude .
in Oost-Indie
,, n
,,
„
West-Indie
n
cavalerie hier to laude
.
n
» » artillerie ,, ,,
n .
in West-Indie
„ » de militaire administratie

.
.
.
.

.
.
:
.

.
.
.
.

.

.

.

26
79
7
7
1

. ,

. 2

.

.

.

12

Op de Aoninklijke Militaire Akademic to Breda werd het studiejaar ingetreden met 329 ; daarvan behoorden 87 tot het eerste,
90 tot het tweede, 87 tot het derde en 65 tot bet vierde
studiejaar . Onder dezen waren er echter 28, die ten tweeden
male de lessen van hetzelfde studiejaar moesten volgen, nameljjk 7 in bet eerste, 14 in bet tweede, 6 in het derde en 1 in
bet vierde studiejaar .
In dat jaar zijn 4 kadetten op verzoek eervol ontslagen, 3
verwijderd en 2 overleden ; terwjl 63 kadetten, die een voldoend examen hadden afgelegd, tot tweeden luitenant zijn benoemd, namelUk
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Bij het leger laier to laude

18 bij de infanterie.
7 r ,, cavalerie .
18 ,, ,, artillerie.
4 ,, ,, genie.
Bij het leper in Oost-Indie

4 bj de infanterie .
2 ,, ,, cavalerie.
6 ,, ,, artillerie .
4 ,, ,, genie .
Van de 183 adspiranten, die tot het toelatings-examen werden
opgeroepen, wares er 5 die later van dat voornemen afzagen,
terwijl 36 anderen, als ongeschikt voor de militaire dienst,
geneeskundig werden afgekeurd ; zoodat 142 jongelieden aan
het examen hebben deelgenomen . Van deze hebben niet meer
das 64 aan de vereischten voldaan ; terwijl 78 wegens onvoldoende kennis moesten worden afgewezen, omdat zij achter
werden bevonden ten getale van
52 in de rekenkunde,
54 ,, ,, evenredigheden,
45 n ,, maters en gewigten,
52 ,, ,, stelkunde,
52 ,, ,, meetkunde,
23 ,, ,, aardrijkskunde,
43 „ ,, gesehiedenis,
34 ,, ,, Nederlandsche teal,
49 ,, ,, Fransche teal,
24 ,, ,, Hoogduitsehe tan!, van de 38 adspiranten, bestemd
voor de dienst her to lando, die niet hebben voldaan,
25 ,, ,, Engelsche tan!, van de 40 adspiranten, bestemd
voor de dienst in de kolonien, die onvoldoende
zijn bevonden.
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Met uitzondering van de aardrijkskunde en de Nederlandsehe
taal, die eenigzins betere uitkomsten gaven, zijn er dus twee
derden flier afgewezen adspiranten onvoldoende bevonden in
nagenoeg al de vakken, over welke het onderzoek zich heeft
uitgestrekt.
Gedurende het 25jarig tUdvak van 1836-1861 zijn aan de
Boninkljjke Militaire Akademie opgenomen
Kadetten,

hier to lande .
in de kolonien .

voor de dienst

.

.

891

1266

375

4delborslen

gedurende de jaren 1850-1855

196

Totaal . . .

. 1462

Daarvan zijn benoemd tot tweeden luitenant, adspirantiagenieur of adelborst
Leger bier to laude .

BU de infanterie
• n cavalerie
•
artillerie
• ,,genie .

n ,,

.
.
.
.

Waterstaat .

Leger in de kolonien.

. . 292
. . 86
. . 194
. .
79

. .

73
13
71
60

651 2° luitenants. 217 2e luitenants .
3
13
884

Marine

zeedienst . . . 158
. . . 5
mariners
scheepsbouw
Totaal

.

5
.
Transporteren

.

1052

. 1052
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Per transport .
Wjjders hebben de Akademie verlaten
Als 2e luitenant kwartiermeester
„ adspirant betaalmeester
,, bestemd voor de Pruissisehe marine
Wegens onvoldoende vorderingen

. 1052

1
1

andere redenen
overplaatsing naar het instituut der Marine
to Willemsoord
Er zjjn overleden

20
69
26
35

1205
Sterkte op den 31 Augustus 1861 257
Totaal . .

. 1462

Op het Koninklijk Instituut voor de Marine to Willemsoord nerd
de cursus aangevangen met 31 adeiborsten van de tweede klasse,
uitmakende de eerste Afdeeling ; en 91 van de derde klasse,
waarvan 50 tot de tweede en 41 tot de derde adeeling . $ovendien was aan 1 adspirant-ingenieur voor den seheepsbouw vergund de lessen van het oudste studiejaar bjj to woven en
daarmede to zjjner tijd examen als adelborst der eerste klasse
of to leggen . Van deze 123 werden na afgelegd examen bevorderd :
27 tot adelborst eerste klasse ;
late Afdeeling ;
tweede r
40 ,,
,,
32 „
2de
,,
,,
,,
De overige 24 bleven van bevordering uitgesloten en 2 daarvan werden van het instituut verwijderd, omdat ztj voor de
tweede maal niet aan het overgangs-examen voldaan hadden .
Schijnbaar zjjn deze uitkomsten niet voordeelig . Neemt men
echter in aanmerking, dat de ook bij andere inrigtingen bestaande moc jeljjkheid om het benoodigde getal adspiranten to
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verkrjjgen, dat aan de gestelde eischen kan voldoen, zich steeds
krachtig doet gevoelen ; - dat de groote behoefte tot aanvulling van hot corps zee-offcieren dwong om op de toelatingsexamens niet to gestreng toe to zien ; - dat zonder eisch van
wiskundige kennis bij de toelating gees voldoende waarborg
aanwezig kon zijn, dat de gekozen jongeliegen vatbaar zouden
zijn voor wetenschappeljjk onderwijs, - dan wordt hot oordeel
gunstiger . Van de 24 toch, die niet tot een hooger studiejaar
bevorderd worden, behoorden 9 tot hot jongste studiejaar,
waarvan, bjj eene gestrenge toepassing van de woorwaarde tot
admissie hoogst waarschjnlijk weinigen zouden zijn geplaatst
geworden ; van de 15 overigen voldeden er 11 niet aan vorige
overgangs-examens, en hot ljjdt geen twijfel of onder deze 24
bevinden or zich, die bjj eon hoogeren eisch van wiskundige
kennis bj de toelating nimmer zouden hebben kunnen geplaatst
worden .
Hot getal adspiranten, dat dit jaar opkwam, was niet zoo
talrijk als dat van vorige jaren ; slechts 23 konden er aangenomen worden, in plaats van 35 voor welke de oproeping was
geschied .
Bjj de

opleiding van bootsmansleerlingen aan boord van het wacht-

schip to Vlissingen

is hot aantal jongelieden met 15 vermeerderd .

Van hot aunwezige getal zjjn 38 tot bootsmansleerling der
eerste klasse en 19 tot leerling der tweede klasse bevorderd
geworden . Er zijn 8 leerlingen 2de klasse on 5 jongens van de
opleiding verwijdord wegens mindere geschiktheid . Er bleven,
na de plaatsing naar zee van 35 leerlingen der eerste klasse,
44 jongelieden over, waarvan 41 der tweede klasse, 1 ligt
matrons en 2 jongens.
Sodom de instelling dezer inrigting (4 September 1855), dus
in zes jaren tijds, word or eon getal van 123 leerlingen iste
klasse bij deze opleiding aangekweokt en op Zijner Majesteits
schepen verdeeld. Zij zullen hoogst waarschijnlijk voor hot
meerendeel wel goon onder-offcier zjjn geworden, of worden,
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maar evenwel zeer gewis onder de onder-officieren en mindere
schepelingen der marine eene kennis, beschaving en naijver
verspreiden, welke op geene andere wijze even goed aan deze
corpsen zouden zijn merle to deepen.
Bij de

opleiding van stuurmansleerlingen en jongens aan boord van

waxen 13 stuurmansleerlingen en
3 jongens, alsmede 2 vierde stuurlieden, die tevens bij het
onderwijs behulpzaam zijn . De 3 jongens zjjn na afgelegd voldoend examen tot stuurmansleerling bevorderd. Van de stuurmansleerlingen zjjn er 6 geplaatst op schepen, 2 teruggebragt
tot ligt matrons en 2 gedegradeerd tot jongen ; terwijl ll3ootsmansleerling is geworden .
Van de jongens, aanvankelUk 77 en vervolgens 170 in getal,
zijn er 3 bevorderd tot stuurmansleerling ; 10 tot kweekeling
voor bootsmansleerling ; 20 tot ligt matrons en 97 tot scheepsjongen ; terwijl er 1 ontslagen en 1 gedeserteerd is en 20 naar
Leyden en Groningen gedetacheerd zijn ; zoodat er 18 aan boord
bleven .
het wachtschip to Amsterdam,

Bij de

opleiding van machinist-leerlingen aan boord van het wacht-

waxen op 1 Januarij 1861 : 2 leerlingen
der eerste en 30 leerlingen van de tweede klasse.
Van deze laatsten zijn 16 na voldoend examen tot de eerste
klasse bevorderd, waarna zjj met de 2 eerstgenoemde aan board
der in dienst zijnde stoombooten zijn geplaatst . Er zijn 16 nieuwe
leerlingen geplaatst en in den loop des jaars nog 15 leerlingen
der tweede tot de eerste klasse overgegaan en 1 op verzoek
nit de dienst ontslagen ; zoodat er 14 van de tweede klasse
overbleven .
sehip to IIellevoetsluis,

's Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen to Utrecht

telde

bU den aanvang van den cursus 88 kweekelingen, bestemd om
tot officier van gezondheid to worden opgeleid ; waarvan 24
voor het leger hier to laude, 48 voor het leger in Oost-Indict,
16 voor de dienst bij de zeemagt, van welke laatsten 1 ontslagen is .

X34
Van de 26 kweekelingen van het vierde studiejaar hebben
23 een voldoend eind-examen afgelegd en zUn benoemd tat
officier van gezondheid der derde klasse, nameljjk 3 bjj het
leper hier to laude, 15 bjj het leper in Oost-Indie en 5 bjj de
dienst der zeemagt. Het drietal, dat niet aan de eischen van
het eind-examen voldeed, zoude de lessen van het vierde studiejaar op nieuw volgen .
Van de overige 61 kweekelingen der drie eerste studie jaren
zjjn 53 tot de lessen van een volgend studie jaar toegelaten .
8 kweekelingen zjjn tot peen hooger studie Saar kunnen overgaan .
Van de 26 adspiranten, die zich hebben aangemeld ter plantsing, voldeden 15 aan de vereischten van het toelatings-examen .
De overige 11 zjjn niet geplaatst, omdat 3 wegens ligchamel ke
ongeschiktheid zjjn afgekeurd, 1 zijn aanzoek om plaatsing
heeft ingetrokken en 7 geene genoegzame bekwaamheden aan
den dap legden, en wel :
4 in de Nederlandsche taal ;
4 ,, n Fransehe
p
3 ,, ,, Hoogduitsche
4 ,, ,, Engelsehe
4 ,, ,, Latjjnsche
6 ,, » Grieksche
3 ,, ,, algemeene geschiedenis ;
5 „ ,, vaderlandsche
3 ,, „ aardrjjkskunde ;
6 ,, r rekenkunde ;
7 ,, ,, stelkunde ;
6 ,, ,, meetkunde .
Het onderwjjs tot opleiding van militaire apothekers voor het leper
in Oost-Indie to Utrecht werd gevolgd door 4 kweekelingen,
waarvan 2 in hot eerste en 2 in hot tweede studie jaar .
In de beide hoogste studie jaren waren geene kweekelingen .
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ANDERE INSTELLINGEN VAN ONDERWIJS .
De lclinische scholen telden het volgende aantal leerlingen :
to Amsterdam 35, waaronder 13 pharmaceuten ;
„ Rotterdam 48, van welke 41 voor de geneee-, heel- en verloskunde, 5 voor de artsenUbereidkunde en 2
vrouwelijke leerlingen voor de verloskunde ;
Hoorn

•
• Haarlem

10, waaronder 2 vrouwelijke ;
23, waaronder 14 voor alle vakken, 3 voor pharmacie, 2 manneljjke en 4 vrouweljke leerlingen voor de verloskunde ;

i, Atkmaar

10 ; en

• Middemurg 28, waaronder 16 voor de heel- en verloskunde,
9 voor pharmacie en 1 vrouwe " ke voor de
verloskunde.
De Rijks kweekschool voor vroedvrouwen in 1861 to Amsterdam
opgerigt is bestemd voor 26 leerlingen in twee afdeelingen .
Deze leerlingen worden, na onderzoek en op aanbeveling van
den president der geneeskundige commissie harer provincie,
tot do school toegelaten. Zij hebben gemeenschappelijke inwoning en verpleging ten huize der meesteresse-vroedvrouw. Aan
deze wordt daarvoor betaald f 200 voor elke kweekeiinge . De
eursus duurt 2 jaren . Behalve in de verloskunde worden de
kweekehngen ook geoefend in de verpleging van zieke vrouwen

en kinderen. liet theoretisch en praktisch onderwijs wordt in
ht binnen-gasthuis gegeven . Elk jaar zullen flu 13 bekwame
en 'fatsoenlijke vroedvrouwen door deze school aan de maatschap 4j worden geschonken . Op den 15 September 1861 is de

school met een 13tal leerlingen geopend . Een jaar later werd
een gelijk getal gewacht .
Op 's Rijks vee-artsenijschoot to Utrecht werd aan 26 kweekelingen onderwijs gegeven . Van dezen hebben 4 hun eind-examen
met lof afgelegd . Met den aanvang van den cursus zUn 11
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kweekelingen, waaronder 1 voor rekening van het Ministerie
van Oorlog, aangenomen, daarentegen hebben zich 2 van het
eerste en 1 van het tweede stndie jaar vrjjwillig verwijderd .
De Landhuishoudkundige school to Utrecht had een getal van
20 leerlingen . Bjj de nieuwe regeling, welke deze instelling
in Maart 1861 heeft ondergaan, waren er slechts 11 . De kosten
door de leerlingen to betalen voor inwoning, levensonderhoud
en alle gewone lessen, met inbegrip van die in het teekenen
en van vuur en licht op de kamers in het winter half jaar,
zijn bepaald op f 300 's winters en f 240 des zomers.
De inrigting voor onderwijs in Koophandel en Nijverheid to Amsterdam telde dit jaar 73 leerlingen, een cijfer dat tot dusverre
nimmer was bereikt. Een twintigtal werd na afgelegd examen
eervol ontslagen .
De scholen voor de aeevaart telden
to Amsterdam, 1 bevaren en 61 onbevaren kweekelingen ;
terwijl 54, nameljjk 36 op de eerste en 18
op de tweede rein, zich buiten het gesticht
bevonden ;
• Nes op Ameland, 18 jongelieden ;
• Herlingen,
83 leerlingen ;
Groningen,
(bjj de akademie Minerva) , werd zeevaartkundig onderwijs gegeven, gedurende de
eerste helft van den cursus, aan 46 en gedurende de tweede helft aan 68 leerlingen ;
• Leyden,
in Januarij 1861, 10 kweekelingen en 12
oud-kweekelingen. In den loop van het jaar
hebben er zes keuringen plants gehad ; van
de 122 jongelieden, die zich hadden aangemeld, zijn er 88 goedgekeurd en van deze
reeds 59 tot dienstneming toegelaten, terwUl bovendien nog een 2ta1 door bemid-
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to Groningen,

deling der commissie ter koopvaardij zUn
geplaatst ;
(kweekschool), hebben zich 30 jongens aangeboden, van welke de helft om versehillende
redenen moest worden afgewezen . Sedert
de oprigting in 1857 zjjn er opgeleid 50
knapen, waarvan 5 door later opgekomen
gebreken ongeschikt voor de dienst zIjn bevonden en 5 ter koopvaardjj geplaatst zjjn .
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LAGER ONDERWIJS.
Bjj het elude van het jaar 1860 telde men in de onderscheidene provincien het volgende getal OPENBABE en BIJZORDEBB
Lea$$D sc$oZEN voor gewoon of voor meer uitgebreid lager
onderwij s .
Openbare scholen .

Bijzondere scholen .

03

PnovII(CI

°

gyp ' ~~ •~ ml~
~~+b ~°~y b

g

~

b

H

p
~

a
~u

Ei

a

bAp

H~~,~O

Noordbrabant . .

943

54

297

4

180

134

431

Ge1der1and . .

266

61

817

16

111

127

444

Zuidholland

.

208

76

284

9

218

227

511

Noordholland .

253

35

288

6

246

252

540

Zeeland

109

33

142

9

27

29

171

75

7

82

8

82

90

179

337

17

354

3

19

22

376

Overjjssel . .

184

17

201

13

38

51

252

Groninaen . .

211

5

216

3

46

49

965

Drenthe

137

2

139

3

10

13

152

Limburg

121

49

170

a

55

55

225

. .

2144

346

2490

67

982

1049

3539

Op 31 December 1859

2164

334

2498

49

1016

1065

3563

,r

12

a

18

u

u

u

34

16

34

Utrecht
Friesland

.

Totaal .

Meerder
Versehil
Minder .

20

8
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In nagenoeg 300 openbare schoollocalen is buiten de school urea gebruik gemaakt tot het geven van godsdienstig onderwijs.

Het

ON] E$wiaz~axn PEBSONEEL

op de voormelde 3539 lageru

scholen werkzaam bedroeg op het einde van 1860 ; als volgt :

Op
Op
Op
openbare gesubsidieerde niet gesubs. Totaal.
scholen. b~jz. scholen. bijz . scholen.

Hoofdonderwijzers . .

. 2,417

46

632

3,095

Hulponderwijzers .

.

. 1,345

27

753

2,125

.

.

1,281

13

593

1,887

. . 5,043

86

1,978

7,107

41

21

346

408

.

59

25

605

689

Eweekelingen (vrouwel .) .

22

5

165

192

122

51

1,116

1,289

8weekelingen

.

.

Totaal .

Hoofdonderwijzeressen . .
Hulponderwjjzeressen

Totaal

.

.
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Provincies gewijs verdeelde zich dat personeel als volgt

PROVINCIEN .

x
OPENBARE SCHOLEN.

Noordbrabant

284

102

197

9

Gelderland

309

141

130

8

Zuidholland . .

276

306

267

8

Noordholland

978

219

918

8

Zeeland

135

79

83

6

Utrecht

78

46

57

1

Friesland . .

346

138

91

6

Overijssel . .

196

100

92

2

Groningen

215

104

93

n

Drenthe

130

38

56

N

170

72

67

R

2417

1345

1281

41

Limburg

.

Totaal
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3

r

~

r

3

3

N

N

~

P80vI1~CIEN.

o

c

F'
r-1

W

C
x

x
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GEsuEsIDIEEEDE
BIJEONDERE SCIIOLEN.

Noordbrabant

.

2

3

rr

2

1

1

9

11

8

1

5

6

1

32

Zuidholland . .

7

3

3

2

rr

«

15

1loordholland

5

2

1

2

1

13

Zeeland

2

«

rr

«

«

rr

2

Utrecht

5

5

a

2

3

rr

15

Friesland

3

1

1

rr

a

a

5

6

3

5

7

9

a

80

Groningen

3

2

«

rr

«

«

5

Dren the

2

«

1

2

4

Liniburg

ii

«

rr

rr

«

«

u

46

27

13

21

25

5

137

Gelderland

Overijssel,,

Totaal

.

.

. •

11

16
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p
m

g

PROVINCIEN,

m

c

3

NIET-GESUBSIDIEERDE
BIJZONDERL SC$OLEN.

Noordbrabant

45

55

35

83

205

Gelderland

68

54

46

40

62

Zuidholland .

157

234

220

62

92

37

802

Noordholland

168

249

148

78

142

70

855

Zeeland

20

9

18

5

6

u

58

Utrecht

60

70

60

22

25

11
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.

18

441
275

Friesland

.

15

6

8

5

1

2

37

Overijssel

.

27

15

21

11

11

a

85

41

26

20

7

8

8

110

Drenthe

8

1

2

1

„

,i

12

Limburg

23

34

15

32

53

14

171

632

753

593

346

603

165

3094

Groningen

.

Totaal .

. .
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Voor het manneljk personeel bedroeg de vermeerdering 415
voor de openbare scholen en 24 voor de gesubsidieerde bijzondere
scholen, . terwijl b j - de niet-gesubsidieerde bijzondere scholen eerie
vermindering van 38 wend waargenomen ; de geheele vermeerdering van het mannelijk personeel bedroeg dus 401 .
Voor . het vrouweJijk , personeel bedroeg de vermindering voor
de openbare scholen- . 8, de vermeerdering voor de gesubsidieerde
bijzondere scholen 22 en voor de niet-gesubsidieerde bijzondere scholen
83 ; zoodat dit personeel in het geheel was toegenomen met 97 .
Het geheele onderwijzend personeel, op ; do lagere scholen,
zoo mannel jk als vrouwel jk, bedroeg derhalve bj het einde
van .1860
5,165
op de openbare scholen
» „ gesubsidieerde bijzondere scholen
137
. . . 3,094
n niet-gesubsidieerde b jzondere scholen .
Totaal . . . 8,396
Aangaande de HUISONDERWIJZE$S en HUISONDE$WIJZERESSEN
worden, even als in het vorige jaar, geene c j.fers medegpdeeld,
daar, blijkens de ontvangen berigten, deze niet met juistheid
kunnen worden opgegeven .
Het gemiddeld getal LEERLINgnN, die in hot jaar 1860
onderwjjs genoten, op de openbare en bijzondere lagere scholen, bedroeg
OPENBARE SCHOLEN .

In Januarij .

In Julij .

Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes.
Op de dagscholen . . . 167,871 126,632 143,132 116,096
4,653
2,945
2,119
„ „ avondscholen . . 13,457
Totaal .

.

.

181,328 131,285 146,077 118,215
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GESUBSIDIEERDE BIJZONDERE SCHOLEN .

In January .

In Julij .

Jongens . Meisjes . Jongens. Meisjes.
Op de dagscholen .
»

.

.

.

1,402

1,212

1,290

1,183

avondseholen .

.

.

139

49

50

34

.

.

1,541

1,261

1,340

1,217

Totaal

.

NIET-GESUBSIDIEERDE BIJZONDERE SCHOLEN .

Op de dagscholen
~,

.

.

.

37,713

42,451

37,295

41,326

avondscholen

.

.

3,229

2,099

2,065

1,884

.

.

40,942

44,550

39,360

43,210

Totaal

.

ALLE LAGERS SCHOLEN TE ZAMEN .

Op de dagsc4o1en
n

.

.

.

206,986

170,295

181,717

158,605

avondscholen

.

.

16,825

6,801

5,060

4,037

.

.

223,811

177,096

186,777

162,642

Totaal

.
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Provinciesgewijs verdeelde zich het gemiddeld getal
op de dag- en avondscholen to zamen, als volgt :

leer-

lingen

Julij .

Januarij.

PROVINCIEN.

Jongens.

Meisjes .

Jongens.

Meisjes.

Noordbrabant

23,255

12,817

16,275

9.967

Gelderland

24,880

16,846

16,703

13,239

Zuidholland

26,601

20,412

24,411

20,836

Noordholland

21,759

17,200

21,859

18,443

Zeeland

10,213

6,996

6,763

5,624

Utrecht

5,883

4,439

5,307

4,478

Friesland

19,263

14,571

17,043

14,232

Overijssel

15,161

12,095

11,670

9,858

Groningen

14,615

11,787

12,087

10,821

8,186

6,318

5,362

4,849

11,512

7,804

8,597

5,868

181,328

131,285

146,077

118,215

OPENBABE SCHOLEN .

Drenthe
Limburg

Totaal

. . .
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Januarij.

Julij.

PROVIIWIZN.

Jongens.

Meisjes .

Jongens.

Meisjes .

GESUBSIDIEEEDE
BIJZONDEBE SCHOLEN .

44

30

48

25

Gelderland

547

373

387

304

Zuidholland

218

149

212

152

Noordho11and

106

71

112

105

Zeeland

92

76

60

62

Utrecht

97

69

98

69

Friesland

63

42

81

46

Overijssel

186

268

174

281

Groningen

143

105

136

102

Drenthe

45

78

42

71

Limburg

rr

u

ii

H

1,541

1,261

Noordbrabant

Totaal

. ,

.

1,340

1,217
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Januarij .

PEOV

Julij.

1F.

.Jongens.

Meisjes .

Jongens.

;'Meisje9 .

3,226

9,129

3,028

8,263

3,826 -

3,776

3,ObS

3,308

NIET GESIJBSIDIEEEDE
BIJZONDIGRF SCHOLEN,

Noordbrabant .

. ,.

Gelderland
Zuidholland

11 .123 .

10,041 .

10,878

10,101

Noordholland

10,919

10,107

10,997

10,351

Zeeland

1,133

848

1,062

869

Utrecht

3,594

3,262

3,622

3,327,

Friesland .

590

564

584

569

Overijssel

1,961

1,500

1.854

1,698

1,674'

2,110

1,721

Groningen

2,246

Drenthe

367

312

306

240

Limburg

1,951

3,037•

1,863

2,763

40,942

44,550

39,360

48,910

Totaal . .

.
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H petal dngseholieren, die ook van de avondscholen gebruik
maakten, beliep
Op de openbare scholen.

Jongens . Meisjes . TotaalL
16,931
5,688
22,619
9,988
3,435
13,423

in January
„ Julij

Op de gesubsidieerde bijzondere scholen.

in Januarij .
„ Julij
.

378
383

229
200

607
583

Op de niet-gesubsidieerde bijzondere scholen .

in Januar}j .
Julij

.

.

5,699
5,494

1,961
2,164

7,660
7 .658

Op alle lagere scholen to aamen .

in Januarij .
n Julij

.

23,008
15,865

7,878
5,799

30,886
21,664

De reden tusschen het petal der kinderen tusschen 6 en 12
jaren, en het petal van hen die lager school-onderwjjs op de
dap- en avondseholen hebben genoten, is als 1000 tot :

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

.

.

Gemiddeld . . .

Jongens . Meisj es.
1,103
936
1,124
835
973
775
954
801
1,064
731
975
808
1,066
844
1,126
969
1,200
998
1 .385 1,118
984
829
1,055

851

Totaal.
1,021
982
874
878
896
892
957
1,049
1,101
1,253
908
954
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Uit deze tabel volgt, dat overal voor de jongens de reden
gunstiger was dan voor de meisjes ; hieruit mag echter niet
het gevolg getrokken worden, dat de meisjes meer dan de
jongens van onderwijs verstoken waren, char het eene bekende
zaak is, dat de meisjes, vooral in meer gegoede standee, meer
huisonderwjs genieten dan de jongens. Dat sommige cijfers
hooger zijn dan 1000, last zich daaruit verklaren, dat verscheidene kinderen beneden de zes en boven de twaalf jaren
schoolonderwijs ontvingen ; vooral was zulks met zeer jeugdige
kinderen het geval in Drenthe, voor welke provincie dan ook
in bovenstaande tabel de hoogste cijfers gevonden worden .
Het getal der kinderen, die
ben, bedroeg in 1860 :

kosteloos onderwijs

genoten heb-

In Januarij .
op de
Jongens. Meisjes. Totaal.
Openbare scholen
69,187 53,103 122,290
422
318
740
Gesubsidieerde bjjzondere scholen .
Niet gesubs.
.
14,389
18,627
33,016
,,
,,
Totaal

.

.

.

83,998

72,048 156,046

870
,
56
Openbare scholen
Gesubsidieerde bjjzondere scholen .
306
Niet gesubs.
.
13,300
,,

47,019 103,889
273
579
17,064 30,364

In Julij.

Totem!

.

.

.

70,476

64,356 134,832

Onder deze leerlingen ztjn ook begrepen de weeskinderen in
gestichten verpleegd, die in de scholen, daartoe behoorende,
kosteloos onderwijs ontvingen op 50 scholen :
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Joa eha
Meisj~a :

. . . .
. • . . .

Totaai . .

In Janhat .
2,325
2,268

In Jdllj .
2,021
2,138

4,i}98

4,189

.

Van de 100 sohoolgaande kinderen genoten kosteloos onderw js ;
in"Neordbfnbant .
• (elderland

. .

• Zuidholland : .
• Noordholland . .
Utrecht
•
• Zeeland

.

33
48

•

. 50
42
35
31

Friesland .
• Overijssel
• (roningen
• Drenthe
• Limbnrg
(emiddeld .

31

43
26
31

2
. . 38,9

Behalve de tot hiertoe vermelde bijzonderheden der lagere
scholen bestaan er nog H$BHALINC sSCfOLEN en ZONDA~ssCSQLBN .

De eerste, ten getale van 101, met 146 onderwijzers en 5
onder*tjzeressen, telden
In Januarij.

2,844 mannelijke leerlingen .
1,613 vronwelijke
to 'zamen 4,45'7, waaronder 3,389, d e kosteloos onderwils ont=
vingen
.
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In Julij .
787 mannel}jke leerlingen.
725 vrouwelijke
to zamen 1,512, waaronder 1,088, die kosteloos onderwezen werden .
De tweede, ten getale van 114, met 184 onderw jzers en
78 onderwijzeresaen, telden

In Januarij .
4,125 mannelijke leerlingen.
3,847 vrouwelijke
„
to zamen 7,972, waaronder 7,731, die kosteloos onder*tjs oat,
vmgen.
In Julij .

3,318° - manneljjke leerlingen .
3,175 vrodwelijke
to zamen 6,493, waaronder 6,461, die

kosteloos onderwezen

werden .

De provincie Nodrdbrabant bezit de m este Zondagsscholen,
namelUk 37 met 34 onderw jzers en 72 onderwijzeresaen ; terwifl'
hot getaT der'leerlingen ak aar ook hot grootste was, namelilk :
in Januarij 1,52 mannel jke en 1,769'vrbuwelijkO, to zamen
3,293, welke alto kosteloos onde jjs genoteri; en° iir=Julij 1,356
man eljke en 1,74b' vrbu*eljjke, te` zamen'' 39 ; df mode
kosteloos onderwezen werden .

ii toepassing vin ? art . 23 ` der met op-hot' lager tinder* s
had in 1860 tot geene~ moetjohjkheden aanteid' gr gegeven.
Nei n~ zij i' daif odk klagten ingebragt, ' dad de oniderwijzers
iota leerden, deden of tdOlfete t, wat' at jdig wan met den eer-

bied:. ' verschuIdigd gait de °godsdiOnstlge . begrlp~en va* anders .
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denkenden . Het schooltoezigt heeft, waar dit geen aanstoot
geven kon, gemeend met eenige toegevendheid to mogen handelen. In verschillende openbare scholen in onderscheidene
provincien, vooral in Gelderland en Groningen, waar alleen
kinderen van Protestanten de school bezochten, werd het bijbelleaen toegelaten op bepaald verlangen van de meeste ouders,
en zonder dat daartegen door anderen bedenkingen zijn ingebragt ; in andere scholen, waar het aan sommigen aanstoot kon
geven, geschiedde dit buiten de gewone schooluren, uitsluitend
met die kinderen, wier ouders hiertoe hen verlangen hadden
to kennen gegeven . Onderwijs in de bUbelsche geschiedenis, op
verscheidene scholen gegeven, gaf, voor zoover bekend is,
nergens aanleiding tot klagten of bezwaren, evenmin ale dat
in de vaderlandsche geschiedenis, waar kinderen van verschilende gezindheden het bjjwoonden .
Niet alien waren echter met de openbare school, zoo als zjj
volgens de wet worden moet, to vreden . Zij, die zich met die
rigting niet konden vereenigen, sloegen de handen ineen om
bjjzondere scholen tot stand to brengen . In 1860 is eene Protestantsche, vereeniging tot stand gekomen, onder den naam van
Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs, welke, blijkens
haar reglement, uitgaat van de volgende hoofdgedachten :
De inrigting der openbare school voor Roomschgezinde en
Protestant, voor Israeliet en Christen, geljjk de wet van
den 13 Augustus 1857 ze voorschrjjft, is voor de behoeften
van eene Christelijke natie, en althans van den Protestantschen Christen, geheel onvoldoende .
b. Zondagsscholen en bjjbelsche leerscholen, hoe wenecheljjk
ook, kennen niet antlers dan een tjjdeljjk en gebrekkig
hulpmiddel zijn .
c. Geen wezenlijk redmiddel dan in bijaondere scholen, geljjk
ze burgerljjk en godsdienstig onderwjjs to zamen omvat .
d . Verpligting van elke Christeljjke, en due ook van de Hervormde 8erk, om hierin to voorzien .
e.

Verpligting der gemeente-leden, in overleg, zooveel doen-
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lijk, met herders en leeraars, om de tank over to nemen,
wear de Kerk in hear reglementairen vorm werkeloos blgft .
/'. Oprigting van scholen, waarin, bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schrift en trouwe voorstelling
der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundigheden
aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt .
g . Verleenen van geldelijke tegemoetkoming, inzonderheid
wear eigen belangstelling en veerkracht openbaar zjjn .
Deze vereeniging is to dien einde werkzaam tot ondersteuning
van scholen, ter opleiding van onderwijzers en tet opwekking
van gemeen overleg en zamenwerking omtrent al wet verder
tot de belangen der Christelijke school behoort . Nog is bepaald,
dat de jaarlijksche ondersteuning, door de vereeniging to verleenen aan scholen, die voor eigen rekening der onderwijzers
worden gehouden, in geen geval meer zal mogen bedragen den
twee derden van de jaarwedde van den hoofd-onderwijzer ; die
jaarwedde wordt voor gemeenten ten platters lande met meer
den 2000 inwoners niet lager gesteld den 1600, vrije woning
en taro ; voor steden met meer den 20,000 inwoners niet lager
den 1 800 en yr je woning .

De

NOSTEN VAN NET OPENBAAB LAGER ONDEBWIJS IN NET

ALG EMEEN

over 1860, beliepen :

Inkomsten der onderwijzers
Gewoon onderhoud van schoolgebouwen en onder-wjzerswoningen, vuur en licht
Nieuwe schoollocalen of onderwjjzerswoningen,
of belangrijke herstellingen ears oude
Vergoeding voor het geniis of de kosten van het
huren van onderwjjzerswoningen of schoollocalen
Transporteren

.

.

.

f 1,799,521
248,846
•

706,525

•

47,507

1 2,802,399
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Per transport j 2,802,399
Schoolmeubelen en scbioolbeb .oe(ten
„ 143,745
Plaatselijke school-commissien
12,580
Pensioenen aan , onderwijzers
56,702
Subsidies aan bazondere scholen
17,638
Opleiding van . onderwjjzers
59,873
Onderwjjzers-gezeL ehappen
5,060
Jaarwedden der inspecteurs
25,200
Reis- en verblljfkosten der inspecteurs . . ,, 3,589
Idem der sehoolopzieners
42,612
Andere uitgaven, niet, bepaaldelijk aangewezen ,,
62,694
Deurzen aan . onderwjjzeressen
1,125
Kosten . van het tjjdschxift : Nie-uwe Bijdragen., enz, ,, 1,089
Aankoop van modeilen voor teeken-onderwjjs . ,,
300
Totaal

.

.

.

f 3,234,606

Deze kosten zjjn bestreden door :
Bijdragen van het Rijk
de provincien
„
gemeenten
n
nit bijzondere fondsen
n
Schoolgelden
Totaal

.

. ,

1

343,077
34,861
1,913,504
»
66,652
876,512
f 3 .234,606

De bijdragen van het Rijk zijn gedeeltelijk gedekt door :
Het batig slot der examengelden
781
f
De bijdragen der onderwijzers voor hun pensioen,
krachtens art . 28 der wet n 30,926
Te zamen . . . 1 31,707
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De over 1860 betaaJ4e pensioenen aan onderwjzer& , rdeelen
rich ale volgt :

Verleende pensioenen krachtens de wet van 1857 :
door het Rijk
,,
de gemeente .

Uitbetaald

27,651
18827
~.~

1 41,478

Verleende pensioenen voor - 1858 :
765
. . f
gemeenten . .
14,459

( door de provincien

Totaal .

~- n 15,224

. f 56,702

In de meeste provincien bestenden fondsen voor weduwen
en weezen van ouderwjjzers, waaraan ruim deel werd genomen, en waarvan sommige ondersteuning genoten nit de provincials. kas of uit gemeente-kassen.

Het getal
3,727 leden.

ONDERWIaZEBS t EZELSCHAPPEN

bedroeg 255 met

Het getal der na afgelegd egamen verkregen ACTEN VAN
tot het geven van lager onderwijs, bedroeg

BEKWAAMHEID

voor sehoolonderwijs
„ huisonderwijs .

. . .
. . .

588
141

Bovendien werden op acten, zoowel voor school- ale huisonderwijs 654 aanteekeningen geplaatst voor vakken van het
meer uitgebreid lager onderwjjs ; hieronder zjjn niet begrepen
41 acten, krachtens art. 72 afgegeven, voor het verder voortgezet onderwjs in levende talen en in wis- en natuurkunde .
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Set getal der in elke provincie voor de verschillende vakken
van het lager onderwgs afgelegde EXAME1 S , die met een
gunstigen of ongunstigen uitslag hebben plants gehad, bedroeg :
Toegelaten . Afgewezen .

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

114
226
8
276
31
118
68
88
72
64
88

94
77
193
174
28

1383

729

46
26
48
9
9
25

Deze e~amens waren afgelegd
a . Ter verkrijging van acten van bekwaamheid :

Toegelaten . Afgewezeu.

door hoofdonderwUzers . . . . 134
hoofdonderwjjzeressen . . 30
hulponderwjjzers .
. 267
n
hulponderwijzeressen

»

.

huisonderwijzers . . .
huisonderwjzeressen . .
Totaal

.

.

99
16
191

157

79

. 38
. 103

18
23

729

426

5, Ter verkrijging van aanteekeningen op reeds verkregen acten :
als onderwijzer
304
209
350
94
,, onderwijzeres
Totaal

.

654

303
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Het getal seholen, wear behalve lager onderw is ook vE$n~i
v04$T(EZET 4NDEI WIJS in levende talen, wls- en natuurkunde
werd gegeven, bedroeg :
38 openbare, met 67 onderwijzers en 17 onderwijzeressen .
83 bij=ondere, met 184 onderwijzers en 59 onderwijzeressen .
Het gemiddeld getal leerlingen op die seholen bedroeg
Op de openbare seholen
Mannelijke .

Vrouwclijke .

In Januarij

1594

800

Julij

1522

664

Op de bijzondere seholen
In Januarij
n Julij

2446

981

2390

1009

Het getal der seholen, wear alledn het bedoelde verder
voortgezet onderwjjs werd gegeven, bedroeg
3 openbare, met 10 onderwjjzers.
17 bijzondere, met 30 onderwUzers en 1 onderweres .
Het gemiddeld getal leerlingen op die seholen bedroeg :
Op d e openbare seholen
Mt nnelijke .
In Januarij
„

.

Ju1ij

V rouaelijke,

162

6

154

5

1

47

248

44

Op de bijzondere seholen
In Januarij
„ Julij

.

.

.

Bet getal der aclen van bekwaamheid, krachtens art. 72 tweede
list, verleend voor het verder voortgezet onderwjjs in levende
17
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talen en in wis- en natuurkunde, bedroeg 41 . Er waren bjj
de examens
Onderwjjzers . ,
Onderwjjzeressen .

Tot het oxDFBwz~s n

DE G YAxa~xzs5EN

Strafgevangenissea.

a . Toegelaten . . . 1,191
b. Niet toegelaten
wegens ziekte of
ouderdom . . . .
495
als zijnde genoegzaam onderwezen . 1,149
Totaal gevangenen

Toegelaten.

2,835

Afgewezen .

• . . 34 4
• . 7 2

Huizen
van
Verzekering.

waren
Huizen
van
Arrest,

TotaalL

3,284

2,678

6,457

4,064

1,743

6,956

8,721

5,543

17,099

1,373

1,122

3,686

Van hen, die onderwijs ontvingen, waren 1193 jonger dan
20 jaren, 1568 tussehen 20 en 30 jaren, 658 tusschen 30 en
40 jaren, en 267 ouder dan 40 jaren. Van deze 3,686 waren
er 1,829, die bij hun ontslag of b het einde van het jaar goed
konden lezen en schrijven, 1,254 die dit slechts gebrekkig kenden, en 603 bij welke het onderwUs geene vruchten had gedragen . Van de 100 waren er due 50 die goed, 34 die gebrekkig
en 16 die in het geheel niet konden lezen en schrjjven .
Het getal onderwjzers bedroeg 41 . Zij waren thane voor het
eerst alleen door het Rijk bezoldigd . Zij werden nog bjjgestaan
door 21 gevangenen ale adsistenten .
Van de bibliotheken, welke b j de meeste gevangenissen
aanwezig zijn, werd jjverig gebruik gemaakt door 6,172lezers .
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GESTICHTEN VOOR DOOFSTOMMEN EN BLINDEN .

Er bestaan 3 inrigtingen voor doo/stommen, nameljjk :
1°. Eene to Groningen, waarop in den loop van hot schooljaar 1860/61, 133 kweekelingen, nameljjk 72 jongens en
61 meisjes tusschen 8 en 22 jaren, onderwezen werden .
Slechts 10 waren ouder dan 17 jaren . Door 105 werd hot
onderw}js kosteloos bjjgewoond ; sleehts 6 betaalden f 100
of moor. Een meisje verkreeg bovendien onderwijs, maar
was niet in hot gesticht opgenomen . B j hot einde van
hot schooljaar werden 11 kweekelingen ontslagen, dis
alien in meerdere of mindere mate gesehikt waren om in
de maatschappjj to verkeeren .
2°. Eene to St . Michiels-Geslel. Deze telde bij den aanvang van 1860
87 kweekelingen, nameljjk 52 jongens en 35 meisjes . In
den loop van hot jaar zjjn ontslagen 4 jongens en 2 meisjes,
1 jongen is overleden, daarentegen z}jn 12 nieuwekweekelingen opgenomen, to weten 4 jongens en 8 meisjes ;
zoodat hot instituut bjj hot einde van 1860 in hot geheel
92 kweekelingen telde, waarvan 51 van hot mannelijk
en 41 van hot vrouwelijk geslacht . De ontslagen kweekelingen waren alien in meerdere of mindere mate gesehikt
om in de maatschappij to verkeeren .
3°. Eene to Rotterdam . Er waren bjj hot einde van den cursus
1860/61, behalve de nieuw toegelatenen, 57 leerlingen, dus
5 minder dan in hot vorige jaar . Deze veimindering was
veroorzaakt, door dat 2 leerlingen zjjn ontslagen, 1 wegens voortdurende ongesteldheid na de vacantie niet is
teruggekeerd, en 2 zijn overleden. Toegelaten zjjn 13
nieuwe leerlingen, zoodat de school bjj hot sluiten van
den cursus er 70 telde, namelijk 30 jongens en 40 meisjes.
Van dozen genoten 47 hosteloos onderwjs, terwjjl voor 33
van doze 47 bovendien nog eene tegemoetkoming in de
verpleging uit de kas der inrigting werd betaald .
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Aan de drie bovengemelde inrigtingen hebben in het schooljaar 1860/61 onderwjs genoten 154 jongens en 136 meisjes, to
zamen 290.
Het Instituut voor Blinders to Amsterdam telde gedurende het
schooljaar 58 kweekelingen, namelijk 36 jongens en 22 meisjes,
wier ouderdom liep van 6 tot 20 jaren. Bij het einde van het
vorige schooljaar werden, na volbragten leertjjd, 2 jongens en
3 meisjes ontslagen ; 1 jongen en 1 meisje werden door hunne
ouders teruggehouden . In den loop van het jaar werden opgenomen 7 kweekelingen, nameljjk 6 jongens en 1 meisje ; verwijderd 2 jongens wegens onvatbaarheid en ongeschiktheid ; 2
jongens en 1 meisje wegens ziekte ;- 2 jongens zijn overleden
en 1 jongen en 2 meisjes werden ontslagen .
Het gesticht voor voiwassene blinders telde 14 manners en 25
vrouwen . Er werden opgenomen 1 man en 1 vrouw ; ontslagen
2 vrouwen ; en 2 vrouwen door den flood weggenomen .

BEWAARSCHOLEN .

Het getal der
1860

bewaarschoten

Openbare
Bijzondere

bedroeg omstreeks het einde van

68
420

488

De volgende tabel wjjst provineiesgewijs aan het getal flier
flat van het onderwijzend personeel en flat der leerlingen.

scholen,
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Onderwijeend
personecL

Leerlingen .

U
0

PEOYI~cIEre.

U

y

o

Noordbrabant
G elderland

.

2

1

3
1

U

m
as

~

~

a

o

2

6

195

198

393

3

6

198

193

391

28

124

2708

2430

5138

Zuidholland .

28

Noordhollend

3

3

5

70

90

160

Zeeland

9

2

10

132

143

275

Utrecht

1

1

154

169

328

Friesland

18

1

Overijssel .

8

Groningen

3

3

Drenthe

N

u

17

6

570

634

1204

8

18

437

433

870

3

13

390

336

726

L.iniburg ,

Totaal

„

N

68

67

191

4854

4626

9480
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BIJLONDBBB .
OnderwiJzend
peraaneel.
0

m

PROVINCIEN .

f;

.

~

C

Noordbrabant
Gelderland

.
. .

.

3

o

:~

°'

'eoo
°

°°

23

2079

2655

v

b

Leerlingen .

'

,

C

0

97

1

93

4734

66

1

73

71

1989

2451

4440

Zuidholland . . .

79

2

85

201

3970

3152

7129

Noordholland

53

n

71

144

4030

4163

8193

Zeeland

18

a

19

23

551

658

1209

Utrecht

32

N

33

53

1337

1683

3090

Friesland . . . .

31

it

31

11

670

935

1605

Overijssel

16

a

19

19

551

596

1147

Groningen

11

n

13

5

207

219

426

Drenthe

2

1

1

3

81

112

193

Limburg

15

4

14

9

633

722

1355

420

9

452

562

. .

Totaal .

.

.

16,098 17,346 33,444

Men telt bovendien 235 bijzondere kleinekinder- o j maitressen •
Daarop zUn 241 onderwjjzeressen en 72 helpsters, mitegaders 3037 jongens, 3556 meisjes en to zamen 6593 leerlingen .
Het grootste aantal (159) dier seholen vindt men in Noordholland met 165 onderwUzeressen, 62 helpsters, 2410 jongens
en 2425 meisjes . In de provincien Gelderland, Friesland, Overijssel en Groningen z jn zulke seholen niet aanwezig .
seholen.

263

START

van bet in den jare 1860 aanwezige aantal
van

WELDADIGHEID

LANDEN ;

(I)

INSTELLINGEN

in het Koningrijk der

tevens aanwijzende bet getal der

NEDER .

PERSONEN,

die, gedurende dat jaar, doorgaans of tijdelijk door
deze Instellingen zijrl
dat erode verstrekten

BEDEELD

ONDERSTAND ;

der daarvoor gedane
VINGEN

en

geworden ; den tot
de opbrengst

COLLECTEN, INSCHRIJ

BIJDRAGEN,

en bet beloop der

to flier zake verleende

SIJBSIDIEN .

(1) De bier bedoelde instellingen zijn die, welke strekken ten behoeve of tot
bet verzoryen van Axuvn. Ziaj worden, bij artikel 2 der wet van den 28 Junij
1854 (S t a a t s b lad no . 100), onderscheiden in
A. Staats •, provineiale • en gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd ;
B . instellingen eerier kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen eerier bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerkelijke gemeente ge •
regeld en bestuurd ;
C, instellingen door bijzondere personen of door b~zondere, niet kerkelijke,
vereenigingen geregeld en bestuurd ; en
D. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door
de burgerlijke overheid en van wege eerie kerkelijke gemeente of door
bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereeniging u
gezamenlijk wordt voorzien .
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Collecten,

GETAL

AARU Lt.R INSTELLINGEN.

stellingen.

deelden.

Genootschappen voor schamele armen

Verstrekte

inschrijvingen

on~erstand..

en

van andere

bijdragen .

instellingen .

de provincien en
den Stoat.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

135,650 .576

69,857.536

Gulden .

Besturen voor huiszittende armen
.

isos

iai,sis

1,931,729.75

1

145

1,608 .125

22

Commission voor winter-uitdeelingen
Genootschappen voor behoeftige kraainvrouwen .
Godshuizen
Gast- of ziekenhuizen . .

.
.

Instellingen ter werkverschaffing aan beboeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen . .

.

Instellingen als boven op andere wijze don in daartoe in •
gerigte werkplaatsen

Be-

A en D .

INSTELLINGEN

Gestichten voor krankzinnigen

In-

}

I

. }

.
Totaal .

biemorie.

SUBSIDIEN

s

p

25,380.47

6,411,G9

3

847

4,242.73

2,223.09

183

9,029

785,970.72e

21,736 .94

34

16,469

554,247 .27

i

9

1,905

285,267 .765

1456

220,211

5,688,416 .83s

lb

1,892

3,123 .45s

3,999.51

U

2,018

9,179.48s

2,564.50e

1481

224,111

8,800,949.77s

9 .00
164,961 .296

171,625 .31

1,505 27

van gemeenten,

1,172,413 .31
1J

7,085.46e
100.00

30,672 .03

224,086.416

3,674.76 5

295,039 .75

II

52,786 .545

10.5,709.60

1,751,511 .486

300.00

69,988.68s

II

106,009.60

2,358.38

1,823,858.39

t67
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Collecten,

GRTAL

AAUD DEB INSTELLIDIGEN .

In-

Be-

stellingen.

deelden.

INSTELLINGEN B .

Verstrekte

inschri.jvingen

onderstand.

en

van andere

bijdragen.

instellingen.

Gulden.

Gulden.'

Golden.

,166,158 .42

79,250.08

2489

234,681

3,127,186.98

Genootschappen voor schamele armen

95

21,054

107,032.18

Commission voor winter uitdeelingon

6

Memorie .

Besturen voor huiszittende armen .

Gut- of ziekenhuizen .
Gestichten voor krankzinnigen

.

r

43

456 .04

480.90

n

296

11,997

1,064,509 .58

is

1,048

2899
Instellingen ter werkverschaffng aau behoeftigen in daartoe

Totaal .

17G,802,64s

38,065 .96

15,963.21

7,698 .20

79

9,681 .18

II

266,826

4,352,649.95
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6,274.03s

s

269

1 .065 .65 a

2912

267,365

ingerigte werkplaatsen .

gerigte werkplaatsen .

426,179.45s

4,359,8S9 .54

4,723,996 .38
717 .34s

3,802,62

2,734,615 .34s

van gemeenten,
de provincien en

den Staat.

285.00

6,840 .79

.

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe in-

115,392 .60s

5,637.04

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen
Godahuizen

SuasIDIEN

n

204,016,80s

180,719.19

2,012.07

II

u

206 .028.87r

180,719 .19

Collecten,

GETAL

AARD DXR INS'1Ei tTNG N.

In-

Be-

stellingen.

deelden.

INSTELLINGEN C.

Besturen voor huiszittende armen

.

Genootschappen voor schamele armen

.

Commission voor winter-uitdeelingen
Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen ,
Godshuizen

.

.

Gast- of ziekenhuizen
Gestichten voor krankzinnigen .

.

I

ingerigte werkplaatsen .

.

.

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

.
Totaal

I

'7erstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

van andere

bijdragen.

instellingen .

de provincien en
den Staat .

Gulden.

Gulden.

Golden.

Golden .

van gemeenten,

93

6,628

71,804.05 s

21,503.635

387 .55

2,852 .4§

57

8,744

30,885.32

41,835 .`34

26 .00

76 .00

178,655 .14s

1,058.92

174 .47s

24,7G''..6Gs

236 .00

645 .00

3,833 .67

4,185.00

II

11

Il

11

100

Memorie .

47

2,843

22,628.88

91B

5,470

523,060.97s

158,823 :87

8

794

83,218,18

17,741 .81

153

17,110.57

a

623

21,632

864,726.82

443,122 .36s

5,041.14

20

3,121

16,368 .47s

20,657 .73s

262.40

44

4,162

35,017 .54s

33,69°.04s

68'J

31,905

.

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe

SUBSIDIIN

166,018.8

908,112 .84

x
497,472.14s

II

5,303 .54

7> 931 .D2s
ii,soo .oc

500.00

20,231.92a

210

IN8TELLINGEN 9&
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en D, B en C

Golden.

TE ZAMEN.

Besturen voor huiszittende armen
Genootschappen voor schamele armen

.

Commission voor winter-uitdeelingen

Golden.

Golden.

Golden.

3,786

431,126

163

28,943

139,525.60s

157,227.84s

127

Memorie .

197,038 .35

189,887.62s

2,564.19

7,268 .84

235 .00

745 .00

6,150,700.78

2,823,242.63

149,495.145

1,328,860,68

311 .00'

76,00

61

3,733

27,327 .65

27,466.65e

695

26,426

2,373,541 .29

606,540.265

100,808 .24s

2b3,u61.34a

us- of ziekenhuizen .

55

18,305

615,632.41

33,705 .02

11,353 .96s

295,039 .75

Gestichten voor krankzinnigen .

11

2,137

512,052 .515

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen .
Godshuizen

4,877
Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen .

.

.

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen
Algemeen t'otaal

42

8,795,723 .605
5,273

61

4,980

623,381

9 .00
3,338,078 .0

26,765 .966

20,374.59

45,262 .585

40,069.17

8.866,75215 5

3,403,512,80

u
314,767 .545
2,574.47

64,620.88s
1,940,162.60
81,788.68s

2,858.32

317,342 .015

2,024,809 .50s

TOELICHTING VAN DEN VOORGAANDEN START .
Ter voorkoming van een verkeerd begrip van bet GETAL
BEDEBLDEN, moet worden in bet oog gehouden
1°, dat vele personen door twee of meet instellingen zjjn
ondersteund geworden en derhalve ook twee of meermalen
onder hot getal der bedeelden zijn begrepen ;
2°, dat vele personen sleehts gedurende eon gedeelte van bet
jaar ondersteuning hebben genoten ; en
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 nit bet algerneen totaal der bedeelden niet besluiten, dat bijna 4/25 gedeelten der bevolking in Nederland tot
de eigenlijk gezegde armen behoorden.
Voorts wordt opgemerkt
1°, dat de armen, die in de instellingen der Maatschappij
van Weldadigheid, gedurende hot jaar 1860, zijn verpleegd geworden, noch ook de deswege gedane uitgaven
en ontvangsten in den voorgaanden staat zjjn begrepen,
omdat die Maatsehappij beweert, dat zij tot de instellingen
tot bet voorkomen van armoede zoude behooren en derhalve
niet valt in de termen der wet op hot Armbestuur van
den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ; en
2°, dat in den voorgaanden staat merle niets is vervat wegens de verpleegden in de Rjjksgestichten voor bedelaars,
weezen, vondelingen, verlaten kinderen enz, to Ommerschans

en to

Veenhui :en. Het gemiddeld getal Bier ver-

pleegden, gedurende fief jaar 1860, bedroeg 6,138 . De
kosten van deze gestichten komen voor, rekening van
den Staat. De verpleegden zjjn ten Taste der burgerlijke
gemeenten.
Het getal der bedeelden door de Commissien voor winteruitdeelingen, is voor hlemorie uitgetrokken, omdat daarvan
opgave is gcdaan .

geene
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De ONDEBSTAND door de zeven eerstgemelde instellingen verstrekt, en alzoo met uitzondering van dien door de instellingen
ter werkverscha ng besteed, bedroeg in 1860 : in geld [2,611,393.62
en in geldsuaarde [ 6,184,329.98' . Die splitsing was voor de
onderseheidene soorten der zeren eersie instellingen
A en D . .
B.
G

in geld,

. . [ 916,035.79
. .
1,635,874.21
„
59,483 .62

in geldswaarde .

[ 2,672,411 .04'
» 2,716,675.74
„ 795,243.20

Dc sUBSIDIBN, door de zecen eerstgemelde instellingen van
de gemeenten, de provincien en den Staat genoten, verdeelen
zieh in : [1,907,815 .65' van de gemeenten en in [32,346 .94' van
de provincien en den Staat .
De EIG N INXOMSTTN en MIDDBLvx tier instellingen A en D
(uitgezonderd die ier werkverschalfing) hebben, buiten de suGsidien van de gemeenten, de provincien en den Staat, over
1860 bedragen :
1°. gelden op 1 January 1860, in kas . . [ 520,478 .85
2°. inkomsten van bezittingen van allerlei
card en toegekende regten
2,034,510 .30
42,034.84
3°. erfstellingen, legatee en schenkingen . ,,
4°. collecten, insehr jvingen en vrijwillige
164,961 .29'
bijdra7en
n
5°, subsidies van andere instellingen van
105,709.60
weldadigheid
,,
6°. erlangde aflossingen van hypotheken,
koopprijzen van verkochte vaste goederen en to gelde gemaakte insehulden,
effecten of andere bezittingen, en de
339,902.34'
daarop ontvangen renten
n
7° . opbrengst van verkochte voedingsmid145.18
delen
Transporteren

[ 3,207,742.41
18
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8°

1 3,207,742.41

Per transport .
.
terug ontvangen kosten van verpleging
in gast- of ziekenhuizen en in gestichten
voor krankzinnigen van
a . de verpleegden zelven of andere
particulieren . . . 1181,889 .07°
. andere instellingen
van weldadigheid . ,, 22,879.34
c . gemeenten
210,318 .855
d. de provincien en
den Stoat . . . . n 126,370 .15

n
9°, versehillende onderwerpen van ontvangst ,,
10°. opgenomen gelden
n

541,457 .42
55,510.76
26,705 .34

Totaal
r 3,831,415.93
Wanneer de sour, door deze instellingen aan
oxDEnsTAND uitgegeven, hiervan wordt afgetrokken, ad n
3,588,446.83
Dan b1 jkt het, dot die ondevstand , niet slechts
door de eigen inkomsten en middelen is gedekt,
moor dot deze laatsten nog een zoordeelig slot
hebben opgeleverd van
/
Voegt men hierbsj de subsidies, door gemeenten, do provincien en den Stoat verstrekt,
tot

Dean bedragen de

1,751,511 .48°

o1CTVANQsTEN, na a/trek

eerie sum van . .
van anderen nerd don wegens
understand, door de instellingen A en D gedaan,
bedragen als volgt
van den verleenden- understand,

De

242,969.09°

u1TaAVEN

Transporteren .

[1,994,480.58

1 1,994,480 .58
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Per Transport , .
1 1,994,480 .58
onderhoud van gebouwen, gronden y
meubelen en andere bezittingen, de verdere lasten, waarmede de eigendommen
zjjn bezwaard, en alle kosten van beheer
1 897,886.13
2° . 'flossing en renten van
opgenomen gelden . .
70,699.11'
3°, belegging van gelden,
hetzjj op hypotheek, hetzjj door aankoop van
vaste goe,leren of effecten, hetzij op eenigerhande andere wijze en
voor de op de aangekochte effecten verschenen en bijbet. renten
n 406,624,18'
4°. verschillende onderwerpen van uitgaaf
120,819.14'
Totaal .
„ 1,496,028 .57'
1°

Zoodat het BATI( SALDO op 31 December
1860 beliep . . .
1
Terwijl de kapilaal-rekening betreffende de
opgenomen gelden ad 126,705 .34 en de gedane
a flossingen ad ` 70,699 .11 5 een voordeelig verschil
opleverde van f 43,993 .77 5 . -- De beaittingen,
door belegging en aankoop, - ter Somme van
f 406,624.18 5 verkregen, zijn, na aftrek van
erlangde 'flossing en gedanen verkoop , ad
f 339,902,34 5 , vernicerderd met 1 66,721 .84 . Dit
een en ander verhoogt derhalve het bang
saldo met

Totaal .

.

1

498,452.00'

110,715 .61
609,167 .62
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Van de BIGB INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen B
en C geschiedt geene opgave ; weshalve er geene vergeljjking
tusschen de oxTVANGSTEN en de viTadvnv, door die instellingen
n snT aa$EEL gedaan, kan plaats hebben.
Het is alleen bekend, dat deze instellingen, met uitzondering
van die icr werkverschaf ng, aan XOSTEN vAN nEannn over 1860
hebben uitgegeven
de instellingen B

.

.

.

C

.

.

. „

n

n

i 181,240 .25
84,408.72'

De verstrekte understand verdeelt zich nagenoeg als volgt
16/40 door de instellingen A en D .
20/40 ,, ,,

,,

4/40 „ ,,

,,

B.
C.

Tot bestrjjding daarvan werden gebezigd door de instellingen
A en D .
Collecten
Subsidies

B.

C.

bijna 2/40 ruim 25/40 ruim 20/40
n

21/40 bijna

4/40 bijna 1/40

Eigen inkomsten . , ruim 17/40 ruim 11/40

,,

19/40

In 1860 werden aan onderseheidene besturen van instellingen
van weldadigheid, to zamen 225 magtigingen van Staatswege,
verleend tot het aanvaarden van ERFSTELLING nN, LE(ATEN en
sCSENBIN(nnn .
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De waarde daarvan bedroeg voor
burgerljjke of algemeene armbeeturen .

.

diakonien of andere kerkeltjke besturen voor

. f

72,813 .48

•

196,790.56

huiszittende armen
vereeniging van den

H. Yincentius van Paulo

„

2,668.00

een genootsehap tot ondersteuning van be .
hoeftige kraamvrouwen

•

weeshuizen
oude mannen-, vrouwen- en kinderhuizen
bestedelinghuizen

. ,,

armwerkhuizen

500 .00
878.802 .54
9,759 .62
1,000.00
800.00

andere godshuizeu en daartoe behoorende
fundatien

1,200.00
Totaal . . . f

Voegt men hierbjj de opbrengst der
inschrijvingen

en

vrijwillige bijdragen

564,334.20

collecten,

in 1860 ver-

kregen ad
Dan bedraagt dit een en antler to zamen .

n 3,403,512 .80

. f 3,967,847:00

Welke aanzienljjke som ten bewjjze verstrekt, dat de algemeene belangstelling in de verzorging der ~rmen in Nederland
levend bljjft, en dat alzoo de klagten der gemeente-besturen,
over het terugbljjven van de kerkelijke liefdadigheid, in het
algemeen beschouwd, geenszins door de uitkomsten worden
bevestigd.
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START van de

Iri
gedurende het jaar 1861 .

BEVOLKING (18Y' GEVANGE NI5SEN

Bij afwisseling

Staat.

aanwezig geweest .

Ouderdom .
I

GEV'ANGENISSEL

A
O

•

A
0
•
VJ
O
•
O

AO
O
.,a
O

•

•

•

H

0

0
O
bb

•

M

Cl ~
,.y

•

O

KOrilrig'I'L]k

Stand punt
can
beschaving .

AAN SEBRINGEN .

•
•

.O
M
M

J

.~, 0
N
.r

St~afgevangenissen

1,711

1,110

83

3,004

2,081

812

73

38

968

2,036

2,113

885

Huizen van verzek .

5,086

3,440

181

8,707

5,168

2,996

327

ais

2,926

5,781

5,060

3,647

Huizen van arrest .

4,237

3,95 :

109

8,298

4,772

3,070

203

203

3,311

4,987

4,027

4,271

- 1861

11,034

8,602

373

20,009

12,091

6,878

653

457

7,205 12,804 11,206

8,803

f

10 .705

8.18

344

19,767

1,059 i 6,636

671

401

7,341 12,426 10,340

9,427

Totaal over

1860

(I0T NEDERLANDEN 7

C
P

q
O

0
O
l7

I1Ct

lint getal der gevangenen, gedurende het jaar 1861, bij
afwisseling in 173 HUIZ N VAN BEWARTNG aanwezig geweest, bedroeg root iedere snort als violet
Aangehouden burgerlijke personen
2,947
179
Gearresteerde militairen
nalatige mificiens en gestra0e verlofgangers
167
Opgesloten wegens verkwisting of wangedrag
13
Veroordeelden door den kantonregter
11,427
Gegijzelden om schulden
18 .
Ge,ijzelden om boeten
619
Doortrekkende gevangcnen
6,502
Tijdelijk opgenomen krankzinnigen
24
Gevangenen bestemd om naar de bedelaarsgestichten of over de grenzen to worden
gebragt
3,271
Elders veroordeelden, the hunne gevangensc' ap in bet huffs van bewaring hebben
ondergaan
824
1rannen
19,485
Vrouwen
4,395
Jongens beneden
de 16 jaren . . 1,603
Meisjes idem
508
In 1860 bedroeg het petal ,

Algemeen totaal

Verschil

29

329

242

242

56

378

868

Pus m e e r d e r in 1861
Minder .

116

38

)f

18

136

11

)1

624

lint petal kleine kinderen, tijdelijk bij hunne
moeders opgenomen, beliep

25,991
24,549
1,449
229
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TOELICHTING
FAN DEN

VOORGAANDEN START.

De toeneming van het totaal getal gevangenen, welke plaats
had over 1860, duurde voort over 1861 .
Bg de strafgevangenissen bedroeg de vermeerdering 169 .
In de huizen van verzekering was eene vermindering van 14 .

De toeneming in de huizen van arrest beliep 87 .

Maar in de huizen van bewaring vertoont zich eene vermeer-

dering van niet minder dan 1449 . Pit verdient vooral opmerking, aangezien de vermeerdering in 1860 het aanzienljjk cijfer

van 8207 bedroeg. Het zijn vooral de veroordeelingen, door de
kantonregters uitgesproken, welke het aantal gevangenen in

de huizen van bewaring zoo zeer doet opklimmen . In 1862
bedroeg het getal daarvan slechts 1290 en in 1861 11,427 . 1'e

verordeningen der gemeentebesturen, waarbj straf wordt bedreigd tegen kleine overtredingen, brengen het meest toe tot
deze opklimming.
De volgende Label west de beweging der gevangenen aan in
de gevangenissen, met uitzondering der huizen van bewaring .
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y

Onder
de 16 jaren .

q.

GEVA\GEMSSEN .

0o

r

eF

a.
.J,
y

~+

STRAFGEVANGEMSSBN .

1680

208

167

36

2091

690

82

120

21

913

12370

290

287

57

3004

626

58

108

15

801

1744

232

179

42

2197

969

247

Aanwezig op 31 December 1860 .
Opgenomen in 1861
Totaal

.

.

Ontslagen, verplaatst, overleden .
Ocergebleven op 31 December 1861 .
HUIZEN VAN VEEZEKEBING .
i

Aanwezig 01) 31 December 1860 .

.

39

11

1266

Onveroordeelden .

.

2710

729

176

65

3680

Veroordeelden

.

2687

675

149

51

3562

132

38

4

r

174

24

1

v

25

Opgenomen
in 1861

.

Gegijzcld boeten .
on'

schulden
Totaal .

. .

I
I

n

6522

1690

368

127

8707

.

5463

1445

$21

117

7846

Overgebleven op 31 December 1861 .

1059

245

47

10

1361

463

121

39

2

625

96

22

1723

188

5757

Ontslagen, verplaatst, overleden .

HUIZEN VAN ARUES .

Aanwezig op 31 December 1660 . ,

1215

390

.

3878

1223

468

GegUzeld boeten .

100

24

4

Onveroordeelden .
Opgenomen
in l8u1

Veroordeelden
om

.

.

echulden
Totaal .

.

51

„

11

128

n

65

.

5717

1762

607

212

8298

Ontslagen, verplaatst, overleden . .

5217

1625

184

308

7634

Overgebleven op 31 December 1861 .

500

137

23

4

664
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Het getal der in al de gevangenissen bij a[wisseling aanwezig
geweest zjjnde gevangenen bedroeg 46,000 en verdeelde zich,
met onderseheiding van het geslacht, naar de provincien,
als volgt
Yrovincien .

Manncn.

Vrouwen.

4,359

1,279

5 .638

4,381
6,044
Zuidholland

1,225

5,606

1,438

7,482

Noordholland

6,410

1,083

7,493

Zeeland

1,708

513

2,221

Utrecht

2,559

632

3,191

Friesland

2,325

319

2 .644

Overjssel

3,909

919

4,828

Groningen

1,413

307

1,720

Drenthe

1,861

569

2,430

Limburg

1,996

751

2,747

.36,965

9,035

46,000

Noordbrabant .

.

Gelderland

.

.

Totaal .

.

Totaal .

In de provineien Noordbrabant, Zeeland, Utrecht en Drentlie
was het getal der gevangenen in 1861 minder dan in 1860 . De
overige provincien telden or meer. In verhouding tot de mannen werden de meeste vrouwelijke gevangenen aangetroffen in
Limburg, Drenthe, Zeeland, Noordbrabant en Gelderland ; de minste
in Friesland, Noordholland, Groningen, Orerij ssel, Zuidholland,
Utrecht .

In verhouding tot de algemeene bevolking des Rjjks kwamen
wederom de meeste gevangenen voor in Drenthe, Utrecht en
Ocerijrsel ; de minste in Groningen, Friesland en Limburg .
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Onder het getal gevangenen telde men de volgende vreem-

delingen

Straf•

Huizen
van
gevangenissen . verzekering.

U t.

Pruissen
Hannover
Duitsehe Staten .
.
Belgie
Frankrjjk
Rusland
Zwitserland
Engeland
Denemarken, Zweden en
Noorwegen
Italic
Noord-Amerika .
.
Ned . 0 . en W . Indkin .
Totaal .

.

Huizen
van
arrest .

Totaal.

58
39
19
42
13
1
76
2

59
26
20
37
6
1
15
1

67
55
23
41
2
„
4
5

184
120
62
120
21
2
95
8

4
1

3
2

9
2

16
5

»
5

1

3

4

4

260

171

215

646

a

9

In verhouding tot het getal gevangenen in de huizen van
verzekering en arrest komen de eneesie vreemdelingen voor in
Groningen, Ouerijssel en Noordholland ; de minste in Utrecht, Drent he
en Friesland.
Op de 1000 gevangenen tide men
Frotestanten . Katliolijken. Israelieten,

in de strafgevangenissen . . .
huizen van verzekering.
,, ,,
,,
,, arrest. . .

569
584
511

403
395
476

28
21
13
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De gevangenen, vergeleken met het zielental der vers$iillende
in het Rjjk, geven de volgende uitkomop de 1000 :
godsdienstige gezindten

Katholiaken .

Israelieten.

in 1861

.

.

.

.

5,39

6,83

5,51

1860

.

.

.

.

5,30

7,01

Protestanten .

r
n
n

1859
1858
1857
1856
1855
1854

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

5,10
5,30
5,37
6,11
5,94
5,74

5,20

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 stra['gevangenissen verdeelden zich de bjj afwisseling
aanwezig geweest z jnde bevolking, als volgt :
Protestanten.

Manners (*)
. 1,351
Vrouwen . . .
157
Jongens
170
Meisjes
33

Katholijken.

1,711
Van de
genomen
kenden

372 jeugdige veroordeelden

Israelieten .

926
119
131
34

75
4
4

1,210

83

in de

stra fgec'angenissen op-

lezen en schrjjven 166 jongens en 22 meisjes .
dit niet . .

.

.

139

n

n 45

»

Onder deze jeugdige veroorde~den telde men
203 Protestanten .
165 KatholUken .
4 Israelites.
(*) Hieronder wares 99 Protestanten, all Kathoajken en 10 Israelites,
welke in de Militaire 5trafgevangenis to L e y d e n wares opgenomen .
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Van deze jeugdige veroordeelden warm 370 afkomstig nit
de volgende provincien
Jongens.

Meisjes .

Totaal.

Noordbrabant

31

5

36

Gelderland

48

12

60

Zuidholland

92

13

105

Noordholland

60

10

70

Zeeland

18

5

23

Utrecht

14

3

17

Friesland

2

3

5

Overijssel

6

3

9

Groningen

10

3

13

Drenthe

11

1

12

Limburg

11

9

20

Totaal . . .303

67

370

De overige 2 jongens warm door zeekrijgsraden veroordeeld.
Het getal

beneden de 16 jaren bedroeg :

jeugdige gevangenen

in de

Strafgevangenissen

.

.

Huizen van verzekering
arrest
Totaal

,

.

.

Beneden
10
jaren .

10
tot
13 .

13
tot
16 .

Totaal.

13

105

155

273

59

161

271

491

38

299

478

815

110

565

904

1,579
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Het overgroot aantal kinderen in het Huis van arrest to
Breda is weder opmerkelijk . De oorzaak daarvan ten vorigen
jare opgegeven (Zie bladz. 251 van den Zeventienden Jaargang
van dit Handboekje) verdient steeds alle aandacht .
Het getal vrijgesprokenen, dock op grond . van art . 66 des
Wetboeks van Strafregt in de Huizen van verbetering geplaatste
kinderen, bedroeg : 101 jongens en 15 meisjes, to zamen 116
kinderen ; dus 20 meet dan in 1860.
De jongens worden to Alkmaar en de meisjes to Montfoort
verpleegd in de aldaar gevestigde Huizen van verbetering en
opvoeding.
Van de in die beide Huizen, gedurende het jaar 1861, bij
afwisseling aanwezig geweest zjjnde gevangenen behoorden
40 jongens en 33 meisjes tot de Protestantsche gezindten .
61
n 34
,,
,, n Katholjjken .
Van het totaal diet gevangenen
lezen erg schrwen : 36 Jongens . 22 Meisjes . Totaal 58
dit niet . . . . 65
„
110
45
,
n

kenden

Er deden zich 3 gevallen voor van zel[moord ; nameltjk in de
Huizen van arrest to Haarlem en to Rotterdam ieder 1 en in de
Cellulaire gevangenis to Appingadam 1 .
Niet minder dan 5 gevallen van krankzinnigheid zijn voorgekomen ; namelijk to Leiden, 's Gravenhage, Utrecht (oude gevangenis), Rotterdam (Huis van arrest) en in de Cellulaire
gevangenis to Gorinchem ieder 1 .
Het getal k~eine

hi ideren

met hunne moeders opgenomen bedroeg

In de Strafgevangenissen

. .
Huizen van verzekering

n

a~

n

n

r~

n

n

7
183

arrest . . 106
bewaring . 229

525

2$7
Er werden geboren
in de Strafgevangenissen . . 9
Huizen van verzekering 1 5
„
arrest . . 6

30

In 1861 bedroeg het getal der bjj herhaling veroordeelden
4456, tegen 5038 in 1860 . Het getal gevangenen, reeds vroeger
cellulair reroordeeld, is over 1861 zeer aanzienljjk toegenomen,
het bedroeg 423 tegen 289 in 1860. Alleen het getal van hen,
die meermalen cellulair gestraft waren, bedroeg 91 tegen 45 in
1860. Dit is to meer opmerkeljjk, dear het totaal der recidivis(en afnam.
De aard der misdaden en wanbedrijven
ken nit de volgende opgave bljjken

Tegen de algemeene zaak .

der veroordeelde gevangenen

Aanslag tegen de uitwendige veiligheid
van den Staat
Aanslag tegen de inwendige veiligheid
van den Staat
Misdr jven tegen do staatsregeling des
Rjjks
Valsche count. GeldsnoeUerU .
Valsehheid in geschriften
Id. in paspoorten enz
Verduistering van geld en goed . .
FeitelUke wederspannighoid . . .
Ontvlugting van gevangenen en verberging van misdadigers
Bedelarlj en landlooperij
Rustverstoring
Overtreding van bijzondere wetten .

Straf- Huizen Huizen
gevange•
van
van
nissen, verzekering . arrest .

„

n

,,

,,
5

2

7
5

17

»

71
1
17
15

54
1
22
155

3
»
2
140

60
1
4

1,702

62
607

1
758
49
1,445

198

2,608

2,400

28 8
StrafHuizen Huizen
gevangevau
van
nissen, s erzekering, arrest .
Tegen Gijzondere personeu .

Moord, doodslag of poging daartoe .

99

11

1

Bindermoord

19

2

r

123

38

62

101

1,254

1,136

Onwillige nederlaag, verwonding enz .

14

12

32

Aantasting van zeden en verkrachting

91

58

14

Bedreiging (brandbrieven)
Moedwillige verwonding en mishandeling

Dubbel huwelijk en overspel .

.

Wegmaking van kinderen
Opligting van minderjarigen

. . .

3

7

2

n

n

n

1

n

Inbreuk op de wetten op het begraven .
Valsche getuigenis, meineed . . .
Hoon en Taster

1
14

11

4

3

50

83

469

1,445

1,332

. 1,835

2,226

2,290

98

125

50

Tegen eigendom .

Diefstal en poging daartoe

.

Bankbreuk en opligting
Misbruik van vertrouwen
Brandstichting, vernielirg, schade

15

67

44

116

60

42

2,064

2,478

2,426
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Strafgevangenissen .

iilitaire wanbedrijren .
Desertie

130

100

2

,,
13

11

„

20

M

115

32

n

258

1 .63

2

15

„

1

15

„

1

Ronselarij
Geweldenarjj enz
Insnbordinatie

Huizen Huizeu
van
van
verzekering . Arrest .

Jongens en meis es opgesloteli op
grond van art. 66 van het strafwetboek

Totaal

.

.

.

3,004

6,694 6,161

Het getal berlelaars bleef genoegzaam hetzelfde ; terwijl dieTstallen veel minder,

rerwondinge~s daarentegen veel meer voor-

kwamen.
Naar de hoofd-afdeelingcn der versehillende rnisd ria ran , warm
er in 1861 reroordeelden we~ens laden
temen de algemeene zaak
„

hersonen

„

eigendnmmen

5,206
1,246

Die wegens militaire wanbedrjjven beliepen .
Het gedrag

.

.

423

der gerangenen in de gerangenis onderseheidt zich :
Strafgevangenissen.

(ioed

15,420

,
6,968

.

Human
van
vtrzekering .

}Inizel
van
Arrest .

.

2,461

Redelijk .

413

587

305

Slecht .

125

37

37

.

8,083 7,956

2 90
Het getal der in de gevangenis gestra[ten bedroeg
Strafgevangenissen .

Huizen
van
verzekering.

Huizeti
van
arrest .

Onzede1 jkheid .

10

4

3

Luiheid

11

9

4

Gewelddadigheid

48

15

6

Ter zake van

Insubordinatie .
Andere vergrgpen .
Totaal

.

.

.

69

16

13

356

51

92

494

95

118

Het getal rnisdrijven in de gevangenis gepleegd bedroeg slechts
3, namelijk :
1 111oedwillige mishandeling .
1 f)iefstal .
1 Verwonding van een medegevangene .

flRDE
fiHOOFOSTUK .

6'
LEGISLATIE, oe STAATS-VERORDENINGE,
Il~ V EB AND STAAN'DE TOT

LIZ

EL

AANMERKING .

De algemeene aanmerkingeu op bladz . 116 van den Eersten
Jaargang van dit h'andboehje voorkomende, zijn ook ten deele
op dit Hoofdstuk van toepassing ; weshalve daarnaar wordt
verwezen .
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TIJDREKENKTJNDIGE OPGAYE
der wetten, besluiten en verordeningen, door het
Nederlandsche Staatsbestuur uitgevaardigd, in
betrekking

tot

de

Zaken

van de EEREDIENST,

he! ONDERWIJS era he! ARMWEZEN in het algemeen, en in .zonderheid van die, welke het
ROOMSCH

KATHOLIJK KFRKGENOOTSCHAP

betref fen ; mitsgaders der daartoe betrekkelijke regterlijke uitspraken .

2 Januarij 1862.

Staatsblad n°. 6.

Vet, luidende
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saint ! doers to
weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artt .
119 en 1`?0 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks
moet worden vastgesteld ;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
AnT. 1.
Hot VIlde hoofdstuk der, begrooting van de staatsuitgaven

voor het dienstjaar 1862, betreffende het Departennent voor de Zaken
der Roomsoh Katholijke Eeredienst, wordt vastgesteld als volgt :
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late ARDEELI,NG .
Het Departemeni .
Artiket 1 . Jaarwedde van den Minister 1 8,000 .00
Artikel2 . Jaarwedden van den seere-

taris-generaal en de verdere anlbtenaren en bedienden

„

16,850.00

„

2,800.00

Artiket 3 . Bureau- en locaalbehoef=
ten, benevens druk verk
Artiket 4. Reis- en verblijfkosten

Metnorie .
-- j 27,650 .00

.

Ilde AFDTELING .

Itoomsch Katholijk kerkgenootschap.
. . 1 20,670.00
„ 13,400 .00
Artiket 6 . Seminaries
Artiket 7 . Onveranderlijke compeArtiket 5 . Kerkelijk bestuur .

21,745.51 Q

tentien

Artiket 8 . Plaatseljjk dienstdoende
kerkleeraars

„ 490,392.79

Artikel ~, Subsidies ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorjjen . „ 23,600.00

,, 569,808,302

TIlde APDEELINGE .
erkgenootschap der Dud-Bisschoppetijke Kierezy .
Artiket 10 . Kerkeljjk bestuur .

. , f

4,300.00

Artiket 11 . Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars

7,300.00

Artiket 12 . Subsidies ten behoeve van
kerkelijke gebouwen en pastorgen .

'

Memorie.

ransporteren .

, 1

11,600.00
609,058.30k
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Per transport . . . f 609,058 .3Y2
IVde AFDEELING.
Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke anderstand .

1 51,984.00

Artikel 13 .

Pensloenen

Artikel 15 .

Tijdelijke understand

Artikel 14. Wachtgelden

.„

662 .50

1,930.00

» 54,576 .50

Vde AFDEELING .
Artikel 16 .

Onvoorziene uitgaven

.

3,000.00
( 666,634 .802

en alzoo tot een bedrag van

zes honderd zes en zestig duizend

zes honderd vier en dertig golden tachtig en een halve cent .

ART . 2 .

Wanneer de sum, in cut hoofdstuk uitgetrokken voor een der
onderwerpen van uitgaaf, begrepen under de artikelen 3, 4, 9,
12, 13 en 14, ontoereikend mogt worden bevonden, kan het
ontbrekende bedrag, met inaehtneming van het voorschrift van
het 2de lid van art . 24 der wet van den 5den October 1841
(Slaatsklad n° . 40), aangevuld worden door overschrijving nit
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 omsehrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden op den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen .
Die uitgaven worden Mi de rekening omsehreven en verantp
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woord in zoovele bjjzondere poster, als zij geljksoortige onderwerpen betreffen .
Lasten en bevelen, dat deze in bet Staatsblad zal worden ge •

plaatst en dat alle Ministeriele Departementen, Autoriteiten,

Collegian en Ambtenaren, wien zuiks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hard zullen houden .
Nota . De MEMORIE VAN TOELICHTING, ravens bet ontwerp der
bovenstaande wet gevoegd, luidt als volgt :
N

1)e onderwerpen van uitgaaf, tot bet Zevende hoofdstuk

der Staatsbegrooting behoorende, zijn voor de dienst van 1862
omscbreven en toegelicht op den uitgewerkten staat, die,
vergezeld van drie bijlagen, hiernevens wordt aangetroffen .
Daaruit blijkt, dat de artikelen van dit hoofdstuk in aard
en strekking gelijk zijn aan die der vorige begrooting, en
dat bet geraamd beloop van sommige dier artikelen voor
1862, vergeleken met dat voor 1861, hat volgende verschil
aanbiedt :

in meerder

f

450

•
•

6
6,800

•

100

f 7,356
in minder

ii

13

- 1,695

Zoodat bet eindcijfer van hat hoofdstuk is verhoogd met

f 5,661

De redenen van deze veranderingen zijn op den uitgewerkten staat bU de betrokken artikelen vermeld en schijnen
derhalve alhier geene herhaling to behoeven .
Alleen zij, met opzigt tot de verhooging
(Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars)
~dat bet uitzigt

van art. 8

bier nag aangemerkt,

bestaat out daarmede de regaling der jaar-
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wedden van de parochiale geestelijken in de verschillende
provincien, op den normalen voet, bij de vorige begroot .ingen
meermalen aangegeven, gedurende hot dienstjaar 1862 to
kunnen voltooijen .
's Gravenhage, den 7 Augustus 1861 .
Bij de TWEEDS IcAME$ der Staten-Generaal word op dit
ontwerp van wet goon voorloopig, maar eon EIND'PERSLA(1
uitgebragt, luidende als volgt :

• Bij de overweging in de afdeelingen der Kamer van hot
wets-ontwerp tot vaststelling van bet VIIde hoofdstuk der
staatsbegrooting voor 1862, bet Departement voor de taken
der Roomsch Katholijke Eeredienst

betreffende , heeft men

zich, met opzigt tot de klagt over de voortdurende uitzetting
der uitgaven o ;)k van dit Departement van algemeen bestuur,
gedragen aan hetgeen daaromtrent reeds bij de behandeling
van bet Vlde hoofdstuk der staatsbegrooting was to berde
gebragt () . Inzonderheid ook heeft men zich verklaard tegen
(*) Bij hot Voorloopig Verslag, betreffende hot zESDE hoofdstuk der staatsbegrooting voor 1862 (Departement voor de Zaken der Hervormde
Eeredienst) word hot behoud der afzonderlijke Departementen voor de Zaken
der Eerediensten aangemerkt, als merle to werken tot voortdurende uitzetting
der staatsuitgaven ten behoove van de Eerediensten. Wijders word daarin gezegd :
„Men betreurde vrij algemeen dien geest van opdrijving . Vergeleken met de
„begrooting voor 1850 is dit hoofdstuk met ruim f 132,000 gestegen, welk be• d rag bij verderen terugblik moor dan verdubbeld wordt . Nog ongunstiger is
„de verhouding bij bet VIIde hoofdstuk . Meer dan ooit klemt dan ook thane
„de opmerking, dat de Regering, met afwering van alien gebezigden aandrang,
„rich strong aan de n o o d z a k e l ij k e b e hoe f t e n beho ort to houden met,
„hot oog op de onderscheiding van art . 168 der Grondwet . Onderseheidene
„leden waren wife van oordeel, dat naar geleidelijke inkrimping der faculta• tive uitkeeringen moest gestreefd worden ."
De Memorie van Beantwoording, door den Minister voor de
Zaken der Her vormde lie redienst onderteekend, bevat daaromtrent
bet volgende
„Hot zoude den ondergeteekende voorzeker veel aangenamer geweest zijn,
„eene mindere som van uitgaven voor dit Departement to hebben kunnen en
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de strekking om de bedoelde verhooging van beide de hoofdstukken gelijken trod to doers houden : eene strekking waarvan mon in den nagenoeg gelijken aanwas van hot thane
voorgedragen einde~, for flier hoofdstukken, met flat voor de
loopende dienst vergeleken, bet bewijs meende to vinden .
Ook in verband daarmede . word de wensch uitgedrukt, flat
hot uitzigt, waarvan de Memorie van Toelichting tot hot
Vilde hoofdstuk gewag maakt, flat met , de thane aangevraagde verhooging van art . 8, de regeling' der jaarwedden
van de parochiale geestelijken op den normalen voet voltooid
zal kunnen worden, zich moge verwezenlijken .
Overigens hebben de bijzondere posters van flit hoofdstuk
tot geene bedenkingen aanleiding gegeven .
De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend to kunnen
volstaan met bet vermelden van dozen uitslag der overwegingen in bet tegenwoordig Findverslag .
Aldus vastgesteld den 7 November I861 .~

Het Zevende hoofdstuk der staatsbegrooting voor 1862 word,
in de zitting der TWEEDS KAMER van de Staten-Generaal
van den 16 December 1861, zonder beraadslaging met 57
tegen 8 stemmen aangenomen .
Bij de EE$sTE KAME$ gaf flit hoofdstuk tot geene bedenkingen aanleiding . Zij nam bet, in hare zitting van den
2 Januarij 1862, zonder beraadslaging met algemeene (29)
stemmen aan .

„mogen voordragen. Hii achtte flit echter niet bestaanbaar, en mag de vraag
„niet terughouden, of niet, bij de klagt over de vermeerderde uitgaven, to
;,veel voorbij wordt gezien, flat bij de zoo aanmerkelijk toegenomen bevolking
„ook de behoeften voor de Kerk vermeerderen, en flat hot tweede lid van
art. 168 der Grondwet cone billijke roldoening aan die behoefte veroorlooft?
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hit doze nagenoeg eenstemmige goedkeuring der beide
Kamers mag warden afgeleid, dat de aanmerkingen over hot
nitzetten of toenemen der in de hoofdstnkken Vi en VII
vervatte uitgaven, slechts door weinige leden tier Tveede
Kamer worden gedeeld . Trouwens die aanmerkingen wares
das ook gemakkelijk op to losses nit de zeer breedvoerige
inlichtingen, bij de vorige begrootingen door de Regering
gegeven . (Zie, voor zooveel hot VII hoofdstuk betreft, de
vorige Jaargangen van dit 8andboekg'e, waarin doze much .
tinges worden aangetroffen) .
Het versehil , tusschen de eindcijfers van doze hoofdstukken
voor 1862 en van die voor vroegere dienstjaren, kan bet
best beoordeeld worden, wanneer men de staatsbegrooting
van 1830 tot punt van uitgang neemt . flit is to moor doel •
treffend, eensdeels omdat de toenmalige behoeften, op de
staatsbegrooting van 1830, overeenkomstig de destijds vastgestelde kerkelijke organisation, tot hot normative bedrag zijn
geraamd, en anderdeels, dewijl de aanzienlijke vermindering,
welke dat bedrag in 1531, als eon gevolg der destijds bestaande en voor 'sRijks schatkist zeer drukkende omstandig •
heden, heeft ondergaan, slechts eon tijdehjke maatregel van
bezuiniging is geweest, waarop later moest worden teruggekomen .
Voor zooveel bet VIIde hoofdstuk betrof, hield doze vermindering verband met de toes uoorloopi7 geschorste uitvoering
der Roomsch Katholijke kerkorganisatie ; waarom dais ook
reeds in 1831 bet uitzigt word geopend, dat dit hoofdstuk,
na de verbetering van den toestand der schatkist en bet tot
stand komen der voormelde organisatie, wederom zou worden
verhoogd, gelijk das ook na 1850 is geschied .
Indies op doze omstandigheid was gelet en tevens in aanmerking gekomen
dat de kerkelijke pensioenen, eerst in 1844, en de som voor
onvoorziene uitgaven bestemd, eerst in 1850, ten latte van
de hoofdstukken VI en VII zijn gekomen, na to voren de
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hoofdstukken IX en XII der staatsbegrooting to hebben bezwaard ; en
dat de behoeften voor de Eeredienst in het hertogdom
Limburg, eerst wederom to rekenen van 1842, op de hoofdstukken VI en VII waren gebragt, na to voren (sedert
1831-1839) ten taste van Bclgie en (over 1840-1843) uit
speciale begrootingen to zijn gekweten geweest ;
dan had het geene verwondering kunnen baren, dat de
eindcijfers der beide eerstgemelde hoofdstukken zich voor
1862 aanmerkelijk hooger dan voor 1850 en vroeger vertoonden .
De uitkomsten, welke eene juiste vergelijking der op de
staatsbenrootingen van 1830 en 1862 geraamde behoeften voor
de verschillende Eerediensten oplevert, zullen uit de volgende
berekening voor ieder hoofdstuk afzonderlijk blijken .
HOOFDSTt K VI .

Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz .
Het eindcijfer van dit hoofdstuk der staatsbegrooting voor
1862 bedraagt
f 1,770,244,43'
1)aarvan wordt afgetrokken
art . 23 . Pensioenen ad . , f 215,400 .00
N

26 . Onvoorziene uitgaven

3,500.00

Blijft

. ,

Het geraamd beloop van de in dit hoofd .
stuk der staatsbegrooting voor 1830 begrepen
uitgaven, voor zooveel de toenmalige Noorde.
lijke provincien van het Koningrijk en het
tegenwoordig hertogdom Limburg betreft,
bedroeg
f 1,376,400 .00
Waarbij worden gevoegd
de toes in het Vde hoofd .
Transporteren

. ,

1

N

218,900 .00

f 1,551,344.43'

1,376,400 .00 f 1,551,344 .43'
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Per transport
f 1,376,400.00
stuk dier begrooting opgenomen, maar later in het
Vide hoofdstuk overgebragte
kosten der kweekscholen
van godgeleerdheid der Luthersche, Remonstrantsche
en Llsraelitische gezindten,
ten bedrage van .
8,320 .00
I
Totaal
Zoodat bet eindcijfer van dit hoofdstuk
sedert 1830 1862 is VERMEERDERD met
eene som van

f

1,551,344 .43'

a

1,384,720 .00

f

166,624.43'

HOOFDSTUK VII .

Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst .
Het eindcijfer van dit hoofdstuk der staatsbegrooting voor

1862 bedraagt

Daarvan wordt afgetrokken

art . 13 . Pensioenen
d

16 . Onvoorziene uitgaven ,

f 666,634,80'

f 51,984 .00
a

3,000 .00

Blijft
.
Het geraamd beloop van de in dit hoofdstuk
der staatsbegrooting voor 1830 begrepen uit .
gaven, voor zooveel de toenmalige Noorde-

a

54,984 .00

1

611,650 .805

lijke provincien van het Koningrijk en het
tegenwoordig hertogdom Limburg betreft, bedroeg

Zoodat bet eindcijfer van dit hoofdstuk voor
1862 MTNDEB dan voor 1830 beliep de som van

627,789 .18'

f

16,138 .38

Hieruit ziet men, dat de aanmerking over de verhooging
der beide voorzegde hoofdstukken van de staatsbegrooting,
in het Voorloopig Verslaq gemaakt, den toets niet kan doorstaan en met opzigt tot het Zevende hoofdstuk geheel faalt .

Neemt men flu nog in aanmerking, walks groote ontwikke-

ling de maatschappelijke toestand hier to lands sedert 13O-

verhooging, walks hot
Zesde hoofdstuk , gedurende dat twee en dertig-

1862 heeft ondergaan, das zal zelfs de
eindcijfer van hat

jarig tUdvak aanwijst, gees bewijs kunnen opleveren, dat do

klagt "over de voortdurende uitzetting der uitgaven ten behoove van de Leredienst,

met opzigt tot dat hoofdstuk op

goede gronden steunt . Doze ontwikkeling toch had ten gevolge, dat de bevolking aanmerkelijk toenam, ails takken
van hedrijf zich uitbreidden, steden en dorpen grooter warden
en dus ook de vestiging van nicuwe kerkelUke gemeenten
en de vermeerdcring van bet personeel der dienstdoende
kerkleeraars noodzakelijke behoeften wares, walks, met hot
oog op de grondwettige verpligting van den Staat tegenover
de perk, voorziening eischten .
3 Januarij 1862 .
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, onder anderen, is
beslist, dat sane, tijdens de invoering van het Burgerlijk Wetboek (1 October 1838) erkende vereeniging van personen,

universitas personarum,

een bepaald en geoorloofd doel hebbende,

niet str jjdig met de wet en de goede zeden, is aan to merken
ale een nag

bestaand zedelijk ligchaam, vermits hat Burger1 jk

Wetboek en speciaal artt . 1690 tot en met 1702 geese bepalingen inhouden, waaruit volgt dat zoodanige, tjjdens die invoering bestaande vereenigingen van personen zouden hebben
opgehouden to bestaan . (Zie arrest 8

Junk

1860.)

Nota . Do Nederiandsehe wetgever heeft geese eigenlijke definitie gegeven van eon zedelijk liychaam, bedoeld bij art . 1690
en volgende van hot Burgerlijk Wetboek .

315
Wj; sleltijnt alit opzctteiijk to hebben nagelaten, om hot
belemmerende van zoodanige definitie in bUzondere gevallen
&f to snijden.

DO pleatsing en aanhef van den Zden titel van hot derde

book des Burgerlijken

' 'etboeks duiden aan, dal hot, met

uitbreiding van bet Fransche refit, de bedoeling is geweest,
gelegenheid to geven onn als zedelijke ligchamen to beschouwen
onderacheidene vereenigingen van personen, die onder de
Fransche Wetgeving, welke in dal stuk nicer beperkt was,
becwaarlijk voor zedelijke ligehanven gehouden konden worden .
4. danuarj 1862, Staatsblad n°. 12.
Beslnit, waarb

de statuten der vereeniging tot instandhou-

ding en bevordering van den bloei der kweekschool voor zeevaart to

Leiden worden

goedgekeurd en doze vereeniging mitsdien

als regtspersoon wordt erkend .
Nato

Doze vereeniging, welke order do bescherming van

7 . 14I . den Koning, voor den tijd vats roger en trwintig
jaren is opgerigt, heeft ten doe) jongelingen op de kweekschool voor zeevaart, to Leiden g'evestigd, door kosteloos
ondorwijs in hot matrozenwerk, voor zeedienst op to leiden .
Men wordt lid derer vereeniging door cone jnailijksche

bijdrage van minstens f 2 .50 of door bet newer van eon of
moor aandcelen, ieder groot f 25.
Als kweekelingen deter instelling worden opgenomen jon .
gelingen van 14-18 jarigen leeftijd, inzonderheid nit den
behoeftigen stand, die anders gevaar zouden loopen hunne
jaren en krachten in lediggang door to brengen .
De kweekelingen worden tegen vastgestelde vergoeding op
de inrigting zelve., voor zoover de mute zulks gedoogt, in
voeding en hniscesting opgenomen .
Zoodra eon kweekeling de vereischte bekwaamhcid verkeegen heeft, zal de commissie,

die aan hot hoofd der

inrigting steal, hem bij bet Departement van Marine aan •
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bevelen , om zoo spoedig mogelijk in 's lands zeedienst to worden
aangenomen .
De statuten bevatten voorts uitvoerige bepalingen zoo
omtrent het onderwijs en de opleiding der kweekelingen, als
in betrekking tot bet bestuur .
8 Januarjj 1862, Provinciaal blad n° . 7.

Circulaire van den Staatsraad, Commissaris des Konings in
de provincie Zuidholland, luidende :

De inspecteur voor het lager onderwijs in deze provincie,
heeft mijne aandacht gevestigd op het gemis van een of meer
hulponderwijzers in de versehillende openbare scholen en op
de onmisbaar nadeelige gevolgen, welke daaruit voor het lager
onderwijs moeten ontstaan ; char, zoo men van het onderwjjs
goede uitkomsten wenscht to erlangen, het een eerste vereischte is, dat de hoofdonderwjjzers in eenigzins talrjjke scholen
door een of meer geschikte hulponderwijzers worden bijgestaan,
die, onder zijne leiding, met het onderwjjs der laagste klassen
belast, hem de gelegenheid geven, zieh hoofdzakeljk met de
verdere opleiding der meergevorderde leerlingen bezig to houden, bjj gemis van welke verdeeling van het onderwjjs tusschen twee of meer personen, het bij een eenigzins groot getal
leerlingen to wachten is, dat het onderwijs gebrekkig en onvolledig zal zijn en niet die uitkomsten zal opleveren, welke
het belang van alle inbezetenen in billijkheid daarvan kan doers
vorderen.
Als eene reden van het onvervuld blijven van vele hulponderwjjzersplaatsen, is in de eerste plants to besehouwen het
to gering bedrag van f 250 of f 300, waarop de jaarwedden

nog in sommige gemeenten zijn bepaald, char men in de gemeenten, waar die reeds op T 400 tot f 500 zjn vastgesteld,
er in is geslaaad om de bestaande vacaturen vervuld te, zien.
Ik meen dus in de eerste plants UEd . met aandrang to
moeten aanbevelen, om, voor zoover tot dower door UEd .
vruchteloos is getracht een of meer hulponderwijzers voor de
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openbare scholen to bekomen, voor de vastgestelde jaarwedde
van 1300 of ` 350, aan den gemeenteraad een voorstel to does
om die op j 375 of f 400 to bepalen en die zelfs hooger to
stellen, indien acte voor hot onderwjjs in de wiskunde en in
vreemde talon, of rang van hoofdonderwijzer voor den aan to
stellen hulponderwijzer wordt verlangd, char men door eene
lagere jaarwedde thans in doze provincie geene geschikte hulponderwijzers kan verkrijgen .
Om echter hierin to slagen, is hot een eerste vereischte dat
men zich niet bepale tot eene enkele aankondiging in een
nieuwsblad, dat eene plaats van hulponderwjzer vacant is,
maar behoort daarb4j hot bedrag der bepaalde jaarwedde to
worden opgegeven, terwijl hot moor doeltreffend moot worden
geaeht, zoodanige aankondigingen to plaatsen in de Nieuwe
Bijdragen voor hot lager onderwijs, waarvan maandelijks eene
aflevering wordt uitgegeven, char dit periodiek work, uit den
aard der zaak, door hen, die eene plaatsing bij hot lager
onderwijs verlangen, wordt geraadpleegd en daaraan bovendien
hot voorregt is verbonden, dat de oproepingen daarin, zoolang
de vacerende plaats niet is vervuld, mits door tusschenkomst
van den districts-schoolopziener, telke maand kosteloos geschieden ; weshalve ik UEd . uitnoodig, em van dit middel tot
oproeping van sollicitanten steeds gebruik to maken .
Eindelijk moon ik nog, ten erode in hot bekomen van hulponderwijzers to slagen, U Ed. t o moeten aanbevelen om, of
zelve, of door middel der school-commissie, met den hoofdonderwijzer of een antler geschikt ingezeten in overleg to treden, om den hulponderw Jzer tegen eene to bepalen som in
huffs to semen, en indien deswege voor eene aannemeljjke som
eene voorloopige schikking kan worden gemaakt, daarvan in
de to doene oproeping, na de opgave tier jaarwedde, melding
to maken, aldus ; ,, er bestaat gelegenheid voor T
(zooveel
,, als overeengekomen is) bij derv hoofdonderwijzer (of bij een geschikt ingezeten) huisvesting en voeding to bekomen . "
Worden bovenstaande voorschriften opgevolgd, clan is hot to

rwachten, cat in hot voor hot onderwijs zoo nadeeliga gennis
aan hulponderw jzers, waar dit nog bestaat, spoedig zal kunnen
'worden, voorzien en bij ontstaande vacature de vervulllng sender
verwjjl zal kunnen plants hebben, en das bet vermoeden, hotwelk de weinige belangstelling en ijver door sommige be~turreu
l ieromtrent betoond, heeft doen ontstaan, das hot hun nit eene
Jiwalijk geplaatste zuinigheid met de vervulling der bestaande
vacatures goon ernst is, zal worden weggenomen en aan de
voorschriften der wet, in al de gemeenten der provincie zal
worden voldaan .
1k hob derhalve do eer, voor zoover in Uwe gemeente eeu
of meet hulponderwjzers in de openbare scholen ontbrekenn of
the betrekking later mogt komen to vaceren, UEd, nit to
ueodigen, in overleg met de schooleommissie en den distrietssehoolopziener, eene spoedige voorziening van uwe ztjde met
ijver en belangstelling to bevorderen en, zoo sommige leden
van hot bestuur niet genegen mogten zijn uwe pogingen daartoc
to bevorderen, hun to doen opmerken, das, zoo al eene tydelijke
vacature deter betrekking eenige bezuiniging in de gemeenteuitgaven medebrengt, dit geringe voordeel niet kan opwegen
tegen de nadeelen, welke hot onderwijs daardoor lijdt, die alligt de gewenschte vruehten, zoo niet geheel, dan toch grootelijks, kunnen doen missen van de aanzienlijke uitga,ven, welke
de gemeente voor bet lager onderwljs toch moot doen .
11 Januarij

1862, Slaatsblad

n°. 17.

Besluit, waarbjj de statuten der vereeniging voor Christeljjk
school-onderwijs to Sneek worden goedgekeurd en doze vereeniging
mitsdien als regtspersoon words erkend .
Note . Doze vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van

zoodanig seh-oolonderwijs, das, met waardering van alles was in

de nieuwere leermethoden prijselijk en proof houdend bevonden is, aan Christelijke opvoeding words dienstbaar ge-

maakt en door Christelijke beginselen geheiligd is . Zij bedoelt

307
niet; slechts dat de kinderen eene grondige wetenschappelijke
vorming, overeenkomstig den aard on de inrigting van bet
lager onderwijs, zullen ontvangen, maar ook dat bij bet
toedienen van onderwijs in menscholijke kennis, de groote
waarheid zal worden ten grondsiag gelegd :

N

dat de vreeze

• des Heeren hot beginsel is van alle wijsheid en dat alzoo
• de kinderen, vooral door eon gepast en doelmatig gebruik
• makes van den Bijbel op de school, zullen geleid worden
• tot de levendige kennis van den Drieeenigen God, zooals
• Hij zich, tot behoudenis en zaliging van zondaren, de
N

gansche Schrift door, heeft geopenbaard als Vader, loon
en Heilige Geest,

•

Ter bereiking en uitvooring van bet beoogde doel zal
cone bijzondere school voor lager onderwijs wor den opgerigt
en sullen de daartoe benoodigde fondsen bestaan uit giften,
schenkingen of makingen door de lodes van dit zedelijk
ligchaam of door anderen ten behoove van hetzelvo to does ;
nit de schoolgelden, welke van de ouders of voogden van
elk schoolgaand kind zullen worden geheven ;

en voorts

nit alle zoodanige bezittingen als door belegging, aankoop
of andere wettige wijze seder mogten worden verkregen .
De statutes bevatten wUders bepalingen : omtrent den
dour der . vereeniging, de lodes, hunne regten, hot bestuur,
zbn' werkkring en bevoegdheid, de algemeene en bijzondere
vergadering, de commission, de middelen, de verlenging der
vereeniging, hot verlies van hot lidmaatschap, de ontbinding en den twijfel over bet refit verstand van eenige be palingen van hot reglement.
11 Januarij 1862, no. 64.
Besluit, bepalende, dat de jaarwedden, vastgesteld bjj de
Koninkljjke besluiten van den 6 Januarij 1832, n° . 80, 27

Junk

1833, n° . 27 en 29 Januarig 1847, n° . 80, voor Roomsch
Kathol}jke geestelijken to

Ommerschans en Veenhuizen,

met ingang

van 1 Januarij 1862, tot hetzelfde bedrag ais daarbjj is ver20
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meld, zullen worden betaald nit de jaarlijksche begrootiag der
RUks bedelaarsgestichten, en this :

tot f

•
•

800 aan den Pastoor of Kapellaan to

Ommerschans ;

n 1200 aan den Pastoor to Veenhuizen ; en
» 300 aan den Kapellaan to Veenhuizen .

Nota.

De hier bedoelde jaarwedden zijn tot en met bet jaar

1561

uit bet 7.evende

hoofdstuk der staatsbegrooting gekweten

en to beginners met bet jaar 1862, overgebragt op de be •
grouting der Rijks bedelaarsgestichten, overeenkomstig het

Koninltlijk besluit van den 20 Mci 1861, n°.55, opgenome4
in den

Zeventienden .Taargang

van dit

Ilandboekje,

bladz. 369 .

Lie begrooting diet bedelaarsgestichten voor 1862 is vast-

(Staatsblad
Zeventienden .Taargang van

gesteld bij de wet van den 31 December 1861
ne. 15~i). Zie bladz. 484 van den
d it

Iia ndboekje.

14 Januarjj 1862, np . 77 .
Besluit, waarbij is bevolen, dat het getal der openbare
seholen in de gemeente Yledder (Drenthe), door den gemeenteraad bepaald op
gebragt op zes .

Brie,

worde vermeerderd met drie en alzoo

Nota . Zie omtrent daze
1861 (Staatsblad n° .

zaak hat besluit

bladz . 296--302 van den

iIandboekje .

van

den 19 Januarij

3) en de daarbij geplaatste

Zeventienden

Nota

op

Jaargang van dit

De raad der gemeente Viedder heeft geweigerd tot de uit-

voering van bet bevel tot vermeerdering van hot getal scholars
aldaar over to gaan .
Daarop heeft do burgemeester, naardien de wethouders
hunne betrekking nedergelegd en de nieuw benoemden goweigerd hadden, do betrekking to aanvaarden, de vereischte
voordragt tot regaling van hot lager onderwijs vastgeste!d en
nan Gedeputeerde Staten van Drenthe ingezonden, ten einde
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daarop, voor zooveel

hot bedrag der jaarwedden van de

onderwijzers betreft, hunne goedkeuring bij art . 19 der vet,
regelende hot lager onderwija, gevorderd, to verkrijgen .
Gedeputeerde Staten hebben echter verklaard, das zij zwarigheid niaken suede to werken tot een maatregel, diets zij
oubevoegdelijk gonomen achten .
men ten gevolge is de Commissaris des Konings in de
provincie Drenthe, bij Koninklijk besluit van den 21 Februarij
1

(Staatsblad n° . 12), gemagtigd om in do uitvoering van

bet besluit van den 14 Januarij 1862, n°, 77, to voorzien,
Hierover hebben de leden van den gemeenteraad

van Vledder

zich beklaagd bij de Eerate Kamer der Staten-Generaal,
Eerie speciale commissie flier Kamer heeft to deter take,
onder dagteekening van den 29 April 1863, hot navolgende
verslag uitgebragt :
#In de zitting van den 28 Julij 1862 word ter tafel gebrags een aan doze vergadering gerigt adres van J . Eleveld
en 5 andere leden van den gemeenteraad van Vledder, provincie Drenthe, zich daarbU beklagende over eerie, near zij
meenden, ongrondwettige of onwettige handeling van
Minister van Binnenlandsche Zaken .
a

den

Bij de wijziging namelijk van de statuten der Maatschappij

van Weldadigheid, goedgekeurd bij hot Koninklijk besluit

van 19 Januarij 1861 (Staatsblad n° .

3),

was doze ontheven

geworden van de verpligting, om aan de in die kolonien
verpleegd wordende kinderen schoolonderwijs to verschaffen
en liet zij dienvolgens de zorg daarvoor over aan de gemeente
Vledder, voor zooverre die kolonien daaronder behoorden .
N

De gemeenteraad zich over diets onverwachten en buiten-

gewonen last bezwaard voelende en van mooning zUnde,

das,

krachtens art. 31 der wet op hot lager onderwijs, de

zorg daarvoor ten lasso van anderen kwam, weigerde, zoo
als hot adres flit uitdrukt, die et •fenis to aanvaarden .
w lien

gevoig daarvan was eon Koninklijk besluit van 14

Januarij 1862, nQ, 77, gecontrasigneerd door den vorigen
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Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij, vermits Gedeputeerde Staten daartoe ongenegen waren, met toepassing
van alinea 3 van art, 17 der wet op bet onderwijs, bevolen
words, bet getal scholen in de gemeente

Viedder met dris

to vermeerderen .
De gemeenteraad weigerende daartoe made to werken,

moesten, krachtens hat 2de lid van art. 126 der gemeente •
wet, burgemeester en wethouders daarin voorzien, waartoe
doze herald waren, zoodra de benoodigde gelden tar banner
beschikking zouden zijn gesteld .
T jdens hierover ward onderhandeld, namen de wethouders
bun ontslag ale laden van den read en was eene tot vijfmalen toe herhaalde keuze tot wedervervulling deter be ..
trekking vruchteloos .
De burgemeester bleef das alleen staan zonder uitzigt op
huip, en dear de zorg voor bet onderwijs der kolonisten
kinderen afdoening eischte, gaf de tegenwoordige Minister
van Binnenlandsche Zaken op de vraag van den Commissaris

• das,
near zijn gevoelen, de burgemeester, flu er geen wethouders
das Konings, hoe nu verder to handelen, to kennen :

waren noch wilden zijn, bevoegd was bet bij g 2 van art . 126
der gemeentewet gevorderde to verrigten ; das bij in dies
toestand als eenig overgebleven lid bet collegie vertegenwoordigde", ten gevolge waarvan de burgemeester de zaak
opgenomen en de vroeger reeds aangevangen onderhandeling
met commissarissen der Maatschappij heeft voortgezet .
Daze handeling, of hoe men ze noemen wil, van den
Minister, is de eigenlijke grief der adressanten . Zij hebben
daartegen protest ingediend en geven daarvan aan daze vergadering kennis. Zij achten die handeling ongrondwettig,
wenden zich tot daze Lamer als geroepen tot handhaving
van de grondwettige vrijheden das yolks en om to waken das
daarvan niet worde afgeweken .
Dit is, MIjne Heeren, de hoofdinhoud van bet adres en
hetgeen er met de teak is gebeurd . De Minister van Binnen-

31

landsebo Zaken, daartoe door doze Kamer uitgenoodigd , beef#
inlichtingen gegeven, die nevens hot adres voldoende zjn

om de Lamer to kunnen doen oordeelen . Nog gems beslissing genomen hebbende, vond doze in de vergadering van
22 Januarij jl, good, hot adres en do daartoe behoorende

stukken to stollen in handen eener specials commissie,
waartoo de ondergeteekonden warden aangewezen, die thane
de eor hebben zich van hunne teak to kwijten .

De last aan de commissie opgedragen heeft das blijkbaar
ten doel sen voorstel to doen omtrent de beschikking, die

op bet adres zal moeten genomen worden . Zij meant daarbij

to moeten opmerken dat de zaak op zich zel ve , de ongele •
genheid waarin do gemeente

Vledder

gebragt word, en hot •

goon daarover is voorgevallen, onbesproken en onbehandeld
ken en moot blijven, en dat de Kamer zich heeft to bepalen
tot hot beklag der adressanten over de boven aangeduido
handeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken , wolko
blijkens hot slot van hot adres hunne grief uitmaakt, en die

de eigenlijke en eenige zaak is die, om dit zoo nit to

drukken, in judicio is gebragt of bet voorwerp van beschou •
wing behoort nit to maken .

Hot eersto punt, dat bij de commissie in overweging kwam,
was de vraag in

Staten •G eneraal

•t algemeen, of hot aan de Kamers der

toekwam over verkeerdo toepassing der wetten

hear oordeel to laten gaan, en of bijzondere persouen of
ligchamen zich daarover bij hear als bevoegde magi konden
vervoegen .

Uwe commissie heeft goon enkol oogenblik geaarzeld doze

vragen toestemmend to beantwoorden . De hoofden toch der

ministeriele departementen zijn verantwoordelijk, niet enkel

aan den Koning die hen benoemt, maar ook aan de Kamers
der Staten•Generaal . Onder die verantwoordolijkheid is bun

do zorg opgedragen van do uitvoering der Grondwet en der
andere wetten, en teekonen zij mode alle Koninklijke bosluiten en beschikkingen, terwijl zij ook gehouden zijn aan

de Kamers de verlangde inlichtingen to geven . Dat alles is
begrepen in hot regt van controle, dat ala constitutioneel
beginsel aan de Kamers nevens hare bevoegdheid van wetgoring toekomt. De wetgevende magi en ook elke van de
Kamers der Staten-Generaal zijn, zooals dit in de bekende
Aanteekening op de Grondwet (2de 'uitg. I D, blz. 201) zoo
kraachtig staat uitgedrukt p bet werkzame geweten der Grondwet om to spreken waar tegen haar voorschrift gehandeld,
of dit niet volledig werd uitgevoerd -- hot open oog der
wet, waarin hare working zich spiegelt" - en zij kunnen
dat toezigt door vetschillende haar ten dienste staande middelen laten werken, mils doze niet van beslissenden aard
zijn of ingrijpen op de bevoegdheid der uitvoerende magi,
waarvan zij zich zorgvuldig moeten onthouden .
Eene tweede vraag was ; wat heeft de Minister gedaaa?
Zoowel volgens hot adres, als volgens de inlichtingen, heeft
de Minister bij de netelige omstandigheden, waarin de zaak
gebragt was, to kennen gegeven, dat, naar zijn gevoelen,
de burgemeester nu als eenig overgebleven lid hot collegie
van burgemeester en wethouders vertegenwoordigde en be .
voegd was to verrigten hetgeen bij hot 2de lid van art . 126
werd gevorderd.
In strengen zin was dit slechts bet uiten van een gevoelen
zonder bepaalde lastgeving, en zou dit als zoodanig buiten
beoordeeling kunnen blijven . Van den anderen karat evenwel
en met hot oog op de betrekking van Minister van Binnenlandsehe Zaken tegenover een burgemeester kan dat kwalijk
gerekend worden een a nudum consilium, cujus nulls est
obligatio M, en meg bet ten aanzien der verantwoordelijkheid
wel degelijk als cone handeling of last worden beschouwd,
al was dan ook de vorm eon advies . Teregt heeft de Gotnmissie voor de verzoekschriften, die onder dagteekening van
1 Augustus 1862 op bet verznekschrift verslag uitbragt, in
haar rapport hierbij dan ook gezegd, dat des Ministers gevoelen Poor ondergeschikten feitelijk dikwijls zooveel is als
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eene wet, waarbij men nog ken opmerken, dal dit gpvoelen
den grondslag uitmaa1 t van het door den Minister gecontrasigneerde Koninklijk besluit van 21 February jl. ('Staatsblad
n°. 12), waarbij de Commissaris in de provincie Drenthe, bij
weigering van Gedeputeerde Staten, gemagtigd wordt to
voorzien in de uitvoering van hetgeen door den burgemeester
alleen is verrigt tot voldoening aan het Koninklijk besluit
van 14 Januarij 1862, no . 77, houdende bevel tot vermeerdering der scholen .
Maar flu in de derde pleats : wet is er van deze handeling
of dit gevoelen met bet oog op de wet?
De Minister van Binnenlandsche Zaken, door aan to nemen
dat de burgemeester, als eenig overgebleven lid van het collegie
van burgemeester en wethouders bevoegd was to verrigten, lust
de 2de alinea van Rrt . 126 der gemeentewet nan dal collegie
opdraagt, schijtit van eene stelling uitgegaan to zijn, die nog
bewezen behoorde to worden . Wij bedoelen de stelling, dal
bij ontstentenis van wethouders, bet collegie bij alinea 2,
art. 91 bedoeld, loch blijft bestaan en de burgemeester dan
alleen eene bevoegdheid zou hebben, die art . 92 slechts aan
de grootste helft van dal collegie toekent .
Opmerkenswaardig loch zijn de woorden, waaruit de 2de
alinea van art . 91 bestaat, in hun verband met art. 92. Ze
luiden
Zij (de wethouders) vormen met den burgemeester een
collegie, a
Dc gemeentewetgever schijnt dus voor dat collegie twee
bestanddeelen noodig geacht to hebben
M

1° . de burgemeester, benoemd door en mitsdien vertegenwoordigende de uitvoerende magi ;
2°, de wethouders, benoemd door den read en mitsdien
vertegenwoordigende de gemeente .
Hot daaropvolgend artikel (92) bepaalt, dal hot collegie
niet mag beraadslagen of besluiten, zoo niet meer dan de
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helft ztjner lodes

of, is dit getal oneven, de grootste helft

daarvan tegenwoordig is .
Ook hierbij wederom schijnt do gemeentewetgevor waarborgen to he! hen willen geven, das zoowel de algemeeno ale
de gemeontel~~ku belangen in das collegie behoorlijk verdedigd
konden warden .
Wel kon men de vraag opperen, of hierb~j bodoeld is de

helft der lodes waaruit hot collegie volgens de wet moot
bestaan, dun wel de helft der lodes die do betrekking hebben

aangenomen, en die vraag in laatstgemelden sin beantwoor •
den, omdat anders do working van hot collegie geheel verlamd zou kunnen worden ; toch sal hot wel vaststaan, das
om eon collegie als dat van burgemeester en wethouders to
kunnen vormen of vertegenwoordigen, moor dan

den lid

eanwezig moot zijn.
Juist dit heeft in casu niet pleats gehad ; de burgemeester
stond alleen ; en al wilds men nu art . 92 in laatstgenoemden
zin toepasselijk achten, dan nog son men bezwaarlijk kunnen
beweren, das hij alleen moor dan de helf e uitmaakt .
Hoezeer uwe commissie gaarne erkent das de Minister van
Binnenlandsche Zaken, met hot oog op hot Koninklijk besluit van

14 Januarij 1862, no. 77, wilds hij de zaak niet

ongeregeld laten, wel verpligt was eenen uitweg to zoeken,
zoo durft zij echter om de opgegeven redenen niet verkiaren,
in hot gevoelen to deelen, das krachtens do gemeentewet, do
burgemeester bij ontstentenis van wethouders bevoegd zou
zijn tot handelingen, waartoe de medewerking van genes
voreischt words.
Men soil dus kunnen aannemen, das bier cone leemto in
de gemeentewet bestaat, ten ware men van oordeel mogt
zijn, das art. . 127 in soortgelijke gevallon ingeroepea kon
worden . Dat artikel zegt :

M

Wanneer burgemeester en wet-

houders niet of slot behoorlijk voor do bun bij hot vorig
artikel opgedragen uitvoering zorgen, ken onze Commissaris in
do provincie, ten lasts der nalatigen, in de uitvoering voorzion .M
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Er is

bij

de

inleiding van dit rapport aangewezen, dat

burgemeester en wethouders de onderhandelingen zijn begonnen, maar dat doze niet hebben kunnen voltooid worden,
omdat de wethouders ale laden van den raad ontslag hadden
genomen . Men zoude dus kunnen zeggen, dat

behoorlijk in

niet of niet

de uitvoering voorzien was . hieemt men dit aan,

dan waren de voorschriften van art. 127 toepasselijk .
Blijkbaar echter heeft de wetgever zich zoodanig geval ale
hier heeft plants gehad, net voorgesteld, en voor zooverre
dus voorschriften voor dergelijke gevallen wensehelUk zouden
geweest zijn, verdient hot naar de mooning uwer commissie

overweging, of eene aanvuliing der gemeentewet niet raad •
zaam ware .

Ofschoon al de laden uwer commissie omtrent de zoo even
to nemen conclusion hot volkomen eene zijn, meende eon
hunner echter to moeten verklaren, met al hot voorgaande
niet zoo geheel to kunnen instemmen, althans hot minder
twijfelachtig to rekenen, of niet, strong genomen, den barge

•

meester in gelijke omstandigheden, ondanks de daaraan verbonden bezwaren, de bevoegdheid moest worden toegekend
om to handelen zooals geschied is .
En wat staat flu uwe commissie to doen ?
Eerie verklaring uit to lokken, dat Cr eerie leemte in de

gemeentewet bestaat ? Maar de Kamer bezit goon refit van
initiatief ! Verondersteld zij ware van oordeel, dat er eene
leemte in de wet bestond, die aanvulling noodig had, dan nag
zou ze aan

dat denkbeeld geene uitvoering kunnen geven .

Doch aangezien hot toezigt op de uitvoering der wetten,
waaronder ook hot thane besprokene moot worden begrepen,
van de bevoegdheid der Kamer is, en tevens dat hot middel
ran adres of interpellatie ook daarbij zou kunnen to pas
komen, waartoe elk lid der Kamer hot voorstel zou kunnen
doen of bevoegd is, zoo stelt uwe commissie voor to besluiten
10.

hot adres der raadsleden der gemeente Yledder neder

to leggen tar grife ;
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20 . aan den Minister van Binnenlandsche Zaken afschrift
van dit rapport toe to zenden, p
De Eerste Kamer heeft zich in hare zitting van den
1 Mei 1863 met de conclusie van hot bovenstaande verslag
vereenigd .

23 January 1862.
Arrest van den Hoogen Raad, luidende
Gehoord den Advoeaat-Generaal GRraoay, namens den
Procureur-Generaal, in zjjne conclusie, strekkende tot verwerping van den eisch tot cassatie, met veroordeeling van de
eischeresse in de kosten, in cassatie gevallen ;
Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld :
schending en verkeerde toepassing van art . 1112 B . VT . en van
art . 76 der organieke wet van den 18en Germinal an X, hat
Keizerlijk deereet van den 30 December 1809, concernant les
fabriques, hat arretd du 7 Thermidor an XI en hat Keizerlijk
decreet van den 31 Julij 1806, door to beslissen, dat de fabriekgoederen zouden behooren aan de kerkfabrieken, of wel aan
de kerken zelve ; terwijl daarentegen moat vaststaan, dat die
goederen, bestemd ter voorziening in de Eeredienst van eon
aantal, door zekere banden vereenigde en to zamen e~ne parochie
uitmakende geloovigen ook aan de algemeenheid tiler geloovigen behooren ;
0., dat de door de eischeresse tegen de verweerderesse ingestelde vordering tot scheiding en dealing daarop berust, dat
de, sedert de scheiding der Roomsch Katholjjke hulpkapel to
Einighausen van de succursale kerk to Limbricht, door de kerkfabriek van laatstgemelde plants uitsl utend bezeten en beheerde
goederen zouden zijn hat gemeenschappeljjk eigendom der tot
haide kerspelen behoorende parochianen ;
0., dat bij de aangehaalde, hat beheer der kerkfabrieken
regelende Fransche verordeningen, bij afwisseling wordt geproken van les biens das /'abriques en van les biens das eglises ;
dat eehter in daze is onverschillig, of zjj zjjn to beschouwen
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ais eigendom der fabriek, dan wel der kerk, maar dat het, voor
hot al of niet gegronde van het ddnig aangevoerde middel van
cassatie alleen daarop aankomt, of de bedoelde goederen, niet
tegenstaande de daaraan bjj die verordeningen gegeven qualiflcatie, dan eens van goederen der kerkfabriek, dan der kerk,
niettemin daarbij inderdaad zijn aangemerkt als de eigendom
der parochianen ;
0., dat tot staving dier stelling geen ander bepaald artikel
van eenige in deze in aanmerking komende wet of verordening
is ingeroepen dan alleen art . 24 van bet decreet van den 30 December 1809, concernant les [abriques, waarbU het bureau des
marguilliers is belast onder anderen met l'administration journalierc
du temporel de la paroisse ; dat echter dit artikel voorkomt in bet
eerste hoofdstuk van dat decreet , handelende over l'adrninist ration
des [abriques, en niet in het derde, de la regie des biens de la

fabrique

et des compf es ;

0., dat reeds daaruit volgt, dat de zeer algemeene en onbestemde uitdrukking van een in een ander hoofdstuk geplaatst
artikel, le temporel de la paroisse, niet kan strekken ten bewijze,

dat in hot hoofdstuk, waarin bepaald woort gehandeld over
les biens de la [abrique, door laatstgenoemd woord zoude zijn
bedoeld la paroisse ; en dat, al ware dit zoo, dan nog dit niets
zoude afdoen, omdat : 1 0 . bet woord paroisse, behalve zekere
ketkelijke territoriale indeeling, ook beteekent de daartoe behoorende parochiale kerk, en alzoo de dan eens aan de [a •
brique de l'eglise, dan weder aan de eglise toegeschreven goederen
evoneens zouden kunnen worden genoemd les biens de la paroisse ;
en 2°, in alien gevalle zoude behooren to worden onderscheideni
tussehen la paroisse en de daaronder ressorterende parochianen ;
0., dat shoo het eenig voorgestelde middel is ongegrond ;
Verwerpt het beroep en veroordeelt de eischeresse in de
kosten in cassatie gevallen.
Nota . Zie het vonnis van den 30 Junij 1859 en bet arrest van
den 10 September 1860, mitsgaders de daarbij geplaatste

318
Nota'i op bladz . 401--412 van den

Vjftienden Jaargang
en bladz . 340-358 van den Zestienden Jaargang van drt
Bandboekje.
Door de verwerping der voorziening in cassatie tegen de
in daze zaak gedane regterlijke uitspraak, in hat zoo even
gemeld vonnis en arrest vervat, is de regtsleer bevestigd,
das de Kerkfabriek de fabrieks-goederen bezit en beheert voor
de Kerk, waaraan zij is verbonden, maar niet voor de parochie,
aan vie bij de wet geen regtsbestaan words toegekend .
Bij de splitsing eener parochie heeft mitsdien das gedeelte,
hetwelk afgescheiden en tot eene zelfstandige parochie ingesteld vordt, goon refit of aanspraak op eenig aandeel in
de goederen en bezittingen der moederkerk .
28 Januarij 1862, n° . 65 .
Besluit, luidende :
Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers van .
Kolonien en voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
van den 25 Januarij 1862, lest . B, n°. 30 en 27 J.anuarj 1862,
n°. 19/278, strekkende om hat getal Roomsch Kathol jke geestelijken van den tweeden rang op Curacao en onderhoorigheden met
een to vermeerderen ;
Gelet op Onze besluiten van 22 Julij 1857, n° . 66 en 25 November 1858, n°. 66 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Onder de bepalingen van One besluit van 22 Julij 1857,
n°. 66, gewjjzigd bij das van 25 November 1858, n° . 66, hat
getal Roomsch Katholijke geestelijken van den tweeden rang op
Curacao en onderhoorigheden met den to vermeerderen en alzoo
vast to stellen op dertien .
Onze Ministers voornoemd zjjn, ieder voor zoo veal hem
aangaat, belast met de uitvoering dazes.
Nota, liet getal der uit 's lands kas bezoldigde geestelijken in
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bet Apostoliseh Vicariaat vun Curacao is alsnu bepaald op
namelijk
1 van den eersten rang, wiens jaarwedde is bepaald op
f 2500', met eene jaarlijksche toelage van (1500 . (Zie be .
elaiten van den 22 Julij 1857, n° 66 en 27 Mei 1860,
n 55) ; en
13 van den tweeden rang, ieder van welke eene jaarwedde
f
geniet, die bij besluit van den 12 Julij 1857, n • . .66, is
bepaald op f 1200 .
De overige in voormeld Vicariaat dienstdoende geestelijken
genieten geene jaarwedde nit 's lands kas.

aeertien,

28 Januartj 1862, n°. 72.
Besluit, waarbU vrijdom van briefport wordt toegestaan
1°, voor de briefwisseling tusschen de verschillende collegien van curatoren der drie Hoogescholen, met elkander
onderling, en
2°. voor die tusschen de leden derzelfde plaatsei}jke schoolcommissie, met elkander onderling, ook dan, wanneer de
werkkring van die commissie zich uitstrekt over meer
dan dine gemeente, en hare ieden, dien ten gevolge in
verschillende gemeenten wonen . (Zie Besluit 24 April
1858, n°. 60.)
29 January 1862 . Provinciaal bind n°. 19 .
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland,
waarbij ontkennend wordt geantwoord op de vraag : of de be„sluiten, volgens de 2de alinea van art . 41 der wet van den
„28 Junij 1854 (Staatsblad n° .100) genomen tot het verstrekken
,, van onderstand aan armen, wier domicilie vau onderstand
elders gevestigd is, voor zoo ver aan die armen onafgebroken
,, onderstand wordt verleend, telken jare moeten hernieuwd
worden 2 "
1V ota.

Ten aanzien van den tijd, gedurende welken onderstand
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kan worden verleend, heeft de net geese t,erznUnen gesteld ;
weshalve de onders~euning, krachtens bet geno~nen Besluit
van den burgemeester of van den door hem daarmede beR
lasten wethouder, indien daarbij riot enters ~s bepaald, zoola>>g de noodzakelijkheid daarvoor hestaut, voortdurend kan
worden verstrekt.
Alleen das wanneer die ondersteuning eenmaal heft opgehouden, worth er eon nieuw Besluit vereischt zoo dikwijls
bet verleenen van onderstand wederom noodzakelijk worth .
30 Januarjj 1862, n° . 148.
Resolutie van den Minister van Financier, waarbjj de beambten der poste4jen worden gemagtigd als dienst-correspondentie
en alzoo als vrij van port to besehouwen de exemplaren der in
den vorm van een boekwerk gedrukte DIBECTORIA, well a $aor
de Roomseh Katholijke Kerkvoogden, den Aartsbisschop en de
Bissehoppen, ambtshalve, aan hunne onderhoQrige geese djjken,
em hun tot instructie to dienen, verzondeu warden, (Zie Missive 5 Februarij 1862, n° . 9/356 .)
31 Januarij 1862, n°. 46 .
Besluit, waarbij, order anderen
1°, met ingang van den eersten Februarij 1862 eervol ontslag worth verleend aan Mr . M. P. H. Stress als Minister
voor de Zaken der Roomseh Katholjjke Eeredienst, sulks
order dankbetuiging voor de vole aan den Koning en
den lento bewezen gewigtige diensten ; en
2° . wordt benoemd tot Minister van hot tijdelijk in stand gehouden Departement voor de Zaken der Roomseh Katholjjke Eeredienst, de heer Mr . K. A, Meeussen, lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal . (Zie Besluit
21 April 186`?, Staatsbiad n° . 43 en 27 Junij 1862,11° . 66 .)
.Note . Dc I4eer Mr. M. P, H . Stress was bij Besluit van den
12 Maart 1861, n 47, tot :Minister aengesteld . Hij word
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bij Koninklijk beslait van den ai Januarij 1862, n °. 48
benoemd tot Kommandeur der Orde van den Nederlandschen
Leeuw en heeft bij dat van den 6 Maart 1862, no. 86, een
pensioen van f 2032 verkregen .
5 Februarij 1862, n°. 91356 .
Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst aan de Bissehoppen der Nederlandsehe Bisdommen, luidende :
In het afgeloopen jaar hebben eenige post-directeuren be •
zwaren geopperd, om de paketten, waarin de Directoria waren
vervat, die door den bog Eerwaarden heer d. Zwijsen, Aartsbissehop van Utrecht, aan zjjne onderhoorige dekens zjjn verzonden, vrachtvrj aan de geadresseerden, to bezorgen .
De voornoemde Kerkvoogd heeft uit dies hoofde de tusschenkomst van mijn Departement bij dat van Financier ingeroepen,
ten einde die bezwaren voor bet vervolg mogten worden op •
geheven .
Nadat de aard en strekking der Directoria dezerzijds waren
toegelicht, is Zijne Excellentie de Minister van Financier tot
de overtuiging gekomen, dat dit boekwerk order die stukken
behoort, welke door de Kerkvoogden portvrij aan hunne onderhoorige geestelijken kunnen verzonden worden ; weshalve de
directeuren der versehillende postkantoren daaromtrent zullen
worden ingelicht.
Ik heb het niet ondienstig geacht daarvan aan U H . Eerw .
mededeeling to doer, en neem tevens de vrijheid hiernevens
afschrift to voegen van de missive, welke door mij op heden
aan voornoemden Aartsbisschop ropers dit onderwerp is geschreven, en op welker inhoud ik mij veroorloof uwe aandacht
to vestigen . (Zie Circulaire 28 November 1853, n° . 8/1933 en
Resolutie 30 January 1862, n° . 148.)
Nota . De missive, waarvan bij deze afschrift is medegedeeld,

luidt als volt
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De moeijelijkheden, walks b j U H. li. zijn ondervonden
met opzigt tot de portvrije verzending van bet in uwo mis .
sive van den 13 December 11 ., n° . 56/949, bedoelde drukwerk, bebben dezerzijds aanleiding gegeven, om bet Departement van Financier in to lichten nopens den aard der

Directoria, ten einde dat drukwerk voortaan bij de verzending
aan uwe onderhoorigen, even als awe overige odiciele of

dienst-correspondentie, portvrij aan de geadressee~den zoude
geworden .
De oorzaak dier moeijelijkheden moat waarschijnlijk worden
gezocht in bet nitwendig voorkomen der verzonden stukken,
walks door de post-beambten niet als eigenlijk gezegde dienst•
correspondentie,

maar als gewone boekwerken, wnarvoor geen

vrijdom van port is toegestaan, zijn aangemerkt .
Hot maker van eene diergelijke onderscheiding is aan die
beambten aanbevolen tot veering van misbruik, en omdat de
ondervinding heeft geleerd, dat sommige autoriteiten er in
hot geheel geen bezwaar in hebben gezien haar contreseing
to leaner tot de kostelooze verzending van allerhande boeken
en gescbriften en wife van nieuwsbladen en maandwerken,
ter algemeene verspreiding of tot uitreiking aan andere personen, zoodra slechts bet onderwerp van hat boek of bet
geschrift in eenige aanraking komt met de dienstbetrekking
van den afzender of van den geadresseerde, of zelfs maar
eene nuttige strekking heeft .
De toepassing van deze aanbeveling op de verzending der

gedrakte Directoria zou dan alleen to pas komen, wanneer
or exemplaren van dat werk, door tusschenkomst van geestelijken of andere personen, wierden verzonden, met bet does
om verder aan particulieren to worden uitgereikt, of tegen
betaling verkrijgbaar gesteld, vermits hot alsdan billijk zoude
wezen, dat doze er de vracht van betaalden .
Geheel andere is bet echter, wanneer tot de verzending van exemplaren van een gedrukt werk, gelijk bet
onderhavige, door een Kerkvoogd aan zijne onderhoorige
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geestelijken, om aan dezen tot rigtsnoer to dienen, en alzoo bij
uitsluiting voor hen bestemd, wordt overgegaan . In dat gavel
is hat Departement van Financier bet met hat mijne volkomen cans, dat er termen bestaan, om zulks als o dale of
dienst-correspondentie to beschouwen en mitsdien de portvrije
verzending daarvan , met inachtneming der daaromtrent voorgeschreven formaliteiten, toe to later .
Het is den ook daarom, dat Zijne Excellentie de Minister
van Financier, tar voldoening aan hat dezerzijds geuit verlangen, eerstdaags, bij eene algemeene aanschrijving, de
Directeuren der verschillende postkantoren, in den boven
omschreven zin zal inlichten .
Hierdoor zal, near ik vertrouw, bet in uwe missive van
13 December 11 ., no. 561949 aan mijn Departement medegedeeld bezwaar voor bet vervolg worden opgeheven ; terwijl,
door hat inachtnemen der hierboven bedoelde onderseheiding,
verdere moeijelijkheden zullen worden voorgekomen,
6 Februarij 1862 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Appingadam ;
waarbij, order anderen, in een geschil over hat collatieregt, is
beslist
dat de gewone burgerljjke regter voorzeker bevoegd is, om
kerkeljjke maatregelen en besluiten, waarbij inbreuk wordt
gemaakt op iemands burgerlijke regter, buiten effect to stellar,
en das roods nietig to verklaren, omdat daarvoor geene andere
magi is aangewezen en de kerkelijke besturen daardoor borne
opdragt geheel nit hat oog zouden verliezen ;
dat eene unique collatie, zoo als hat eigenschappelijk wooed
reeds aanduidt, in de uitoefening is ondeelbaar, in dien zin,
dat, ale dit refit order verschillende eigenaren gemeensehappelijk wordt bezeten, alien to zamen slechts eene stem kunnen
uitbrengen en zich onderling daaromtrent moeten verstaan ;
dat dus de stemmen van alien zich moeten vereenigen tot edn
21
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geheel, zonder hetwelk de unique collatie geheell van aarrd zoui
verahderen ;
dat' hieruit volgt, dat de eischer, hoewel vaor vier zesden
geregtigd, zonder uitdrukkel jke of stilzwijgende .'adhaesie van
de beide andere aandeelen, niet heeft kunnen uitoefenen hot
refit` pan unique collatie, dat niet bestaat pro parte, maar in zjjn
geheel, dat is door vereeniging van de stemmen van alle belanghebbenden, althans adhaesie ;
dat de eischer, daar zijne merle-geregtigden zich niet met
hem hadden vereenigd, maar integendeel uitdrukkelijk 'geprotcsteerd, .. en er alzoo niet was- uitgebragt eene stem, waartoe
alle de geregtigden uitdrukkelijk of stilzwijgend hadden medegewerkt, nimmer met good gevolg op hot kerkelijk waken der
door hem op den 13 JunJ 1857 uitgebragte benoeming kon
jaa#1dri gen ;
datihet gereedeljjk kan worden toegegeven,, dat,bij gemeenschappelijk bout, hot grooter xegt, tafhank lijk znu , zijn van,
ja, wat moor is, tegengekant zou kunnen worden door hot
mindere ; dat dit echter alleen eon noodwendig gevolg is van
hot gemeenschappeljk bout van jets, dat in de uitoefening
ondeelbaar is ; dat de eischer dit aan zich zelven heeft to wijten en zich daardoor niet kan beklagen tegen derden ;
dat de eischer, bij pleidooi heeft beweerd, dat de kerkeraad,
die hem eischer en zijne medegeregtigden eon termjjn heeft
gesteld, om binnen denzelven eene benoeming to doen, niet
wettig zoude zijn zamengesteld ; dat dit echter jets is geheel
vreemd aan den burgerljjken regter ; dat de eischer zich hierover had moeten wenden tot hoogere kerkeljjke autoriteit ;
dat nit hot bovenstaande volgt, dat de eischer, als slechts
voor vier zesden mode-eigenaar van de unique collatie van N .
en V., zonder medewerking, althans adhaesie, van zijne medeberegtigden, niet wettig heeft benoemd, noch heeft kunnen
benoemen eon predikant, ter vervulling der in die gemeente
bestaande vacature, en dat hjj door de handelingen en maatregelen ; van de gedaagde kerke1 jke besturen in hot belang der
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vacante gemeente, in overeeustennming met de .op ,,dat o, derwerp best nde;; kerkelijke reglen eaten , niet is verbi de 4~o4h
benadeeld in de uitoefening van zjjn gemeenschappel jk rat
an collatie. (Zie Vonnis van den 14 Maart X862 .)
Note. Bij arrest van het geregtshof to Groningen van den
28 April 1863 is het bovenstaande vonnis van den' 6 Febrnarij 1862 bevestigd .
11 Februarij 1862 .
Arrest van den, Iloagen Raad, uidende
$ Genet op bet, als . ;ee~p}g middel . pan ea_ an ic~door den requ at
bij„ memorie voorgesteld en ontwil keld- beweren dat, ( et Qegepast , gewijzigd art. 130 der, politie-verordening voor, , i
lburg is in strijd met de bestaande wetten en in strijd 4net ;let
algemeen belang, en dienvolgens niet verbipdende ;
Ouerwegende, dat het gewijzigd art . 130 derpolitie-vero 4eiiig
voor Middelburg, voor zoover het in deze is toegepast an1 jr
den requb ant beweerd wordt niet verbindend to zijn , inlgttdt
datt geene kinderen onder de zestien jaren op eenige school
of in eenige fabriek zullen worden toegelaten, voor dat, door
schriftelijke verklaring van eenen bevoegden genees- of heelkundige blijkt, dat zij de natuurljke kinderziekte hebben gehad, of welgeslaagde koepok-inenting hebben ondergaan, en
waarvan op de naamlijst der leerlingen of werklieden door den
onderwijzer of fabrikant, bij wien zij ter schole of op bet
werk worden aangenomen, wordt melding gemaakt ;
0,, dat die bepaling alzoo kennelijk behelst eene verordening
in het belang der openbare gezondheid in de gemeente, en
derhalve, ingevolge art . 135 der gemeentewet, behoort tot die
onderwerpen, waaromtrent het waken van verordeningen uitdrukkeljk aan den gemeenteraad is opgedragen ;
0,, dat evenwel die bepaling door den requirant wordt voorgesteld als in strijd : 10. met art. 194 der Grondwet, in verband
met art, 4 der wet op het lager onderwijs van den 13 Augustus
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1857 (Stbi . n°. 103) ; 2°, met de KoninklUke besluiten van den
7 September 1814 (Stbi . n°. 98) en van den 18 April 1818 (Stbl .
n°. 20) tot bevordering van het gebruik der koepok-inenting,
to verband met art. 151 der gemeentewet, en 3°. nog met
bovengemeld art. 135 deter wet zelf ;
0., ad mm ., dat, wel is wear, zoo als bij de memorie wordt
aangevoerd, volgens genoemd artikel der Grondwet, de inrig
frog van het openbaar onderwijs, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen, wordt geregeld door de wet, en het
geven van onderwjjs is vrij, behoudens het toezigt der overheld enz ., bet een en ander door de wet to regelen ; aismede
dat die regeling, wet het lager onderwijs betreft, is gesehied
big voornoemde wet van 1857, die in art. 4 een voorschrift in
bet belang van de gezondheid der schoolkinderen bevat ; terwijl
verder nog bij de memorie wordt beweerd, dat, wear eene
wet regelen moet en geregeld heeft een onderwerp van staatsen algemeen, niet van plaatselijk belang, een gemeenteraad
niet meer bevoegd zoude zijn, dat onderwerp weer to regelen
of daaraan uitbreiding to geven ; dock dat door de onderhavige
verordening geene inbreuk gemaakt wordt, nosh op de inrigting van het openbaar onderwijs, nosh op de vrijheid van het
onderwijs, zoo als dat bij de bedoelde wet is geregeld ; dat
wel in art . 4 dier wet een gezondheidsmaatregel ten behoeve
den schoolkinderen is voorgeschreven, wet de lokalen betreft,
waarin het onderwijs wordt gegeven, mean dat talks het voorschrwen van andere gezondheids-maatregelen door de daartoe
bevoegde magi volstrekt niet uitsluit ;
dat zelfs nit de gesehiedenis dier wet blijkt, dat de wetgever
bepaaldelijk het onderwerp der koepok-inenting in betrekking
tot de scholen heeft willen overlaten aan eene wet op de medische politie, en in ufwachting daarvan, juist met het oog op
art. 135 den gemeentewet, aan plaatselijke verordeningen ; en
dat, bijaldien al mogt kunnen betwijfeld worden, of de onderhavige verordening niet was getreden in hetgeen van algemeen
rijksbelang is, zj den nog, volgens art . 150 den gemeentewet,
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verbindend bljjft, tot dat zjj door den Koning is geschorst of
vernietigd ; terwjjl nit de afkondiging der verordening bljjkt,
dat wel de vernietiging daarvan door Gedeputeerde Staten aan
den Koning is voorgedragen, maar dat door dezen geoordeeld
is daarvoor geene redenen to bestaan ;
0 ., ad 2um ., dat voornoemd Koninkljjk besluit van 1818, zUnde
eene herziening en dus in plaats getreden van dat van 1814,
onderseheiden bepalingen bevat ter bevordering van het meer
algemeen gebruik der koepok-inenting, waaronder geene voorkomt als die der onderhavige verordening ; dat echter deze in
geene tegenspraak, maar allezins bestaanbaar daarmede is, en
dat, indien al in art . 151 der gemeentewet het woord onderwerp
in algemeenen zin moet worden opgevat, en niet in beperkten
zin ten aanzien van elke bijzondere bepaling, zoodat besluit
en verordening konden geaeht worden althans in hetzelfde
onderwerp to voorzien, - dan nog dit artikel ten deze zijne
toepassing zoude missen, als alleen betrekking hebbende op
wetten enz., van later dagteekening dan de verordening in
geschil, gelijk bljjkt zoo nit den daarbjj gebezigden tegenwoordigen tjjd, als nit het aangewezen gevoig, dat de plaatselijke
verordeningen alsdan van regtswege ophouden to gelden, terwjjl, wat vroegere wetten enz . betreft, de regter alleen bij
stellige tegenstrijdigheid met deze de verordening buiten toepassing zoude moeten latent
0 . ad 3um., dat het strjjdige deter verordening met art . 135
der gemeentewet bjj de memorie daarop wordt gegrond, dat
zij tot veering der kinderziekte door koepok-inenting geheel
onvoldoende zoude zijn, en die inenting alsdan algemeen verpligtend moest zjjn gesteld ;
dat echter dit beweren de innerljjke waarde der verordening
betreft, welke, volgens art . 11 Algemeene bepalingen, in geen
geval door den regter mag worden beoordeeld ;
0 . voorts, dat al hetgeen bij de memorie verder is aangevoerd tot betoog van het strjjdige der verordening met het
algemeen belang, ten deze niet kan worden onderzocht, als
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zl tee` h~et oordeel daarover, krachtens de art`t .150' en 1 3 det''
getieentewet, niet- aan de regterl~ke mat, maaf alleen at
den Toning opgedragen ;
(l:`, rddt mitsdien het voorgeetelde middel van cassatie is on'
aannemelijk ;
Ver~erpt enz .
E

Nota : Het gold hier de voorziening in cassatie tegen'een`vonttis -

van de Arrondissements-regtbank to Middelburg, van den
20 November 1861, waarbij de hoofdonderwijzer eener bij
zondere school, in hooget= beroep, met vernietiging van eon
vonms vane het Kantongeregt aldaar, op den 23 September
to voren - gertezen, was schuldig verklaard aan
1' . bet op zijne school toelaten van kinderen onder le zestien '
jaren, vdGr eat hem - door cone schriftelijke verklaringr
van een bevoegden genees- of heelkundige gebleken was,
eat zij de v tuarlijke kinderziekte hadden gehad of
welgeslaagde koepok •i nenting hadden ondergaan ; en
2°. hetf niet melding waken op de naatnlijst der leerlingeti
onder de zestien jaren oud, die' bij hens ter schole'ziju
aangenomen : eat door eene schriftelijke'verklaring''vMt
een bevoegden gohees- of heelkundige is . ge'bleken , . eat
die leerlingen de natunrlijke kinde'rzii'ekte hebben gehktd
of welgeslaagde koepokinenting- hebbett ondergaan :
Hij "is, te' diet zake -iitet toepa`ssrng vafr de artikelen 1 0
ed 1Z1 der v6rbrdenlng-van algemeen pin selijke`p6litiewoor de
g n thte Mid dedburg` vats den 23 Julij 1636', ge jzi dr el
adt-grhld s bij vat rdenhig afgekondigd den 11 Nobettibet i59
X ;
van art, 165 der wet van deli 2t Junij 181 (Staatabdad'"i
b 85) ; ett' v3~ "aft. 250 Sttafvordetiag - veroardeeld tot e8ne
geldbde~e' vaii f3,, ten bate der k s van de gemeente M1&I 1
burg, met
datf" die' geldbs etc, indi'en z niet is
n bin'fiet r twee' man den', tiadat' de ~verodr"deeitae tot
bit tin ia' a Ei naagd ; zat ziJn vervknget dborge hgentf
st of vdn ddb' dfl
en verdet in de! kbst n! vafr bit ged1hg ;

baling ;

f

daaronder die in hooger beroep gevallen, ten behoeve van
den Staat, des noods to verhalen bij Ujfsdwang .

De twee artikelen der plaatselijke verordening, welke in
deze . zaak • zij n toegepast, hebben voor hare uitvaardiging,
bij Gedeputeerde Staten van Zeeland belangrijke bedenkingen
ontmoet.
Dat collie zag daarin strijd met de wet en met bet algemeen belang. tiet stelde uit dien hoofde aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken voor, om de vernietiging diet
artikelen bij den Koning to bewerken .
Ten erode Diet verkeerd to worden begrepen, r zoo schreven
Gedeputeerde Staten,

M

merken wij al aanstonds op, dat wij

Diet willen geacht warden de bevoegdheid van hot,gemeentebestuur to betwisten om, des geraden besehouwende, to bepalen dat op de openbare scholen of andere gemeente•inrigtingen
gems kinderen, die Diet zijn gevaocineerd, noch de natuurlijke kinderziekte hebben gehad, zullen, warden toegelaten,
dear wij integendeel de bevoegdheid van het gemeentebestuur,
om een dergelijkk voorschrifa in de huishoudelijke reglementen
voor die instellingen op to nemen, oak onzerzijds kunnen
toegeven . .

Onze bedenkingi tegen bet gewijzigd artikel is derhalve

daarop gegro rd , dat bet verbod verder gaat en Diet alleen
insgelijks op de bijzondere scholen, meat ze1f8 ook op de
fabrielcen toepasselijk wordt verklaard ; - verder omdat bet in
eene strafverordening; is opgenornen en, bebalve andere gevolgen , bij overtrediag ; de meesters en fabrikanten eene beets
beloopen doet. Dit} een en ander oordeelem wij in strijd en
mat de wet: ; en met ;het algemeen belang.
M

In de eerste plants besehouwen wij het artikel in strijd

,netde wet ; en w} :
a : ; met de ; astt . 1&1 en 189 in ve band met art ., 185 ; der
gcmeentewet ;
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b. met de wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad no . 103),
in verband mete artt. 164 en 194 der Grondwet.
a. met de artt.

161 en 162 in verband met art. 135 der

gemeentewet .
r De bepaling van het door ons bcsproken artikel heeft
kennelijk het bevorderen van de gezondheid der ingezetenen
ten doel . Zooals zij geschreven is zou dus de tegenwoordigheid van kinderen beneden de 16 jaren, die niet zijn gevaccineerd, op scholen en in werkplaatsen voor de gezondheid van anderen nadeelig zijn . Dit nu is bet geval zeker
niet, en is de tegenwoordigheid van hot ongevaccineerde
kind, in zijnen gezonden toestand, voor die met hem in
aanraking komen evenmin to vreezen, als die van het kind
dat deze kunstbewerking heeft ondergaan . Een individu, die
niet is gevaccineerd, staat echter, zal men welligt zeggen,
meer dan een ander bloot om door de kinderziekte to worden
aangetast, en het eigenlijke, ofschoon meer verwijderde doel

der bepaling is dan ook buiteu twijfel, om door bet bevor •

deren der vaccine, bet ontstaan en de verspreiding van evengemelde ziekte in de gemeente to keer to gaan . A,angenomen
nu zUne bevoegdheid, om de koepok-ineuting als een tnaatregel, gevorderd in het belang van de gezondheid tier burgerij, voor to schrijven, hot gemeentebestuur kan dan wel bij
eene strafverordening de verpligting daartoe opleggen, maar
die verpligting behoort to zijn algemeen, de straf op bet
niet nakomen van die verpligting moet zijn overeenkomstig
do wet, en kan alleen worden bedreigd tegen hen, die zich
aan bet verzuim bebben schuldig gemaakt .
M

Wij willen zeggen, acht het gemeentebestuur nuttig,

dat de kinderen ten zijnent worden gevaccineerd, dan

be-

hoort hot daaromtrent to geven voorschrift alle kinderen,
zonder onderscheid to treffen ;

dan moat aan de ouders of

voogden de verpligting worden opgelegd om hunne kinderen
of pupillen, v66r dat zij eenen zekeren leeftijd hebben be-

331
reikt, deze kunstbewerking to doers ondergaan, en dan kunnen, bij verzuim, alleen de ouders of voogden, overeen •
komstig art, 161 der gemeentewet, met straf worden bedreigd,
M

De evengemelde verpligting nu words bij bet gewijzigde

artikel van de verordening van Middelburg niet opgelegd ;
integendeel ; bet last aan de ouders en voogden, was betreft
bet vaccineren hunner kinderen en pupillen, geheele en
volkomene vrijheid, en des al niet to min en ofschoon
daarvoor dus geene verpligting bestaat, vordert men in de
bij het artikel aangewezone gevallen bet bewijs der ondergane inenting ; straft, bij gebreke van das bewijs to kunnen
leveren, de kinderen, welke aan de zaak gansch onschuldig
zijn, door het onthouden van schoolonderwijs en bet benemen van de gelegenheid tot het aanleeren of uitoefenen van
een ambacht, straft eindelijk de onderwijzers en fabriekanten,
in zekeren sin, als medepligtigen aan een verzuim, das
regtens geen verzuim is en waarvoor althans de eigenlijk

schuldigen, de ouders namelijk of voogden, gansch onge •
moeid worden gelaten .
a

Dit alles komt ons voor met de boven aangehaalde ar-

tikelen der gemeentewet in lijnregten strijd to zijn . Art. 135
deter wet verklaart den gemeenteraad wel bevoegd de verordeningen, onder anderen in bet belang der gezondheid
vereischt, to makers,

dock reeds uit bet niet verpligtend

verklaren der vaccine zelve vloeit reeds voort, das de, raad
deze kunstbewerking in bet belang der gezondheid niet als
volstrekt noodig beschouwt, en dus niet bevoegd is dit onderwerp, middelijk of onmiddelijk, bij eene politieverordening
to regelen ;

- voorts last art. 161 dierzelfde wet aan den

raad wel de vrijheid om tegen de overtreding zijner verordeningen geldboete en gevangenisstraf, to zamen of afzonderlijk, to bedreigen, maar noch bij dit, noch bij bet
daarop volgende art, 162, words hem bet minste refit ge •
geven de individuele vrijheid in die mate to beperken, ala
bier words gedaan .
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b, pfet gewijzigd artikel is in strijd met de wet van den
13 Augustus 1857 (&aatsblad n° . 103), in verband met de
artikelen 164 en 194 der Gr=ondwet.
• De wet op hot lager onderwijs van 185.7 last, nevens
de openbare scholen, hot bestaan van bijzondere scholen
toe . Uit de geschiedenis van de wet blijkt, datt de wetgever
mete hot toelaten van laatstgcmelde scholen in de gemoedsetr godsdien"stbezwaren van velen heeft willen to gemoet
komen, en das waar laten was bij art. 164 der Grondwet
words verzekerd, namelijk, das ieder zijne godsdienstige
meeningen net volkomen- vrijheid belijden mug. Nu is het
echter van algemeene bekendheid, das joist in de koepokinenting bij niet weinigen in den lande een gewigtig gemoedsbezwaar gelegen •i s, en het verbod derhalve, om zelfs op de
bijzondere scholen de kinderen niet too to laten die niet zijn
gevaccineerd, is eene miskenning van do vrijheid, die volgens de Grondwet, in taken van Godsdienst behoort gelaten
to warden, en die de wet op bet lager onderwijs wit hebben
geeerbiedigd. Door dit verbod toch worders- do ouders verpligs, ondor anderen, om bf hunne kinderen van schoolonderwijs verstoken to laten, bf `el hunne godsdienstige
over tuiging geweld aan to doers . Maar nosh het eene, nosh
hot andere beeft ' do wetgever gewild, en hij diet daarom de
opiigt1ng toe van bijzondere scholen . ElkO bepaling in eene
plaatselijke verordening derhalve, waarbtj dit doel words verijdeld, is in sttijd met de wet en kan niet blijven bestaan .
• Voortt . moeten wij nog wijzen op art . 194 der Grondwet,
dot made ons gevaelen sehijot te- bovestigen ;! Dat artikel toch
ht t list' geven van lager onderwijs vrij, behoudens-her onderz6ek ns ait4 de bekwaaniheid van den :onderwijzer ; bet legs

deztt y -tent opzigt tot het aannemen van kinderen, derhalve
eon h'oegenaamd geese banden~, en in die vrijheid, hetn bij
dGt~ondwet gelaten t kite 'hi, vonrzeker 'door'geene pleatse .
like
verordening worcien verkort. suss bet stelsel 'van den
gemeenteraad van Middelburg op, en st to het'-aan hem das
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vrj de toelating van kinderen op de bijzondere scholen of
bankelljk to waken van hot vertoon van eon bewijs hunner
v1ccifne, men zou hem bezwaarlijk kunnen verhinderen sen
die toelating morgen eene andere voorwaarde to verbinden,
en db bepaling . der Grondwet op dat punt, hoezeer bij de
wet op bet lager onderwijs gehandhaafd, eizidelijk tot eene
dobde letter to maken~
M'Komt ons het gewijzigd artikel vdor dus in strijd to
wezCn met de wet, niet minder oordeelen wij hetzelve
in strijd to zijn fiat hot algemeen belang .
"In ' den regal zal de vaccine, meenen wij to mogen
stellen, niet worden nagelaten d'an bij kinderen , wier ouders
om daze of gene, near hun inzien, geldige radon, daarin
een overwegend bezwaar vinden . Dergelijke ouders, door
eene verbodsbepaling als in bet besproken artikel, van hunne
dwaling, ndien man bet zoo noemen wil, terug to brengen,
is niet waarschijnlijk . Hot gevolg van de bepaling zal doze
zijn, dat de kinderen van zoodanige ouders van schoolonderwij~s verstoken blUven, en tevens in hot aanleeren van eon
ambaeht of beroep, op den daarvoor meest geschikten tUd
worden belemmerd, op bet gevaar of om eindelijk een ballast
to°worden van de maatschappij . Dat nn cone bepaling, walks
id den natuurlijken loop van taken tot eene dergelijke'uitkomst ken leiden, in strijd is to achten met hot algemeen
belang, zal wel goon nader betoog vereischen .
Wij gelooven' daat:om to ningen herhalen, wet wij hierboven fhebben gesteld, dat dit artikel van de verordening van
Middetburg in strijd is en met da wet en met bet algemeen belang,
weshalve bet, oozes inziiens, behoort to worden vernietigd .
a Ok nog andere' bedenkingen, dock van moor ondergeschikten aard, bestaan bij ons op hetzelve: Zoo verbiedt hat
de toelating van k'inderen~ beneden de zest en jaren zonder
overgelegd bewijs van de natuurlijke kinderziek'te to h`ebben
gehad, of`welgeelahgde koepokinenting to h'eb'ben oridergaan,
i deirit e' (i brij7c. Daarg tuteti' nn' bet onhoudb re ; ddt men
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de overlegging vordert van bet bewijs van de koepok-inenting
to hebben ondergaan, ofsehoon die koepok-inenting zeker
nergens als verpligtend is voorgeschreven, is de uitdrukking

fabrijk

zeer onbestemd en rekbaar, en hot artikel, door

geene nadere omschrijving to geven van hetgeen bier door
cone fabrijk is to verstaan, last de ingezetenen dus op dit
punt geheel ib bet onzekere . Verder zegt bet artikel, dat
van bet dear bedoelde bewijs melding zal moeten worden
gemaakt op de naamlijst der leerlingen of werklieden, en
veronderstolt derhalve de verpligting tot hot houden van eene
soortgelijke lijst, eene verpligting intusschen die wij niet moeten
dat in hot algemeen voor onderwijzers en fabriekanten bestaat .
Eindelijk, en hiermede besluiten wij onze opmerkingen, hot
artikel vordert eene verklaring van eenen bevoegden geneesof heelkundige, zonder echter in hot geval to voorzien dat
de genees- of heelkundige, door wien hot bewijs zou kunnen
worden geleverd, de afgifte daarvan weigert, en vordert dat
bovendien, geheel in afwijking on in strijd met hot Koninklijk
besluit

van

den 29 Februarij

1848 (Staatsblad no. 6), hetwelk

bepaalt dat de bewUzen van ondergane vaccinatie zullen
worden afgegeven door de gemeentobesturen, als waarbij doorde
genees- of heelmeesters de registers van de door hen bewerkstelligde koepok-inenting jaarlijks moeten worden over .
gebragt, p
1)e Minister van Binnenlandsche Zaken antwoordde op al
doze bedenkingen, dat hot ook hem wenschelijk zou zijn
voorgekomen, indien do read hot verbod alleen voor de

openbare

scholen en fabrijken had geschrevon . Of bet echter

met de wet of hot algemeen belang strijdig is to achten, dat

hij in hot algemeen en dus ook voor de

bijzondere scholen geontkennend to

geven heeft, doze vraag meende de Minister
moeten beantwoorden .

Doze mooning rustto op de volgende gronden
N

Volgens art, 135 der gemeentewet is do read bevoegd, in
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het belang der openbare gezondheid verordeningen vast to
stellen, en hiertoe behooren ongetwijfeld de voorschriften tot
bevord,ering der koepok .inenting en tot veering der nadeelen,
die hot veronachtzamen van dit middel voor den openbaren
gezondheidstoestand kan hebben . Onder die voorschriften flu
is zeker de door den raad van Middelburg gemaakte be-

paling to rangschikken . Aan de cone zijde toch zullen hierdoor de ouders gedrongen worden hunne kinderen to does
vaccineren, en aan de andere zijde zal door de verwijdering van die kinderen, welke het meest bloot staan aan
besmetting, de verspreiding der ziekte worden tegengegaan ."
Bovendien merkte de Minister ten aanzien van bet eerste
gedeelte der voorgaande beschouwingen nog op, dat de
onderwijzers en fabriekanten niet strafbaar gesteld worden
voor het verzuim der vaccine, waaraan zij, gelijk van zelf
spreekt, onschuldig zijn, maar voor hot opnemen van ongevaccineerdo kinderen, das voor eene door hen verrigte dead .
Ook met de wet van den

13 Augustus 1857 (Staatsblad

no . 103), in verband met de artikelen 164 en 194 der Grondwet, acht de Minister de bepaling niet in strijd . Hot is
wear, dat die wet de byzondere scholen toelaat , ook ten einde
to gemoet to komen aan hen, die godsdienstigo bezwaren
hebben tegen de openbare gemengde scholen, maar tevens
blijkt uit hetgeen bij de behandeling der wet op bet lager
onderwijs,

van

de

zijde der Regering en der Tweeds

Lamer gezegd is over do aangelegenheid der kinderziekte,
dat noch de regering, noch de meerderheid der tamer eon
verbod tegen de opneming van ongevaccineerde kinderen in
de scholen strijdig geacht heeft met de Grondwet, en dat
bet, bij het niet opnemen van zoodanig verbod in de wet
zelve, de bedoeling was dit aan plaatselijke verordeningen
over to laten .
Do bedenking nit hot algemeen belang ontleend, ken,
moendo do Minister, evenmin golden . Indien hot door den
raad gostelde verbod ten govolge had, dat sommige kinderen

van

f

onderwijs warden verstoken, zou dit zeker wel :ae be-

treuren zijn, doch

bet ken,

near

bet oordeel

van

den

Minister, den gemeenteraad niet verhinderen . gebruik to waken van eene bevoegdheid, die hem uitdrukkelijk is toegekend. Men zou rich daartoe op eene stellige wetsbepaling
moeten kunnen beroepen, en daze ontbreekt bier . Of hat
verbod die nadeolige gevolgen zal hebben , welke Gedeputee rde
Staten, daarvan vreezen, was -door den Minister uog aiet zoo
stellig beuestigend beantwoord . Indian daarbij iets nieaws
ward ingevoerd, zou die vrees welligt niet ongegrond zijn .

Zealand beProvanciaal bled, no. 120, van

Maar bet geidt een verbod, dat reeds jaren in
staan heeft, dear blijkens bet

1828, aile onderwijzers en onderwijzeressen aann de belofte

moeten worden onderworpen, game kinderen op jhunne
sehoien to ontvangen, die niet voorzien zijn wen hat' bewijs
dat zij de koepok-inenting andergaan of de natuurlijke,kinderziekte gehad hebben .
Op grond van dit alles kon de Minister goon ge .rolg geven
aan hat voorstel, om de vernietiging van art. 130 der algemeene politie-verordening van
voor to dragon .

Middelburg aan den Ironing

Gedeputoerde Staten van Zealand warm nog niet overtuigd .
Zij beschouwen de zaak van to veal gewigt om zoo wear
op eons to worden afgedaan, en de redenen, die voor de
vernietiging pleiten, schenen hun to krachtig toe . Zij antwoordden aan den Minister hot volgende
Wij hebben, den inhoud van Uwer Excellencies missive
met aanclacht overwogen , doch zijn hierdoor in onze zienswijze omtrent de vastgestelde bepaling niet veranderd .
"Reeds bij ons vorig schrijven geven wij to kennen de
bevoegdheid der gemeentebesturen, om de koepok-inenting,
in bet belang der openbare gezondheid, verpligtend to verklaren, in hat midden to when laten, doch aannemende die
bevoegdheid, blijven wij van oordeel, dat de gemeenteraad
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wet ken bepalen, dat ells kinderen zonder onderscheid, voor

plat , zij eenen . zekeren leeftijd hebben bereikt, deze : kunstbewerking zullen hebben to ondergaan, en bij verzuim hiervan
de ouders of voogden met straf: bedreigen ; maar dat hij,
zonder deze verpligting op to leggen, om lange-eenenzijweg
een. : zeker doel to bereiken, niet noodeloos, de ingezetenen in
hunne

vrijheid van bandelen beperken . wag, Volgens

de

verordening zal men geenszins gehouden wezen om zijne
kinderen to laten inenten, maar vordertt men desniettemin
van derden, onder bedreiging van straf, dat zij daze niet
op hunne scholen of fabrijken zullen toelaten, zonder dat er
alvorens van hunne meriting blijkt, en verlangt men bij
gevol;; het bewijs van het verrigt -zijn eerier handeling,
die nergcns is voorgeschreven, 1)it nu komt ons voor eerie
ongerijmdheid to sun, terwijl wij bet niet P minderzonderling
noemen , dat, -zoo het den read ow het weren der kinderen
to doen is, joist poor hen, welke zich welligt door bet veronachtzamen der voorbehoedmiddelen daze ziekte hebben op
den hale gehaald, de hinderpalen t warden weggenomen, die,
om hear ~egen to . gaan, aan anderen warden in, den weg
gelegd ; - ja, dat de verordening, zoo ale zij luidt, even
zoowel de kinderziekte bij kinderen onder de 16 jaren ale
hunne

meriting

schijnt to willen

bevorderd

hebben.

Wij beschouwen derhalve de bepaling, waarover wij hier
handelen, niet ale een maatregel in het belang der openbare
gezondheid, in welk geval zeker niet silicon kinderen beneden
de zestien jaren, maar b. v. ells ongevaccineerde personen,
van welken leeftijd oak, uit scholen en fabrijken zouden
moeten geweerd warden, maar een voorschrift vol willekeur
en tot niets leidende . Bovendien begrijpen wij niet, wet

reeds bij ons vroeger schrijven is opgemerkt, hoe de genees •
heeren, die zich gedragen aan hot Koninklijk besluit van
den 29 Febrnarij 1848 (Staatsblad n° . 6), de verklaring
zullen kunnen afgeven, waarvan bij hot gewijzigd artikel
gesproken wordt .
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Op

al daze

gronden, en voorts op die, walks hierboven

zijn vermeld, bleven Gedeputeerdo Staten van oordeel, dat
de verordening, waarvan hier de reden is, strijdt zoowel
met de wet als met hat algemeen belang. Met hat oog op
art. 147 en art. 161 der provincials wet, meenden zij,

zonder aan eed en pligt to kort to doen, niet to mogen be •
rusten in das Ministers beschouwingen, zoolang de daartoe
bevoegde magi, de Koning, daaromtrent niet zoude hebben
beslist . Zone Ezcellentie ward dus eerbiedig verzocht de gemaakte bezwaron onder hat oog van Zijne Majesteit to brengen .
Hot antwoord van den Minister, gedagteekend 3 December 1859, bevatte hat volgende
p Het is wear, dat hat verbod slechts indirect tot hat beoogdo doel, hot meer algemeen aanwenden der koepokinenting, leiden zal ; maar to ontkennen is hat niet, dat hot
dat doe! zal bevorderen, en alzoo, ingevolge art . 135 der
gemeentewet, als verordening in hat belang der openbare
gezondheid, door den gemeenteraad bevoegdelijk ward vastgesteld . Dat do bepaling voor die kinderen, walks de kinderziekte gehad hebben, goon bewijs dat zij de koepok-inenting
ondergingen gevorderd wil hebben, ligt blijkbaar in den aard
der zaak, dear de koepok .inenting voor die kinderen overtollig zou zijn . Uit doze bepaling of to leiden, dat zij ook
de kinderziekte bevorderd zou willen hebben, is mij zonderhug toegeschenen .
w

Ook de zwarigheid, uit hat Koninklijk besluit van 29 Fe-

bruarij 1848 (Staatsblad no. 6), ontleend, is mij van weinig

gowigt voorgekomen . Zoo do geneesheeren, zich near bet
besluit gedragende, hunne registers bij hot gemeentebestuur
hebben overgebragt, en die registers noodig mogten hebben,
om hunne verklaringen alto geven, den zal hot gemeentebestuur hun de image dier registers moeten vrijlaten .
Overeenkomstig uw verlangen hob ik de zaak aan do
beslissing van, den Koning onderworpen, en daarbij ook
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bovenstaande bescbuuwingen aan Hoogstdenzelven doen kennen. Zijne Majesteit heeft, na den Baad van State to hebben
gehoord, mij bij kabinetsschrijven van 30 November IL,

n°. 77, gemagtigd ears uwe vergadering kennis to geven,
dat lloogstdezelve geese termen voor vernietiging der beklaagde bepaling . gevonden heeft . 1k heb de eer U die
kennisgeving bij deze to doen toekomen .

12 February 1862, Slaatsblad n° . 22 .
Besluit, waarbij de statutes der vereeniging ,, Katwijhsche
„vereeniging tot ondersteuning van behoeftige visschers," worden
goedgekeurd, en deze vereeniging rnitsdien ale regtspersoon
wordt erkend .

Note. De vereeniging stelt zich ten doe! ondersteuning to verleenen aan bejaarde of gebrekkige visschers en hunne nagelaten betrekkingen .
Leden der vereeniging zullen kunnen zijn eigenaars of
reeders van visschers bomschepen, to huffs behoorende to
Katwijk aan Zee.
Er an! eon zeker door de vereeniging to bepalen deel der

onzuivere opbrengst van de visscherij, uitgeoefend met de
vaartuigen, die aan de laden of door de burs vertegenwoordigde reederijen toebebooren, binnen ease maand na beeindiging van elke visscherij, door de laden in de kas der
vereeniging worden gestort . Uit deze bijdragen en daaraan
toe to voegen giften, zal ears funds worden daargesteld,
waarvan de renters en zoo noodig bet kapitaal zullen strekken tot bet verleenen der hulp en ondersteuning, welke zich
de vereeniging ten doe! stelt.

De overige bepalingen der statutes betreffen bet bestaur,

de verantwoording, de vergaderingen en den dour der tereentgrng.
22
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21 Februarij 1862 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Tie!, waarbjj,
onder anderen, is aangenomen
dat eene diaconie, zoo als die in het synodaal reglement voor
de diaconien der Nederlandsehe Hervormde Kerk, uitgevaardigd den 20 Mei 1857, is omschreven, is eene kerkeljjke instelling tot verzorging der armen bestemd, om, onderkerkelijk
bestuur en toezigt, de armen der gemeente met hulp en ondersteuning to gemoet to komen ; terwijl de kerkeljke verzorging
der armen wordt uitgeoefend door diakenen, met medewerking en
goedkeuring van den kerkeraad, en zij beheeren de inkomsten
der diaconie en zorgen voor hare bezittingen en eigendommen,
en even zoo als, volgens het vroeger algemeen reglement op
de zamenstelling van kerkeraden bij de Hervormde gemeenten
in het Koningrijk der Nederlanden, goedgekeurd bj Koninklijk
besluit van 16 November 1825, aan de diakenen de zorg voor
de ondersteuning van de behoeftige leden der gemeente, en in
het algemeen de behartiging van hetgeen tot uitbreiding of
bevordering kan strekken van de fondsen en middelen tot
onderhoud der behoeftigen, was toevertrouwd ; dat dus, zoowel
volgens oudere als nieuwere reglementen, speciaal aan de
diaconien was opgedragen de ondersteuning der behoeftigen,
die tot de kerkelijke gemeente in derzelver ressort behoorden,
en zij dus de kerkeljke gemeente in deze aan hen speeiaal
opgedragen werkkring, geacht kunnen worden to vertegenwoordigen, zoo us dan ook bovengemeld synodaal reglement, uitgevaardigd den 20 Mei 1857, in art. 30 spreekt van regtsgedingen, de diaconie betreffende ;
dat de in deze ingestelde actie betreft restitutie aan behoef
tigen, welke mar bet beweren der eischende gemeente armlastig waen bj de Hervormde gemeente to B
en tot grondslag
daarvan dan ook is gesteld voormelde acte van indemniteit,
waarbjj de kerkeraad der Gereformeerde gemeente to B
de
huisvrouw van B . K, en derzelver zes minderjarige kinderen
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verklaart uit hare diaconie-middelen alimentatie to zullen bezorgen, uit al hetwelk volgt, dat dit voorgestelde middel van
niet-ontvankelijkheid, dat in het wezen der zaak dan ook geen
grond heeft, behoort to worden verworpen ;
dat, wat de zaak ten principals betreft, door de eischeresse
wordt beweerd, dat deze vordering berust en op de wet en op
eene contractuele verpligting ; dat door de gedaagde diaconie
wordt voorop gesteld tot bestrijding der actie, dat gemelde
weduwe K, met hare dochter C . zich in het jaar 1836 van de
Hervormde Kerk heeft afgescheiden ; dat dit felt nu wel door
eischeresse bij conelusie is ontkend ; dat echter bli Koninklijk
besluit dd. 26 Januarij 1850, n°. 64, door de eischeresse overgelegd, als sen vaststaand felt is aangenomen en dus bewezen,
dat deze weduwe B . K ., in 1836, zich to L . van het Hervormd
kerkgenootschap heeft afgescheiden en tot de Christelijk afgescheiden gemeente is overgegaan, zoo als dan ook bij eene door
gedaagde overgelegde missive, waarvan de echtheid door eischeresse niet is betwixt, van wege het kerkbestuur to L . door
sen predikant onderteekend en gerigt aan den kerkeraad der
Hervormde gemeente to B. ... dd . 6 Junij 1836, behoorlijk geregistreerd, wordt kennis gegeven, dat gemelde J . C. H.,
weduwe K ., sedert zondag 11. met Karen zoon en dochter C. K .
bij haar inwonende, zich schrifteljk heeft verklaard of to scheiden
van het bestaande Hervormd kerkgenootschap ; dat het ten process dan oak vaststaat en door de gedaagde is erkend, dat
gemelde weduwe K . met hare kinderen door de gedaagde diaconie, tot die afscheiding is bedeeld geworden en dit regtsgeding
aan die afscheiding dan ook alleen deszelfs oorsprong schijnt
verschuldigd to zijn, weshalve deze afscheiding en overgang
tot de Christeljk afgescheiden gemeente als sen ten process
vaststaand en bewezen felt most worden aangemerkt ;
dat nit het bepaalde bij Koninkljjk besluit dd . 5 July 1836
(Slaatsblad n°. 42), in verband beschouwd met het Koninklijk
besluit dd . 9 Januarij 1841 (Staatsblad n° . 2), voortvloeit, lat
degene die zich afscheiden van het gevestigd Hervormd kerk-
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genootsehap, en zich bepaald aanaluiten aan eene Christelijk
afgescheiden gemeente, daarbij hunne regten als leden van bet
Hervormd kerkgenootschap, ook wat betreft bedeeling aan
behoeftigen , verliezen, en daarop geene aanspraak meer kunnen
makers ; dat dun naar den aard der bedeelingen door de diakenen
van de Hervormde Kerk, ondernteuning aan huisgenooten den
geloofs na die afscheiding van het Hervormd k .erkgenootsehap,
in deze geene sprake meer kan z jn van verpligting tot restitutie
van verleenden onderstand, nit krachte der wet ;
dat derhalve nog de vraag overbl jft, of de gedaagde diaconie
ook nit kracht eener overeenkomst in deze tot voldoening van
bet door de eischeresse gevorderde kan gehouden zijn ; dat door
de eischeresse wordt beweerd, dat die verpligting zou berusten
op eene ante van indemniteit, afgegeven door den kerkeraad
der Hervormde gemeente to B
waarbij deze J. C . H., huisvrouw van B. K, en derzelver zes kinderen in het gemeen en
elk derzelve in 't bjjzonder indemneert, dat, wanner dezelve
of een van alien tot armoede ooit mogten komen, zij nit hare
diaconiemiddelen alimentatie zal bezorgen neffens hare eigene
armen aldaar, en op een, naar aanleiding van een door de
gemeente Woerden gedaan verzoek, genomen Koninki jk besluit
dd. 26 Januarij 1850, waarbij de honing met het oog op voormelde ante van indemniteit, en ams feit aannemende de afscheiding van de weduwe K, van het Hervormd kerkgenootschap
en overgang tot de Christeljjk afgescheiden gemeente, heeft
verklaard dat B. . ., is bet domicilie van onderstand van gemelde
weduwe en van hare dochter C ., terwj l de eischeresse tot
saving van hare vordering tegen de gedaagde diaconie zich
verder beroept op een besluit van Gedeputeerde Staten van
Oelderland, dd. 28 September 1854, waarbij deze op eene missive
van burgemeester en wethouders van W . (in Zuidholland)
danrbjj verzoekende to beslissen, win to B . . ., verpligt is tot
vergoediug van de kosten van verpleging van J . C. H ., weduwe
K, en hare dochter C., daarbjj overwegende, dat bij Koninkl jjk
bealuit van 6 Januarj 1850, n°. 64, wells verklaa2rd, dat B....
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is het domicilie van onderstand van gemelde weduwe en hare
dochter C., dock niet is beslist, bij welk bestuur of b j welke
inrigting to B.... z j in den algemeenen onderstand 'inn deel+gin,
en gezien art. 36 tier wet van 28 Jun j 1854 (Staata iud a°.100)
en art. 12 tier wet van 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) ,
is verklaard, dat gemelde weduwe en hare dochter C . bj de
Hervormde gemeente to B . . . . in den algemeenen onderstand
deelen kan ;
dat bij art . 14, tweede gedeelte, tier wet van 28 November
1818 (Si&rlsblad n° . 40) was bepaald, dat de zwarigheden,
welke nit de bestaande acten van indemniteit enz . mogten ontstaan, sullen afgedaan worden in manieren als bepaald is bij
art. 11 ; dat bj art. 11 was bepaald dat verschillen over
understands-domicilie van een behoeftigen tusschen twee gemeenten de piano door het collegie van Gedeputeerde Staten
sullen worden beslist, indien de gemeenten tot dezelfde pro}
vincie behooren, en door den Koning, indien dezelve in meer
dan eene provincie gelegen zUn, en volgens art . 12 op dezeifde
wijze de verschillen van denzelfden aard sullen worden afgedaan,
welke tusschen onderscheidene diaeonien of andere soortgelijke
instellingen mogten ontstaan, gelijk merle die verschillen, welke
tusschen die instellingen en gemeente-besturen mogten rijzen ;
dat, naar aanleiding deter bepalingen, dan ook volgens gomeld Koninklijk besluit, dd . 26 Januarij 1850, vaststaat, dat
B.. ., is het domicilie van onderstand van gemelde weduwe K .

en hare dochter C ., dock niet is bepaald, welk bestuur of welke
instelling to B . .., tot restitutie gehouden was ; dat flu door Ge•
deputeerde Staten van Gelderland bij beslnit van 28 September
1854 is bepaald, dat gemelde weduwe en hare dochter bj d
Hervormde gemeente to B. ., . in den algemeenen onderstand
deelen kan ., dock deze beschikking niet als in regten bindende,
knit warden aangenomen ;
dat toch . Gedepu teerde Staten volgens voormelde wetsbepalingers. alleen beslissen derge1 jke gesehillen tusschen gemeenteof andere instellingen in dezelfde provincie ; dat bier is genemen
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eene beslissing op een verzoek van het bestuur der gemeente
W., dus tot eene andere provincie behoorende, hetwelk versehil scheen to hebben met de eene of andere instelling of
en zoodanige beslissing over een gesehil tusbestuur to B
schen W . . . . en B
niet behoorde tot de bevoegdheid van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, maar aan de beslissing
des Konings was overgelaten, weshalve dit besluit van Gedeputeerde Staten, als niet op de wet gegrond, en daadwerkelijk
dan ook bevattende eene ampliatie van voormeld Koninklijk
besluit, niet aan gedaagde kan worden tegengeworpen en aan
gedaagde geene verpligting kan opleggen ;
dat wel bij voormeld besluit des Konings, hetgeen alleen in
deze kan in aanmerking komen, is bepaald, dat B . . ., is het
domicilie van onderstand van gemelde weduwe K . en hare dochter
C ., dock niet bepaald is uitgemaakt, dat de diaconie der Hervormde
gemeente is de instelling bij welke zij in den onderstand
deelen kan ; dat bij dit besluit is aangenomen, dat deze weduwe
zich van het Hervormd kerkgenootschap heeft afgescheiden ;
dat de uitdrukking „B. . . . " voorzeker op zich zelve niet aanduidt de Hervormde gemeente to B
en Gedeputeerde Staten
van Zuidholland, blijkens extract uit het verbaal van het behandelde op Dingsdag den 5 Februarij 1850 hebben goedgevonden voormeld Koninklijk besluit tot uitvoering ingezonden,
bij hetwelk wordt verklaard, dat de gemeente B. . . . is het
domicilie van onderstand van de weduwe B . K, en hare minderjarige dochter C ., aan burgemeester en wethouders van W .
op to zenden ; terwijl hierbij nog opmerking verdient, dat de
Koning bij besluit van 17 November 1837 heeft verstaan, dat
bff verschil over eene acte van indemniteit, aan iemand afgegegeven door eene Hervormde diaconie op eene bepaalde plants,
de overgang van dies persoon tot de Roomsch Katholijke gemeente, het onderstands domicilie, door de gemelde acte verkregen, niet heeft kunnen verkorten, maar tengevolge heeft,
dat een antler armbestuur ter plaatse van dat domicilie tot ondersteuning is verpligt ;
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dat, terwijl de eischer zijne vordering moet bewjjzen, de
eisehende gemeente in deze het bewijs niet heeft geleverd, dat
de gedaagde was de instelling, welke uit kracht der acte van
indemniteit tot restitutie gehouden was en de zwarigheden
daarover gerezen to beslissen, aan den Koning behoort, indien
de gemeente of instelling, tussehen welke verschil, tot versehillende provincien behooren en dus nit kracht eener overeenkomst tot restitutie zou zijn gehouden ;
dat, terwijl de eischeresse alzoo hare vordering tegen de
gedaagde niet heeft bewezen, aan hear de actie als niet in
regten bewezen moet worden ontzegd . (Zie Arrest 28 November 1862 .)
Nota. Bij voormeld arrest heeft de ilooge Raad beslist dat tot
de ongehoudenheid van een diaconie armbestuur tot teruggave van verleenden onderstand, alleen wordt gevorderd het
bewijs der uittreding nit het kerkgenootschap van den ondersteande, geenszins dat zijner toetreding tot eenig ander
kerkgenootschap .
1)e bij de net van 28 November 1818 (Staatsblad no. 40)
bepaalde exceptionele regtsmagt ten aanzien der acten van
indemniteit, is onder vigueur der wet van 28 Junij 1854
(Staatsblad'n° . 100) niet blijven bestaan, en bijgevolg de
burgerlijke regter de eenige bevoegde magi om to onderzoeken en to beslissen, of nit zoodanige acre al den niet de
verpligting tot teruggave van verstrekten onderstand volgt .

Dear de regtbank to Tiel de verpligting, nit de acts van

indemniteit voortvloeijende, niet had onderzocht en beoordeeld, zoo is bet bovenstaande vonnis van den 21 Februarij
1862 door den Hooge Raad vernietigd, alleen voor zooveet
de beweerde verpligting betreft en de zaak in zooverre near
voornoemde regtbank ter bebandeling en beslissing verwezen .
22 Februarjj 1862,

Staatsblad n°. 25.

Besluit, waarbjj de statuten der vereeniging tot verbreiding
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's Gravenhage,

der waarheid, to

worden goedgekeurd en deze

vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
1Vota .

Het hoofdoel deter vereeniging is, door middel van

Christehjke lektuur en het houden van Zondagsscholen, tot het
zielenheil ~ .n den naaste suede to werken, en we! uit het
beginsel van lielde tot God en Christus en de liefde tot den
naaste.
Een ieder, die zich met bovenstaand doe! vereenigt, wordt

tot deelneming en tot lidmaatschap uitgenoodigd .
De contributie is

twee cents

per week .

Giften worden in dank aangenomen .
De bibliotheek zal bestaan uit zoodanige werken, welke
geacht molten worden de kennis van hetgeen noodig is tot
zaligheid, en de eer van omen grooten God en Zaligmaker
to bevorderen .
Daartoe worden in dezelve opgenomen zoodanige werken ,
welke de strekking hebben om Gods woord op to helderen
en to verklaren, en een levend Christendom to bevorderen ;
voorts werken over de kerkelijke, vaderlandsche en algemeene geschiedenissen, aardrijkskunde en natuurlijke historie .

Er

zullen, zooveel mogelijk, Zondagsscholen opgerigt en

de kosten daaruit voortvloeijende nit de kas der vereeniging
gedekt worden.
Het onderwijs zal bepaald zijn tot de Bijbelsche geschiedenis en de daaruit voortvloeijende leeringen en vermaningen .
De overige bepalingen der statuten betreffen het bestuur,
het beheer, de inrigting en andere bijzonderheden .
25 Februarjj 1862, n° . 161.
Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende
Onlangs is mij de vraag onderworpen, of verplaatsing van
hulponderwjzers bij openbare scholen snag geschieden, zonder
overleg met den hoofdonderwijzer en den districts-schoolopziener . Daarb j werd opgemerkt, dat b}j de voordragt tot be-
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noeming van eon hulponderwyzer, de Wet (art . 22) zoodanig
overleg vordert ; dot het hooren en raadplegen van den hoofdonderwijzer ten doel heeft, dot de man die de verantwoordelijke
persoon is in de school, ook stem hebbe, indien hot de benoeming geldt van dengeen, die hem bijstaat, met wien hij
werken moet ; dot, indien dit zoo is, de verplaatsing zonder
zulk overleg dit beginsel zou omverwerpen en den hoofdonderwijzer cone hulp tegen zjjn zin kon worden opgedrongen,
zonder dot hij ten minste nog gelegenheid had zijne bezwaren
kenbaar to waken ; dot ook het verpligte overleg voor het
onderhouden van den band van betameljjke ondergeschiktheid,
die tussehen den hulp- en hoofdonderwijzer moet bestaan, niet
antlers don nuttig kon wezen . Ten slotte werd de vraag gedaan,
welk hoofdonderwjjzer, zoo het verpligt overleg noodig word
geoordeeld, zou behooren to worden geraadpleegd, indien eene
benoeming van hulponderwijzer plants had voor eene snort van
schofen .
MUn antwoord was dot naar mij voorkwam, Been verplaatsing
van hulponderwijzer wag gesehieden, zonder overleg met den
hoofdonderwijzer en den districts-sehoolopziener ; dot men den
hoofdonderwijzer moest raadplegen, wien men cen bepaalden
hulponderwijzer wenschte toe to voegen, en eene algemeene
raadpleging van al de hoofdonderwijzers eener snort van scholen
man het doel der Wet niet zou beantwoorden .

Van het bovenstaande verzoek ik U mededeeling to doom
aan de gemeente-besturen en toe to zien, dot bij verplaatsing
van hulponderwjjzers dienovereenkomstig worde gehandeld .
(Zie Missive 25 Jun j 1861, n° . 147.)
26 Februarij 1862 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Utrecht, luidende
Gehoord de conclusie van den appellant, daartoe strekkende,
dot bij vonnis dezer Regtbank, regt doende in hooger beroep,
meet tenietdoening van hot appel en het na to melden vonnis
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van den kantonregter in het tweeds kanton van het eerste arrondissement der provineie Utrecht van den 21 Junij 1861, aisnog
aan den appellant, vroeger eischer, zullen worden toegewezen
de eisch en de conclusie, ter eerster instantie tegen den gedaagde,
flu geintimeerde, gedaan en genomen, met veroordeeling van
den geintimeerde in de kosten der beide instantien ;
Gehoord de conclusie van den geint ., daartoe strekkende,
dat het deter Regtbank moge behagen, to vernietigen het appel
en to bevestigen het vonnis, waartegen hetzelve is gerigt, met
veroordeeling des appellants, in zijne qualiteit, in de kosten
van beide instantien ;
Gehoord de wederzjjds gehouden pleidoojjen ;
Gehoord de mondelinge conclusie van den officier van Justitie,
sti'ekkende tot bevestiging van het vonnis, waarvan is geappelleerd ;

Gezien de expeditie van het vonnis, op den 21 Junk 1861
door den kantonregter to IJsselstein tussthen partijen gewezen
en behoorljjk geregistreerd, benevens de daarbjj aangehaalde
stukken ;
Overwegende ten aanzien der daadzaken
dat het gemeentebestuur van Amsterdam, vertegenwoordigd
door deszelfs burgemeester als eischer, het gemeentebestuur
van IJsselstein, bjj exploit van den 13 Mei 1861, heeft doers
dagvaarden voor het kantongeregt to IJsselstein, ten einde zich
to hooren veroordeelen om tegen behoorljjke kwjjting aan den
eischer to betalen de som van f 187.10, ter voldoening van
verplegingskosten, aangewend ten behoeve van J . van der
Boom, M . W . Kok, C. Ransdorp, H . Heiman, W. Tetenburg, J. van Schaik en G . A . Schuurman, alien armlastigen,
domicilie van onderstand hebbende to IJsselstein, en zulks
met de renters volgens de wet sedert den datum der dagvaarding en de kosten van het regtsgeding ;
dat namens het gedaagde bestuur die eisch is bestreden ,
hoofdzakeljjk op grond, dat er voor de gemeente IJsselstein
geene verpligting zoude bestaan om die gelden to restitueren,
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naardien volgens de wetteljjke verordeningen niet de burgerljjke
gemeente, maar de kerkelgke armbesturen, waaronder de verpleegden ressorteren, met hun onderhoud belast zijn ;
dat de kantonregter, bij het hierboven aangehaald vonnis,
dd. 21 Junij 1861, hoezeer aannemende, dat van de noodzakelijkheid der aangewende verplegingskosten voldoende nit de
omstandigheden zelve was gebleken, echter den eisch heeft
ontzegd, op grand, dat, bljkens eene resolutie der staten
'slands van Utrecht van 5 September 1777, de instellingen, op
welke, krachtens art, 13 der wet van 28 November 1818, refit
van verhaal wordt verleend, gems andere warm dan de verschillende kerkelijke armbesturen, op welke bij wettelijke
verordening de verpligting was gelegd om in het onderhoud
der armen to voorzien, zjjnde in case de Hervormde diaconie
en het Roomsch-Katholijk armbestuur to IJsselstein ;
dat de eischer, zich met deze beslissing bezwaard achtende,
daarvan in hooger beroep is gekomen bij deze Regtbank, bl kens boven aangehaald exploit, en, hoofdzakelijk op de gronden,
in eersten aanleg aangevoerd, alsmede op grand, dat de in
het vonnis a quo aangehaalde resolutie der staten 'slands van
Utrecht ten deze alle toepasseljjkheid mists, vermits dezelve,
zoo die nog van kracht kon zijn, alleen in de provincie Utrecht
verbindend was, - heeft geconcludeerd, dat, met vernietiging
van het vonnis a quo, alsnog aan den appellant zullen worden toegewezen de eisch en conclusi in, ter eerste instantie tegen den
gedaagde gedaan en genomen, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten van beide instantien ; waartegen aan zjjde van
den geIntimeerde, hoofdzakelijk op de gronden, in eer~ten aanleg
aangevoerd, en op de motieven, bij het vonnis a quo aangenomen,
is geconcludeerd tot vernietiging van het appel en tot bevestiging van het vonnis, waartegen hetzelve is gerigt, met veroordeeling van den appellant in de kosten van beide instantien ;
0. ten aanzien van het refit
dat, volgens de beweringen van partjjen, geljjk dan ook to
refit in bet vonnis a quo is aangenomen, de onderstand, waar-
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van de terugvordering geeischt wordt, is verleend onder de working der armenwet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) ;
0 ., dat, ofschoon die wet, blijkens haar opschrift en inhoud,
voornamelUk bepalingen bevat tot aanwgzing der plants,
waar de behoeftigen in den algemeenen onderstand deelen
kunnen, echter in de artt. 8 en 13 tevens voorschriften
behelst, in welke gevallen aan behoeftigen in hot algemeen
bedeeling of ondersteuning uit den algemeenen onderstand kan
verleend worden in eene gemeente, waar zij , volgens de bepalingen der wet, goon domicilie van onderstand hebben en
dus niet armlastig zijn ;
0., dat, terwijl in art . 9 aan de administrateuren van den
algemeenen onderstand slechts de bevoegdheid wordt gegeven
aan zoodanige behoeftigen onderstand to verleenen, zulks echter
in art . 13 gebiedend wordt voorgeschreven aan de gemeente,
waar eon behoeftige zich bevindt, indien de billijkheid schjjnt
to vorderen, dat men hem ter hulp kome en zuiks noodzakelijk
is, en men hot niet eons zij , aan welke gemeente of aan welke
instelling die behoeftige zich kan aanmelden, in welk geval
de gemeente, die onderstand verleend heeft, eon regt van
verhaal tot restitutite wordt toegekend op degenen, op wic
zulks haar toekomt ;
0., dat, ofschoon, bij eene oppervlakkige beschouwing, de
bewoordingen der wet in hot onzekere schijnen to laten, op
wien die verleende onderstand kan worden verhaald, de bedoeling van art . 13 bljjkbaar is, om aan de gemeente of instelling, die bij noodzakeljjkheid hulp heeft verleend, de mogelijkheid van verhaal to geven, welke mogelijkheid alleen dan
bestaat, indien men kan vorderen van hot ligchaam, dat
waarborgen voor dat verhaal oplevert, namelgk de burgerlijke
gemeente, waartoe geenszins eon kerkelijk armbestuur kan
gebragt worden ;
0 ., dat dit niet alleen voortvloeit nit den geheelen inhoud
der wet, die, waar zjj van bedeelingen spreekt, alleen den

algemeenen onderstand vermeldt, maar daarenboven bevestigd~
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wordt door art. 9, vaststellende, cleat door de wet geenszins
aan de bestaande reglementen en verordeningen op hot stolek
van onderhoud, alimentatie en onderstand, door de diaconien
en alle andere administration van godsdienstige gemeenten aan
derzelver behoeftige ledematen to verleenen , gederogeerd wordt,
hetwelk echter hot geval zoude zijn, indien zoodanige kerkeljjke liefdadige instellingen, dikwljls in strjjd met hare
reglementen, gedwongen konden wordenvden verstrekten onderstand terug to geven aan de burgerlijke gemeente, die dozen
aan behoeftigen uit den algemeenen onderstand mogten verleend
hebben ;
0 ., dat alzoo de wet, door onder de daarbij bepaalde omstandigheden de verpleging uit den algemeenen onderstand ale
verpligtend to stellen voor hot gemeentebestuur, waar eon
behoeftige zich tjjdelUk bevindt, met uitdrukkeljjk regt van
verhaal der aangewende verplegingskosten, eo ipso geacht moot
worden voor dit bijzonder geval van verpleging de verpligting
tot voldoening van gevorderde restitutie gelegd to hebben op
de burgerlijke gemeente, waar de verpleegde domicilie van
onderstand heeft ;
0 ., dat ditzelfde beginsel evenzeer doorstraalt in hot Koninkljjk besluit van den 29 October 1847, door den appellant
ten processe overgelegd, waarbjj is voorgeschreven, dat de verplegingskosten, aan armlastigen van andere gemeenten nit den
algemeenen onderstand verstrekt, zullen gerestitueerd worden
nit de fondsen der burgerljjke gemeente van hot domicilie van
onderstand der behoeftigen, die bedeeld zijn, aan de gemeentebesturen, die de bedeeling verstrekt hebben, welk Koninklijk
besluit overigens, als regelende, bljjkens deszelfs inhoud, eeu
verschil tusschen twee bijzondere gemeenten over de toepassing van art . 13 der voormelde armenwet, wegens verstrekten onderstand en gevorderde restitutie, alleen lean geacht
worden eon voorschrift ter uitvoering der armenwet voor die
gemeenten to bevatten, en in elk geval, als tredende in ce
onderwerp, waarin alleen de wet voorzien lean, voor deu
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regter ge~en verbindende kracht kan bezitten en alzoo niet tot
staving kan verstrekken van de vordering des appellants ;
0 . , dat de verstrekte verpleging in casu niet als een negotiorum gestio kan besehouwd worden, zoodat de vordering merle
Karen grond zoude vinden in de bepalingen van artt . 1390 en
1393 Burger1 jk Wetboek, geljjk door den appellant voor den
eersten regter is beweerd geworden ;
0., dat de gelntimeerde Loch niet verpligt was, de voorzegde
behoeftige personen in een gasthuis to doers opnemen, daar die
personen zulks regtens niet konden vorderen, zoodat de appellant niet kan gezegd worden de belangen van den gemtimeerde
in deze to hebben waargenomen, terwijl de appellant evenmin
beweerd heeft daartoe eene magtiging van den gemtimeerde
to hebben ontvangen, zoodat let regt van verhaal niet nit
voormelde artikelen, maar alleen uit art . 13 der voormelde wet
van 28 November 1818 afgeleid kan worden, 'twelk ten deze
enkel to besehouwen is als een maatregel van politic en staatszorg, ten erode de verpleging van onbekende hulpbehoevende
personen to verzekeren ;
0., dat de geIntimeerde, ofschoon de verpleging der behoef
tigers in let gasthuis to Amsterdam erkennende, en de hoegrootheid der daarvoor bestede som, waarvan in deze de restitutie
gevorderd wordt, niet betwistende, de vordering zelve nog
bestreden heeft, op grond, dat de noodzakelijkheid der verpleging door den appellant niet was bewezen en, daar let tusschen
part[jen in con/'esso is, dat de verpleegden, waarvan sprake,
behooren tot de armbesturen der Hervormden en Roomsch
Katholjjken to IJsselstein, in de provincie Utrecht, zich verder
heeft beroepen op eene resolutie der Staten van den lands van
Utrecht, dd. 5 Augustus 1777, bewerende : dat bjj art. 9 der
voormelde armenwet van 1818 de provincials en andere locale
verordeningen zijn gehandhaafd ; dat die resolutie onder de
werking der armenwet van 1818 was vigerende ; dat de artt.1
en 2 flier resolutie gebiedend voorschrwen, flat op de diakonien
der verschillende godsdienstige gezindheclen de verpligting tot
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alimentatie harer armen berustte, zoodat voor dergeljke restitutie het burgerlijk gemeentebestuur van IJsselstein onder de
werking van de wet van 28 November 1818 niet aansprakelijk
kan zUn ;
0., ten aanzien van het beweren, dat de noodzakelijkheid der
verpleging niet zoude bewezen zijn, dat to regt bij het vonnis
a quo is aangenomen, dat het hier betreft verpleegden in een
ga8thuis, en de noodzakelijkheid van dergelijke verpleging niet
regtstreeks en op zich zelve behoeft to worden bewezen, maar
nit de omstandigheid zelve, dat een hulpbehoevende zieke in
een gast- of ziekenhuis ter verpleging en herstelling wordt
opgenomen, moet geacht worden van zelve voort to vloeijen,
en deze noodzakelijkheid in deze en geljjksoortige gevallen,
behoudens tegenbewijs, moet worden aangenomen ;
0 ., flat alzoo de oplegging van een nader bewjjs flier noodzakeljjkheid overbodig to achten is en deze als regtens bestaande kan worden aangenomen ;
0 ., flat, wat de gemelde resolutie betreft, deze, blijkens
derzelver inhoud, geenszins het onderhoud der armen in de
stall en steden, maar alleen ten platten laude in de provincie
Utrecht regelt ;
flat, indien ook al die resolutie voor de plattelandsehe gemeente van voornoemde provincie, niettegenstaande de latere
scheiding van Kerk en Staat, krachtens de wet van 28 November 1818, in de daarbij aangewezen gevallen, nog als
regtsgeldig is to besehouwen, in case behoort onderzocht to
worden, of die resolutie immer voor de gemeente IJsselstein
verbindend is geworden ?
0., flat het eene door de geschiedenis gestaafde waarheid is
(zie J . J. DE GEES, Bijdrage tot de geschiedenis en oudheden der
provincie Utrecht, Utrecht 1860), flat de stall of de gemeente
IJsselstein met het daarbij behoorende grondgebied (ofsehoon
in overoude tijden tot de provincie Utrecht behoord hebbende)
gedurende de vorige eeuw, en dun t dens de daarstelling van
voormelde resolutie, geen deel der provincie Utrecht uitmaakte,
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noch aan de sauvereine magi van de Staten dier provincie
onderworpen , maar eene baronie of zelfstandige vrije heerljjkheid was, die later bij de publicatie van hot Uitvoerend Rewind der Bataafsche Republiek van 1798, gebragt is onder hot
departement van de Delf, hoofdplaats Oudewater, en voorts bjj
de Constitutie van 1801, art . 21, verklaard werd tot de provincie Holland to behooren en eerst bij de Constitutie van
1805, art . 10, even als zulks bjj de Constitutie van 1814, art,
54, herha' d werd, aan de provincie Utrecht is toegevoegd ;
0 ., dat door die ivljjving der stad of gemeente IJsselstein
" de provincie Utrecht, de oude wettige verordciiingen dier
provincie niet voor hot nieuwe grondgebied verbindende en
regtsgeldig kunnen beschouwd worden, zonder dat eene nieuwe
executoir-verklaring of afkondiging voor dat nieuwe grondgegebied zjj voorafgegaan, waarvan is case goon bewjjs is overgelegd en die derhalve geacht moot worden to ontbreken ;
0., dat tech, naar de algemeene regtsbeginselen, geene verordening van hot uitvoerend gezag verbindende kan geacht
worden, die niet vooraf openlijk, op welke wjjze dan ook, is
bekend gemaakt, hoedanige bekendmaking zich nit den aard
tier zaak niet verder uitstrekt dan tot hot tjjdens de daarstelling ex promulgate bestaande grondgebied ;
0., daarenboven, dat, zoo ook al de vermelde verordening
voor hot voormalig grondgebied van de provincie Utrecht,
zelfs na de Constitutie van 1798, waarbij hot onderhoud der
armen onder de algemeene staatszorg gebragt word, als door
geene andere wetsbepaling vervangen, van kracht mogt gebleven zijn, - die verordening niet in IJsselstein ken ingevoerd worden, dewjjl dezelve voor die gemeente eene nieuwe
verordening zoude daarstellen, in strijd met de Constitutionele
bepalingen, waarbjj de Kerk van den Staat is afgeseheiden ;
0., dat ook, indien zou kunnen worden aangenomen (des
neon), dat de voormalige verordeningen, der Staten 's lands
van Utrecht, ook zonder voorafgaande afkondiging voor de
rtad of gemeente IJsselstein, door hare inljjving in de pro-
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vincie, verbindende zjjn to achten, -- dan nog voormelde
verordening hiervan moet uitgezonderd worden, dewijl die,
bljjkens Karen inhoud, geenszins voor de steden, maar voor de
gemeenten ten platters laude in de provincie van toepassing is
verklaard, terwijl IJsselstein voor en ten tide der uitvaardiging
van die verordening, even als bjj hare inljjving in de provincie
Utrecht, alle regten eener stall bezat en als zoodanig besehouwd werd ;
0 ., dat alzoo deze ingeroepen verordening in case alle toepassing mist en de ingestelde vordering niet ontzenuwt ;
0., dat uit dit alles volgt, dat de appellant, door hulp of
verpleging to verleenen aan de bj de primitieve dagvaarding
genoemde behoeftigen, geheel volgens de bepalingen van art .
13 der wet van den 28 November 1818 heeft gehandeld, en
to refit op grond van datzelfde artikel de restitutie van de
verstrekte kosten voor die verpleging heeft gevorderd van de
gemeente IJsselstein, zoodat zijn tegen deze ingestelde eisch
ten onregte is ontzegd en alsnog behoort to worden toegewezen ;
Gezien de aangehaalde wetsbepalingen en art . 56 B . R. ;
Refit doende in hooger beroep,
Doet to niet het hooger beroep en het vonnis voormeld
waartegen het beroep is gerigt ;
En, op nieuw refit doende,
Veroordeelt den oorspronkeljjken gedaagde, alhier geIntimeerd, om, tegen behoorlijke kwijting, aan den appellant to
betalen de som van f 187 .10, voor verplegingskosten in het

burgerlijk gasthuis to Amsterdam van de bU de primitieve dagvaarding genoemde armlastigen, alien domicilie van onderstand
hebbende to IJsselstein, sedert het jaar 1848 tot in 1854, en
zulks met de wettige renters sedert den dag der oorspronkelijke
dagvaarding tot de voile voldoening toe ;
Veroordeelt voorts den geintimeerde tot de betaling der
kosten van het regtsgeding, zoowel in eersten aanleg als in
hooger beroep gevallen .
23
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Note . Zie, in hetreltking tot de verbindende kracht der resolutee van de Staten 's lands van Utrecht van den 5 September

1777, bet vonnis van de Arrondissements Regtbank to Arners-

,Joort van den 29 i\iei 1850, en, in verband met het deswege

aangenomen beginsel , bet arrest van den lloogen Read van
den 25 .ta>>narij 1850 ; beide opgenomen in den Negenden
.Iaargaag van tit IlandboeZ1e, bet eerie op bladz . 281--282
en het andere op bladz . 302 .
De voormelde resolutie is door de wet van den 28 Junij
154 (Stucits/ilad n° . 100) afgeschaft .
4 Maart 1862, Staalsblad

n0 .

28.

Besluit, waarb(j de statuten tier vereeniging tot bevordering
van Christelijk onderwijs to V lissingen worden goedgekeurd en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon worth erkend .
Nota . llet doel bestaat in bet bevorderen van Christelijk onder-

wijs.
Ter bereiking van tat doel stelt men zich voor de oprigting of ondersteuning ran bewaar- en andere scholen voor
lager onderwijs, waarvoor de kosten zullen worden gevonden, behalve uit de schoolgelden, uit vrijwillige bijdragen van
de leden der vereeniging en van andercn die belang stellen
in haar doel .
Bet bestuur tier F ereeniging bestaat uit vijf leden .
Dc vereeniging worth opgerigt voor 29 jaren .
Andere bijzonderheden bevatten de statuten niet .
12 Maart 1862, n°. 36 .

Besluit, waarbij wotdt goedgekeurd en vastgesteld het reglement voor de Koninlijke Militaire Akademie ; wells 59ste artikel
butt als volgt
In de behoefte van de Godsdienst en hot onderw(js daartoe
betrekkel k, wordt voorzien door geesteljken nit de plants
alwaar de Akademie is gevestigd .
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1 e Gouverneur brengt hen daarvoor jaarlijks in aanmerkin .g
voor eene gratificatie, waarvan het maximum voor de gezamenlijke geesteiijken bepaald wordt op [1000 's jaars .
Deze som w'ordt door den Minister

an Qorlog onder de

betrokken geestelijken verdeeld .

14 Maart 1862,

Staatsblad n°. 31 .

Besluit, waarbU de statuten der vereeniging tot instandhouding
der to Amersfoort bestaande Anna Paulowna Bewaarschool worden
goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend .

Nota. llet doel deter vereeniging is bet in stand houden der
to

Amersfoort,

sedert den jare 1843 , bestaande bewaarschool,

onder de bescherming van Flare Majesteit de Koningin-Moeder,
en als zoodanig genaamd de Anna Paulowna Bewaarschool.
Dc vereeniging neemt daartoe over ells bezittingen , fondsen
en fasten op flit oogenblik ten bate of schade flier school
bestaande .
Het doel der school is de daarop toegelatene kinderen van
3 tot 6 jaren oud, volgens Christelijke beginselen, aangenaam en sevens leerzaam bezig to houden, ten einde hen te,
ontwikkelen voor het later to ontvangen lager onderwUs .
Leden der vereeniging zijn alien, die zich verbinden tot
eene jaarlijksche bijdrage van f 4 of meer tot instandhouding
der school .
Begunstigers der vereeniging worden zij genoemd, die
jaarlijks minder flan f 4 schenken .
Elke bijdrage van f 4 geeft refit tot plaatsing op de school
van sen kind .
De overige bepalingen der statuten betreffen het bestuur,
de vergaderingen, de verantwoording en andere bijzonderheden .
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14 Maart 1862 .
Vonnis van de Arrondissements regtbank to Groningen,
waarbjj zij zich, voor zoo veel noodig, ambtshalve onbevoegd
verklaart kennis to nemen van hot gelling tussehen een eigenaar
van 4 waardeel in eene markte en een kerkeraad, ter zake van
medewerking tot de benoeming van een predikant, krachtens
art. 11 an hot reglement van Burgemeester en Raad van
Groningen, op de beroeping van predikanten e nz . in hunne
voormalige jurisdiction, dd. 16 Februarij 1673, toegekend aan
den eigenaar van
waardeel in ongeseheiden markte-gronden
en van andere onroerende eigendommen ; - welke verklaring
hoofdzakeljjk is gegrond op de volgende overwegingen
dat de in doze door den eischer als onwettig voorgestelde
predikants-beroepingen zijn daden van den gedaagden kerkeraad, in zjjnen kerkelijken kring verrigt, en dat de beoordeeling
van zoodanige daden nit hun aard niet behoort tot de kennisneming van de regterljjke magi ;
dat hot refit tot beoordeeling daarvan in hot onderwerpelijk
geval niet kan geacht worden begrepen to zijn, zoo als de
eischer heeft getracht to betoogen, onder de taken omschreven
bij art. 2 der wet op de Regterljke organisatie en art . 148,
eerste lid der Grondwet ;
dat hot hier niet geldt eenig geschil over een door den gedaagde betwist eigendomsregt, of over eenig uit eigendom
voortspruitend door den gedaagde betwist refit des eischers,
evenmin als hot geschil loopt over schuldvordering of eenig
ander burgerlijk refit ;
dat bovendien hot door den eischer beweerde en door den
gedaagde onbetwist refit tot medewerking ter benoeming van
een predikant in eene kerkelijke gemeente, uit zIjn aard, niet
is een onderwerp van bijzonder of privaat burgerlijk refit, als
zUnde bjj geene wet of kracht van wet hebbende verordening
daartoe gebragt ; maar dat dit refit bljkbaar is van publiekregtel~ken aard, met kerkeljjke aangelegenheden in verband
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staande, aan enkele eigendommen verknocht, krachtens eon
vroeger, tjjdens thane vervallen staats-instellingen, gemaakt
statuut, en nit zjjn aard overigens in geenen deele nit den
eigendom zelven voortspruitende ;
dat alleen over den aard, den omvang en de werking vann
bijzondere of privaatburgerljjke regten van eigendom of van
daaruit voortspruitende regten (vergelijk hot arrest van den
Hoogen Raad der Nederlanden van den 24 December 1852),
hot oordeel bjj art 2 der gemelde wet en art . 148, eerste lid

der Grondwet aan den regter is to achten to zijn opgedragen,
en dat niet bljjkt, dat zoodanig oordeel over de al of niet bestaanbaarheid of de wijze van uitoefening van eenig zoodanig
publiek regt, hetwelk met kerkelUke aangelegenheden in verband stunt, aan den regter zou toekomen ;
dat de regter in burgerlijke zaken hier to lande geene andere
dun eene opgedragen jurisdictie heeft, en dat zijne bevoegdheid
alzoo beperkt is tot den grondwettig of anderzins wettig aangewezen kring, terwijl niet blijkt, waarop zich de regter zou
kunnen gronden, om buiten dien kring zijne regtsmagt nit
to strekken ook tot alle zoodanige gevallen, waarin geene
andere magt ter beslissing zou zijn aangewezen ;
dat de Nederlandsche regter wel in sommige gevallen, bjj
name in strafzaken, besluiten of handelingen van elk gezag,
ook adnainistratieve en kerkeljjke besturen, onverbindende kan
achten en in zoo verre buiten werking laten, maar dat die
regter in burgerljke zaken onbevoegd is, zoodanige besluiten
of handelingen formedl en uitdrukkelijk to vernietigen of nietig
to verklaren en buiten effect to stellen, zoo als is geeischt .'
met bevel aan hot betrokken bestuur zich voor hot vervelg
daarvan to onthouden ;
dat door de geeischte schadevergoeding geene verandering
wordt gebragt in , de regterljjke onbevoegdheid ter zake van
hot onderwerp des geschils in doze (vergelijk hot arrest van
den Hoogen Raad der Nederlanden van den 18 December 1857)',

terw jl de onderwerpelijke vordering van schadevergoeding on-
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afseheidelijk is van den grondslag, waarop die wordt gedaan,
namehjk het beweerde onregtmatige der handelingen van den
gedaagde in zijnen erkelijken kring, met de dien ten gevolge
geeischte nietig-verklaringen der kerkeljke beroepingen, door
den gedaagde achtervolgend uitgebragt, en die grondslag niet
kan worden onderzocht en beoordeeld, zonder in een onderzoek
tie treden van, en to beslissen omtrent het regtmatige of oaregtmartige van de kerkeljjke daden, welke door den eis r
zjjn ter sprake gebragt, on waarvan bet oordeel toekomt aan
het betrokken kerl~el jk overgezag ;
dat de Regtbank mitsdien ter zake van het onderwerp den
geschils, in al ,zjjne deelen, is onbevoegd, en dat zj, door
daarvan kennis to nemen, hare regtsmagt a1roo zoude ov schrijden . (Zie Vonnis van den 6 Februarj 1862.)
17 Maart 1862, no. 70.
Besluit, luidende
Op het adres van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens den read bij ons voorziening vragende tegen het benluit van Gedeputeerde Staten van Gekieri and van 7 Januarij 11.,
waarbij goedkeuring geweigerd is aan het besluit van dies
read, van 26 October 1861, n°. 860, betrekkelijk de begraaf
pleats aldaar .
Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
taken van den 16 Maart 1862, no . 1, 2de afdeeling .
4eerwegende, dat de gemeenteraad van Arnhem in zijne vergadering van den 26 October 11L order anderen besloten heeft,
nerve nieuwe algemeene begraafplaats aan den Apeldoornschei
weg aan to leggen, en de algemeene burgerligke begraafplaats,
aan den Honamelschen weg, order daarb j gestelde voorwaardeu
yoor niet of to steer aan de kerkeljke gezindten in die gemeente ;
dat bet begraven cone burgerlijke handeliag is, waarvoor de
zorg in hot belang tier opeabare orde en gezondheid aan de
gemeentebesturen is opgedragen ;

dat het deereet van 23 Prairial XII jaar, hetwelk de grondniag is van alle op het begraven bestaande verordeningen in
dit R k ; sleehts algemeene, burgerlijke begraafplaatsen erkent,
en bijzondere begraafplaatsen van particulieren op hun eigen
grond ingerigt ;
dat, al bestaan er in dit R jk, buiten dat deereet, kerkhoven
van kerkelijke gemeenten, het met den aard der zaak strijdig
is, dat een gemeentebestuur eene begraafplaats, eene burgerjke instelling, aanlegge, om die in handen keener kerkgemeente to brengen ;
dat de vrjjheid, om b j het begraven voorgeschrevene godsdienstige plegtigheden to vervullen, in alien deele most worden
geeerbiedigd, maar met den zoogenaamden eigendom niets
heeft to doers ;
dat begraafplaatsen, als zoodanig, zaken zijn buiten den
handel en alzoo niet voor overdragt vatbaar ;
dat wel is waar de gemeenteraad van Arnhem den vorm in
art . 230 der gemeentewet voorgeschreven, in het oog houdende,
in zijn besluit eerst heeft verklaard, dat de algemeene begraaf
plants aan den Hommelschen weg niet meer ter openbare dielnat
bestemd was, en daarna dat terrein aan de verschillende kerkelijke gezindten heeft overgedragen, ten einde door haar sin
begraafplaats to worden beheerd en gebruikt ;
dat evenwel de bestemming tot openbare dienst gems verandering ondergaat, al wordt deze begraafplaats of eon deel
daarvan bepaaldel jk aangewezen voor het begraven van 1 jken
van personen, die leden warm van een bepaald kerkgenootsehap, en dus hoewel de vorm in bet oog weed gehouden,
eehter bet beginsel der wet niet is betracht ;
dat het raadsbesluit, strekkende om eene zaak, welke de
gemeente Arnhem met veel kosten heeft tot stand gebragt, voor
niet aan anderen over to dragen en om tevens zonder noodzake1 jkheid en zonder eenige vergoeding eene nieuwe begraaflasts der gemeente aan to leggen, in het geldelijk
nadeel der gemeente is ;
plants ten
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Dat de gemeenteraad van Arnhem hiertegen wel aanvoert,
dat art. 254 der gemeentewet zich tegen het trekken van
voordeel nit de begrafenisregten verzet, dock dat dit artikel toelaat de renten en aflossing van het voor de begraaf
pleats opgenomcn kapitaal nit de begrafenisregten to bestrijden
en de gemeenteriad alzoo, door het om niet afstaan van de
begraafplaats, zich van het middel berooft, om de gemeente
voor de gemaakte kosten schadeloos to stellen ;
dat het eveneens aan groote bedenking onderhevig is, dat
het heffen van begrafenisregten door de burgerlijke aan kerkelijke gemeenten wordt afgestaan, dear die heffing, gel k het
beheer in het algemeen over eene begraafplaats als die to
Arnhem , aan de burgerlijke gemeente behooren to verblijven ;
Gelet op art. 201 der gemeentewet ;
flebben goedgevonden en verstaan
to verklaren dat Gedeputeerde Staten van Gelderland to regt
hunne goedkeuring aan het besluit van den gemeenteraad van
Arnhem, van 26 October 1861, no . 890, hebben onthouden .
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit. (Zie Besluit van den 1 September 1861, n° . 20, en
de daarbij geplaatste Note op bladz . 401--413 van den Zeventienden Jaargang

van dit Handboebje ; alsmede Vonnis van den

17 Junij 1862.)
Note. Het begraven hier to lands is vroeger steeds eene kerkehjke handeling geweest . Eerst in 1827 Nerd ingetrokken bet
Souverein besluit van den 22 December 1813, n° . 5,
waarbij het begraven van dooden, volgens oud gebruik, in
de kerken aan ieder was vrijgelaten . Deze intrekking had
plants bij de Koninklijke beschikking van den 7 Augustus
1827, waarbij wijders als grondbeginselen werden aangenomen
dat de bepalingen van het decreet van den 2$ Prairial
XIIde jaar, hetwelk in de noordelijke provincien was geschorst,
gebeel zouden herieven, to dien effects, dat van en met

363
1 Januarij 1829, het begraven van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen, hetzij publieke, hetzij aan gestichten of
particulieren toebehoorende, zoowel in die provincien, alwaar
bet besluit van 22 IJecember 1813, n~ . 5, was ingevoerd,
als in al de andere provincien des Rijks, zal verboden blij .
ven, en zulks zonder eenige uitzondering, zoowel ten platten
lands als in de steden, behoudens alleen bet begraven op
kerkhoven in de gemeenten, welke niet meer dan duizendzielen
bevatten, hetwelk, na het voormeld decreet, in de zuidelijke
provincien was in gebruik gebleven, en diensvolgens voor
bet geheele Rijk kon worden vastgesteld ;
dat to rekenen van hetzelfde tijdstip, in de steden, dorpen
en vlekken van eene berolking van meer dan duizend zielen,
het begraven op kerkhoven of begraafplaatsen, in de bebouwde
kom der gemeente gelegen, moest ophouden, met uitzondering alleen van die weinige steden, dorpen en vlekken, alwaar
het voorloopig behouden derhestaande begraafplaatsen, om zeer
dringende redenen of geheel buitengewone omstandigheden,
als noodzakelijk-of zeer raadzaam mogt voorkomen ; en
dat v66r bet gemelde tijdstip door de plaatselijke besturen
zullen worden aangelegd eene of meet' begraafplaatsen, naarmate der bevolking en andere plaatselijke omstandigheden .
Bij Koninklijke beschikking van den 18 Februarij 1826
wend bepaald, dat de maatregel van bet begraven buiten de
kerkgebouwen als eene zuiver burgerlijke installing most
worden beschouwd, to dien effects, dat bet toezigt en de
uitoefening der policie op hat begraven en de begraafplaatsen
noodzakelijk moeten toekomen aan de burgerhjke autoriteit,
walks met de kosten tot bet aanleggen, inrigten en onderhouden van de nieuwe begraafplaatsen belast, dan ook de
daaruit spruitende voordeelen zal moeten genieten. Te golijkertijd ward beslist, dat er slechts eene algemeene begraaf•
plaats door de burgerlgke gemeente behoeft to worden aangelegd en onderhouden, en dat bet daarenboven aan elks gezindheid kan worden vrijgelaten, om eene geheel afzonderlijke
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begraafplaats voor eigen rekening aan to leggen, welke
echter aan bet toezigt en de policie van hot plaatselijk bestuur zal zijn en blijven onderworpen .
Op de vraag : of bet beheer en toezigt over de kerkhoven,
aan de kerkelijke administration, op den beslaanden voet,
kunnen verblijven? word bij Koninklijk rescript van den
7 September 1S28, n° . 127 beslist : dat die kerkhoven, even
zoowel als de nieuw aangelegde begraafplaatsen aan hot
toezigt van hot plaatselijk bestuur moeten worden onderworpen, ten einde to waken, dat zoodanige voorzorgen in
hot belang der ingezetenen worden genomen, als welke op
last van Zijne 117ajesteit bevolen zijn ; dock dat hot beheer
over doze kerkhoven of begraafplaatsen, voor zooverre zulks
betreft bet regelen der begravenissen en hot innen der daarvan
bij de reglementen bepaalde regten, aan die kerkelijke gemeenten zullen kunnen worden overgelaten, welke door
hot daarstellen en onderhouden derzelve gerekend kunnen
worden daarop als bet ware eon verkregen regt to hebben .
Bij de Koninklijke beschikking vau den 8 Januarij 1829 ,
word de in achtneming van art . 16 van hot decreet van 28
Prairial g1I jaar in bet bijzonder aanbevolen, betreffende
bet gezag, de politie en hot oppertoezigt der plaatselijke besturen over de begraafplaatsen, hetzij dezelve aan de burgerlijke
gemeenten, hetzij aan de kerkelijke gemeenten of aan bijzondere personen toebehooren .
Het Koninklijk rescript van den 2 Januarij 1880, no. 88,
bepaalde :
dat de beoordeeling der noodrakelijkheid en doelmatigheid
van bet al of niet aanleggen van eene algemeene of moor
dan eene burgerlijke begraafplaats, als eon punt van liuishoudedijk belang moot worden beschouwd ;
dat de eenige stellige verpligting die in doze op de plaatselijke besturen berust, is, zorg to dragon, voor hot bestaan
van begraafplaatsen, van genoegzame uitgestrektheid, en op
genoegzamen afstand van de gebouwen verwijderd ;

das gevolgelijk char, alwaar zoodanige begraafplaatsen reeds
aanwezig zijn, die geheel of ten deele voldoen aan de behoefte, waarmede zU in verband staan, hot onnoodig is, met
groote opofYeringen nieuwe begraafplaatsen aan to leggen of
aan dezelve eene grootere uitgestrektheid to geven, dan de
omstandigheden vereischen ; en
das daarbij echter nooit uit hot oog moot worden verloren,
das aide begraafplaatsen, zonder eenige uitzondering, onder
bet gezag der policie en hot toezigt van bet burgerlijk bestuur
staan, en in dien zin als zuiver burgerlijke inrigtingen moeten
worden beschouwd.
Uit de bier kortelijk vermelde bepalingen, welke ter uitvoering van bet decrees van 23 Prairial XII jaar zijn gonomen, kan geenszins worden afgeleid, das bet begraven eene
handeling is, welke uitsluitend aan de zorg der gemeentebesturen is opgedragen . Het tegendeel word uitdrukkelijk
erkend bij de Koninklijke beschikking van den 25 Mci 1840,
n • . 47, houdende das de retribution, welke toen in de provincie
Utrecht ten behoove van de burgerlijke begraafplaatsen wer-

den gevorderd van de lljken, die op kerkelijke begraafplaatsen
worden ter aarde besteld, zouden worden afgeschaft, zoodra
bet gebleken zoa zijn,

a

das door de kerkbesturen behoorlijk

en met inachtneming der bestaande verordeningen en voor .
» schriften, zal zijn -zorg gedragen voor de begraving der
» lijken van hunne gezindheid, to dien effecte, das de bur» gerlijke gemeente-besturen van alle zorg deswege zullen zijn
» en blijven outlast en alle verpligting dienaangaande op de
» kerkbesturen zal zijn overgedragen, zoo nogtans, das de
» politic en bet toezigt over de bijzondere begraafplaatsen
» zullen zijn en blijven toevertirouwd aan do zorg der pleat» selijke besturen, onder welker gemeenten, die begraaf» plaatsen ressorteren . »

Het voormeld decrees, hetwelk de grondslag is van de op
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dit stuk bier to laude bestaande verordeningen, bevel wei
bet aanleggen van nieuwe begraafplaatsen buiten de kom der
steden en vlekken (villes et bourgs) maar niet in de gemeenten
ten platter laude, alwaar de bestaande kerkhoven, overeenkomstig hunne bestemming, tot bet begraven der lijken voortdurend in gebruik konden blijven .
De verpligting, om in de behoefte aan nieuwe begraaf
plaatsen to voorzien, ontstond door bet verbod, om in de
kerken of binnen de steden en vlekken to begraven . Zij
werd daarom volgens art 7 van bet decrees, aan de burgerhjke gemeerten opgelegd ; maar de verzorging van slice,
wet tot bet ter aarde bestellen op de begraafplaatsen en kerkhoven noodig was, alsmede bet onderhoud der begraafplaatsen
werden ingevolge art . 22--24, toevertrouwd aan de kerk.
besturen, die ook volgens art . 36 van bet decrees van 30
December 1809, bet genot en beheer verkregen van alles wet
de begraafplaatsen mogten voortbrengen . Alleen den wanneer
bet begraven van eenig lijk, door tusschenkomst van de
kerkbestuurders mogt geweigerd worden, was, volgens art.
19 van bet decrees van 23 Prairial gli jeer, bet burgerlijk
bestuur met de zorg voor de ter aarde bestelling voor zoodanig lijk belast . (Zie Koninklijk rescript van den 19 No •
vember 1828, n° . 61 .)
Het is niet onbelangrijk alhier op to merken, das bet
ontwerp van bet decrees van den 23 Prairial YII jaar aanN vankelijk een artikel bevatte, luidende : Les lieux de sepulture
w seront
la propriete des communes et demeureront a leer
p charge ; M maar das deze bepaling, waardoor de kerkbesturen
van bun eigendom zouden zijn verstoken geraakt, bij bet
vaststellen van bet decrees daaruit werd geligt .
Dien ten gevolge werd den ook de oorspronkelijke redactie
der artikelen 16 en 23 van hetzelve door den wetgever veranderd, om to doer uitkomen, das niet alle begraafplaatsen
gemeente-inrigtingen behoefden to zijn en das bet onderhoud
der kerkhoven en zelfs van de nieuw aangelegde begraaf.
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plaatsen niet voor rekening van de gemeente • maar van de
lcerkekas moest blijven .
Niettegenstaande bet decrees van 23 Prairial XII jaar, zoo
min als de seders 1827 gemaakte bepalingen in dit stuk,
grond oplevert, om de zorg voor en de bemoeijenis met bet
begraven aan de kerkbesturen to betwisten, is toch meermalen beweert, "das bet voormelde decrees geene kerkelijke
begraa fplaatsen kept, maar alleen burgeriijke begraa fplaatsen
en bijzondere graven, door particulieren op bun eigen grond
• ingerigt, erkent. M
Doze bewaring hoeft ecbter, zoowel bier to laude als in
Bedgie herhaaldelijk tegenspraak ontmoet en is onderscheidene
maim door administratieve beslissingen en regterlijke nitspraken voor ongegrond verklaai •d , gelijk ook blijkt uit hot
arrest van den Hoogeii Raad van den 20 Januarij 1854,
waarin words erkend, w das bet decrees van 23 Prairial XII
"jaar geenszins hot denkbeeld van andere begraafplaatsen,
a aan anderen toebehoorendo, zelfs ook aan zedelijke lig• chamen, uitsluit.
In overeenstemming daarmede is flog onlangs, bij arrest
van bet Hof van appal to Luik, van den 2 Augustus 1862,
verklaard : "Quo, si quelques-unes des dispositions paraissent
y supposer quo les cimetieres appartiennent aux communes, it
ne faut les entendre quo des cimetieres nouveaux, quo les
M communes avaient l'obligation d'etablir en vortu des articles
2 et 7 du decret, on des cimetieres anciens dons cites dtaient
anterieurement propridtaires, mais non de ceux qua l'arrete
du 7 Thermidor an XI avait restitues aux fabriques, ni
de ceux dons, par suite, celles-ci doviendraient proprietaires,"
Indian begraafplaatsen taken zijn buiten den handel, dan
zijn zij dit slechts betrekkelijk door derzelver bestemming ten
dienste van hot algemeen, dock flies volstrekt als eigondom
van den bezitter.
Van daar das do Hooge Raad, bij arrest van den 29 Junij
1860, heoft beslist : • das, aangenomen al das eene begraaf
M

W

M

N

plaats moat worden geacht to ziju niet in den handel, dit

u

eehter, in verband met de, bij art . 147 der Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid vary elks eigendom, sheen

"iii zoo verre kan worden aangenomen, als het vaststaat,
dat hij,
San eene plaats de bestemming van begraafdie

a

plaats geeft, daarover regtens rrrag beschikken,
Volgens art. 179, § na der gemeentewet van den 29 Junij
w

1851, is aan hat dagelijksch bestuur der gemeente (barge •
M bet handhaven der

meester en wethouders) opgedragen
a

politie over bet begravcn en de begraafplaatsen ; a

en

blijkens art . 205 § m, behooren onder de uitgaven der hur-

gerlijke gemeente,

N

die van hat aanleggen en onderbouden
terwijl de in naam der

"tier algemeene begraafplaatsen N ;

gemeente gevorderde hegrafenisregten voor bet gebruik of

genot van openbare gemeente-bezittingen of inrigtingen voor
bet begraven bestemd, bij art, 233 der voormelde wet, voor

plaatselijke belastingen gehouden of daarmede gelijk gesteld
worden .
Uit deze bepalingen volgt, dat wel de politic over alle begraafplaatsen en de administratie over de door de hurgerlijke

gemeente aangelegde algerneene begraafplaatsen thans aan hat
gemeentebestuur toekomen, maar geenszins, dat bet begraven
van lijken als een

monopolie sari

de hurgerlijke gemeente is

voorbehouden, of dat de verzorging van deze maatschappelijke
aangelegenheid aan ieder ander is ontzegd en dat mitsdien

de tot dat einde naar behooren ingerigte b jzondere begraafplaatsen, welke de ker•k elijke gemeenten of particulieren in

eigendom bezitten en beheeren, een wettig erkend bestaan
zouden missen .
Ofschoon alle begraafplaatsen, zelfs van bijzondere personen,
volgens de wet, onder bet gezag der politie en bet toezigt

van hat burgerlijk bestuur staan, en in dien zin als zuiver

hurgerlijke inrigtingen moeten beschouwd worden, kan dit,
zoo als bij bet arrest van bet Hof van Gelderland van den
3 April 1844 wordt verklaaard, sheen betrekking bebben tot
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hetg©en noodig of dienstig kan geacht worden-, tot handhaving
van de algemeene reglementen, en ter veering van al wat
aan de gezondheid der ingezetenen of aan de gocde orde
nadeelig zou kunnen zijn, zonder dat nit dit gezag of toezigt
kan worden afgeleid een refit van bezit of regtstreeksche
beschikking over eene begraafplaats, door een bijzonder kerkgenootsehap of ook door een bijzonder persoon daargesteld
of opgerigt.
Ilet staat derhalve vast, dat de wettelijke verordeningen,
vervat in de Fransche decreten van 23 Prairial XII jaar en
30 December 1809, mitsgaders in de gemeentewet van 1851,
de kerkbesturen niet van de exploitatie der begranfplaatsen
uitsluiten, of eenige bepaling bevatten, welke aan de gemeenteraden de bevoegdheid ontze ;t om die exploitatie, behoudens
tie haudhaving der politie over het bcrraven en de begraafpluatseu door burgemeester en wethouders, aan anderen over
to drageu op den voet van arts . 137 of 138 en met in achtneming van art . 194 en 230 der gemeente-wet, words zoodanige overdragt met verwaarloozing of benadeeling van hot
finaucieel belang der gemeente ontworpen, dan kunnen Gedeputeerde Staten der provincie daarin, door de weigering
van hunne goedkeuring van bet betrokken raadsbesluit ., voorzien ; als wanneer de zaak op eon antler terrein komt, van
waar niet de bevoegdheid tot de handeling kan betwist worden,
maar slechts de daarbij bedongen voorwaarden of to keuren
zljn .
21 Maart 1862, n°. 167 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende
De reeds ontworpen voorsehriften, order andere betreffende
de uitvoering van de eerste zinsnede van art . 127 der wet
van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72), zullen eerstdaags
aan Zijne Majesteit worden voorgedragen .
Het is intusschen noodig voor dit jaar van overgang van de
vorige militiewetten op de tegenwoordige wet, de vereischte
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voorbereidende maatregelen to semen omtrent hot verleenen
van ontheffing van de werkelgke dienst aan geestelijken en
studenten in de godgeleerdheid .
Daartoe hob ik eer U H. E. G. to verzoeken de burgemeesters der gemeenten to willen aansehrwen
1°. om ter openbare kennis to does brengen, dat de geestelijken en bedienaren van de godsdienst bij de erkende kerkgenootsehappen en de studenten in de godgeleerdheid, welke
daartoe aan erkende inrigtingen van onderwijs worden opgeleid,
die krachtens de slotbepalingen van art. 190 der wet van den
19 Augustus 1861 (Staatsblad n° . 72) dit jaar voor de dienst
der nationals militie zijn aangewezen of die bereids in voorgaande jaren bij de militie zijn ingelijfd on toes niet reeds
door Zijne Majesteit, voor hunnen geheelen diensttijd, van de
werkeljjke dienst zijn ontheven, hunne aanvragen, bedoeld in
de eerste zinsnede van art . 127 van die wet, voor den 10 April
aanstaande behooren in to dimes bij den burgemeester der
gemeente, binnen welke zij voor de militie zijn ingeschreven
en zulks onder overlegging, wat dit jaar betreft, van de bewijsstukken die onder de working van de vorige militiewetten
warm gevorderd om toes de vrijstelling to bekomen, vermeld
in art . 91 § d en in art. 94 § ee der wet van den 8 Januarij
1817 (Staatsblad n° . 1) ; en
2°. om van al de lotelingen die doze aanvragen hebben ingediend, naamlj)sten op to makes, ingerigt overeenkomstig de
hiernevens gevoegde modellen A en B, en die lijsten, voor of
uiterlijk op den 15 April aanstaande, aan U H . E . G . to
zenden, vergezeld van de ingeleverde bewjjsstukken, enz .
(Zie Cireulaire 26 Maart 1862 n° . 11/774 .)
21 Maart 1862, n°. 198.
Beschikking van den Minister van Binnenlandsehe Zaken ;
daarbj als zjjn gevoelen to kennen gevende :
dat de in art . 48 der wet op hot armbestuur vervatte bepa-
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king, dat begrafeniskosten niet kunnen worden verhaald , blijk~
baar alleen strekt om verhaal op het domicilie van onderstand
uit to sluiten ; dat de eenvoudige zin van het voorschrift, dat
kosten van begrafenis bljven voor rekening der burgerljke
gemeente waar zij z jn gedaan, is, dat die kosten, voor zooverre z j ten algemeenen lasts komen, omdat geene andere
fondsen ter bestrjding er van beschikbaar z jn, worden gedragen
door de burgerljke gemeente in welke de begrafenis is gesehied ; -- en dat, char voor het begraven van in gevangenissen
overleden niet veroordeelde kinderen van gevangenen geene
andere fondsen zjn aangewezen, de kosten der ter aarde bestelling
van die overleden kinderen alzoo komen ten lasts der burgerljjke gemeente waar dat overleden heeft plaats gevonden . (Zie
Missive 21 November 1854, n° . 139 .)
26 Maart 1862, n°. 11/774.
Circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomseh
Katholijke Eeredienst aan de Roomsch Katholijke Kerkvoogden
der Nederlandsehe Bisdommen, luidende
Hoezeer de voorschriften, betreffende de uitvoering van de
eerste zinsnede van art . 127 der wet van den 19 Augustus 1861

(Staatsblad n°. 72), ter verleening van onthefcng van de werkelijke

dienst bij de nationals militie aan geestelijken en studenten in de

reeds in overleg met mijn Departement zjn
ontworpen, is de vaststelling daarvan echter eerst later to
verwachten, vermits zulks behoort to gesehieden b j een algemeen Koninkljjk besluit, hetwelk de overige bepalingen diet
wet, welke nag voorschriften ter uitvoering voor het vervolg
vereisehen, zal betreffen.
Intussehen is het noodig dat er maatregelen worden genomen roar het loopende jaar, ten einde de overgang van de vorige
militiewetten op de tegenwoordige wet, voor zooveel de hierboven bedoelde ontheffing van de werkeljjke dienst aangaat,
in bet belang der betrokken geesteljjken en studenten in de
godgeleerdheid,

godgeleerdheid,

naar behooren plaats grjpe .

3 -2

Uit aanmerking daarvan heeft m
ambtgenoot voor d
Binnenlandsche Zaken, onder dagteekening van den 21 deter,
lawn des Konings in de
u°. 167, aan de heeren Commi
provincien verzocht de burgemeesters der gemeenten to willen
aansehrijven
1°. Om ter openbare kennis to doen brengen, dat de geestel°1ken en bedienaren van de godsdienst bij de erkende
kerkgenootschappen en de studenten in de godgeleerdheid, welke daartoe aan erkende inrigtingen van onderwjjs
worden opgeleid, die krachtens de slotbepaling van art . 190
der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72),
dit jaar voor de dienst der nationals militie zjjn aangewezen, of die bereids in voorgaande jaren bj de militia
zjjn ingelijfd en toen niet reeds door Zijne Majesteit, voor
hunnen geheelen diensttijd, van de werkelijke dienst zijn
ontheven, hunne aanvragen, bedoeld in de eerste zinsnede
van art . 127 van die wet, voor den 10 April aanstaande
behooren in to dienen bij den burgsmeester der gemeente
binnen welke zjj voor de militie zjjn ingeschreven, en
talks onder overlegging, wat dit jaar betreft, van de
bewjjsstukken, die onder de working van de vorige
militiewetten waren gevorderd, om toen de vrijstelling
to bekomen, vermeld in art . 91, § d, en art. 94, § e e
der wet van 8 Januarij 1817 (Staatsblad n°. 1) ; en

2°. om van al de lotelingen, die doze aanvragen hebben ingediend, naamlijsten op to waken en die lijsten voor of
uiterlijk [op den 15 April aanstaande aan den Commissaris
des Konings in de provincie to tendon, vergezeld van
de ingeleverde bewijsstukken .
De Commissarissen des Konings zullen daaruit algemeene
lijsten doen opmaken en die aan hot Departement van Binnenlandsche Zaken inzenden voor of uiterlijkAop den 20 April daaraanvolgende, onder bijvoeging van de ontvangen bewljsstukken en
zoo noodig van banns consideration .
Wtjders zjjn heeren Commissarissen uitgenoodigd, den op-
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roepingabrief, vermeld in de tweede zinsnede van art. 111 der
wet, niet to doen uitreiken aan de lotelingen, die in het maar
1862, krachtens de slotbepaling van art . 190 der wet voor de
dienst zjjn aangewezen, dock aanvrage hebben gedaan, om op
grond van de eerste zinsnede van art . 127, van de werkeljjke
dienst to worden ontheven ; zullende de aflevering ter inlijving
van deze lotelingen worden aangehouden, ingeval de beschikking van Zijne Majesteit, op hunne aanvragen genomen, nog
niet bij de Com~nissarissen des Konings bekend mogt zjjn voor
den dag waarop, volgens oat wets-artikel, de oproepingsbrieven
aan de lotelingen worden uitgereikt .
Ik heb gemeend dit een en antler ter kennis van U . H. Eerw .
to moeten brengen, ten einde daarvan, ook door awe tusschenkomst, aan de betrokken geesteljjken of studenten in de godgeleerdheid in uw seminarie, mededeeling zoude worden
gedaan en ieder van hen door U H . Eerw . ,goo 1ijdiq in het
bezit worde gesteld van het vereisehte certificaat, volgens het
vroeger medegedeeld model opgemaakt, oat het indienen van
hunne aanvrage, om ontheffng ;van werkeljke dienst bjj den
burgemeester der betrokken gemeente, onder overlegging van
het door U H . Eerw. afgegeven certificaat, uiterlijk voor den
tienden April aanstaande kan plants hebben .'
Indien zulks naar behooren geschiedt, dan zullen de betrokken geesteljjken of studenten, niet persoonlijk ter inljjving in de
militie worden opgeroepen, maar zal die inl jving, door de
zorg van de autoriteiten, schrif telijk plants grijpen, nadat de
ontheffng van de werkeljjke dienst voor een mar door Zjjne
Majesteit op hunne aaavrage zal zijn verleend . (Zie Besluit
29 Mei 1862, no. 105.)
Nota. De voorschriften in deze circulaire vervat, betrellasn
sheen de in het eerste lid van art . 127 der wet vallende
lotelingen, welke in 1862 voor de dienst der militie moesten

worden aangewezen, of die vroeger reeds bij de militie waxen
ingelijfd.

Op diegenen, walks in 1862. en vroeger -zijn ingelijfd en
in 1863 en volgende jaren ale dienstpligtig zijn of zullen
worden aangewezen, zijn de voorechriften van toepassing,
walks in bet Koninklijk besluit van den 8 Mei 1862 (Staats •
Mad n°. 46) en de circulaire van den 26 Julij 1862 n°.3)1806
worden aangetroffen .
26 Maart 1862, n°. 48.
Besluit, luidende
Op de voordragt van enz . ;
Den Raad van State gehoord enz . ;
Gezien de wet van den 28 Junjj 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Overwegende, dat de weduwe A. W. is geboren to H., maar
in den loop der vijftien maanden, laatst voorafgegaan aan .
at
h
in werking treden der wet op hat armbestuur to U . is bedeeld ;
terwjjl wordt beweerd, dat zjj moat geacht worden in hare
verblljfplaats N . voortdurend voor rekening van dat armbestuur
to zjjn ondersteund, en dat zjj ten gevolge daarvan alsnog Diet
zoude verkeeren in hat geval, vermeld in hat laatste gedeelte
van art. 36 der wet ;
0., dat de overgelegde stukken doen zien, dat de ondersteuning der weduwe A . W. door hat armbestuur to U . tot in
November 1858 heeft voortgeduurd, maar dat zij daarna tot in
December 1860, toen zij to N . wederom voor rekening van
armenfondsen in onderstand is opgenomen, geene andere onderateuning heeft genoten, dan die haar is verstrekt door tusschenkomst van particuliere personen, en nit gelden door daze bjjeen •
gebragt, zonder dat bet bljjkt, dat die verstrekking heeft plants
gehad met medewerking of op aanzoek of last van hat gemeentebestunr to U . of van eenig ander armbestuur aldaar, of dat de
kosten daarvan zjjn voldaan nit armenfondsen, in art. 36 der
wet bedoeld ;
0., dat om die redenen de weduwe A . W. moat beschouwd
warden van November 1858 tot in December 1860, en due
larger dan vijftien maanden na hat in werking treden der aan-
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den Ieernr ge~eekend, waarbU die kerkeraad verklaart, datde~
.daagde lidmat is der Christeljjk afgesehe'idea kerk en den
Z#. broederen en opzieners verzoekt hem tot hot gebraik d
Heeren Heilig Avondmaals toe to laten enz.;
0., dat de eischers beweren, dat de gedaagde{den 3 November
t822 in de ,kerk der Hervormde gemeente to L . godoopt zfjnde,
later zich .te W. met ter woon gevestigd heeft en aldaa9r hide
kerk der Hervormden de godsdienstoefeningen° bezocht en ook
kinderen heeft laten doopen, ten gevolge waarvan hU moot
beschouwd worden ale tot de llervormde gezindheid en tot hot
kerkgenootschap to W. to behooren en in de fasten, ten behoeve der kerk geheven , wordende, to moeten dragon, zoo ale
z~j, des noods, bereid zijn nog nader door afdoende bewjjzen
too staves ;
0 ., dat de gedaagde, zonder ` zich tegen dit laatste to verzotten en toegevende, dat hey, ale to W . wonende., vroeger de
gbdsdienstoefeningen aldaar heeft bjjgewoond, terwjjl hem bj
do Hervormde gemeente de kinderdoop is toegediend on hjj ook
das rbjj weder zijne kinderen, dock niet moor den laatstent d,
heeft laten doopen, echter bij zjjne bewering is bljjven volhardeni
0. regtens, dat, alldkn behoudens de bescherming der maatsehappjj en harer lodes tegen overtreding der strafwet, ieder
volkomen vrijheid geniet om' zjjne godsdienstige meeningen
door woord en dead to belUden, en dat hot treden in eon onder-zoek near de godsdionstige begrippen van den gedaagde, ten :
ode to geraken tot do besliseing, of hjj tot de gezindheid
den Hervormden behoort, on op grond van zoodanige beslissing
daaruit voortvloeUende verpligtingen ten zjjnen opzigte nit tee
spreken, voorzeker niet zoude wezen in overeenstemming met,:
die door do Grondwet gewaarborgde vrjjheid ;
0, echter, dat, zoo doze zaak buiten de bemoejjing des :
vegters bljjvon moot, daarentegen de vraag, of men tot eon
beppaald kerkeljjk genootschap is toegetreden, en gehouden om
tot hot ouderhoud en de administratie daarvan bjj to d
en, .
wel tot 's regters bevoegdheid behoort, aangezien toch door:

, zoo near algemeene beginselen ale near do bepalingen
hot Burgerljk Wetboek, zoodanig genootschap is te .be~
&houwen ale sen zedeljjk ligchaam, dat, door bet openbau
gezag erkend en besekermd, zUn bestaan ontleent aan ewer

eenkomst en waarvanr men due goon lid kan wozen, al lemon
de beginselen toegedaan, door hot genootschap voorgeat
,
of wel lid zoo kunnen zjjn, zoo men . weed toegelaten, al
leett men anderen -aan ;
0., dat do regten en verpligtlngen van de leden van zoo
4lanige vereeniging worden geregeid near eigen bepalingen of
near de verordeningen, waarop zjj door bet openbaar gig
non ingesteld of erkend, en dat dienovereenkomstig regten en
verpligtingen an sen kerkeljk genootschap zjjn nedergeleg+d
in de kerkreglementen, aan welke zjj, die tot bet genootschap
zjjn toegetreden, zich alzoo onderwerpen, maar die den ook
.allddn hen verbinden, welke zich vrijwillig aansluiten, mast
nimmer iemand kunnen noodzaken lid van bet genootschap to
wezen, veel minder kunnen golden om iemand op to leggen
verpligtingen ten behoove van hot ligchaam, waartoe hiy' niet
wil behooren ;
0. toch, dat, bjjaldien hot kerkreglement moot worden anngenomen ale de statuten of de overeenkomst tueschen hot betour en de leden en tueschen de leden en hot genootschap
enderling, bet even ale andere overeenkomsten allddn van
kracht is tueschen partijen en aan goon derden tot voordeel
~f nadeel kan strekken ;
0., dat hieruit volgt, dat ten doze enkel behoort to worden
uitgemaakt, of de gedaagde tot hot kerkeljjk genootschap der
$ervormden to W, is toegetreden, en derhalve ale lid van dat
zedeljjk ligchaam is onderworpen aan de reglementen, die hot
beheerschen, dear de gedaagde, evenmin ale hU tegen zjjnen
wit kan worden ingelijfd, daarentegen, ingeval van toetreding,
~ieh mag onttrekken om, zoolang hij tot bet genootschap bl jPt
behooren, tot hot onderhoud en de administratie ingevolge de
reglementen bU to dragon
;
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0., dat de eischers, hoezeer in gebreke gebleven zjjnde het
bewijs to leveren, dat de gedaagde tot het kerkeljjk genoot.
achap der Hervormden is toegetreden en gedurende 1861, over
welk jaar de omslag loopt, lid van dat genootschap was, echter
zich bereid hebben verklaard tot het nader bewijs en dat de
gedaagde zich daartegen niet heeft verzet ;
Alvorens vender to beslissen, last de eischers toe om, in
tegenwoordigheid des gedaagden of na dezen althans behoorlUk
to hebben doen oproepen en behoudens regt van tegenhewjjs
aan de zjjde des gedaagden, to leveren het naar eisch van
regten voldoende en in deze admissibel bewijs, dat de gedaagde
is toegetreden tot het kerkelijk genootschap der Hervormden
to W., en in 1861 lid was van dat genootschap ;
Bepaalt daartoe de teregtzitting van enz . en reserveert do
kosten. (Zie Vonnissen 21 Maart en 7 April 1857 .)
28 Maart 1862, no. 14/805.
Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Katholjjke Eeredienst, waarbij ontkennend wordt beantwoord de
vraag : » Of de verpligtingen, bij art . 92 van het organiek de,, Greet van 30 December 1809 (*) aan de burgerljjke gemeente
» in Limburg opgelegd, afkoopbaar zijn ? "
Notac. Deze vraag was ontstaan ten gevolge van het besluit van
een gemeenteraad in Limburg, waarbij, op voorstel van den
kerkfabriekraad, was besloten, de verpligting der gemeente
tot het verschaffen eener pastorele woning, voor eeae som
gelds of to koopen.
(*) Art. 92 van dat decreet luidt als volgt
„Les charges des communes relativement an culte soot
„1*. de suppleer h l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges
„portees en Particle 37 ;
„2*. de fournir an cure ou desservant un pr~sbytere, on, a defaut de pres„bytere, un logement, on , a defaut de presbyters et de logement, une in„demnite pecuniaire ;
3°. de fournir aux grosses reparations des edifices consacres au cults"
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Gedeputeerde Staten van bet hertogdom Limburg vonden
bezwaar in de goedkeuring van dit besluit, omdat zij van
oordeel waren, dat de kerkfabriek onbevoegd was tot bet
aangaan eener zoodanige overeenkomst als bij dat besluit was
bedoeld .
De Minister vereenigde zich met dat bezwaar , hoofdzake •
lijk op grond
dat de verpligtingen bij art . 92 van bet decreet van
30 December 1809 aan de burgerlijke gemeente opgelegd,
van publiek regterlyken aard z jnde, nit dien hoofde geed
onderwerp van zoodanige overeenkomst kunnen uitmaken ale
waarvan bier de reden was ;
dat de pastoors of desservanten, volgens de op dit stuk in
Limburg uitgevaardigde wetten en verordeningen van Fran .
schen oorsprong, aanspraak hebben op vrije woning ;
dat bet voortdurend genot daarvan, ingevolge hot eerste
lid van art . 168 der Grondwet, aan hot kerkgenootschap is
verzekerd ;
dat bet verschaffen aan den pastoor of desservant van cone
pastorij, of, zoo or geese pastorij is, van cone woning, of,
bij gebrek aan pastorij en woning, van cone schadoloosstel •
ling in geld, volgens art . 92 § 2°. van bovengemeld decreet,
ten taste van de burgerlijke gemeente moot komen ;
dat, zoowel op dit grondwettig verzekerd genot, als op
die wettelijk opgelegde verpligting, voor de tookomst inbreuk
zou worden gemaakt, wanneer bet boding kon golden, dat
de gemeente, tegen betaling eener bepaalde som, eons en
voor altijd zoude zijn outlast van de verpligtingen, welke to
dezer zake voor hear nit hot aangehaalde decreet voortspruiten,
WUders word hierbij nog opgemerkt
dat, ingeval or behoefte aan eon ander gebouw voor pas •
torij bestaat en de kerkfabriek bij magte is den eigendom
daarvan to verkrijgen, de burgerlijke gemeente daardoor wordt
gebaat, vermits zij in dat geval van hot geheel voor hare
rekening voorzien in die behoefte bevrijd blijft ; en
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dat, indien de gemeenteraad, in hot we! begrepen belang
der gemeente, termen mogt vinden, om bet verkrijgen van
zoodanig gebouw bij de kerkfabriek, door sen mild subsidie
uit de gemeentekas, to bevorderen, daartegen goon bezwaar
zou bestaan, mite dat subsidie voor hot bestemde doe! onvoorwaardelijk words verstrekt en de kerkfabriek alsdan zorge,
dat zij de kosten van aankoop bestrijde uit hare eigen
middelen .
3 April 1862.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Arnhem, luidende
t ehoord de conclusie van den heer Mr . T. Schlingeman,
osier van justitie bj dezelve regtbank, in geschrifte overgelegd, en daartoe strekkende, dat hot der regtbank behagen
moge, aan den eischer zjn ingestelden eisch en genomen conolusie to ontzeggen, met veroordeeling in de kosten ;
Wart de daadzaken en de procedure betreft
Overwegende, dat de eischer, b j exploit van den te Anthem
residerenden deurwaarder D . Hoogendjjk, van den 2 Mei 1861,
de gedaagde voor doze regtbank heeft doen dagvaarden tegen
maandag den 13 Mei daaraanvolgende, ten einde to hooren aanvoeren, dat eischer is eigenaar van de na to melden vrouwenzitplaatsen in de kerk, vroeger behoord hebbende tot hot
St. Catharina gasthuis, thane eigendom der Waalsche gemeente
to Arnhem, to weten : de eerste, tweeds, derde en vierde plaats
op de negentiende bank ;
dat de eischer en z fine voorgangers die zitplaatsen steeds
als hun eigendom hebben gebruikt bjj alle kerkdiensten, die in
gezegde kerk werden gevierd, bepaaldeljk ook bij die der
Waalsche gemeente ;
dat de regenten van hot St . Catharina gasthuis, ale eigenaren
van dat kerkgebouw, doze eigendomsregten des eischers en z finer
voorgangers hebben erkend en zelfs tegenover de Waalsche
gemeente in bescherming genomen ;
dat diezelfde regenten, dat kerkgebouw aan de Waalsehe
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to i deer stede verkoopende, hetzelve -hebbeo ever.
men met alle zjne lusten enn lasten, en met vermelding
van de aanspraken, die door derden kunnen worden gemnakt
op den eigendonr vas zitplaatsen in dat kerkgebouw ;
dat do regenten, dat eigendomsregt op de bedoelde zitplaatsen,
derden toekomende, erkend , hebbende ; hetzelve met dat
k
ebour niet hebben kannen of willen verkoopenn en met
d ~ drad ook niet hebben verkoeht ;;
dat de Waalsche gemeente, dat kerkgebouw koopende,, dat
gendomsregt op die zitplaatsen nlet heeft verkregen ;
dat; net, eigendomsregt des eischers op zjjne voormelde -zit.
pla en door den genoemden verkoop van net kerkgebenw
niet is verkort, zelfs uit den aard der zaak niet k®nde worms
dat de ge fide desniettemin dat refit niet heeft geeerbiedigd,
de eigendommelljke zitplaatsen des eischers is zijn kerk ,
beuw ten behoove van anderen beschikt, enn op de daartoe
ontvangen uitnoodiging geweigerd des eischerss refit van eigen
dam op die zitplaatsen to erkennen en hem net vr}je genot
daarv-an to gunners ;
dat de eischer, daardoor in zjjne regten gekrenkt en bona •
doeld, genoodzaakt is van den regter handhaving en veroordeeling tot vergoeding to vragen ;
0., dat de eischer op die aangevoerde gronden heeft geeoned eerd, dat net der regtbank moge behagen : 1°. to verklaren :
a. dat de eischer is eigenaar van de eerste, tweede, derde en
e der vrouwen-zitplaatsen op de negentiende bank der
gewezen Gasthuiskerk, , flu eigendom der Waalsehe gemeente ;
b dat net der gedaagde niet heeft vrjjgestaan eigendunke " k
en ten nadeele des eischers over doze zjjne zitplaatsen to
over

besehikken ;
2A, de gedaagden to veroordeelen : a, de eigendomsregten des
eischers op zijne voornoemde zitplaatsen to eerbiedigen, en'het
je gebruik derzelve ran den eischer en de ziijnen to gunners ;
b, aan den eischer to vergoeden alle kosten, sohade en into .
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reason, door de voornoemde onregtmatige handelingen ties

gedaagden geleden en nog to ljjden, zoo mogelijk in der mine
en bjj gebreke daarvan to vereffenen volgens de wet ;
c, tot voldoening van silo de kosten van dit process
0., dat, de gedaagde bjj acte, beteekend 11 Mei 1861, den
hear Mr. H. J . Kronenberg tot zjjnen procureur heeft gesteld ;,
en bjj beschikking van daze regtbank van den 13 Mei 1861,
vergunning heeft verkregen om in de onderhavige zaak gratis
in regten to worden bediend ;
0 ., dat eischer op den 24 October 1861 de gedaagden bit
procureurs-seta heeft doers oproepen om op maandag den 4 November 1861 to verschijnen tar civiele teregtzitting deter
regtbank, ten einde in de tusschen partijen voor dezelve
regtshangende zaak conclusion to nemen en verder voort to
procederen, overeenkomstig de voorschriften der wet ;
0., dat, ter rolle deter regtbank van den 4 November 1861,
door den procureur das eischers conclusie is genomen, waarbjj
de eischer eerbiedig doet voordragen :
dat de tegenwoordige kerk der Waalsche gemeente been
overbljjfsel is van hat voormalige Agnieten-klooster, binnen de
stall Anthem gevestigd geweest ;
dat dit klooster met daze daartoe behoorende kerk na de
invoering der Kerkhervorming, tot verschillende einden is gebruikt ;
dat in hat jaar 1636 hat St . Catharina-gasthuis, dat in 1306 door
graaf Reinoud I in de Bakkerstraat der genoemde stall ward
ggesticht, van daar in hat voormelde kloostergebouw ward overgebragt, de kerk wader tot godsdienstig gebruik ingerigt en
door de huismeesteren eon predikant voor de dienst, in dat
gasthuis to verrigten, beroepen ;
dat de Waalsche gemeente to Arnhem voor hat jaar 1859
goon eigen kerkgebouw heeft gehad, maar eerst in de Broederen- en St . Janskerk en later in daze Gasthuiskerk tot uitoefening harer godsdienst ward toegelaten ;
dat de huismeesteren van hat St. Catharina-gasthuis tot aan :
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den verkoop van dit kerkgebouw aan de Waalsche gemeente
in 1859, _steeds het beheer over dat gebouw hebben gevoerd,
en de zitplaatsen daarin of verhuurd of verkocht ; dat de ouders
van den eischer Tangs dien weg eigenaars zjjn geworden van
de vier vrouwen-zitplaatsen in die kerk, in zjjne dagvaarding
omsehreven, en dat eigendomsregt door erfopvolging op hem
is overgegaan ;
dat de huismeesteren van het St. Catharina-gasthuis dat
eigendomsregt op de zitplaatsen in hunne kerk steeds hebben
geeerbiedigd en zelfs in jjverige beseherming genomen, bij gelegenheid, dat z j in 1841 aan de Waalsche gemeente vergunning hebben verleend de inrigting der zitplaatsen in hunne
voornoemde kerk eenigermate to veranderen en eenige van die
plaatsen to vernietigen, en zorg gedragen, dat de eigendomsregten daardoor niet werden benadeeld ;
dat z j in het jaar 1859, door de gedaagden aangezocht om
dit kerkgebouw to verkoopen, door de Arnhemsche Courant van
den 17 Maart 1859, no. 1590, geregistreerd overgelegd, hen,
die bewezen refit to hebben op zitplaatsen in die kerk, hebben
opgeroepen om, met overlegging hunner bewijzen, zich bjj
hunnen rentmeester aan to melden ; dat de eischer aan die
oproeping heeft voldaan, zUn bewtjs van eigendom overgelegd
en dat terugbekomen, met het berigt, dat het in orde is bevonden ;
dat dezelfde huismeesteren, den 18 November 1859 , dat kerkgebouw aan de Waalsche gemeente verkoopende, hetzelve dan
ook hebben overgedragen met al zone lusten en lasten, en met
uitdrukkeljjke vermelding van de aanspraken, die door derden
kunnen worden gemaakt op den eigendom van zitplaatsen in dat
kerkgebouw ;
dat de gedaagde, daarvan onderrigt, en het gevaar van zoodanige aanspraken, bl~kens de aete, op vermelden dag verle-

den, voor zijne rekening genomen hebbende, dat kerkgebouw
Iieeft aanvaard, in bezit genomen en naar eigen goedvinden
angerigt, zonder hot eigendomsregt des eischers op zijne vier
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voormelde zitplaatsen in die kerk in eenige aanmerking te
semen, zelfs over die zitplaatsen ten behoeve van andereu en
tot eigen voordeel beschikt ;
dat de eischer daartegen zijne bezwaren bjj _den gedaagde
heeft ingebragt, en de erkenning van zijn eigendomsregt tip
die zitplaatsen gevraagd, dock to vergeefs ;
dat de eischer, ter vermijding van eenen regtsstrijd, voor
den gedaagde zeer voordeelige voorwaarden tot schikking hem
heeft aangeboden, waarbjj z jn eigendomsregt opden voorgrond
werd gesteld, dock de gedaagde ook daarin niet is when
trades ;
dat de eischer daardoor genoodzaakt is geworden den gedaagde voor daze regtbank to dagvaarden, om tot eerbiediging
van dat eigendomsregt en de vergoeding van de daaraan toe=
gebragte schade to worden veroordeeld, zoo als hjj dat door
zijne dagvaarding van den 2 iei 1861 heeft gedaan ; op welke
gronden de eischer geheel overeenkomstig, ann hat slot dier
dagvaarding uitgedrukt, heeft geconcludeerd ;
0 ., dat de gedaagde kerkeraad der Waalsche gemeente aihier,
bU conclusie, genomen tar rolle deter regtbank van den 25
November 1861, voor antwoord heeft does aanvoeren :
dat de eischer, bewerende eigenaar to zjjn van vier vrouwenzitplaatsen in de kerk, vroeger behoord hebbende tot hat
St. Catharina-gasthuis to Arnhem, thans eigendom der Waalsche gemeente aldaar, ten eenemale in gebreke is dat pretense
eigendomsregt in den omvang, dies hij daaraan attribueert,
to bewijzen, vermits, voor zooverre hjj gezegden eigendom
ontleent uit een pretenses verkoop, volstrekt niet consteert,
dat de cedent, van wien ku zjjn regt ontleent, als zelf eigendom verkregen hebbende, bevoegd was dat over to dragen ;
dat das ook de eischer nets antlers weet to allegeren das
ease aerie van feiten, die, ook das, wanneer ze reeds dadeiijk
als buiten contestatie (des seen) konden worden beschouwd,
zoo min op zich zelve als in zamenhang, nets meer of ande s
.bewijzen kunnen, das dat de eischer, zoolang de bewuste
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kerk aan het St. Catharina-gasthuis to Arnhem in eigendom
toebehoorde, de bevoegdheid heeft gehad, om daarin de godsdienstoefeningen der Nederduitsch Hervormde kerk, of, om
moister to spreken, die der voormalige Staatskerk, op vier
door het kerkbestuur aangewezen of nader aan to wijzcn sitplaatsen bij to wonen, dock geenszins daaruit kan afeiden, dat
hjj ook, nadat de bewuste kerk aan anderen, wie ook, zoo
zijjn overgegaan, een refit van zitten, veelmin een reel eigendom van zitplaats zoude hebben behouden ;
dat dan ook de eischer, wanneer him, zoo als zijne regtsvordering schUnt aan to duiden, zich een refit op het gebouw,
aan wien het ookmoge toebehooren, aanmatigt, al wederom in
gebreke is dat refit, als door hem werkeljjk verkregen, behoorljjk to staven en to bewijzen ;
dat de gedaagde we! stellig moet ontkennen, dat de eenvoudige koop van een of meer zitplaatsen in een gebouw, voor
zooverre het op sommige dagen en urea tot eene bijzondere
kerkdienst wordt gebruikt, aan den kooper de bevoegdheid
zoude geven om, hoe dat gebouw ook van destinatie en eigenaar
mogt veranderen, daarin ten eeuwigen loge voor zich of zone
regtverkrigenden een materielen zetel in het gebouw qua talis
to vindiceren ;
dat de eischer deigeljjke interpretatie van zjjn vermeend refit
niet alleen niet bewijst, maar de strekking zjjner regtsvordering
zelve aantoont, dat him dit niet bewijzen kan, char zijne principals conclusie of regtsvordering tot niets antlers strekt, dan
om to verkrijgen eene in regten inadmissibele sententia declaratoria, waarvan buitendien het eerste lid, op eene woordspeling
draaijende, niet kan decideren, en het tweede lid slechts neerkomt op eene petitio principii zonder consequentie ;
dat des eischers secundaire of eigenlijke tweede vordering,
behalve dat zij in strijd is met zijne overige sustenuen, ook in
zich zelve is ijdel en tot niets leidende ;
1p welke gronden de gedaagde kerkeraad concludeerde, dat
het der regtbank moge behagen den eischer niet-ontvankelVk
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to verklaren in zUnen eisch en genomen conclusion, immers en
in ieder geval hem die to ontzeggen, met veroordeeling des
eischers in de kosten ;
waarna ten bepaalden dage de pleidoojjen zijn gehouden ;
Wat hot regt betreft :
0., dat de beslissing van dit regtsgeding hoofdzakelUk afhangt van de beantwoording der vier navolgende vragen
1°, welke was, vbar den op den 18 November 1859 door
bet bestuur van St . Catherine gasthuis to Arnhem aan den
gedaagden kerkeraad der Waalsche gemeente to Arnhem pleats
gehad hebbenden verkoop der Gasthuiskerk, de verhouding tus •
when gezegd bestuur en de Waalsche gemeente met betrekking
tot den eigendom en bet beheer der kerk en dien ten gevolge
de beschikking van de zich daarin bevindende zitplaatsen ?
2°, heeft de eischer bewezen eigenaar to zijn der bjj zijne
dagvaarding en conclusie vermelde zitplaatsen in de Gasthuiskerk to Arnhem ?
3°, kunnen zitplaatsen in eene kerk beschouwd worden to
zijn onroerende zken en in den handel?
4°, welke regtstoestand is door den bovengemelden verkoop
der Gasthuiskerk tusschen den eischer en den gedaagden kerkeraad geboren geworden ?
0, ad mm, dat, terwijl de regten des eischers hier hoofdzakeljjk afhankeljjk zjjn van eene erkenning van eigendomsregt
door eon daartoe al of niet bevoegd bestuur, in de eerste pleats
behoort to worden onderzocht, aan wien de Gasthniskerk vobr
den 18 November 1859 heeft toebehoord ;
0, to dien opzigte, dat uit de aanteekeningen, voorkomende
in hot op hot gemeentehuis to Arnhem berustende commissie •
en politieboek van den magistraat der stall Arnhem en aldaar
geregistreerd onder dagteekening van den 1 November 1751,
en van welk book, ofschoon noch de eischer, noch de ge~
daagde, zich daarop in hot gelling hebben beroepen, de regter
evenwel, als zUnde hetzelve van eene wettig gevestigde open
bare magt afkomstig, ongetwjjfeld gebruik mag waken, om,
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volgens art . 48 Burgerlijke Regtsvordering, van ambtswege de
regtsgronden "aan to vullen, welke niet door partjjen mogten
zUn aangevoerd, -- blgkt, dat de schepenen Otters en Gapmans,
in die betrekking huismeesteren van het St . Catharina-gasthuis to Arnhem, op den bovenvermelden datum aan den magistraat der stall Arnhem hebben medegedeeld, dat de Gasthuiskerk, waarin hollandsehe dienst gedaan werd, door de vacature
van twee predikantsplaatsen gesloten geweest zjjnde , wederom
aan de Waalsche gemeente, die hare godsdienstoefeningen in
de Broederenkerk to Arnhem hield, dock lit gebouw voor de
garnizoensdiensten van een zich hier ter stele bevindend regiment Zwitsers had moeten ontruimen, was aangewezen ;
0 ., dat al verder nit lit boek bljjkt, dat de Waalsche gemeente gecontinueerd had, zoowel des morgens als des namiddags, godsdienst to houden, in weerwil dat er reeds vddr eenen
geruimen tjjd een vtjfde Hollandsche predikant was beroepen,
zonder dat die gemeente jets van hare collecte des middags
ten voordeele van het gasthuis uitreikte, ge1jk de Nederduitsche kerk des achtermiddags de helft van de collecte gaf, welke
aldaar gedurende de predikatie gehouden werd ;
0., dat de huismeesteren, naar aanleiding van het zoo even
genoemde, voorziening verzocht hebbende, dat het gasthuis
deswege schadeloos mogt worden gesteld, de magistraat van
Arnhem daarop na deliberatie heeft goedgevonden en verstaan,
dat de predikanten der Nederduitsche gemeente wederom, de
namiddagbeurt in die kerk zouden waarnemen, en de Waalsche
gemeente inmiddels hare namiddag-godsdienstoefeningen binnen
de stall Arnhem tot nadere orders zoude staken, en zjjnde de
Waalsche gemeente, bljjkens diezelfde aanteekeningen, toen
waders gelast om het bestuur van het gasthuis voor reeds ge- .
leden verliezen schadeloos to stellen ;
0., dat het bovenstaande dan ook ten deele overeenkomt met
het door den gedaagde ten processe overgelegd afschrift eener
voor den to Arnhem standplaats hebbende notaris C . F . Troost
en getuigen verleden acte van koop en verkoop van het kerk25

gebouw van bet St. Catharina gasthuis van den 18 November
1859, waarbjj onder anderen vermeld wordt op bet tweeds
bled van dat afsehrift, dat de Waalsche gemeente, voor zoo •
veel bet gebouw betreft, daarvan sedert moor den honderd
3aren bet gebruik voor godsdienstige bjjeenkomsten heeft geha ;
en nog heeft ;
p., dat ook ten duideljjkste bljjkt, dat bier onder dat gebruik
gecue be ehikking van eigendomsregten ken hebben behoord,
veruiits toch in datzelfde afschrift flier note als tegenstelling
yeorkomt, eenige regelen vroeger, flat flit kerkgebouw sedert
onheugeljjke jaren voortdurend en onafgebroken, openbaar en
niet dubbelzinnig door bet St . Catharina-gasthuis als eigenaar
is bezeten ;
0., flat de gedaagde kerkeraad bovendien door de dead van
koopen zeive in 1858 geacht moot worden ten voile to hebben
e kend , flat bet bestuur van hot St . Vatbarina-gasthuis tot
flat jeer eigenaar is geweest van hot kerkgebouw en daarover
bet beheer heeft gevoerd, en mitsdien ook over den eigendom
van zitplaatsen heeft kunnen beschikken, terwjjl men in hot
tegenovergestelde geval tot bet ongerjjmde besluit zoude moetenn
komen, flat de gedaagde kerkeraad van eenen niet-eigenaar
zoude hebben gekocht ;
0., flat insgelijks bljjkt uit de door den eischer overgelegde
drie stukken, sub litt . B, C en D, zjjnde bet eerste eene
copy-missive van heeren gecommitteerden tot de zaken van
hot St. Catharina-gasthuis aan den kerkeraad der Hervormde
Waalsche gemeente to Arnhem, bet tweeds eene copy-missive
van den voorzitter van gemeld gesticht, den heer lair . A . A .
de Rauk, omtrent hot huren door den heer Nahuys eener
vrouwen-zitplaats ii de Gasthuiskerkk met de adviezen van de
regenten van flat gesticht, 4e heeren van Gelein Vitriuga en
van, Rck, en bet besluit, genomen op bet verzoek van den
beer i ahuys ; bets derde sen uittreksel nit tie notuJen der vergeriug van gecommitteerden tot de zaken vat. lit St. Catharina-gastb is to Airil y. aloe doze stukken deer den rent-

meester van dat gesticht, den heer J . Verburgt, als conform
de minuten van het archief geteekend, dat het bestuur van hot
St . Catharina-gasthuis bjj eene, in het jaar 1841 met deszelfs
vergunning door de Waalsche gemeente to weeg gebragte
verandering in de kerk, bijzondere zorg heeft gedragen, dat
do eigenaren van zitplaatsen in de kerk, zonder daarbij het
gebruik voor bepaalde godsdienstoefeningen to onderscheiden,
hierdoor niet in hunne regten zouden worden benadeeld,
en deswege aan de Waalsche gemeente een voorstel heeft
gedaan, waarmede toen, blUkens het stuk, overgelegd sub
lift. D, van hare zijde genoegen is genomen ; hebbende het
bestuur van bet St . Catharina-gasthuis, tot bewaring van de
regten der eigenaren van de zitplaatsen, waarin naar aanleiding
van gemelde verandering eene wijziging was gekomen, eenen
specialen staat doers opmaken ;
0 ., dat wijders uit het stuk, overgelegd sub litt . C ., waarvan de inhoud niet door den gedaagden kerkeraad is wedersproken, wordt bewezen, dat de Waalsche gemeente zelve
erkend heeft geene beschikking, hoe ook genaamd, over zitplaatsen in dat kerkgebouw to bezitten, ja zelfs die niet voor
de godsdienstoefeningen van hare gemeente to hebben molten
verhuren, daar de predikant der Waalsche gemeente in het
jaar 1841 den heer Nahuys zelfs voor de verhuring van eene
zitplaats gedurende hare godsdienstoefeningen naar het bestuur van het St . Catharina-gasthuis heeft verwezen, terwijl
het nog bijzonder de opmerking verdient, dat het bestuur van
het St. Catharina-gasthuis de plaatsen, welke geen persoonl jk
eigendom ware n, ams eigendom van hun gesticht hebben be-j

schouwd ;
0., dat merle nit de reeds boven aangehaalde Arnhcmscke
Courant van 17 Maart 1859 gebleken is, dat meergemeld bestuur
zich overtuigd heeft gehouden, dat derden eigendommeli'ke
zitplaats n in hot onder deszelfs beheer staande kerkgebouw
hebben be ten, daar het bij eene in dat daglYlad geplnatste
advertentie van den rentmeester J . Verburgt al diegenen, welke
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refit beweren to hebben op zitplaatsen in die kerk, heeft op •
geroepen om zich, met overlegging banner bewjjzen van eigendom, bU dezen aan to melden ;
0 ., dat al verder bet bestuur van bet St. Catharina-gasthuis
bij den verkoop van 18 November 1859 heeft bedongen, dat
kooperen, de gedaagde kerkeraad, speeiaal mede voor hunne
rekening zouden nemen alle op- of aanspraak, welke door
derden op dit verkoehte of op zitplaatsen in hetzelve, nit
kracht van welken titel ook, mogt worden gemaakt of gepretendeerd, waaromtrent verkooperen buiten alle aansprakelijkheid
zullen zjjn en blwen, waaruit in verband met bet boven
overwogene voortvloeit, dat dit bestuur, moeijeljjkheden voorziende ; welke nit door derden op zitplaatsen verkregen regten,
waarmede de gedaagde kerkeraad toen even goed bekend heeft
kunnen zjjn, zouden kunnen voortvloejjen, zich voorzigtigheidshalve welligt bj en na den verkoop der kerk daarmede niet
verder heeft willen inlaten ;
0 ., dat nit al bet bovenstaande voor bewezen kan worden
gehouden, dat bet bestuur van bet St . Catharina-gasthuis,
sedert onheugeljjke jaren voor den 18 November 1859, bet
beheer over dat gesticht heeft gevoerd, en de bevoegdheid
heeft gehad over de eigendommen van zitplaatsen in de Gasthuiskerk to besebikken ; dat de Waalsche gemeente, ofschoon
zij voor 1859 meer dan bonderd jaren voor hare godsdienstoefeningen van dat gebouw gebruik heeft gemaakt, dit slechts
aanvankeltik bij vergunning in eenvoudig gebruik heeft , verkregen, en dat zij daarop verder gedurende dien geruimen tijd
tot 1859 geene regten hoegenaamd heeft kunnen uitoefenen,
of zulks werkelijk heeft gedaan, en die Waalsebe gemeente
alzoo de door bet bestuur van bet St. Catha,~ina-gasthuis to
Arnhem aan anderen overgedragen of door hetzelve erkende
regten behoort to eerbiedigen ;
0 ., ad hum, dat de eischer beweert eigenaar to z Un van
vier vrouwen-zitplaatsen in de meergenoemde Gasthuiskerk,
zljnde de eerste, tweede, derde en vierde op de negentiende
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bank, en dat thane behoort to worden onderzoeht, of het bowas daarvan door hem is geleverd, hetgeen door den gedaagden kerkeraad wordt ontkend ;
0., to dien opzigte, dat door den eischer wordt overgelegd
eene acte van transport van den 30 Junk 1808, waarbjj door
den heer en mevrouw Nederburgh aan den heer Mr . H. A .
Rappard en vrouwe Tye Hannes, ingevolge bjj publieke verkooping gedanen aankoop, wordt overgedragen ,, eene bank van
vier plaatsen in de Gasthuiskerk der stall Arnhem, zijnde geweest no . 23 geheel, en alzoo vier plaatsen op de bank daa.rvoor flu in de plaats gezet," sustinerende de eischer daarbij
verder, dat die plaatsen, ams zullende afkomstig zijn van zijne
ouders, door erfopvolging op hem zijn overgegaan ;
0., dat de gedaagde kerkeraad, hoewel bjj pleidooi niet
ontkennende, dat die plaatsen van eischers ouders afkomstig
zjn, dat beweren echter heeft bestreden, op grond, dat de
ouders en erflaters des eischers meerdere kinderen hebben
nagelaten, en deze due moest bewijzen, dat aan hem de
eigendom van die vier zitplaatsen was toebedeeld, of h j die
van zjjne merle-erfgenamen op eene wettige wijze had verkregen ;
0., dat dit beweren van den gedaagde daarstelt eene exceptio
plurium litis consortium ; dat het bewjjs voor de gegrondheid dien
exceptie door den excipient behoort to worden geleverd, dock
deze daarvoor geen bewijs heeft geleverd, nosh aangeboden to
leveren, en mitsdien dit exceptieve middel van verdediging
door den regter behoort to worden voorbjgegaan ;
dat nit de bovengenoemde acte van 30 Junij 1808 bljkt,
dat de erflater des eischers door aankoop eigenaar is geworden
van de bedoe~de vier zitplaatsen ; dat de gedaagde kerkeraad
wel de bedenking heeft in het midden gebragt, dat de bevoegdheid tot overdragt van den heer en mevrouw Nederburgh
aan twjjfel onderhevig was, dock ook deze bedenking vervalt,
daar de eischer door de overgelegde copy-aanteekening omtrent
het vervallen van sommige eigendommeljjke plaatsen in de

kerk ~'an bet St. Catharina-gasthuis to Arnhem en bet toewjjzen van andere plaatsen daarvoor aan de regthebbendeu,
berustende in bet archief van bet gesticht, door den rentmeeser,
den beer J . Verbuvgt, als conform de minute, in bet archief
van tint gesticht berustende, geteekend, in verband met de
koopacte van 1808, voldoende heeft bewezen, dat die plaatsen
zijn eigendom zjjn, char nit dit door bet bestuur van bet
St . Catharina-gasthuis opgemaakte stuk, hetwelk, gel jk hiervoren is overwogen, vddr 1859 bet beheer over de Gasthuiskerk voerde, als zoodanig bevoegd was erkentenissen van
eigendom to doen, bl jkt , tint de eerste, tweede, derde en
vierde zitplaatsen op de negentiende bank de eigendom van
den beer van Rappard zjjn, zjjnde dit alzoo in algemeene
overeenstemming met de koopacte van 1808, dear op den staat
geene andere zitplaatsen ten name van den beer van Rappard
voorkomen, en bjj die alle melding wordt gemaakt van vier
plaatsen op de bank, welke, vroeger n° . 23 geweest zijnde,
en hetzij bij de in 1841 plants gehad hebbende vertimmering,
hetzij vroeger, kennelijk eene verwisseling heeft ondergaan ;
0., tint de bewering van den gedaagde, dat ties eischer$
plaatsen slechts refit hadden kunnen geven tot bet bijwonen
tier godsdienstoefeningen tier Nederduitsche Hervormde kerk
in de Casthuiskerk to Arnhem, of tier voormalige Staatskerk,
door geen enkelen bewijsgrond in bet gebeele gelling wordt
gestaafd, en tint de regter, onder deze omstandigheden, bij de
beslissing over den burgerljken eigendom al bet leerstellige
buiten beoordeeling moet latent
0. ad IIIuIm ., tint zitplaatsen in eene kerk, volgens bet
Burgerljk Wetboek, niet buiten den handel zijn, dewijl dezelve
niet, nosh uitdrukkelijk, noch volgens de bedoelingen van den
wetgever, van den handel zUn uitgesloten, en nergens in tint
wetboek eenige bepaling voorkomt } nit kracbt waarvan aan
derge1 jke zitplaatsen eenige specials burgerljke regtsgevolgen
verbonden zjjn ;
0., tint die zitplaatsen, als gevende bet refit op eene bepaalde
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a ngewezen pleats in eene kerk de godsdienstoefeningen bjj to
woven, geacht moeten worden een regt van gebruik van ontoerende goederen to zljn, welk regt van gebruik, volgens
art . 564 Burgerlijk Wetboek, als eene onroerende zaak wordt
*angemerkt, terwijl hot verder tot eene ongerijmdheid zotide
leiden om dezelve als eene roerende zaak to besohoutiwen,
Waaronder, volgens art. v65 Burger1jk Wetboek, uit harms
nerd de zoodanige moeten besehouwd worden, die zich zelse
kunnen verplaatsen, of die verplaatst kunnen worden, dt
.r
t ek eene zitplaats buiten de kerk ondenkbaar is ;
0., ad IVum ., dat ten processe consteert, dat hot besthut
van hot St . Catherine-gasthuis to Arnhem bij meergemelden
verkoop van 18 November 1859, de Gasthuiskerk aan den gedaagden kerkeraad heeft verkocht, welke verkoop behoorlijk
ten kantore van hypotheken to Arnhem is overgeschreven ; en
dienvolgens behoort to worden onderzocht, of de gedaagde zich
met grond heeft beroepen op een verlies van des eisobers
regten, nit hoofde van eene verandering van bestemming,
welke de kerk heeft ondergaan ;
0., 'dat de gedaagde kerkeraad her kennelijk in eene d raling verkeert, door to beweren, dat de kerk door meergemelden
verkoop 'van bestemming zoude zijn veranderd, dear took 'de
'Vaalsche gemeente de godsdienstoefeningen, welke zij daarin
vroeger heeft gehouden, ook na den verkoop in 1859, op deze1tde w ze is bl jven voortzetten ;
0., dat die bewering des to minder ken opgaan, omdat de
gedaagde kerkeraad zich bij den aankoop in 1859, heeft verbond`ea
(tioo als dat op hot 6de bind van hot afschrift dier ante is omSchreven) om hot verkochte en daarbjj tevens gehypothekeerde
good niet van bestemming to zulien veranderen ;
0., dat de gedaagde kerkeraad alzoo ten 'onregte zich t
onne veranderde bestemming van hot kerkgebouw heeft beroe=
pen, maar die bestemming bier kennelijk ver rt met den
s echts plants gehad hebbenden overgang van gebruiker van
eene onroerende zaak tot eigenaar van die zaak ;
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0 ., dat, wet hiervan ook moge zjjn, de verandering van bestemming, welke ook, van een kerkgebouw, de vroeger daarin
door derden verkregen regten van eigendom op zitplaatsen
niet verkort of duet verloren gaan ;
0., dat de geuaagde bij de koopacte van 1859 ook heeft
verklaard, op het 2de rblad flier acte, de sedert meer flan
honderd jaren door hetzelve gebruikte Gasthuiskerk ten hunnen
genoegen to kennen (waarbij hij ongetwjjfeld ook met de bUzondere eigendomsregten op zitplaatsen moet geacht worden
bekend to zjjn geweest), en voetstoots in koop to accepteren,
in zoodanigen toestand, grootte en belendingen, als waarin het
zich werkeljjk bevindt, met zjjne lusten, lasten, heerschende
en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, zigtbare en
verborgen erfdienstbaarheden en gebreken, zonder eenig onderscheid ;
0 ., flat hieruit volgt, flat de gedaagde, door de overname
van het kerkgebouw met alle lusten en lasten en bezwaren,
verpligt is de eigendomsregten flea eischers to eerbiedigen,
waaraan hjj geen hinder mag toebrengen, en de eischer het
refit heeft om de hem toekomende zaak van iederen houder
terug to vordexen ;
0., flat des eischers vordering merle gegrond is op de omstandigheid, flat de gedaagde, bewerende, flat de eischer geene
eigendomsregten op de voormelde zitplaatsen meer bezit, na
de eigendoms-overdragt der Gasthuiskerk, over zjjne zitplaatsen
ten behoeve van derden en tot eigen voordeel zoude hebben
beschikt ;
0., flat zoodanige eigendunkeljjke beschikking over eens
anders refit, welke nit de houding van den gedaagde in flit
proves voldoende bljjkt, eene onregtmatige dead daarstelt, en
nit den aard der zaak den eigenaar sehade veroorzaakt, welke
h}j, die de onregtmatige dead pleegt, verpligt is to vergoeden ;
En op deze gronden refit doende ;
Gezien de artt. 564, 565, 629, 1401 en 1902 Burgerljjk Wetboek, en art. 56 Burgerlijke Regtsvordering ;
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Verklaart : 1 0 . dat de eischer is eigenaar van de eerste, tweede,
derde en vierde der vrouwen-zitplaatsen op de negentiende bank
der gewezen Gasthuiskerk to Arnhem, flu eigendom der Waalsche
gemeente ;
2°. dat bet den gedaagden kerkeraad niet heeft vrijgestaan

eigendunkelijk en ten nadeele des eischers over deze zjjne zitplaatsen to beschikken ;
Veroordeelt mitsdien den gedaagden kerkeraad :1°. de eigendomsregten van den eischer op gemelde zitplaatsen to eerbiedigen en zich van iedere inbreuk op dezelve to onthouden ;
2o . den eischer to vergoeden alle kosten, schade en interessen,
door de vermelde onregtmatige handelingen des gedaagden geleden en nog to ljjden, zoo mogeljjk in der minne, en bjj
gebreke daarvan, bjj staat to vervatten en to vereffenen volgens
de wet ;
Veroordeelt eindelijk den gedaagden kerkeraad in alle de
kosten van het regtsgeding . (Zie Arrest 9 November 1863.)
5 April 1862 . Staatsblad no . 37.
Besluit, waarbjj de statuten der vereeniging voor ehristeljjk
onderwijs to Makkum worden goedgekeurd en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend .
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van

zoodanig schoolonderwijs, dat met waardering van apes wat
in de nieuwere leermethoden prijselijk en proefhoudend
bevonden is, aan christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt en door christelijke beginselen geheiligd is .
Terwijl zij alzoo ten stelligste bedoelt, dat de kinderen
eene grondige wetenschappelijke vorming, overeenkomstig
den aard en de inrigting van het lager onderwijs zullen
ontvangen, bedoelt zij tevens niet minder, dat bij het toe •
dienen van onderwijs in menschelijke kennis, de groote waar .
held zal warden ten grondslag gelegd, dat de vreeze des
Heeren het beginsel is van alle wUsheid, en dat alzoo de
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kinderen, vooral door cen onbelemmerd gebruik waken an
den bijbel up de school, zullen geleid worden tot de levy dige kennis van den I)rieeenigen God, zooals Hij zich, tat
behoudenis en zaliging van zondaren, de gansche schrift
door, heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heiligen Geest .
Zij stelt zich daarom ten doe!, om onder den zegen des

Heeren, zooveel in hear is, genoegzame gelegenheid to verschaffen ,

om aan kinderen nit alle stand-en, voor wie dat

verlangd wordt, zoodanig onderwijs to doen genieten .
-let lidmaatschap der vereeniging worth verkregen door
eene jaarlijksche bijdrage van twee golden ; giften van begunstigers worden in dank aangenomen .
De overige bepalingen der statuten betreffen het bestuur,
de vergaderingen, de verantwoording, de school of scholen,
bet schoolgeld en den duar der vereeniging.
6 April 1862 .
Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken enz . ;
Den Raad van State gehoord enz . ;
Gezien de wet van den 28 Junij 1854

Oeerwegende,

(Staatsblad no . 100) ;

dat de moeder der genoemde kinderen den

2 Maart 1859 to H . is overleden en dat bij vonnis der regtbank to L, dd . 17 September 1861 is verklaard, dat er regtsvermoeden bestond van het overladen van den vader dier kinderen en wel sedert den 16 October 1852 ;
0., dat minderjarigen, die in het voormeld geval verkeeren,
volgens bet 2e en 3e lid van art . 32 der voorachreven wet,
domicilie van onderstand hebben in hunne eigene geboorteplaats ;
0., dat to H. wear de gemelde kinderen zijn geboren, wel
wordt erkend, dat zij in die gemeente domicilie van onderstand hebben, to rekenen van de dagteekening van het aangehaalde vonnis der regtbank to L ., meat dat men er beweert,
dat hot voorachreven domicilie van Mei 1859 tot 17 September

1861 to A ., wear die vader dier minderjarigen is geboren, go-
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vestigd was, omdat aan het vonnis eene terugwerkende kracht
zon worden toegekend, indien op grond flier regterlijke nitspraak, flat domicilie word geacht, gedurende flat tijdvak to
HL gevestigd to zjn geweest ;
0., flat tjdens de opneming en verzorging der bedoelde
miaderjarigen in 1859, toen ten aanzien van het regtsvermoeden
van het overlijden van hnnnen under niets was verklaard ., de
erkenning van hun domicilie van onderstand to A . slechts voorwaardelijk en onder protest heeft plants gehad ;
0 ., flat in art . 524 van het Burgerljk Wetboek uitdrukkelijk
is voorgeschreven, flat in het vonnis van de regtbank, houdende verklaring, flat er regtsvermoeden van overljjden bestaat
van een afwezige sedert den flag nadat hii kan worden gere~
trend zijne woonplaats to hebben verlaten, of na de laatste
tjjding van zjjn levee, die dag bepaaldelijk moet worden nitgedrukt, en flat daaruit volgt flat zoodanig, nit den aard der
zaak eerst later geslagen vonnis, gevolg moet hebben to rekenen van den daarin, krachtens de wet, bepaalden dag, zonder
flat met grond kan worden beweerd, flat daardoor aan hot
vonnis terugwerkende kracht wordt toegekend ;
0., flat om doze redeem de kinderen van B . C . P . moeten
geacht worden, ten gevolge van het overl jden hunner moeder
in Maart 1859, en sedert flat tjjdstip to hebben verkeerd in de
termen van het 2e en 38 lid . van art . 32 der wet op het armbeatuur ;
Hebben goedgevonden en verstaan, to verklaren flat de
minderjarige kinderen van den vermoedelijk overleden verklaarden B. C . P. en van zijne overledene huisvrouw A . IL D .,
brj hunne opneming en verzorging in Mei 1859 domicilie van
understand hadden to H.
En is Onze voornoemde Minister enz .
8 April 1862, n°. 230.
Missive van den Minister van Binnenlandache Zaken, luidemde
In het belang vary het gesladig onderhoud der speorwegen
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en ter voorziening in gevallen, welke onmiddelijke voorziening
eisehen, in het belang dus van een veilig verkeer, is het
noodig, dat de bestuurders der spoorwegdiensten worden ontheven van de verpligting om telkens, wanneer zjj des zondags
en op erkende feestdagen moeten doen arbeiden, eene bjjzondere vergunning van het bestuur der gemeente, binnen welke
die arbeid to verrigten is, aan to vragen.
Het is mij voorgekomen, dat de besturen der gemeenten,
binnen welke spoorwegen zjjn gelegen, op het verzoek der
bestuurders, aan deze eene algemeene, doorloopende vergunning zouden kunnen verleenen voor het doen verrigten van
werkzaamheden aan de spoorwegen op zondagen en erkende
Christelijke feestdagen, behoudens de noodige waarborgen om
tegen misbruiken to kunnen waken .
21 April 1862, Staatsblad

no. 43 .

Besluit, luidende :
Gezien Ons besluit van den 31 Januarjj 1862, n° . 46, waarbij,
onder anderen, het Departement voor de Zaken der Roomseh
Katholijke Eeredienst tijdelijk is in stand gehouden ;
Gelet op het Vlde hoofdstuk der Grondwet ;
Overwegende, dat de aan de kerkgenootschappen verzekerde
volkomen vrjjheid, om alles, wat hunne godsdienst en de nitoefening daarvan in kunnen eigen boezem betreft, to regelen,
de voortdurende instandhouding van afzonderlijke Departementen voor de Zaken der verschillende Eerediensten, niet
noodzakelUk maakt ; en dat het, bjj de opheffng van die Departementen, echter geraden is, to vermijden, al wat de wenschelijke waarborgen kan verzwakken, welke door het Staatsgezag, bjj de toepassing der grondwettige beginselen, in betrekking tot de aangelegenheden van de kerkgenootschappen,
kunnen worden versehaft.
Hebben besloten en besluiten

Te rekenen van den 1 Julij aanstaande, wordt het tegenwoordig Departement voor de Zaken der Roomsch Katholijke

Eeredienst opgeheven en hat beheer over die Zaken aan
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken opgedragen, onder
bepaling
a, dat de Zaken van de gemelde Eeredienst a[zonderlijk zullen
behandeld worden in de bureaux van hat opgeheven Departement,
die eene bijzondere at'deeling zullen uitmaken, waarvan de directie,
onder de bevelen van Onzen voornoemden Minister, zal worden
toevertrouwd aan een hoofdambtenaar, onder den titel van :
Administrateur voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst ;
b. dat over de uitgaven, bij hat VII hoofdstuk der Staatsbegrooting over de loopende dienstjaren, met inachtneming der
bestaande verordeningen, onder de verantwoordelijkheid van
Onzen voornoemden Minister, zal worden besehikt ;
a. dat de Staatsuitgaven, betreffende de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst, voor de volgende dienstjaren zullen worden
opgenomen in een afzonderljjk hoofdstuk B der begrooting van
hat Departement van Buitenlandsche Zaken ; en
d, dat Onze voornoemde Minister Ons nadere voordragten
zal aanbieden, nopens de organisatie der hierboven sub a bedoelde afdeeling.
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in hat Staatsblad zal worden
geplaatst, en waarvan afschriften zullen worden gezonden aan
de Departementen van Algemeen Bestuur en Collegian, aan de
beide Kamers der Staten-Generaal, en aan don Raad van
Ministers, tot narigt . (Zie Besluit 26 Junk 1862, n° . 68 .)
Nota. Bij besluit van den 21 April 1862 (Staatsblad n° . 42)
is de ophefbng van hat Departement voor de Zaken der
Hervormde Eeredienst enz . op gelijke wUze bepaald, met
opdragt van hat beheer over die taken aan den Minister
van Justitie .

2 Mei 1862.1
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij onder anderen is beslist, dat wel is waar al wat door overeenkomst kan worden
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gev'estigd, tenzij het tegendeel uitdrukkeljjk is vastgesteld,
door verjaring kan worden verkregen ; dat echter al wat geen
onderwerp van overeenkomst kan uitmaken, eveneens geen
voorwerp van bezit kan opleveren, en mitsdien niet door verjaring kan worden verkregen .

Nota .

Het betrof bier de vordering van recogniiien nit bet

leenstelsel of komstig, welke na de staatsregeling van 1 798
bij overeen-komst niet konden worden bedongen en gevestigd,

auidat, wanneer zij voor gezegde staatsregeling Karen oorsprong niet hadden nit een wederzUdseh vrijwil-l .ig en wettig
verdrag, zij bij bet in werking treden van voornoemde
staatsregeling, als strijdig met der burgeren gelijkheid envrijheid, voor altijd vervallen waxen verklaard . Daardoor
Loch werden zij buiten den handel gebragt en konden d .us
geen onderwerp van overeenkomst uitmaken, geen voorwerp
van bezit opleveren en mitsdien niet door vetjaring verkregen
warden.
BU arrest van den 21 October 1 842 had de Hooge Raad
beslist
dat hij, die beweert dat eene grondrente, krachtens art . 25
van de staatsregeling van 1198, is afgeschaft, en de betaling derzelve, op grand van die afschaffing, weigert, verpligt
is de afkomst flier rente uit bet leenstelsel of leenregt to bewijzen ; en
flat, wanneer van den feodalen oorsprong eener grondrente
mogt blijken, een opvolgend wederzijdsch vrijwillig en wettig
verdrag, de afschafbng, bij art . 27 der staatsregeling van
1798 bepaald, zou doen vervallen .
6 Me! 1862 .
Vonnis van bet Kantongeregt to 7wolle, luidende
Ouerwegende, flat tussehen part}jen in con f esso is, flat de eischeresse in deze is eene door onderscheidene deelhebbers opgerigte
naamlooze maatschappjj of vennootsehap, ten doe! hebbende
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v

e eying tegen de gevaren van brand, opgerigt en gevestigd
Brussel, in bet, koningrjgk Belgie, met bewi ging van den
honing der Belgen, en zonder dat de bewilliging van den
honing der Nederlanden op dezelve is verkregen ;
0:, dat bet gesebilpunt, in deze vooralsnog to beslissen, alleen betreft de vraag : of zoodanige naamlooze vennootschap,
in bet buitenland opgerigt, al of niet bevoegd is in Nederland
in regten op to treden ;
0., dat daarbjj wel moet worden in bet oog gehouden, dat
bet bier niet geldt een natnurljjk physiek persoon, die met
z i . e persoonljjkheid buiten en onaf hankeljjk van eenige, wet
bestaat, en als zoodanig, hetzjj vreemdeling, hetzjj ingezeten,
zUne vordering instep, maar dat eischeresse in deze is eene
gefingeerde persoon of bloot een regtspersoon, die geen natuurljjk aanwezen heeft, die door eene dctie van de wet in
hej leven wordt geroepen, en niet bestaat, wanneer zij niet
aan de voorsehriften van die wet heeft voldaan ;
0., dat, zoo al een vreemd physiek persoon bier to laude
in regten kan optreden, even als een ingezeten, daaruit nog
niet volgt, dat eene vennootschap, die, aan de vereischten in
hear land voldaan hebbende, in dat land eene persoon is geworden of regtspersoonljjkheid heeft verkregen, daarom ook
buiten dat land als een regtspersoon zou zijn aan to merken ;
0., dat daarom miet kan opgaan bet beweren der eischende
maatschappij, dat zij, vermits zij de Koninkljjke bewilliging
van hear land heeft erlangd, is een regtspersoon, die, even
als ieder vreemdeling, bier to laude in regten kan optreden ;
0., dat art . 36, Wetboek van koophandel ., voorsehrjjft, dat,
alvorens eene naamlooze vennootschap tot stand gebragt kan
worden, de bewilliging des Jonings op dezelve moet verkre
gen zijn, en bet in den aard der zaak ligt en ook nit de volgende artikelen blj kt, dat de wetgever eene naamlooze vennooleehap zonder de Koninklijke bewilliging niet als,regtspersoon
to

veil erkend hebben ;
0., dat dit artikel . gemeen is, geen onderseheid makende
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tusschen inlandsche en vreemde vennootsehappen, en bet doel
van deze wetsbepalingen is om to waken, dat de openbare
orde en de goede zeden door hare handelingen geene schade
lijden, en dat de belangen van hen, die met haar handelen, niet
van wenschelijke waarborgen verstoken blijven, hetgeen voldoende aantoont, dat de wetgever het bestaan van eene zoodanige niet bewilligde vennootschap wil to keer gaan, en
mitsdien zoowel inlandsche als vreemde vereeniging van kapitalen, zonder die bewilliging, in ons land niet als vennootschap
en mitsdien niet als regtspersoon aanneemt ;
0., dat hiertegen niets afdoet de redeneringen nit art . 10
Algemeene Bepalingen, vermits de Koninkljjke bewilliging in
deze niet is een vorm van de handeling, maar is een onmisbaar vereisehte voor bet bestaan van den regtspersoon ;

0 ., dat de redeneringen nit artt. 6 en 9 Algemeene Bepalingen, in deze evenmin kunnen opgaan, vermits in die artikelen wordt gehandeld over personae physicae, niet over personae
fictae, als de eischeresse ;
0., dat de eischeresse, geene Koninklijke bewilliging in
Nederland hebbende verkregen, mitsdien niet mag beschouwd
worden wettiglijk in Nederland to bestaan, regtspersoonlijkheid
to hebben en, tegen de gebiedende bepaling van gezegd wetsartikel aan, in regten to kunnen optreden ;
0., dat mitsdien de exceptie van niet-ontvankelUkheid, door
gedaagde ingeroepen, is gegrond ;
Gezien de aangehaalde en verdere ten deze betrekkelijke
wetsartikelen ;
Regt doende enz .
Verklaren eischeresse niet-ontvankelijk in hare vordering en
veroordeelen haar in de kosten deter procedure .
Nota . Ofschoon de naamlooze vennootschap, waarvan hier de

reden is, verschilt van de bnrgerlijke maatschappijen, vereenigingen, broedersehappen enz., die onder de algemeene
benaming van zedelijke ligchamen worden gerangschikt en
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waarvoor afzonderlijke wettelijke bepalingen in de artikelen
1690-1702 van bet Burgerlijk Wetboek en de wet van den
22 April

1855 (Staatsblad no . 32) gevonden worden, ver-

dienen echter de beginselen, omtlent de regtspersonen, in
bet vorenstaand vonnis besproken, ook met het oog op de
zedelijke ligchamen, bijzondere aandacht .
De belangrijke regtsvraag : of buitenlandsche maatschappijen
in Nederland wettiglijk bestaan en regtspersoonlijkheid be •
zitten ?

is flog

iiiet door eene gevestigde jurisprudentie nit-

gemaakt, maar meermalen in verschillenden zin beantwoord .
De ontkennende beslissing', in bet bovenstaand vonnis ver •

vat, stems overeen met de regtspraak van hot Belgisehe
Hof van Cassatie en met de meeningen van sommige Nederlandsche regtsgeleerden . De 1looge Raad der Nederlanden
heeft over die vraag nog nimmer uitspraak gedaan .
7 Mei 1862, n° . 13 .
Missive van den Minister van Financier, luidende
Wanneer men let op het onderling verband tussehen de
n °s. 103 en 105 van tabel XIV der patentwet, dan komt het
mij voor, dat de handelingen van den reelamant NN ., docent
aan de technisehe school to W ., die het onderwerp uwer missive van den 28 der vorige maand uitmaakten, niet kunnen
worden gerangsehikt order het laatste gedeelte van n° .104 diet
tabel .
In gezonden natuurljjken zin opgevat, worden daarbjj bedoeld
personen, die nosh kostschool-, nosh dag- en avondsehoolhouders zijnde, evenwel eenige jongelieden ten hunnent onderrigten, huisvesten en voeden, en voor bet een en antler beboning genieten ; personen derhalve, die in zekeren zin een
gelijksoortig bedrijf uitoefenen als dat order het onmiddeljjk
voorgaande nommer vermeld, maar die het getal kostleerlingen

zoo

zeer beperken, dat dit bedrijf als eene bijzaak beschouwd

of in alien gevalle niet order dat van kostschoolhouder begrepeu
kan worden .
26
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Z66 word steeds deze bepaling door hot bestuur opgevat
(zie o . a . art. 2 der resolutie van den 27 October 1819, lett .
RR, -- en de 3e zinsnede van de 5e aanteekening op art . 3 der
wet) en z66 wordt zij ook door den Franschen tekst der wet
bevestigd,
luidende : Ceux qui
tiennent et FoRMFNT chew eux
fquelques eleves naoyennant salaire . Toetst men hieraan de handelingen van den reclamant, dan blijkt hot terstond dat zij van
anderen aard zjjn. Moge al de school door de bjj hem in den
kost zijnde jongelieden worden bezocht, de zijne is zij editor
niet . Hij is er slechts tegen genot eener vaste bezoldiging als
docent werkzaam . Door deze omstandigheid kan niet van hem
gezegd worden, dat hij zich belast met enkele, bjj hem in den
kost zijnde jongeliegen, tegen belooning onderwijs to geven .
Indien controleur en zetters mitsdien niet de gegronde overtuiging bezitten, dat de reclamant aan de bedoelde jongelieden
ten zijnent onderrigt geeft, - hetgeen nit de stukken niet bljjkt
en door den reclamant wordt ontkend, - kan hij niet geacht
worden naar meergemeld n° . 104 der wet patentpligtig to zUn .
8 Mei 1862,

Staatshlad

n° . 46 .

Besluit, houdende voorschriften omtrent de verdere uitvoering
der wet betrekkeljjk de Nationals Militie van den 19 Augustus
1861 (Staatsblad n° . 72) ; welke voorschriften, onder anderen,
bepalen
Art . 68 .

Met opzigt tot de toepassing van de eerste zinsnede van art .
127 der wet worden beschouwd
Als geestelijken of bedienaren van de godsdienst

1°. Bij hot

Hervormd,

hot

Evangelisch-Luthersch, het~Hersteld-

de Remonstrantsche broeen hot Doopsgezind kerkgenootschap :
a, ztj, die den rang van kandidaat in de godgeleerdheid
hebben bekomen ;

Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap,
derschap,
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b, zjj, die tot proponent zijn bevorderd ;
c, zij, die predikant of leeraar zjjn bij eene gemeente ;
2°. bij de A/'gescheidene Christelijke gemeenten
zjj, die het leeraarambt bekleeden bij eene door Ons
toegelatene gemeente ;
3°, bij het Roomsch Katholijk kerkgenootschap en bjj het lcerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezij van de Roomsch
Katholijken

zjj, die door het ontvangen van de kerkelijke wijding,
de hoedanigheid hebben verkregen van sub-diaken, diaken
of priester ;
4°, bij de Israelieten
zjj, die van de bevoegde magt een van de graders
in de godgeleerdheid, bij de bestaande of nader vast to
stellen reglementen op dit onderwerp als zoodanig erkend, hebben verkregen en in eene erkende Israelitische
gemeente het predik- of eenig antler bezoldigd geesteljjk
ambt voortdurend en met uitsluiting van iedere andere
niet kerkelijke betrekking uitoefenen.
Als studenten in de godgeleerdheid

1° . voor het

Hervormd,

het

het Hersteldde Remonstrantsche broe-

Evangelisch-Lulhersch,

Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap,

en het Doopsgezind kerkgenootschap
Zjj, die onderrigt ontvangen aan eene erkende inrigting
van hooger onderwjjs, met het stellig gebleken voornemen
om tot bedienaar van de godsdienst to worden opgeleid ;
2°. Voor de A fgescheidene Christelijke gemeenten
Zjj, die hunne opleiding ontvangen aan de theologische
school der Afgescheidene Christeljjke gemeente to Kampen,
met het stellig gebleken voornemen om tot bedienaar van
de godsdienst to worden opgeleid ;
3°. Voor het Roomsch Katholijk kerkgenootschap en voor het
derschap

kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezij van de Roomsch
Katholijken
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Zij, die met het stellig gebleken voornemen om zich
aan den geesteljken stand toe to wijden, hunne opleiding
tot bedienaar van de godsdienst ontvangen op de Bisschoppelijke seminaries der dioceses van Utrecht, Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond, respeetivelijk gevestigd to Driebergen, Warmond, Haaren, Hoeven en Beermood ; of wel, wat de Oud-Bisschoppeljke Klerezij van
de Roomsch Katholjjken betreft, op het seminarium gevestigd to Amers/'oort ;
4°. Voor de Israelites
Zij, die bj een van de Israelitisehe seminaries zjn ingeschreven en aldaar voortdurend onderwijs in de godgeleerdheid ontvangen.
Art. 69 .
Tot het afgeven van de bewijsstukken, vereiseht om aanspraak to kunnen makers op de ontheffing van de werkelijke
dienst, overeenkomstig de eerste zinsnede van art . 127 der wet,
zijn uitsluitend bevoegd :
Voor de bedienaren van de godsdienst, de kandidaten in de
godgeleerdheid uitgezonderd

1° . bij het Hervormd kerkgenootschap
het klassikaal bestuur, in welks resort zj gevestigd zijn ;
2° . bij het Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap
de synodale commissie der Evangelisch-Luthersche kerk ;
3°. bj het Hersteld-Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap
de algemeene kerkeljke commissie der Hersteld-Evangelisch-Luthersche kerk ;
°• bij de Remonstrantsche broederschap
het collegie van professor en curatoren van het seminarium der broederschap ;
°0 bij het Doopsgezind kerkgenootschap
het bestuur der algemeene Doopsgezinde societeit ;
®, bij de Afgescheidene Christelijke gemeenten :
de kerkeraden der door Ons toegelatene gemeenten ;
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7°, bij het Roornsch Katholijk kerkyenootschap en dat der OudBisschoppelijke Klerezij van de Roomsch Katholijken :
de Bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de Kerkvooaden, die de Bisschoppen vervangen, ieder voor zooveel
zijne diocees betreft ;
8° . bij de Israelites
de kerkbesturen der gemeenten, waarbjj zij hun ambt nitoefenen .
Voor de sludenten en kandidaten in de godgeleerdheid :
1°. bij het Hervormd kerkyenootschap
de rector-magnificus aan de hoogeschool of het athenaeum ;
2°. bij het Evangelisch-Lutherschv kerkyenootschap
curatoren van het Evangelisch-Luthersch seminarium, of
de rector-magnificus der inrigting van het hooger onderwijs, waarbij zij zich tot het leeraarambt voorbereiden ;
3° . bij het Hersteld-Evangelisch-Luthersch kerkyenootschap ;
de algemeene kerkelijke commissie der Hersteld-Evangelisch-Luthersche kerk ;
4° . bij de Remonstrantsclae broederschap
het collegie van professor en curatoren van het seminarium der broederschap ;
° . bij het Doopsgezind kerkyenootschap
curatoren van het seminarium der algemeene Doopsgezinde
societeit, of de rector-magnificus der inrigting van hooger
onderwijs, waarbij zij zich tot het leeraarambt voorbereiden ;
6°. bij de Afgescheidene Christelijke gemeenten
de rector der theologische school to Kampen ;
7° • bij het Roonnsch Katholijk kerkyenootschap en bij dat der
Oud-Bisschappelijke Klerezy van de Roomsch Katholijken
de Bisschoppen of, bij gebreke van dezen, de Kerkvoogden, die de Bisschoppen vervangen, ieder voor zooveel
zijne diocees betreft ;
8°, bij de Israelites
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de regenten van het seminarium, waarbjj
ontvangen.

zjj

het onderwjjs

Art. 70.
De bewijsstukken, in het voorgaande artikel vermeld, zijn
ingerigt overeenkomstig de hiernevens gevoegde modellen n°. 23,
litt . A-0 (*) .
De daarop gestelde handteekeningen worden gewaarmerkt
door den burgemeester der gemeente, alwaar de afgifte is geschied. Hiervan zijn uitgezonderd de handteekeningen der
Bissehoppen of van de Kerkvoogden, die hen vervangen ; hunne
handteekeningen worden gewaarmerkt door of van wege Onzen
Minister voor de Zaken der Roomsch Katholyke Eeredienst .
(Zie Circulaire 26 Julij 1862, n° . 3(1806 .)
Art. 71 .
De aanvrage om ontheffing van de werkelijke dienst, vermeld in de eerste zinsnede van art. 127 der wet, wordt door
hem, die als dienstpligtig is aangewezen en, ten gevolge van
zijn getrokken nommer, bij de militie moet worden ingelijfd,
of die daarbj reeds ingelijfd is, jaarljjks tusschen den 20 Maart
en den 1 April, met het bewijsstuk, ingediend bij den burgemeester der gemeente, binnen welke hij voor de militie is ingeschreven.
Art. 72 .
De burgemeester zendt de b4j hem ingediende bewjjsstukken,
op de buitenzijde beschreven met den naam van den loteling,
wien het geldt, en het nommer, door of voor hem getrokken,
ve_rgezeld van twee naamlijsten, voor den 6 April, aan Onzeu
Commissaris in de provincie .
(*) De modellen n° . 23, litt. L . en M, betreffen de Roomsch R a t h o l ij k e

geestelijken en studenten in de godgeleerdheid . Zi.j zijn medegedeeld bij de circulaire van den 26 Julij 1862, n° . 3/1806 en hierna op bladz .

482 en 483 to vinden .
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De naamlijsten zijn ingerigt overeenkomstig de hiernevens

gevoegde modellen n° . 24 en 25 .

Art. 73 .
Onze Commissaris in de provincie doet nit de lijsten, in het

voorgaand artikel vermeld, algemeene listen, volgens dezelfde
modellen, opmaken en zendt die voor of op den 10 April aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, onder bijvoeging
van de ontvangen bewijsstnkken en, zoo noodig, van zijne
eonsideratien .

Art . 74 .
De geestelijken en bedienaren van de godsdienst en de stu-

denten in de godgeleerdheid', welke ter inlwing bjj de militie
zijn bestemd, dock die door Ons van de werkelijke dienst zijn

ontheven, worden niet ter aflevering aan de militaire autoriteit
opgeroepen, nosh naar de plaats der aflevering overgebragt .

Hunne inlijving geschiedt eenvoudig op overgifte van nit-

treksels nit den staat, vermeld in art . 45 van dit besluit (*) .
(Zie Cireulaire 26 Julij 1862, n° . 31806 .)
8 Mei 1862, n° . 50 .
Besluit, luidende

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken enz . ;

Den Raad van State gehoord enz . ;

(*) Het bier aangehaalde art . 45 luidt als volgt
De burgemeester van elke gemeente maakt een staat op in dubbel, ingerigt
overeenkomstig het hiernevens gevoegde model no 19, van al de in het aandeel
zijner gemeente in de ligting begrepen manschappen.
Die staat wordt bij de aflevering van de manschappen aan Onzen Commissaris
in de provincie of aan dengene, the hem vertegenwoordigt, overgegeven, en een
uiltreksel nit den staat van elken daarop gebragten persoon, the ter aflevering
opkwam, aan den provincialen adjudant overhandigt, ten einde to dienen tot
inschrijving in de stamboeken.
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Gezien de wet op het armbestuur ;
Overwegende, dat de persoon van G. K. den 14 January 1829
to H . is geboren, dock dat aldaar beweerd wordt, dat die geboorte zou geacht moeten worden to A. to hebben plaats gehad,
op grond dat in zijne geboorteacte is vermeld, dat zijn vader,
schipper van beroep, toen liggende was met zijn schip binnen
H, en to A, woonde ;
0, echter, dat dit laatste to A, ontkend en aldaar aangevoerd
wordt, dat die vader er geheel onbekend is, en dat de overgelegde stukken ook geene feiten of bjjzonderheden bevatten,
waaruit met voldoende zekerheid zou volgen, dat de vader
tjjdens de geboorte van zijn voormelden zoon werkelijk to A .
in den zin der wet zou hebben gewoond ;
0 ., dat in verband hiermede de enkele vermelding in de
voorschreven geboorteacte, dat de vader van G. K . to A .
woonde, geenszins voldoende is to achten, om alleen nit dien
hoofde op die gemeente het eerste lid van art . 28 der aangehaalde wet toe to passer ;
0 ., dat de overgelegcle stukken niet doer zien, dat die toepassing op eene andere gemeente zoude kunnen plaats hebben,
en dat dus H . moet worden aangemerkt als de geboorteplaats
van G. K . overeenkomstig het zesde lid van gemeld wetsartikel ;
Hebben goedgevonden en verstaan, to verklaren dat H, isw
het domicilie van onderstand van G . K.
En is onze voornoemde Minister enz.
10 Mei 1862, no. 51 .
Resolutie van den Minister van Financier, luidende
Nader gelet op een van wege den Koning aan dit Departement gerenvojjeerd adres van N . N., openbaar onderwjjzer to
B ., verzoekende, dat ZUne Maj esteit, met vernietiging van eene
to flier zake to zijnen Taste ingestelde bekeuring, verklare flat
het geven van enkele lessen op de piano en in den zang, voor
en na de vastgestelde schooluren, door openbare onderwijzers,
niet geacht kan worden eenig bedrUf of beroep to zjjn, in de
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termen der wet op het regt van patent vallende ; of antlers,
dat het nemen van patent als zoodanig door openbare onderw jzers , geene overtreding is van art . 24, 2de zinsnede der
wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n° . 103) ;
Gelezen het berigt van den betrokken Provincialen Directeur
der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accjjnsen
van den 17 Februarij 11 . ;
Gezien de missive van den Heer Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 29 April 11 ., n° . 175, 5de afdeeling ;
Geeft, krachtens opgemelde beschikking, aan den adressant
to kennen, dat zijn verzoek, betreffende de tegen hem ingestelde bekeuring wegens het ongepatenteerd geven der bedoelde
lessen, - welke bekeuring op de uitdrukkelijke bepaling der
wet is gegrond, - niet voor inwilliging vatbaar is, en, wat
betreft het laatste gedeelte van zijn verzoek, dat er geen bezwaar bestaat, dat een openbaar onderwijzer, buiten den
schooltjjd, zoodanig onderwijs geve als door hem adressant
wordt bedoeld, vermits nit de beraadslagingen over de wet op
het lager onderwjjs in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
blijkt, dat onder het woord beroep, in art . 24 der wet voorkomende, alleen andere bedr jven zijn begrepen, afgescheiden
van het onderwjs, en dat het onderwijs in teekenen, toon- en
zangkunst, als vallende binnen den kring van het beroep van
onderwjjzer, daaronder niet behoort .
15 Mei 1862,

Staatsblad

n° . 51 .

Besluit, waarbjj de statuten der Jongelings-vereeniging to
tot bevordering van in- en uitwendige tending, worden goedgekeurd en deze vereeniging misdien als
regtspersoon wordt erkend .
St. Anna parochie,

Nota. 11et .hoofddoel van deze vereeniging is, door middel van
Christelijke lectuur en het houden van geregelde wekelijksche
vergaderingen, de in • en uitwendige tending to bevorderen .
Ten einde het beoogde doel to bereiken stelt men zich
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voor, zoo veel mogelijk de ondersteuning van zendelingsgenootschappen to bevorderen, zoo meda om eon of moor
jongelingen to doen opleiden tot zendelingen, waarvoor de
kosten zullen worden gevonden, behalve nit contribution , nit
vrijwillige bijdragen van de leden der vereeniging en van
anderen die belang stellen in haar doel .
Eon ieder, die zich met bovenstaand duel vereenigt, zal
als lid der vereeniging kunnen worden toegelaten, miss den
ouderdom van 16 jaren bereikt hebbende.
De contrihutie der leden is vij f cents per week en wordt
per week gemd . Begunstigers betalen merle vijf cents voor
hot bijwonen van elke vergadering .
Wijders bevatten de statuten bepalingen betreffende bet
bestuur, hot oprigten eener bibliotiteek, bestaande tilt werken
van godsdienstigen aard en werken over kerkelijke, vaderlandsche en aigemeene geschiedenis, de lezing der boeken
nit de bibliotheek en den duur der vereeniging .
21 Mei 1862, Staatsblad n° . 53 .
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging tot bevordering
van Christelijk onderwijs to Zutphen worden goedgekeurd en
doze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .
Nota. Het doel bestaat in bet bevorderen van Christelijk onder-

wijs to Zatphen door oprigting of ondersteuning van scholen
van lager onderwijs, bewaarscholen merle ingesloten ; waarvoor

de kosten zullen worden gevonden, behalve uit de schoolgelden, nit vrijwillige bijdragen van de leden der vereeniging
.
en van anderen , die belang stellen in hair doe
De overige bepalingen der statuten betreffen de aanneming
van leden, bet bestuur, de vergadering, de verantwoording,
den duur der vereeniging en andere bijzonderheden .
26 Mei 1862, Staatsblad n°. 55 .
Besluit, waarbij de statuten der Protestantsche vereeniging
tot verbetering, door zedeljjke opleiding, van den toestand
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der armenklasse to Culernborg worden goedgekeurd en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon words erkend.
Note . Deze vereeniging step zich ten doel, om door zedelijke
opleiding den toestand der armenklasse to verbeteren, en

meer bUzonder, om daartoe binnen Culemborg eene bewaaren handwerkschool op to rigten en in stand to houden.
IIoewel de installing words daargesteld en bestuurd door
Protestanten, zal hat bestuur ook kinderen van andere godsdienstige gezindten op de scholen kunnen toelaten.
Iinderen van meer gegoeden zullen op de scholen worden
toegelaten, tegen betaling van een, bij huishoudelijk reglement door hat bestuur to bepalen schoolgeld, en de kinderen
van minvermogenden, voor zooveel de armbesturen, waaronder zij behooren, zich daaromtrent met hat bestuur der
vereeniging zullen verstaan, of wel door anderen voor hen
betaald words, Al de armenkinderen der Nederduitsch Her.
vormde gemeente, daartoe door den kerkeraad dier gemeente
aan to wijzen, zullen - immers voor zooveel hot huishoudelijk reglement der vereeniging, om redenen van gezondheid dier kinderen of anderzins, hat niet verbieden - voor
de som van 1 150 per jeer op de scholen worden toegaleten .
Near de wijze van betaling der schoolgelden worden de
kinderen verdeeld in twee klassen, namelUk die zelve hun
schoolgeld betalen en die waarvoor betaald words, en de
eerste klasse wader in twee afdeelingen, near hot meerder of
minder schoolgeld das zij betalen .
Op do bewaarschool zal men zich toeleggen op de verzorging en de ontwikkeling der kinderen, tot op den tijd das
zij de school bezoeken .
Op de handwerkschool zal onderrigt worden gegeven in
vrouwelijke handwerken, zooals breijen, naaijen, haken, als
anderzins .
De vereeniging words aangegaan voor den tUd van twintig
Karen .
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De overige art~kelen der statuten bevatten bepalingen, betredende bet bestuur, het aanschaffen van geschikte localen
en andere benoodigdheden, het negotieren van de benoodigde
gelden, de vergaderingen, de rekening en verantwoording,
de ontbinding of voortzetting der vereeniging en de beslissing
van geschillen .
28 Mei 1862, Staatsblad n°. 57.
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging ,, Bethel"gesticht

voor minderjarige, ontslagene gevangenen

of

verwaarloosde en ver-

latene meisjes boven de zestien jaren to Zetten (Betuwe) worden

goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend .

Nota. 1-Jet doel van deze Protestantsche vereeniging is, om zoo
vale minder jarige, ontslagene gevangene, of verwaarloosde en
verlatene meisjes boven de zestien jaren, (zonder onderscheid
van geloofsbelijdenis) als de beschikbare fondsen toelaten to
vereenigen en voor haar onderhoud, hare opvoeding en opleiding in Christelijken geest, gedurende eenigen tijd to zorgen .
De in het gesticht op to nemen meisjes warden geplaatst
in de gebouwen, welke zullen worden daargesteld op den, uit
de reeds verkregene en nog to verkrijgen giften, aangekochten grond, gelegen in Gelderland, onder de gemeente
Zetten, in de nabijheid van Wageningen .
De kosten van instandhouding en verdere uitbreiding,
mitsgaders de dagelijksche behoeften der inrigting worden
gevonden uit giften, legatee en erfmakingen ; jaarlijksche
bijdragen ; renten van hetgeen uit giften en legatee en hat
overschot der jaarlijksche rekening tot kapitaal is opgelegd ;
de opbrengst van den arbeid en van de landhoeve, en giften
in natura ; verplegingskosten, die voor de kweekelingen jaarlijks betaald worden .
Laden der vereeniging zijn alien, die door eene gift in
eens van f 50 of meer, of veal door jaarlijksche bijdrage van
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ten minste f 5, van hunne belangstelling doen blijken.
Door het gesticht worden opgenomen minderjarige onvermogende, ontslagene gevangene, of verwaarloosde en verlatene meisjes, boven de zestien jaren, miss voor elk meisje
betaald worde 110 entregeld voor eens en 1104 jaarlijks
aan verplegingskosten, goedgunstig tot dat einde verstrekt,
hetzij door eene diaconie, arm- of antler bestuur, hetzij door
een of meerdere belangstellenden .
Het bedrag flier verplegingskosten kan jaarlijks, naar gelang
van omstandigheden, worden vermeerderd of verminderd .
In zeer bijzondere gevallen worden er ook opgenomen
meisjes, die niet tot de onverzorgde en behoeftige kunnen
gerekend worden, mils voor elk meisje in geen geval minder
flan 1150 in het jaar en ( 10 entre voor eens betaald wordt .
De opvoeding der meisjes heeft hoofdzakelUk ten doe! het
godsdienstig gevoel in de jeugdige harten to ontwikkelen en
levendig to houden, liefde tot God en voor den naaste bij
haar aan to kweeken, haar op to leiden tot geschikte dienstboden, of in zoodanige vrouwelijke handwerken of andere
middelen van bestaan, waardoor zij in bet vervolg in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien .
Aan deze opvoeding wordt ook het geven van onderwijs
dienstbaar gemaakt.
Op zon- en feestdagen gaan de meisjes flea morgens ter
kerk in eene naburige gemeente, en worden des middags op
bet gesticht verzameld tot bet aanhooren eener bijbellezing,
door de directrice, den godsdienstonderwijzer of predikant
gehouden, en afgewisseld met gebed en gezang .
Elken flag wordt aangevangen en geeindigd met een gebed,
een godsdienstig gezang en eene beknopte voorlezing uit den
Bijbel .
Behalve het geregeld wekelijks catechetisch onderwijs in
de godsdienst en de bijbelsche geschiedenis, door eenen daar;
toe bevoegden godsdienstonderwijzer, worden dec meisjes tot
het afleggen barer geloofsbelijdenis voorbereid .

41(~
ne overige bepalingen der statuten betreffen bet bestuur,
de hoofd-commissie, de regentessen, de directie, de correspondenten, de verpleegden, de opvoeding, de rekening en
verantwoording en andere bijzonderheden .
28 Mei 1862 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Amsterdam,
luidende
Gezien het vonnis, door den kantonregter in het eerste
kanton van dit arrondissement op den 28 Februarij 1862 in
eersten aanleg gewezen tussehen den ambtenaar, waarnemende
het Openbaar Ministerie bj voormeld kantongeregt, eiseher ten
eenre, en R. v, d . W ., oud negen-en-veertig jaren, geboren to
R. en wonende to A ., van beroep onderwijzer op de handelschool, beklaagde ten andere zUde, waarbij deze wordt vrijgesproken van de tegen hem gerigte aanklagt ;
Gezien de aanteekening tot hooger beroep van gemeld vonnis,
door den ambtenaar, waarnemende het Openbaar Ministerie
bjj de kantongeregten to Amsterdam, tez griffe van voormeld
kantongeregt op den 14 Maart 1862 gedaan ;
Gezien de dagvaarding, van wege den officier van justitie
bij deze regtbank aan den beklaagde en geappelleerde op den
19 April 1862 beteekend ;
Gehoord het verslag, ten deze uitgebragt door den benoemden
regter-rapporteur, Mr . L . A . A. van Wensen ;
Gehoord de mondelinge verklaringen der getuige ;
Gehoord het requisitoir van den offcier van justitie, Mr. C.
H . Backer, substantel}jk, strekkende : dat de regtbank, refit
doende op het hooger beroep, het voormeld vonnis zal vernietigen ; den beklaagde schuldig verklaren aan het door een'
onderwijzer weigeren van toegang aan den districts-schoolopziener tot eene school, waarin lager en verder voortgezet
onderwUs in de levende talen en in de win- en natuurkunde
wordt gegeven, en hem veroordeelen tot eene geldboete van

417
I 25 en de kosten van beide instantien, of eene subsidiaire
gevangenisstraf van ten hoogste zeven dagen ;
Gelet op de verdediging, door en namens den beklaagde
door Mr . J. W. Tydeman in het midden gebragt ;
Overwegende, dat nit de bekentenis van den beklaagde en geappelleerde, bevestigd door een proees-verbaal, door den schoolopziener in het eerste district van Noordholland, Mr . A . J . B.
Stoffels, opgemaakt op den eed;, bij den aanvang zjjner bediening afgelegd dd . 19 Dec . 1861, is gebleken, dat hem in zijne
qualiteit op voormelden datum de toegang tot de school in de
Spinhuissteeg, B . 203, in het gebouw van het voormalig Amortisatie-Syndicaat, door den beklaagde en geappelleerde is geweigerd, voordat de wegens ongesteldheid afwezige hoofdonderwijzer daartoe zijne toestemining zoude hebben gegeven ;
0 ., dat de beklaagde en geappelleerde, tit feit zoowel in
eerste instantie als in hooger beroep erkennende, evenwel
heeft beweerd, dat op die school geen lager onderwijs werd
gegeven, terwijl hij slechts in het begin van zijnen cursus de
beginselen der wiskunst doorloopt, omdat die dikwerf slecht
worden onderwezen ;
0., dat de regter a quo, bij vonnis van 28 Februarij 1862,
den beklaagde, thane geappelleerde, heeft vrijgesproken van
het hem bij dagvaarding ten laste gelegde felt, ale zijnde niet
bewezen, dat op voormelde school lager onderwijs gegeven
wordt, en due in deze niet zou behoeven onderzocht to wor-

den, of de beklaagde bevoegd of onbevoegd was den districtsschoolopziener den toegang tot die school to weigeren ;
0 . echter, dat de bewering van den beklaagde en geappelleerde, ale zoude op die school geen lager onderwijs worden
gegeven, b ;vestigd wordt door de in hooger beroep onder cede
gehoorde tweede en zesde getuigen, welke hebben verklaard,
dat op die school geen lager onderwijs, volgens de wet van
13 Augustus 1857, werd gegeven, maar juist met het onderwijs
aangevangen, waar het op de lagere scholen ophield ; dat dan
ook het doel flier school is, om de jongelieden, welke, alvorens
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to worden toegelaten, een examen, loopende over bet lager
onderwijs, moeten afleggen, practisch in handel en n jverheid to
onderwijzen ; dat bovendien de tweede getuige heeft verklaard,
dat de lessen, welke in de Italiaansehe en Deensehe taal worden gegeven, geheel afgescheiden van die school, op afzonderlijke uren worden gegeven, en daarvoor afzonderljk moet betaald worden ;
0 ., dat uit de beeedigde verklaring van den derden getuige
is gebleken, dat, wel is waar, de leerlingen verondersteld
worden de beginselen der stelkunst tot en met de leer der
wortelgrootheden en der gewone logarithmen to kennen, dock
dat hij bjj den aanvang van zUn cursus de eerste beginselen
der wiskunde wel doorliep, ten einde de meerdere of mindere
bedrevenheid zjjner leerlingen to polsen ; terwijl de vijfde getuige onder eerie heeft verklaard, dat hij slechts in de literatuur,
den handelstijl en de correspondentie der Fransche taal onderwjjs gaf, terwijl hij slechts bij het doers overbrengen van Hollandsche in Fransche koopmansbrieven ook op de spraakleer
letter
0., dat nu, wel is waar, nit de bekentenis van den beklaagde
en nit de beeedigde verklaringen van de derde en vijfde getuigen is gebleken, dat z3, of wel om de bekwaamheid der
leerlingen na to gaan, bij bet begin van een' cursus de beginselen der wiskunde doorliepen, of wel bij de behandeling
der Fransche taal de leerlingen op taalfoutcn opmerkzaam
maakten, dock dat daarom nog niet de school kan geacht
worden to vallen onder de bepalingen der voornoemde wet,
char het toeh onaanneembaar is, dat de bedoeling des wetgevers

zoude geweest zjn om alle inrigtingen van onderwijs, die geheel het karakter eener lagere school missen, aan de wet op

het lager onderwijs to onderwerpen, voor zooverre op die inrigting een enkel yak werd gedoceerd, hetwelk in art . 1 flier
wet is opgenoemd, of indien zelfs bij uitzondering in meer
vakken lager onderwijs werd gegeven ; veel minder wanneer,
gelijk in case bijkt, de beginselen van een yak, behoorende
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tot hot lager onderwijs, slechts wordeu doorloopen, of welom
de bekwaamheid der jongelieden to polsen, of wel om lieu
kortelings op die hoogte to brenged, welke eigenljk van hen
bj de intrede van die school verlangd wordt ; dat bovendien
zoowel de geschiedenis als de geest der wet op hot lager
onderwijs duidelijk aantoonen, dat men slechts hot lager onderwijs in tegenoverstelling van hot middelbaar en hooger onderw js heeft willen regelen ;
dat evenmin hot onderwijs geven in de Italiaansche en
Deensche teal deze school aan de wet op hot lager onderw js
kan onderwerpen, daar, volgens de beeedigde verklaringen vau
den tweeden getuige, doze lessen geheel afzonderl jk wordeu
gegeven en met de school niets gemeens hebben, terwijl bovendien, al stonden zij ook daarmede in hot naauwste verband,
hot hier niet ter zake afdoet, of op de school in eon of antler
yak ook de beginselen wordeu geleerd, omschreven b j art . 1

der wet van 13 Augustus 1857, maar of die school, en wet hare
roeping aangaat, en vat hair doel is, kan gezegd wordeu to
behooren tot die scholen, die opgerigt zijn tot hot geven van
lager onderw js, volgens de bedoeling en geest flier wet ;

0., flat flan ook ten duidelijkste is gebleken, flat hot karakter
tin hot dool van die school is orn jongelieden, welke hot lager
onderw js genoten hebben, door cone wetensehappel jke voorbereiding tot goede handelaren en fabrikanten to bekwamen,
en niet om

daar lager ondertiv js in den zin der wet to doers

ontvangon ;
0., flat de beklaagde en ge appelleerde alleen to refit staat
wegens hot weigeren uan den eersten getuige van den toegang
tot cone school, wear lager onderwijs wordt gegeven, en dus
art. 72 der wet van 13 Augustus 1857 hier niet in aanmerking
mug komen ;
Zich niet vereenigende met hot vonnis van den kantonregter
in hot eerste kanton van flit arrondissement, op den 28 Februarij 1862 in eersten aanleg tegen den beklaagde en geappel-

leerde gewezen

met betrekking tot de yr jspraak ;

en
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Regt doende in hooter beroep,
Gezien de artt . 1, 63 en 72 der wet van den 13 Augustus
1857 (Sib!. n° . 103), 210,~`?34, 255, 256 Strafvordering ;
Doet to niet het aangehaalde vonnis, waarvai is geappelleerd ;
Verkla.nrt wettig en overtuigend bewezen, dat de beklaagde
en geappelleerde op 19 December 1861 den schoolopziener van hot
eerste district van Noordholland, in z jne qualiteit, den toegang
tot de school in de S ., B . 203, in het gebouw van het voormalig A . S ., alwaar lager onderwUs zon worden gegeven,
heeft geweigerd ;
Verklaart, tint dit feit noch misdaad, noch Wanbedrijf, noch
overtreditig oplevert ;
Ontslaat R . v, d . `'fir, van alle regtsvervolging to flier zake ;
Veroordeelt den Stoat in de kosten van beide iustantien .
Nota . Ilet beroep in eassntie, teaen bet bovenMtaan ;ie vonnis ingested, is later ingetrokken .

29 Zei 1862, n° . 105 .
Besluit, waarbij, op grond van de eerste zinsnede van art .
127 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72),
voor den tijd van een jaar ontheffing van de werkelUke dienst
bij de Militie is verleend, onder anderen :
a, aan 4 Roomsch Katholijke studeaten in de godgeleerdheid, die voor het jaar 1862 b j de Militie raren ingeljfd,
omdat z j, met het volbrengen vats hun 23ste jaar, den
geestelijken stand nog niet waren ingetreden ; en
b, aan 35 Roomsch Katholijke studenten in de godgeleerdheid, die tot tie ligting van 1861 behoorerde, op den
1 January 1832 hun twintigste jaar nog niet hadden volbragt en uitdienhoofde, ingevolge de slotbepaling van
art. 190 der boven aangehaalde wet, in het jaar 1862
voor de dienst z jn aangewezen .
1Vola . Be hier bedoelde 39 sta~enten werden tot `den

stand opgeleid in het Brsschoppelijk Seminaries

stelijken

421
to Driebergen, 'ten getale van 12
a
a
M
N

l'Tilrmond,

M

M

N

•

N

a

Hoeren,

a

r

Roermond,

a

a

Haaren,

p
•

7

10
5
5

30 Mei 18$2.
Vonnis der Arrondissements-regtbank to Tiel, luidende :
Gehoord, in de teregtzitting van den 18 April 11 ., do eonclusie van den beer substituut •o fficier Mr. 0 . E . G . Graaf van
Limburg Stirum, tenderende : dat bet der regtbank behagen
nmoge, den eischers hunnen eisch to ontzeggen en hen to veroordeelen in de kosten deter procedure ;
Oterwegende ten aanzien der daadzaken, dat de eisehers bij
dagvaarding als feiton stellen : dat op den 11 Mei 1859 to Lienden
is overleden de beer G. A . Verbrugh, nalatende tot zijne erf
genamen ab irrtestato de drie cerste eischers ; dat echter genoemde beer G . A . Verbrugh nog bovendien heeft nagelaten
eon testament, op den 12 Maart 1853 to Rhenen verleden, ten
overstaan van den notaris Libert en getuigen, inhoudende onder
anderen de navolgende beschikking : ,, onder den last der nitkeering van de voorgeschrevene legatee en Onder de uitdrnkkeljjke voorwaarden, dat de Hervormde gemeente van Lienden,
binnen den jaar na mijn overlijden, eon tweeden leeraar xal
beroepen en aanstellen, die, volgens hot gevoelen van de
meerderheid van den kerkeraad, de orthodoxe gevoelens zal
zijn toegedaan, stel ik tot mine eenige erfgenaam in bet overige
miner nalatenschap de Hervormde kerk van Lienden, met last
aan hot bestuur van gemelde kerk, zich binnen ddne maand
na mijn overladen to decideren, of zjj, onder do voorschrevene
vo,orwaarden, deze erfstelling aanneemt ;" en verder : ~ingeval
bet bestuur der voorgeschrevene Hervormde kerk deze erf
stelling onder de hiervoren gestelde voorwaarden niet konde
nosh verkoos aan to nemen, zoo verklaar ik de voorschrevene
erfstelling 'te herroepen, welke alsdan aan mijne erfgenamen b j
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versterf, onder den last der uitkeering van de hiervoren gemaakte legatee, zal overgaan ;"
dat de gedaagden , om deze erfenis voor hunne kerk te aanvaarden, noodig hadden de Koninkljjke magtiging, die door
hen wel is gevraagd, maar die hun,krachtens 7jjnerMajesteits
beschikking van 28 Junij 1859, no . 117, is geweigerd ; dat hiermede alleen reeds de erfstelling ten behoeve der kerk to Lienden
is vervallen, en de eischers, zoowel nit kracht der wet als uit
kracht van het testament, van regtswege zjjn getreden in het
bezit der nalatensehap ; dat, in weerwil hiervan, de gedaagden
hebben kunnen goedvinden, bU exploit van den 10 April 1860,
aan de eischers to doen aanzeggen, dat zjj voormelde nalatenschap aanvaarden, en zich dan ook werkeljk hebben gesteld
in het feitelijk bezit daarvan, zich beroepende op een later
Koninkl}jk besluit van den 10 Maart 1860, waarbU hue daartoe
magtiging zou zijn verleend ; dat echter door dat Koninklijk
besluit niet kan zjjn herleefd het vervallen erfregt der kerk en
even weinig kunnen zjn vernietigd de eenmaal wel en wettig
verkregen regten der eischers ; dat echter bovendien de gedaagden tot dusverre niet hebben doen blijken, dat voldaan is
aan de voorwaarde van het testament, dat namelijk binnen een
jaar na het overlijden van den erflater is benoemd en aangesteld
een tweede leeraar, die, volgens het gevoelen der meerderheid
van den kerkeraad, de orthodoxe gevoelens is toegedaan, jets,
dat zjj wel zeggen, maar niet bewjzen ; dat eindeltjk de zoogenaamde aanvaarding niet heeft plants behad lenipore ulili, dat
is, binnen eene maand na het overladen van den erfiater, dock
eerst is geschied op den 10 April 1860, en dus cen jaar na dat
overladen ; dat in elk geval lernpore utili niet is voldaan aan het
gebiedend voorschrift van art. 1092, alinea 2, in verband met
artt. 1070 en 1075, Burgerljk Wetboek ; dat de gedaagden zich
wel schijnen to willen beroepen op zekere door hen bjj exploit
van den 11 Mel 1859 aan de eischers gedane kennisgeving ; dat
echter dit beroep hue niet kan baten : vooreerst, omdat ook
die kennisgeving niet is geschied binnen eene maand na het
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overljjden van den erflater en derhalve in ieder geval to last
zoude zijn gedaan ; ten tweede, omdat de kennisgeving toen
niet utiliter kon gesehieden, vermits er toen in het eigen stelsel
der gedaagden noch voldaan was aan de voorwaarde van hct
testament en der wet, noch de Koninklijke magtiging verkregen
was, en ten derde, omdat in ieder geval die quasi-kennisgeving
zoude zijn vervallen door het Koninkljjk besluit van den 28
Junjj 1859 ; dat nit dit alles volgt, dat de gedaagden wederregtelijk onder zich houden de aan de eischers toebehoorende
nalatenschap van wijlen den heer G . A. Verbrugh ; en zij daarom
de gedaagden, bij geregistreerd deurwaarders-exploit, op den
9 October 1861 voor deze regtbank hebben doers dagvaarden,
om bjj voorloopig uitvoerbaar vonnis to worden veroordeeld
binnen eene maand na beteekening van hetzelve, aan de eischers
of en over to geven alle goederen, roerende en onroerende,
gelden, titels en effecten, behoorende tot of afkomstig van de
nalatenschap van wjjlen den heer G . A . Verbrugh, met de
daarvan reeds genoten of nog to genieten vruchten en inkomsten,
des noods nadat, indien over het bedrag of den inhoud van dit
een of antler verschil mogt ontstaan, door de gedaagden daarvan rekening en verantwoording zal zijn gedaan, hetzij in der
minne, hetzij in regten, en nadat die rekening, hetzij in der
minne, hetzjj in regten, zal zijn afgesloten, waartoe de eischers
zich alle actien en regten uitdrukkelijk voorbehouden ; alles
met veroordeeling van de gedaagden ingeval van tegenspraak
in de kosten van het regtsgeding ;
dat de gedaagde bjj conclusie tegen deze vordering heeft aangevoerd, dat het bestuur der gedaagde gemeente op 18 April
1859 ter griffe van de regtbank to Tie! verklaring heeft afgelegd, dat zij de erfstelling van den heer G. A Verbrugh, bij
testament van 12 Maart 1853 gedaan, den 11 April 1859 door
den flood bekrachtigd, onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaardt, behoudens de Eoninkljjke magtiging ;
flat gemeld bestuur, bij authentieke akte van boedelbeschrijving, den 19 April daarna voor den notaris van Everdingen en
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getuigen opgerigt, ter voldoening aan den last, hem bij het
testament gegeven, verklaard heeft, dat het de voormelde erf;
stelling onder. de gestelde voorwaarde aanneemt, behoudens do
Koninklijke magtiging, en die verklaring ook aan de eischers
heeft gedaan bij exploit van 11 Mei 1859 ; dat kerkvoogden,
bij exploit van 6. Augustus .1859, .aan den executeur-testamentair,
kennis hebben gegeven ; dat, char aan hun eerste verzoek tot
het- bekomen der KoninklUke magtiging niet was voldaan, zjj
een tweede en gewigd verzoek daartoe aan Zjjne Majesteit
hadden gerigt ; dat die magtiging hun is verleend, onder anderen
den Raad van State gehoord, bij Koninkljk besluit van 10 Maart
1860, no . 56 ; dat de kerkvoogden op den 22 Maart daarna
hebben uitgebragt eene aete van aanvaarding, welke den volgenden dag met vermeld Koninklij-k besluit in de registers der
hypotheken to Tiel is overgeschreven ; dat de kerkeraad der
gedaagde gemeente, na bekomen handopening, b1j Koninklijk
besluit van 27 Maart 1860,, n° . 63, op den 2 April daarna heeft
beroepen en aaligesteld tot tweeden leeraar, ingevolge de erf=
making van den heer G . A . Verbrugh, den heer van Toornenbergen, kandidaat tot de heilige dienst bij het provinciaal kerkbestuur van Gelderland, en welke beroeping is erkend, kraehtens
Koninkljjk besluit van 7 Junij 1860, n°. 68 ;
dat kcrkvoo, : den zoowel van gemeld Koninklijk besluit als
van gemelde beroeping aan de gisehers kennisgeving hebben
gedanr. bij exploit van 10 April 1860 ; dat vervolgens de benoenide exeeuteur aan kerkvoogden en notabelen heeft gedaan
volledioe rekening en verantwoording van zijn beheer, bewijs
en reliqua ; dat de beroepen predikant zijn dienstwerk heeft
aanvaKard en tot heden voortgezet, en alzoo san den duidelijk
uitgedrukten en onbetwisten uitersten wil des erfiaters volledig
uitvoering is gegeven overeenkomstig de wet ;
dat het niet duidelijk is, waarop de eischers hunne vordering
trachten to gronden, hetzij op eene door hen aangehaalde beachikking des Konings dd . 28 Jun j 1859, hetzij op het bewuste
testament, hetz j op de wee ; dat de wet nergens bepaalt, dat
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eerie erfstelling of eon erfregt. ten behoove eerier kerk vervalt
Moor eerie weigering der Koninklijke magtiging om die to aanvaarden ; dat volgens de wet niet hot bestaan, maar slechts hot
gevolg hebben der erfstelling afhankelijk is van de administratieve executoir-verklaring, en eerie weigering der magtiging die
erfstelling en hot erfregt van de gedaagde evenmin heeft vernietigd als do verleende magtiging . die heeft doers herleven ; dat
tie magtigiYng bj voormeld . Koninklijk besluit, en dus lang vdor
de dagvaarding . is verleend, en alzoo de .gelibeheerde erfstelling
rinds dat tjjdstip wettig gevolg heeft gehad ; dat door dat be
sluit, rwaarvan, de nietig-verklaring niet geeiseht wordt, nosh
geeischt zoude kunnen z jn, en hetwelk alzoo geeerbiedigd
moot worden, de vroegere weigering als nooit bestaan hebbende moot beschouwd worden, en de Koning volkomen bevoegd was op eerie vroegere beschikking terug to kowen, en,
speeiaal door. d e beschikking van den 28 Junjj 1859 de bevoegdheid niet verloor cm de b j de wet gevorderde magtiging bjj .
beslnit van 1Q Xlaart 1860 wettig to verleenen ; dat voorts he1
testament niet de eischers, maar de gedaagde tot universeel
erfgenaam aanstelt en die erfstelling slechts herroept voor hot
geval, dat de gedaagde niet slechts niet konde, maar niet ver
koos doze erfstelling onder de gestelde voorwaarde aan to
nemen, welke. bepaling en de daarbjj gevoegde term jn van cone,
maand bl j.kbaar niet zien op hot al of niet verkrjjgen eejier
Koninklijke magtiging om to aarwaarden, maar op de al of niet
bereidwilligheid van de z jde der gedaagde, om zich aan de
gestelde voorwaarde to onderwerpon ; dat alzoo hot geval,
waarin de eischers tot erfgenamen ex testamento worden geroepen, niet bestaat ; dat eindel jk, char dit testament niet aangevallen is on wettig bestaat, de eischers ook niet als erf~enamen aG inlestato tot de nalatensebap geregtigd kunnen zjn ; .
dat derhalve de eischers ninnncr wet on wettig verkregen regten,
op de nalatensehap van G. A . Verbrugh gehad hebben, maar
de gedaagde voll~omea bekwaam om de erfstelling to genieten,
door de wet geacht wordt dadeljk bjj den flood der erflaters
5
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van regtswege getreden to zijn in het bezit der goederen,
regten en regtsvorderingen van den overledene ; dat, blijkens
de bovengemelde feiten, voldaan is aan de voorwaarde, bij het
testament gesteld, en de eischers dan ook niet de vervallenverklaring van loot testament eisehen, alsmede aan het voorschrift van art. 1092, alinea 2, Burgerlijk Wetboek, daargelaten
of een en antler de eischers aangaat, terwijl ook de gedaagde
geheel onverpligt was tot het doer der exploiter van 11 Mei
1859 en 10 April 1860 ; en zij op die gronden concluderen, dat
de regtbank de eischers in hunnen eisch zal verklaren nietontvankelijk, of hun dien zal ontzeggen, met veroordeeling
in de kosten van het regtsgeding ;
dat de eischers bij contra-conclusie nader hebben aangevoerd
dat, terwUl art . 947 Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat makingen
aan kerken geen gevolg hebben dan voor zoover de Koning
magtiging heeft verleend tot do aanvaarding, dit met andere
woorden beteekent, dat de erfstelling geen gevolg heeft, indien
de Koninklijke magtiging op het daartoe gedaan verzoek wordt
geweigerd en dus niet verleend, en dat alsdan de nalatensehap
overgaat op diegenen, die daartoe, bij gebreke van de geinstitueerde kerk, zullen bevonden worden geregtigd to zijn ; dat
aan de voorwaarden van het testament niet is voldaan, en alzoo
het eventueel en conditionneel erfregt der kerk van regtswege
is vervallen, zonder dat hot noodig is of zelfs to pas kan
komen, dat door de eischers die vervallen-verklaring wordt
geeischt ; concluderende, dat aan hen de door hen genomen
eisch en conclusie molten worden toegewezen ;
dat de gedaagde bij nadere conclusie heeft gepersisteerd bij
hare genomen conclusie ;
0., wat het regt betreft ; dat de eischers in deze hebben
ingesteld eene vordering tot verkrijging der erfenis ; dat zij dus
moeten bewijzen, dat zij erfgenamen zijn en als zoodanig een
beter en meerder regt daarop hebben dan de gedaagde ; dat bij
gemeld testament van den heer G . A . Verbrugh de gedaagde
als erfgenaam benoemd is order de char gestelde voorwaarden,
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en eerst wanneer de gedaagde onder die voorwaarden de ert=

stelling niet aanneemt, die wordt herroepen en deze aisdan
overgaat, volgens den testateur, op zjjne erfgenamen bij versterf, ,, de drie eischers in deze ;" dat hier dus eene vulgaire
substitutie, bij art. 929 Burgerlijk Wetboek toegelaten, bestaat
en de heres substitutes, de erfenis opeisehende van den heres
institutes, wel bepaald moet bewijzen, dat diens regt onherroepelijk is vervallen en hij in de plants is getreden ;
0., dat, bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1860, Z . M . de Koning
heeft goedgevonden de kerkvoogden der Hervormde gemeente
to Lienden to magtigen, om de voorschreven nalatenschap van
wijlen G. A. Verbrugh to aanvaarden ; dat op zich zelf dus is
voldaan aan de bepaling van art . 947 Burgerl~k Wetboek,
dock door de eischers wordt beweerd, dat op een verzoek van
kerkvoogden en notabelen der Hervormde gemeente to Lienden,
om gemagtigd to worden tot het aanvaarden der nalatenschap
van wijien G. A . Verbrugh en een verzoek van H . C . Verbrugh
c . s ., kraehtens daartoe ontvangen Koninklijke magtiging in
dato 28 Junk 1859, om overeenkomstig hen rapport to handelen, de Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst
enz. en de Minister van Justitie, bij beschikking van 7 en 14
Julij 1859, hebben verstaan : dat, terwjjl de voorwaarde, aan
de aanvaarding der nalatenschap verbonden, overwegend bezwaar oplevert tegen het verleenen der gevraagde magtiging,
aan het verzoek van kerkvoogden en notabelen niet kan worden
voldaan, en dat expedition daarvan zullen worden gezonden
aan de verzoekers, de kerkvoogden en notabelen voormeld,
en aan de adressanten H . C. Verbrugh c . s. ;
0., dat door de eischers wordt beweerd, dat door deze at=
wijzende beschikking de erfstelling ten behoove van de ge ,
daagden onherroepeljk was vervallen, en de Koning niet b
een later besluit op dat besluit heeft kunnen terugkomen,
char hierbij de regten van derden (de eischers) waren gemoeid en hunne wel en wettig verkregen regten door een
later besluit niet konden worden vernietigd ; dat van die at-
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wjjzende beschikking bet gevolg waa, dat de erfstelling ten
behoove van de gedaagden geen gevolg zou hebben ; en die
a,fw jzende beschikking, die ook niet voorloopig of voorwaardeljjk , maar definitief was , is genomen op twee adresse n , van
de gedaagden enn van eischers, en daarbjj in bet voordeel der
eischers is beslist ;
0 ., dat aan den Koning de bevoegdheid niet kan worden
betwixt, op vroegere besluiten terugg to komen, en bij een later
besluit eene vroeger genomen beschikking in to trekken of to
wjjzigen, dock, dat hierbij de ten gevolge van bet vroegere
besluit we! en wettig verkregen regten van derden niet uit bet
oog kunnen worden verloren ; dat inn, den Koning in, doze dan
ook de bevoegdheid niet kon worden ontzegd om bij een later
besluit de gevraagde magtiging to verleenen, welke vroeger
was geweigerd ; dat dergelijke magtiging moor to besehouwen
is als eene daad van im eriurla dan van jurisdh tie, zoodat clan
ook bet beweren der eischers, dat de Koning bade afwIjzende
beschikking, beslissende op twee in tegenovergestelden zin
gestelde adressen van eischers en gedaagden, als bet ware een
administratief gesehil, tusschen hen hierover bestaande, zou
hebben, beslist, en daarom ook die beslissing niet voor herroeping
vatbaar zou zijn, - is onjnist, daar bier alleen de rode was
van een verzoek van dg gedaagden om magtiging, en de vrijwillige tussehenkomst van de eischers, b}j een, adres aan derv
Koning, daaraan geen karakter kon, geven van eon verzoek tot
beslissing van eenig geschil, maar alleen ten doe! kan gehad
hebben Zone Majesteit eenige inlichtingen to versehaffen bij
bet door HD, op bet verzoek van gedaagden tot magtiging to
semen besluit ;
0., dat zoo aan den Koning de bevoegdheid toekomt a cone
vroegere weigering, bjj latere beschikking magtiging tot aanvaarding eener erfstelling aan eerie kerk to geven, daaruit volgt,
dat die erfstelling niet dadelijk daardoor onherroepeljk is vervallen ; dad art. 947 Burgerljjk Wetboek dan ook alleen bepaalt,
dat eene dergeljjke making geen gevolg heeft, dan voor zoo-
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verre de Koning de mart zal hebben verleend om die aan to
nemen ; dat art . 1048 Burgerljjk Wetboek wel bepaalt, dat eene
bes.ehikking, bjj uitersten wil gedaan, vervalt, wanneerde gestelde erfgenaam onbekwaam bevonden wordt dezelve to genieten, dock dat, wanneer aan den Koning niet de bevoegdheid
kan worden ontzegd op eene vroegere weigering tot magtiging
terug to komen en die magtiging later nog to verleenen, do
vroegere weigering niet het gevolg kan hebben, dat eene kerk
volkomen onbekwaam wordt bevonden om de erfstelling to geiiieten, maar alleen dat die, volgens art . 947,ajsnog geen gevolg
karn hebben, zoolang die magtiging, die de erfstelling moet
sanetionneren en daaraan uitvoering geven, nog niet is verleend, zoo as dan ook de gedaagde na de latere magtiging,
wel verre van onbekwaam, bekwaam is bevonden om de erf
stelling to genieten ;
0., dat door de eischers verder nog is beweerd, dat het latere
Koninklijk besluit, houdende magtiging tot aanvaarding, voo
hen niet verbindende zoude zijn en daardoor hunne wettig verkregen regten niet konden worden vernietigd ; dock hieromtrent
volt op to merken, dat de eischers wel eene daad van aanvaarding hebben gedaan en op den 26 January 160 eene acte
van aanneming der erfstelling hebben uitgebragt en de overboeking van de onroerende goederen der nalatenschap op hunnen
naam ten kantore der hypotheken to Tie! hebben gevraagd,
dock dat bij den Koning destjjds reeds het latere verzoek tot
magtiging, waarop goedkeuring is gevolgd, lang to voren was
ingediend en dit reeds in beraadslaging was ; dat de erflater de
in-bezit-stelling van de geheele nalatenschap aan den exeeutourtestamentair gedurende eon jaar na zijn overlijden had gegeven
en do eischers dan ook nimmer in het feiteljjk bezit en genot der
nalatenschap zijn geweest ; dat met die in-bezit-stelling gedurende
eon mar als het ware coineideert de voorwaarde in hot testament,
dat de gedaagde -gemeente binnen eon jaar na hot overladen
van den erflater eenen tweeden leer ar zoude beroepen ; dat
die nalatenschap dus gedurende een jaar, volgens, den wil de,
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erfiaters, in het bezit zoude blijven van den executeur-testamentair om alsdan to worden uitgekeerd aan dengene, die dan
bljjken zou daartoe geregtigd to zjjn ; dat onder deze omstandigheid de eischers niet kunnen geacht worden definitief verkregen regten op de gezegde nalatenschap to hebben gehad on
dus geene wettig door hen verkregen regten door de latere
Koninkljjke magtiging kunnen zijn geschonden ;
0 ., wat aangaat de tweede stelling der eischers, dat de gedaagden niet hebben doen bljjken, dat voldaan is aan de voorwaarden van het testament, dat nameljk, binnen den jaar na
het overljjden van den erfiater, is beroepen en aangesteld een
tweede leeraar, die, volgens het gevoelen der meerderheid van
den kerkeraad, de orthodoxe gevoelens was toegedaan, dat
gedaagden wel zeggen, maar niet bewijzen, - dat, volgens
art . 1051 B. W ., ter zake van het niet ten uitvoer brengen
der voorwaarden, de vervallen-verklaring van eene uiterste
wilsbeschikking kan worden gevraagd, en door de gedaagden
ter loops ook hierop is gewezen ; dock dat in deze is op to
merken, dat bjj gezegde uiterste wilsbeschikking de eischers
worden geroepen, indien de gedaagde onder de daarbjj gestelde voorwaarden de erfstelling niet konde of verkoos aan to
nemen, en die eerste erfstelling in dat geval wordt herroepen ;
dat, zoo werkelijk zulks het geval ware, de eischers en niet
de gedaagden tot de erfenis zouden geregtigd zijn ; en die kunnen opvorderen 'als voor dat geval geroepen erfgenamen, en
derhalve die vervallen-verklaring wegens niet-vervulling der
voorwaarden, zoo als door de eischers is beweerd, als een
regtsgrond daadwerkeljjk in hunne ingestelde regtsvordering
tot verkrjjging der erfenis was begrepen ;
0., dat eehter de eischers ten onregte in deze van de gedaagden bewjjs vorderen, dat voldaan is aan de voorwaarden
van het testament ; dat integendeel de eischers, bewerende,
dat er niet aan voldaan is, dan ook hadden behooren te bewijzen, dat gebleken was, dat de kerkeraad bjj de beroeping
van den leeraar de gestelde voorwaarde, dat deze de orthodoxe
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gevoelens was toegedaan, geheel had veronachtzaamd, of wel
dat de beroepen leeraar volgens het gevoelen van de meerderheid van den kerkeraad, niet de orthodoxe gevoelens was toegedaan ; dat daarvoor geen bewijs is bijgebragt en bovendien
bij de algemeen in eigenl ken zin en beteekenis van het woord
orthodox, als aanduidende regtgeloovig, de ware beginselen
van de Christelijke leer toegedaan, het er wel voor moot gehouden worden, tot bewijs van tegendeel, dat een benoemde
predikant zoodanige gevoelens is toegedaan ; dat, wat betreft
het beweren, dat niet binnen eene maand na het overlijden
van den erflater is benoemd en aangesteld een tweede leeraar,
dat ten processe is gebleken en ook niet door eischers is betwist, dat op den 2 April 1860, dus binnen het mar na het
overlijden van den testateur, de tweede leeraar door den kerkeraad is beroepen ; dat de woorden : beroepen en aansteilen, in
deze, woorden van dezelfde beteekenis seh nen to zijn ; dat
door de eischers flu wel woort beweerd, dat under het woord
aanstellen zouden moeten begrepen worden aanneming door den
beroepene en goedkeuring van het klassicaal bestuur, en dat
dit niet binnen het jaar na het overlijden kan hebben plaats
gehad volgens het reglement op de vacaturen van 1857 ; dock dat,
behalve dat bij de, op den 12 April 1853 gedane uiterste wilsbesehikking onmogelijk de testateur op het oog kan hebben gehad
de vervulling van bij een vier jaren later uitgevaardigd reglement
voorgesehreven formaliteiten, aanneming of goedkeuring niet
van de gemeente of den kerkeraad uitgaat, en deze dus niet
nicer kan doers dan beroepen, en deze bewering van de eischers
this is ongegxond ;
0., dat de eischers verder als eene niet-voldoening aan de
voorwaarden van het testament zich daarop beroepen, dat do
zoogenaamde aanvaarding niet heeft plaats gehad tempore utili
(dat is binnen eene maand na het overlijden van den erflater),
dock eerst is gesehied op den 10 April 1860, en dus een jaar
na dat overladen ; dat bij gemelde erfstelling werkelijk was
gevoegd de last aan het bestuur der kerk, zich binnen eene
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maand na zjjn overljjden to decideren, of zij onder de voorschreven voorwaarden deze erfstelling aanneemt ; dat, hoewel
flu de bewindvoerders van godsdienstige gestichten, kerken enz .
geene bevoegdheid hebben, de ten behoove van die instellingen
gedane makingen to aanvaarden, alvorens de Koning die heeft
goedgekeurd, en eene provisionele aanneming onder voorbehoud van nadere goedkeuring 14j hot Burgerlijk Wetboek of
bij eenige andere in deze toepassel jke wetteljjke bepaling niet
is toegelaten en this is uitgesloten, -- de testateur echter met
then last bl jkbaar alleen op hot oog heeft gehn 1, dat hot
bestuur der kerk voor zich binnen gemeld tijdsverloop zoude
moeten besluiten, of zij de erfstelling onder de gestelde voorwaarde aanneemt, en daarb j wel niet op hot oog zal hebben
gehad, dat eene geldige aanvaarding of aanneming der erfenis
eerst door de gedaagden kon gesehieden na Koninkl jke goedkeuring ; dat van zoodanige uiting van hunnen wil om to aanvaarden, onder de gestelde voorwaurden, hot bestuur der hervormde gemeente to Lienden op den 19 April 1$59 uitdrukkel jk
heeft doers blijken aan den eaecuteur-testamentair bij de note
van boedelbeschr jving van de nalatenschap van den heer G . A .
Verbrugh, gehouden ten overstaan van den notaris J . M F .
van Everdingen to Tiel, behoorl jk geregistreerd ; dat, hoewel
nu deze beide aannemingen ten aanzien van de gedaagden vdi r
de Koiiinkljke goedkeuring niet als geldige aanvaarding kunnen
worden aangemerkt, hot niet blijkt, dat de testateur met den
last, aan hot gedaagde bestuur opgelegd, zich binnen eene
maaud na hot overt jden to decideren, iets antlers dan de uiting
van hunnen wit heeft bedoeld, en dat, al wilde men uit den
last aan hot bestuur om zich binnen dien tijd to decideren, of
hot aanneemt, ook al afleiden, dat hot bestuur binnen dien t jd
eene voor hen geldige aanneming had moeten doers, die last dan in

zooverre, als beva,ttende omen onmogelijken last of voorwaarde,
char de gedaagden den $oning niet hadden kunnen noodzaken
binnen zooveel of zooveel t jd op hors verzoek tot magtiging
to besehikken, als niet geschreven moot worden beschouwd ;
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0 ., wat eindel jk de door eischers gevoerde bewering betreft,
dat in elk geval niet is voldaan aan het gebiedend voorschrift
van art. 1092, alinea 2, in verband met artt. 1070 en 1075
Burgerl jk Vetboe'k, dat het niet aanvaarden onder voorrcgt
van boedelbeschr jving in ieder geval is eene omstandigheid,
die den eischers niet aangaat ; flat het niet-naleven flier bepaling,
als kunnende de deswege op den 18 April 1859 voor de Koninkl jke magtiging deswege gedane verklaring ter griffe niet als
regtsgeldig worden aangemerkt, de bestuurders van de gedaagde
gemeente wel verantwoordel jk zoude steilen voor schade en
nadeelen, nit eene niet-aanvaarding onder voorregt van boedelbeschr jving door de gedaagde gemeente eventueel to ljden,
(loch geene regten voor de eischers kan scheppen bm daaruit
eene re ; tsvordering als de teg~nwoordige to kunnen gronden ;
0., flat nit al het bovenstaande volgt, flat de eischers de
gegrondheid der door hen ingestelde regtsvordering niet hebben
bewezen, en hnnne vordering aan hen dus behoort to worden
ontzegd ;
Verleent acte waarvan acte is gevraagd ;
Gezien art. 56 Burgerljke Regtsvordering ;
Ontzegt aan de eischeren hunnen eisch en veroordeelt hen
in de kosten van het regtsgeding . (Zie Arrest 10 Jnnij 18G3 .)
,t'4'ota . Door het in deze zaak gewezen en in hooger beroep he .
vestigde votinis, is uitgemaakt

flat er ann de voorwaarden eener testamentaire beschikking

is voldaan, wauneer de termijn, binnen welken men rich
over de aanvaarding op die voorwaarden moot verklaren,

wel is in acht genomen, maar de Koninklijke magtiging tot
aanvaarding der making eer~t geweigerd en daarna, ua bet

v erstrijken van Mien termijn, verstrekt worth ; en

flat de honing, na ecnmnal zoodanige magtiging to hebben
.
gen eigerd, later op die weigering kan terngkomen .
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1 Junij 1862, n° . 58 .
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Ouzen Minister van Binnenlandsehe
taken enz . ;
Den Raad van State gehoord enz. ;
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n° . 100) ;
Orenuegende, dat de persoon van J . G ., bljjkens zijne geboorteacte den 5 Mei 1821, to V . is geboren, maar dat aldaar
wordt beweerd, dat zijne moeder A . G ., van wie hij eon oneehte zoon is, besehouwd zou moeten worden, tijdens die geboorte to H . to hebben gewoond, hoofdzakelijk op grond clot
zij, die voor hare bevalling in dienstbare betrekking to W .
verblijf had, het voornemen zou hebben gehad zich to 11 . met
der woon to vestigen, en ook omdat van wege die gemeente
in der tijd zou zijn voorzien in hare verpleging en in de verzorging van haar kind, uit kraeht eener door Gedeputeerde
Staten der provincie gedane uitspraak van den 2 Januarij
1822, n°. 37 ;
0., dat die uitspraak alleen betrof het domicilie van onderstand destijds van A . G., op grond der wet van den 28 November 1818, dock dat daaruit geenszins volgt, dat zij, tUdens
de geboorte van haar voormelden zoon, woonplaats in den zin
der wet in die gemeente hack
0., dat nit de overgelegde stukken wel blijkt, dat A . G . na
het verlaten van hare dienst to w. zich to H . heeft vervoegd
om to beproeven, of zij in laatstgenoemde gemeente ook onderstand kon bekomen, in welk geval zij zich mogelijk aldaar
zou hebben gevestigd, maar dat zij daarin toen niet is geslaagd
en zich naar V. heeft begeven, waar zjj van haren gemelden
zoon is bevallen ;
0 ., dat zij dus niet kan geaeht worden, toen de bevalling
plaats had, to H., in den zin van het eerste lid van art . 28
der wet op het armbestuur, to hebben gewoond, en dat alzoo
V ., hetzij volgens art. 27, hetzij volgens het zesde lid van
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art. 28 der wet, voor de geboorteplaats van J . G1 moot worden gehouden ;
Hebben goedgevonden en verstaan, to verklaren tat V . is
hot domicilie van onderstand van J . C.
En is Onze voornoemde Minister enz .
3 Junij 1862
Arrest van hot Provinciaal Geregtshof in Utrecht, waarbjj
ale regtsvraag :

of de onderstand, verleend aan minderjarige

kinderen, moot geacht warden aan den vader to zijn verleend ?
onilcennend wordt beslist, onder anderen, nit aanmerking :
tat b j art. 52 der armenwet aan hot burgerl jk , kerkel jk of
b jzonder bestuur, voor welks rekening de verstrekking heeft
plants gehad, hot refit wordt toegekend om den verleenden
onderstand to verhalen o. a. op de blood- of aanverwanten van
den ondersteunde, die, krachtens de art. 376 en volgende
Burgerlijk Wetboek, tot zijne alunentatie z jn verpligt ; slit
welke bepaling ten duidelijkste blijkt, tat volgens de wet

ook door eon burgerlijk bestuur • onderstand kan worden ver-

leend, al mogt ook de ondersteunde hebben blood- of aanverwanten, op wie volgens hot Burgerlijk Wetboek de verpligting
tot z jne alimentatie berust ;

tat de ten processe gebleken omstandigheid, tat in case door

den vader niet word voldaan aan z jne verpligting om voor hot
onderhoud zijner jeugdige en moederlooze kinderen to zorgen,
reeds van zelf hot bow js met zich voert van hot bestaan der
volstrekte onvermjjdel jkheid van onderstouning van wege hot
burgerl jk bestuur, waarop in art . 21 der armenwet wordt gewezen ;
tat de alzoo aan die kinderen, afgescheiden van hunnen
vader verleende onderstand niet kan geacht worden aan hunnen
vader to z jn verleend, char niet doze, maar wel z jne kinderen, als hulpbehoevenden worden aangowezen b j hot besluit,
naar aanleiding van art . 41 der armenwet, tot hot verplegen
tier kinderen, uitgevaardigd ;

28
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dat took de arnleawet, wat het verstrekken van onderstand
betreft, geen onderscheid maakt tusschen meerder- en minderjarigen, en evenmin to dien aanzien kept ouders en kinderen,
inaar eigenlijk op het oog heeft de verpleging van armen r
onversehillig of die meerder- of minderjarig zjn, en onverrchillig of deter ouders al dan niet in leven z jn ;

dat in de armenwet dan ook het domic •ilie van onderstand voor

elken bedeelde wordt aangewezen, en in bet bijzonder ook bj
art . 32, alinea 1, bet domicilie van onderstand van minder-

jarigen, b j bet leven hunner ouders of eon banner, wordt
vastgesteld, hetgeen geheel zou z jn geweest overbodig, ale

de wetgever van bet begrip was uitgegaau, dal minder arigen,
die ouders hebben, goon onderstand, afgescheiden van hunne
ouders, kunnen genieten, of we!, zooals de geintimeerde gemeente beweert, dat de onderstand, aan minderjarigen verleend y
moot geacht worden alt jd aan de ouders verstrekt to zijn .
5 Jun j 1862, Slaatsblad nO. 59.
Besluit, waarbij do statuten der vereeniging ter voorzieninb
in gewoon en moor uitgebreid lager onderwijs to Ilaaksbergen
worden goedgekeurd en doze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
.Note . lIet doel is uitsluitend voorziening in voldoend gewoon
en meer uitgebreid lager onderwijs to 1laaksbergen .
Daartoe zal eene bUzondere school worden opgerigt, wearvan de kosten zullen worden gevonden nit de contribution
der leden en begunstigers .
Leden der vereeniging zijn die jaarlijks nicer clan lien
golden . voor door hen near de dagschool to tendon kinderen
betalen .
Begunstigers zijn al de overigen, die door vrijwillige giften
of nit andertn hoofde let de instandhonding b jdragen .
De overige bepalingen der statuten betreffen hot bestuur s
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bet financieel beheer, de verantwoording, de vergadei'ing en
andere bijzonderbeden .
15 Junij

1862, Staatsblad n°. 60.

Besluit, waarbjj de statuten tier vereeniging : ,, Maatschappjj
tot verbetering tier huisvesting van de mingegoede volksklasse
to

Koog aan de Zaan" worden goedgekeurd en deze vereeni-

ging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .
1lrota. Het duel is, de directe bevordering van de gezondbeid en
bet geluk tier huisgezinnen van het beter deel tier mingegoede
volksklasse door bet erbeteren barer huisvesting ; indirecte
bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand en van
plaatselijke welvaart, door het verschaffen van eenvoudige
dock gezonde woningen aan bet mingegoede deal tier bevolking.
Do overige bepalingen tier statuten betrefi'en bet vormen
van een kapitaal, bet lidmaatschap, de grootbeid der aandeelen, geldelijk beheer, dividendsbepaling en verdere bijzonderheden .
16 Junij 1862 .
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuidhollaud,
luidende
Gehoord partjjen in hunne tar teregtzitting genomen conclusien, en gehouden pleidoo~en ;
Gehoord den procureur-generaal in zijne tar teregtzitting
genomen conclusie, strekkende daartoe ; dat hat Hof, passerende
de subordinate conclusie tot nader bewjjs tier feiten, met vernietiging van het vonnis, voor zooveel daarvan is geappelleerd, den primitieven eischer, flu geintimeerde, zal verklaren
niet-ontvankeijjk in zijne vordering, en hem veroordeolen in de
kosten tier beide instantien ;
Ten aanzien tier daadzaken en procedures, in eersten aanleg
gevoerd ; zich gedragende aan betgeen daaromtrent in het vo role
a quo is vermeld, en wijders
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4rerwegende, dat de appellanten van dit vonnis in hooger
beroep zijn gekomen bjj dit Provinciaal Gereatshof, voor
zooverre zjj als gedaagden, in qualiteit van regenten van hot
Hofje van Sion to Leyden, wegens de zonder regterlyke tusschenkomst gedane uitzetting van den geintimeerde, zyn veroordeeld tot schadevergoeding, nader op to waken bij staat,
en zjj in de kosten van hot geding zijn veroordeeld ; met verdere conclusie, dat, met vernietiging van hot vonnis a quo,
voor zooverre zij appellanten daarbij zijn bezwaard en daarvan
zijn gekomen in hooger beroep, alsnog de vordering des
eischers, nu geintimeerde, voor hot toegewezen gedeelte, zal
worden niet-ontvankelijk verklaard, of dat gedeelte in alien
gevalle zal worden ontzegd, met veroordeeling van den geintimeerde in de kosten van hot geding, en tevens met subsitliaire conclusie om, indien hot Hof zulks noodig mogt oordeelen, to worden toegelaten tot hot bewijs door getuigen der
in de conclusie vermelde feiten ; tegen welke conclusie der
appellanten de geintimeerde heeft geconeludeerd tot bevestiging
van hot vonnis a quo, met veroordeeling tier appellanten in de
kosten van hot hooger beroep ;
D ., dat de in dit geding thans to beslissen vraag doze is :
hadden de appellanten, als regenten van het Hofje van Sion
to Leyden ; hot regt, den geintimeerde op den 14 July 1859
nit dat hofje, waarin hij sedert Februarij bevorens als eon tier
bewoners door hen aangenomen en gehuisvest was, uit to zetten, blootelijk door middel der politie en zonder de regterljjke
magtiging of tussehenkomst daartoe to hebben ingeroepen ? of
hebben de appellanten daardoor eene onregtmatige load gepleegd, waarvoor zij schadevergoeding schuldig zijn ?
0.- to dien aanzien, dat gezegd hofje, blijkens den stichtingsbrief van den 9 Julij 1480 (van Miens, Beschrijving van Leyden, deel
T , bladz. 255), is eene inrigting van weldadigheid ten behoove
van eenige armen, die daarin in rechter aelmisse puermentelic
em Godswille worden opgenomen en gehuisvest, en, behalve
de kostelooze inwoning, ook nog periodieke uitdeelingen van
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zoogenaamde preuven in eetwaren, drank, kleeding of geld
ontvingen ;
0., dat het bestuur van dit hofje, oorspronkelijk aan den cornmandeur der St. Pieterskerk en aan de huiszittenmeesteren der
St . Pietersparochie to Lepden opgedragen, later op de diakenen
der Nederduitsche Hervormde gemeente aldaar is overgegaan,
onder wier administratie het hofje zich nog bevindt, dock die
het namens hen laten beheeren door regenten, door hen benoemd, en aan hen rekenpligtig, en aan welke regenten, even
als oorspronkeljjk aan den commandeer en huiszittenmeesters,
ook het begeven der kamers of woningen in het hofje en het
handhaven der orde en tucht is opgedragen ;
0., dat nit den ganschen inhoud van den stichtingsbrief en
met name ook uit de woorden : in rechter aelnzisse puernrentelic
em Godswille, duidelijk b1}jkt, dat het hofje is gesticht nit
Christelijke vroomheid en liefde, om door vrUe bewoning en
eenige andere bedeeling een werk van barmhartigheid en liefdadigheid to verrigten, zoodanig, dat het begeven der huisjes
of kamertjes van het hofje ter bewoning, evenzeer als de
andere uitdeelingen, geheel het karakter dragen van eene gift
of aalmoes ;
0., dat in dien brief ook wel voorgeschreven wordt, als beding tot opname, dat de gebenificieerden bij schepens-acte, bij of
voor hunne opname, zullen verklaren hunne bjj hen afsterven
na to laten goederen aan de armen van het hofje of to swan ;
dock dat cut het karakter der opname en huisvesting als gratuite gift, als aalmoes, uit loutere liefde en gunst, om niet
gedaan, niet wegneemt en geenszins een middel van inkoop
dien huisvesting bij wjjze van bilateraal contract was ;
0 ., dat daarmede ook geheel overeenstemt en dit ook nog
bevestigt de omstandigheid, ten eerste, dat het hofje in den
stichtingsbrief overal wordt genoemd het gasthuis, welk woord
vroeger niet, zoo als tegenwoordig, de engere beteekenis had
van verpleeghuis veer zieke armen, meat de algemeene van lrospitium of gesticht voor ante oude lieden, 't zij gewoad, 't zij ziekclijk
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waarin deze als gasten om niet werden opgenomen
en gehuisvest ; ten tweede, dat in de voornoemde sehepensacte, waarvan de formule bij van Miens , deel I, bladz . 259,
staat aangeteekend, hot hofje bij herhaling wordt genoemd hot
Aelmishuis -van Sion,' en hot inwonen aldaar hot bewonen in Aelmis,
gelijk dan ook van Miens op bladz . 246 zegt : dat de hofjes
vroeger Aelmoeshuizen genaamd werden ;
0., dat dit Hofje van Sion hot karakter van aalmoeshuis,
en de opname en huisvesting daarin dat van gratuite gift, of
aalmoes, nit gunst en als liefdadigheid gedaan en ontvangen,
oak later geheel behouden heeft en ook nog bout;
0 . toch, dat gezegd hofje behoort tot de godshuizen to
Leyclen, waarvan hot beheer eon deel uitmaakte der diaconale
nrcliverzorging van de Nederduitsche Hervormde gemeente aldaar, en dat hofje door burgemeester en wethouders van
Leyden is gerangschikt onder de in art. 2, litt. b, den wet van
den 28 Juii j 1854 (Stbl. n° . 100), omschreven instellingen eener
kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen eener bepaalde
godsdienstige gezindte en van wege die kerkel jke gemeente
geregeld en bestuurd, terwijl doze wet, inhoudende cone regeling
van hot armbestuur, in art. 73 onder godshuizen voor de toe
passing dier wet verstaat nlle inrigtingen, waarin armen met
eon weldadig doe! worden gehuisvest met of zonder verdere
verzorging, en in de memorie van toeliehting dier wet verklaard wordt, dat onder de godshuizen begrepen zijn de armhuizen, de hotjes en in hot algemeen alle inrigtingen, waarin
armen nit woldadigheid warden gehuisvest, om 't even of zij
daarin vender geheele of gedeeltelijke of geene verzorging om
niet erlangen ;
0., dat dan ook, overeenkomstig dit eon en antler, hot
kosteloos opnemen en huisvesten in eon armhuis of godshuis
of innigting van weldadigheid, nit zijnen aard, niet medebrengt
hot sluiten eener overeenkomst met den begunstigd wordende
persoon, en dat zulks dan ook in 't algemeen niet geschiedt
en ook in case niet plants gehad heeft bij de kostelooze opo f gebrekkig,
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name en huisvesting van den geintimeerde in het Sions-Hofje
to Leyden, waarvan het tegendeel dan ook tegenover den
card en het karakter der stichting door den geintimeerde niet
is kunnen bewezen worden ;
0., dat wel, blijkens de erkentenis der appellanten, overeenkomstig art. 1 van het reglement voor de bewoners van het
Sions-Hofje to Leyden dd . 1 January 1855, door den geintimeerde bij het betrekken van het huisje, waarvan hem de bewoning werd vergund, eene som van 1 100 aa'h regenten van
het hofje is betaald, maar dat zulks, blijkens ditzelfde
artikel, gegeven worden moest als entree, even als de in art .
3 vermelde kleine welkomstgift van f 1 aan de mede-bewoners
van dat hofje, en van f 2 aan den portier, zonder dat daarvoor eenig refit op zoodanig huisje of op de preuves verkregen
werd ; en dat de betaling Bier 1 100 niets antlers is dan eon
middel van afkoop vau het boven reeds vermelde en bij den
fundatie-brief opgelegde boding, om de bjj overlijden na to laten
goederen aan do armen van hot hofje of to staan, weshalve
die betaling niet gesehiedde ter iukoop of verkrijging van
eenig refit van inwoning, maar ten afkoop of onthefling
eener bestaande verpligting ten aanzien van hot na to laten
good ;
0 ., dat hot derhalve vaststaat, dat or tussehen den geintimeerde en regenten van hot Sions-Hofje geene overeenkomst
is gesloten geworden, maar dat aan eerstgenoemde de bewoning
van eon der huisjes van hot hofje nit loutere guest en liefdadigheid om niet is verleend geworden ;
0., wat den duur flier bewoning betreft, flat, volgens den
stichtingsbrief en hot meergenoemd reglement, de geintimeerde,
even als alle andere bewoners van hot hofje, de bewoning
slechts zoolang kon genieten, als hjj zich rustig en vreedzaam
en overeenkomstig de bestaande orders en de bepalingen der
regenten gedroeg, met dien verttande, flat, ingeval van tegenovergestelde gedragingen, hU hot huisje of kamertje en hot
geheele hofje zou moeten ruimen, en van daar vertrekkeu,
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zonder immer to molten terugkcm , of daarin weder opgenomen en gehuisvest to molten worden ;
0., dat, uit al de voor aande beschouwingen omtrent het
karakter van het hofje en omtrent de kostelooze opname en huisvesting als louter 1nstbetoon en liefdadigheid, duidelijk volgt,
dat de

geintimeerde geene regten door die opname en huis-

vesting verkregen had, ja, dat er tusschen hem en regenten
geen regtstoestand hoegenaamd was gevestigd geworden, maar
er alleen eem feitelijke toestand ontstaan was, waarvan de voortduring afhankeltjk was van het gedrag des geIntimeerden, to
beoordeelen door regenten ;
0 ., dat hier derhalve, bij de bestaande noodzake1 jkheid tot
verwijdering van den gemtimeerde uit het hofje, geene verpligting voor de appellanten bestond om bij den regter de ontbinding eener overeenkomst aan to vragen, die niet bestond,
of in het geheel de tusschenkomst des regters in to roepeit
tot het bekomen van een bevel of magtiging om den sterken
arm der politie tegen den geintimeerden aan to wenden en hem
to doers uitzetten ;
0, toch, dat de appellanten, als regenten van het hofje,
allezins tot zoodanige uitzetting zonder regterlijke tusschenkomst bevoegd waxen, krachtens hnnne verhouding tegenover
den geIntimeerde, welke verhouding gelijk staat met die eens
huisvaders of gastheer tegenover elk en een iegelfjk, dien hij,
't zij voor langeren, 't zij voor korteren tijd, uit goedheid,
kostelooze huisvesting verleend of als logeergast bij zich ontvangen heeft, en welken gast hij , bij onwil om to vertrekken,
voorzeker bevoegd zijn zou, door middel der politie, zonder°
regterlijke tusschenkomst, nit zijne woning to zetten ;
0., dat de door de appellanten gepleegde load van uitzetting
(hoedanig het door de politie, op hunne uitnoodiging, bedreven feit moet worden geacht) mitsdien geen regtstoestand,
char deze niet bestond, heeft kunnen schenden, en ook niet
met eenige wet in strijd is, ja dat het ontkennen hunner beroegdheid tot zoodanige handeling in strjjd is met den eersten
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grondslag eener geregelde en beschaafde maatsehappij, krachtens
welken de veiligheid en onschendbaarheid van ieders mooning
gewaarborgd is ; een beginsel, dat ook door de Grondwet is
gehuldigd en door de rijks-wetten wordt beschermd ;
0., dat derhalve door de appellanten geene onregtmatige
dead jegens den geintimeerde is gepleegd en zij daarvoor den
ook geene schadevergoeding verschuldigd zjjn ; weshalve zjj
door het vonnis a quo zjjn bezwaard ;
0 ., wet de subsidiaire conclusie der appellanten aangaat,
tot het leveren van een getuigen-bewijs van de door hen aangegeven feiten, die den grond der uitzetting van den geintimeerde hebben uitgemaakt, dat dat bewijs onnoodig is, dear
het onderzoek en de beslissing flier feiten niet bij den regter
behoort, en zij buitendien door den geintimeerde niet bepaaldeljjk zjjn ontkend ;
Gezien den stichtingsbrief en het reglement, beide meermalen
reeds aangehaald ; aismede de merle reeds aangehaalde wet van
den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) , mitsgaders art. 56
Burgerlijke Regtvordering ;
Regt doende op het hooger beroep,
Poet to niet het appel, mitsgaders het vonnis van de Arrondissements-regtbank to Leyden, op den 23 April 1861 tusschen
partjjen gewezen, voor zooverre daarvan is geappelleerd ; en,
op nieuw regt doende, passerende het door de appellanten
subsidiairlijk aangeboden getuigenbewijs,
Verklaart den oorspronkel~ken eischer, flu geintimeerde,
niet-ontvankelijk in zijne primitive vordering, en veroordeelt
hem in de kosten tier beide instantien .
Note. Het vonnis, hetwelk bij het bovenstaande arrest is vernietigd, is opgenomen in den Zeventienden .Taargang van flit

flandboekje, bladz. 351-357 .

Pe Hooge Raad heeft het beroep in cassatie tegen voormeld
arrest, den 23 April 1863 verworpen, op grond ;
flat de uitzetting van den eischer in de gegeven omstandig-
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heden niet is in strijd met eenige der aangevoerde wetsartikelen ;
das, al moge bet met vergunning van regcnten door den
eischer in bet hofje betrokken huisje, zoolang bij daarin
ward toegelaten, tegenover derden zijn to beschouwen ale de
wooing van den eischer, wier onschendbaarheid hem door de
wet werd gewaarborgd, niettemin, zoo ale bij hot beklaagde
arrest teregt is overwogen, zijne verhouding tegenover regenten
gel kstond met die van eenen bij hen ontvangen en tijdelijk

geherbergden gast ;
das daaruit volgt, das regenten allezins waxen bevoegd,
ter vervulling banner pligten en ter handhaving van orde,
zelfs zijne ondanks de met hunne vergnnning door den
eischer betrokken wooing binnen to treden ; en das mitsdien
door zoodanige binnentreding do aangebaaldc artikelen der
Grondwet niet zijn geschonden en bet zijdelingscb beroep
op art . 184 St afregt in geene aanmerking kan komen ;
das almede door de namens regcnten verrigte uitzetting
niet is geharideld in strijd met eenige der overige aangehaalde wets-artikelen, en deze alzoo evenmin zijn geschonden ;
das toch de arts . 1401 en 1403 B . W. niet kunnen zijn
geschonden, waar, zooals in case, geege sprake is van eene
onregtmatige load ; das dit evenmin bet geval kan zijn met
art. 74 B. 1 ., vermits bet in deze niet gelds eene quaestie
van domicilie ; nosh ook met de arts . 619 en 624 van betzelfde wetboek, omdat de eischer tegenover regenten niet
was bezitter der door hem betrokken wooing en mitsdien de
bij art . 624 bedoelde regtsvordering tegen hen is ondenkbaar ;
nosh met do arts . 1777 en 1787 van das wetboek, omdat in
deze, noch in bet algemeen eenige overeenkomst, nosh bepaald die van bruikleening, is aangegaan ; en das eindelijk
almede niet is geschonden of verkeerd toegepast art. 7 .3 der
wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n° . 100), ale zijnde
bij bet beklaagde arrest met juistheid beslist, das under gods-
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linizen in den zin dier wet merle zUn beorepen nlle inrigtingen, wear armen uit weldadigheid worden gehnisvest,

17 Junij 1862.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Nijmegen, lttidende :
Gehoord den heer offieler van justitie in zijne conclusie,
strekkende, dat aan den eischer, met verwerping van het door
gedaagde voorgestelde middel van niet-ontvankeljjkheid, zgne
vordering worde toegewezen, met veroordeeling van de gemeente
Groesbeek in de kosten ;
Ouerwegende, dat de kerkvoogd der Hervormde gemeente to
Groesbeek, zijnde tot het instellen der onderwerpelijke regtsvordering behoorlijk gemagtigd en bij vonnis deter regtbank
van den 1 October 1861 toegelaten om in deze kosteloos to
procederen, 14j exploit van den 21 October 1861, den heer
burgemeester der gemeente Groesbeek, als in regten voor
deze gemeente optredende, voor deze regtbank heeft gedaagd,
stellende
dat de Hervormde gemeente to Groesbeek is eigenaresse van
het kerkhof aldaar, op den kadastralen legger van de gemeente
Groesbeek vermeld in sectie I, no . 209, als groot 39 roeden,
40 ellen ; dat dit eigendomsregt gegrond is op de wet ; dat
buitendien door de eischende gemeente van tijd tot tijd ten
behoeve van dat kerkhof uitschotten zijn gedaan voor noodzakeljjke herstellingen, als : aanhoogingen van het kerkhof,
gelijkmaking van hetzelve, aankruijingen van grondspecien,
opmaking van het kerkpad enz ., alles als noodzakelijke gevolgen van de eigendoms-regten der Hervormde gemeente ;
dat op dit kerkhof zich bevindt de kerk der Hervormde
gemeente, welke aan die gemeente toebehoort ;
dat de kerkeraad der Hervormde gemeente, in de maand
Junij 1861, dit kerkhof had wihen doers omrasteren, ten einde
hetzelve van de aangrenzende eigendommen en den openbaren
weg of to scheiden, en zulks om reden, dat het kerkhof sedert
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het ontstaan van het Roomsch Katholjjk kerkhof had opgehouden
to zi n eene algemeene begraafplaats ;
dat de gedaagde zich evenwel hiertegen had verzet, en wel
eerst bij geregtelijk exploit van den 14 Junjj 1861, door daarbij
to beweren, dat de burgerljjke gemeente eigenaresse was van
dat kerkhof, en dat deze daarvan steeds had gehad en nog
had hot bezit ; voorts to protesteren tegen elke afsluiting en
omheining, en later op den 18 Junjj feiteljjk door afbreking
en verbreking der afsluiting en omheining, terwijl het daarvan
afkomende hout in den toren geborgen was, terwijl de gemeenteraad bovendien nog de op het kerkhof wassende vruchten
openljjk had doen verpachten ; - hebbende de eischer op grond
van een en antler geconcludeerd ;
1 0 . dat door de regtbank verstaan worde
a, dat de Hervormde gemeente van Groesbeek is eigenaresse
van het hierboven omsehreven kerkhof ;
h, dat de gemeente door de handelingen van gedaagde is
gestoord in dien eigendom ;
c, dat die handelingen zjjn onregtmatig ;
2° . dat de gedaagde gemeente worde veroordeeld om, binnen
vier-en-twintig uren na de beteekening van het in deze to
vellen vonnis, alles wederom in vorigen staat to herstellen,
het afgebroken hek terug to brengen, en to plaatsen of to doen
plaatsen als voor de afbreking, bij gebreke waarvan de eischende
gemeente zal zjjn gemagtigd dit to doen bevorderen voor rekening van de gedaagde gemeente ;
3°, ann dezelve verboden worde om zich in de toekomst op
(tat kerkhof eenige handeling of regten to veroorloven ;
4°, veroordeeld tot vergoeding der kosten, schade en irateressen, bjj de eischende gemeente ter zake voorzegd reeds
geleden of nog to ljjden, nader to regelen bij staat, met verwjjzing in de kosten ;
0., dat de gedaagde gemeente, na tot hot voeren van dit
regtsgeding to zjjn gemagtigd, bjj hare memorie van antwoord
heeft voorgedragen : dat het bedoelde kerkhof steeds is geweest
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en nog is de algemeene begraafplaats, en als zoodanig in hot
bezit en onder bestuur van de burgerl jke gemeente ;
dat hieruit al dadeljk volgt, dat, al ware de ervormde
gemeente eigenaresse van den tot algemeene begraafplaats
dienenden grond, de vordering, gcl jk dezelve is ingesteld, is
niet-ontvankel jk ;
dat toch in ieder geval de door of namens gedaagden gepleegde handelingen volkomen wettig en geoorloofd zouden zijn,
zoolang de grond in gesehil de bestemming heeft, waartoe die
wordt gebezigd ;
dat, al ware de vordering ontvankel jk, dezelvein ieder geval
is ongegrond, vermits er voor hot beweerde eigendoms-refit der
Hervormde gemeente, hetwelk door hear verweerder wordt
ontkend, geenerlei in regten aaiinemel jk bewijs word bijgebragt
of aangeboden ; hebbende de verweerderesse tot niet-ontvankelijkverklaring, immers tot ontzegging van den eisch geconcludeerd ;
0 ., dat de eischer zich daarop bij memorie van repliek tot
staving van zijn eigendoms-refit heeft beroepen op de staatsregelingen van 1798 en 1801, krachtens welke de Hervormde
gemeente to Groesbeek met de kerk ook den eigendom van hot
kerkhof had verkregen ;
dat de Hervormde gemeente daarover steeds hot beheer en
de administratie had gevoerd, gel jk onder anderen nit de kerkenrekening over 1830--1848 zoude bl jken, als wanneer hot kerkpad was verbeterd en hot kerkhof opgehoogd ;
dat voor dien eigendom dan ook pleit de omstandigheid, dat
bij hot opmaken der kadastrale loggers, hot kerkhof op die
loggers gesteld is ten name en als eigendom van de Hervormde
gemeente ; hebbende h j voorts ten opzigte van hot voorgestelde
middel van niet-ontvankelijkheid opgemerkt, dat, al ware hot
ook, dat hot kerkhof z jne bestemming als algemeene begraaf~

pleats niet heeft verloren, do feitel jkheden, waarover de eischer
zich beklaagt, door hot refit van toezigt en politie, hot burgerl jk
bestuur enkel aankomende, niet werden geregtvaardigd ;
0., dat do verweerderesse bij hare memorie van dupliek is
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bljjven volhouden, dat de grond in geschil van oudsher is geweest algemeene begraafplaats en als zoodanig bezeten en beheerd door, en geweest in de magt van de burgerlijke gemeente,
hebbende zij aangeboden om door getuigen to bewijzen
» dat de grond in geschil als algemeene begraafplaats steeds
is beheerd en onderhouden door de burgerlijke gemeente, en dat
het daarop wassend gras steeds door den gemeente-onderwijzer,
tevens doodgraver, is genoten ;"
dat die grond, door het oprigten van een kerkhof uitsluitend
voor Roomsch-Katholijken, die bestemming niet had verloren ;
dat de plaatselijke gesteldheid in bet oog moot worden gehouden ;
dat toch een gedeelte van bet kerkhof en wel bet gedeelte,
tussehen den toren en de kerk gelegen, steeds van bet overige
was afgeseheiden geweest en tot bijzondere begraafplaats van
de Hervormden gediend had, en dat dit gedeelte steeds geweest
is in bet bezit en bet beheer der Hervormde gemeente, terwijl
het overige steeds is geweest en nog is de algemeene begraat=
plaats der burgerlijke gemeente ;
dat de kerk met dat gedeelte niets gemeens had, dan alleen
dat daarover bet pad liep ;
dat de eischer in gebreke bleef zijn eigendomsregt to hew ijzen ;
dat de feiten, waarop de eischer zieh tot staving van zjjn
beweerd refit van beheer beroept, niets bewijzen ; veimits niets
aantoont, dat de char vermelde werkzaamheden zich niet boperkt hebben tot dat gedeelte van bet kerkhof, bestemd voor
bijzondere begraafplaats voor de Ilervormden en voor bet
kerkpad ;
0., dat de regtbank, na het hooren der wederzijdsche pleidoojjen, bU praeparatoir vonnis van den 22 April jl., ambtshalve
eene plaatselijke opneming heeft bevolen ; dat dezelve door de
benoemde leden in tegenwoordigheid van den beer officier van
justitie op den 13 Mei is bevorderd ; en dat alsnu op de hoofdzaak kan en behoort to worden refit gedaan ;

En daartoe overgaande
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0., dat de eisch strekt tot terugvordering van eerie zaak,
die de eischer stelt aan hem eigendommelijk toe to behooren
en van welker bezit hij beweert feitelUk door de verweerderesse -te zijn ontzet en tot schadevergoeding ;
0., dat zich hierbij aan des regters beoordeeling de navolgende vragen ter beautwoording aanbieden
a, bewijst de eischer, dat hij eigenaar is van het door hem
opgevorderd grondstuk ? en, zoo ja,
b, moet dit perceel, hetzij voor het geheel, hetzij voor een
gedeelte, alsnog als algemeene begraafplaats der burgerlijke gemeente beschouwd worden ?
e. was de burgerljjke gemeente, bij de bevestigende beantwoording der tweede vraag, bevoegd tot de handelingen,
waarover de eischer zich beklaagt, of mocten dezelve als
onregtmatig beschouwd worden ?
d, is de vorilering tot vergoeding van kosten, schade en
interessen in de wet gegrond ?
0., dat de eischer tot staving van ziju beweerd refit van
eigendom geen schriftelijken titel heeft overgelegd, inaar rich
hoofdzakel}jk op de plaatselijke gelegenheid en het eigendommelijk bezit der kerk heeft beroepen ; dat het' tusschen
partjjen als erkend en bewezen mag worden aangenomen, dat
de kerk der Hervormde gemeente to Groesbeek vacir, bij en
na het begin dezer eeuw, in het bezit der Hervormde gemeente
geweest is ; dat die gemeente, krachtens de bepaling van art . 6
der additionnele artikelen tot de acte van Staatsregeling van
1798 . en art. 13 der Staatsregeling van 1801, in dat bezit is
gehandhaafd, met uitzonderrng van den toren, waaromtrent bij
7 van het aangehaalde art. G afzonderlijk wordt bescihikt ;
0., dat bet kerkgebouw vain alle zUden door het opgevorderd
perceel wordt omgeven ;
0 dat de kerkhoven, die de kerkgebouwen omrlngeu ; van
oudshFerr geacht worden zoo door inrigting (*) door welke ow(A)

IIier is blijkbaar ecue uil,latiip in de niedegedeelde copij .
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standigheid voldoende hot stilzwjjgen verklaard wordt, dat de
wetgever by de aangehaalde staatswetten omtrent de kerkhoven
bewaard heeft, terwjjl hjj daarentegen ten opzigte van de torens
en klokken met derzelver huizingen bepaaldeljk beschikkingen
maakt ;
0., dat hieruit mag afgeleid worden, dat de Hervormde gemeente met hot kerkgebouw ook hot eigendommeljjk bezit van
hot kerkhof verkregen heeft, tenzij uit andere feiten en omstandigheden hot tegendeel mogt blijken of worden aangetoond ;
0., dat dit wetteljjk vermoeden omtrent hot eigendomsregt
van de Hervormde gemeente op hot onderwerpeljjk perceel ook
in hot fait, dat hetzelve in de kadastrale loggers ten name
van die gemeente gesteld is, oenigo bevestiging schijnt to
vinden, vermits men mag aannemen, dat, bjaldien die opnaam-stalling verkeerdeljjk on ten onregte gesehied ware, de
opgevolgde besturen der burgerlijke gemeente, onder welke do
dubbeleu der planners berusten, zouden hebben zorg godragen,
dat dit ware verbeterd, terwjjl ook door hot gemeentobestuur
ten processe hot bewjjs niet is geleverd, dat hot onderworpelijk
grondstuk op de loggers van de gemeentelijke eigendommen
als eigendom der gemeente voorkomt ;
0 ., ten aanzien der tweede vraag, dat hot door den eischer
zelfs bjj de dagvaarding en memorie van publiek uitdrukkelijk
toegegeven is, dat eon gedeelte van dat kerkhof vroeger tot
algemeene begraafplaats gediend heeft en volgens de bewaring
van den gedaagde nog steeds dienen moot ;
0 ., dat nit de verschillende door den gedaagde overgelegde
stukken afgeleid mug worden, dat in den jare 182G of 1827
omtrent dat kerkhof, als bestemd tot algemeene begraafplaats,
schikkingen tussehen de burgerlijke en Hervormde gemeente
getroffen zijn, immers dat hot voldoende blijkt, dat door do
burgerljke gemeente, toen or later aanzienljjke uitgaven tot
verhooging en verbetering van die begraafplaats zijn gedaan,
dat door hear boomers op dezelve zgn geplant en ook daarop
wassende boomers, zUn uitDeroeid en verkocht, zonder dat
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bljkt, dat de Hervormde gemeente tegen die laden en handelingen zich toen heeft verzet ;
dat het grasgewas van het kerkhof door den schoolmeester,
tevens koster en doodgraver, is genoten ;
dat door het gemeentebestuur, onder goedkeuring van het
gewestel jk bestuur, in 1828 een reglement op het begraven
van l jken op dat kerkhof is vastgesteld, met bepaling en aanwjzing der rigting, welke bij het makers der graven in acht
genomen moest worden, terwijl daarb j tevens de sehadeloosstelling, voor het makers der graven aan den doodgraver to
betalen, wordt geregeld ;
0., dat door de geregtelijke plaatselijke opneming is daargedaan, dat een gedeelte van het bedoelde grondstuk tot algemeene begraafplaats gebruikt is en nog onlangs tot dat doe!
schijnt to z jn aangewend, welk gedeelte gelegen is aan de
noord-oostz jde en we! refits van het algemeen voetpad Tangs
de sloot ten noorden tot aan het kerkgebouw ; terwijl het
tevens aan z jde van de verweerderesse is toegegeven, dat
het gedeelte tusschen de kerk en den toren steeds in het nitsluitend bezit der Hervormde gemeente geweest is en voor
bjzondere begraafplaats der leden van dat kerkgenootschap
gediend heeft ;
0., dat de bestemming aan den grond tot algemeene
begraafplaats, hetzij met onderling goedvinden, hetzij met
stilzwijgende goedkeuring gegeven, het eigendomsregt van de
Hervormde gemeente op die gronden niet heeft vernietigd,
maar dat refit in zijn geheel is gebleven, die bestemming en
het refit, daardoor aan de burgerl jke gemeente verleend en
bij dezelve verkregen, niet willekeurig kan worden opgeheven, maar aan zjde van den eigenaar behoort to worden
geeerbiedigd ;
0., dat het feit, dat door een gedeelte der bevolking van de
burgerlijke gemeente, tot een b jzonder kerkgenootschap be ,
hoorende, eene afzonderl jke begraafplaats voor de leden van
dat kerkgenootschap is opgerigt, geen grand oplevert om aan
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to nemen, dat hot onderwerpeljjk gedeelte van hot kerkhof
zjjne bestemming als algemeene begraafplaats heeft verloren,
char hot aan de leden van dat kerkgenootschap blijft vrjjgelaten,
of zjj de lijken van alle personen, die met hen dezelfde geloofsbiljjdenis zjjn toegedaan, al dan niet op hunne eigendommeljjke
begraafplaats willen doen ter aarde bestellen, terwijl hot bjj
weigering aan de zorgen van hot burgerlijk bestuur (volgenss
wettige verordeningen) is opgedragen om zoodanige lijken op
de algemeene begraafplaats to doen begraven ; waaruit volgt,
dat door de inrigting en daarstelling van hot kerkhof, bestemd
voor de Roomsch Katpoljjken, de behoefte aan eon algemeen
kerkhof niet is vervallen en dat dus de bewerino van den
eischer, dat, door de oprigting van eene bjjhondere begraaf
plants voor de Roomsch Katholjjken to Grroesbeek, de bestemming van hot hierboven omsehreven gedeelte van hot kerkhof
tot algemeene begraafplaats zoude zijn opgeheven, onaannemeljjk is ;
0 ., dat uit bovenstaande besehouwingen afgeleid moot worden
en voortvloeit, dat de eisch, welke strekt om onvoorwaardelUk
als eigenaar van den bedoelden grond verklaard to worden, en
zoo hot refit en de bevoegdheid to erlangen om onbeperkt over
denzelven to beschikken, niet kan opgaan en slechts ten deele
en gewjjzigd kan worden toegewezen, nameljjk onverkort de
bestemming, aan eon gedeelte van die gronden, als dienende
tot algemeene burgerljjke begraafplaats, gegeven en voo -rbehoudens hot refit van toezigt, beheer en politie, aan hot bestuur van de burgerljjke ' gemeente, zoo uit kracht der alhier
executoir verklaarde wet van 23 Prairial XIIde jaar, als volgens
art 179, m, der gemeentewet aankomende ;
0 ., ten aanzien der derde vraag, dat de gedaagde niet heeft
ontkend de feiteljjkheden, waarover de eischer zich beklaagt,
to hebben doen verrigten, nameljjk dat hij hot gras van hot
kerkhof heeft laten verkoopen en hot hek en omrastering,
welke de eischer begonnen was to doen plaatsen, heeft doen
wegruimen ;

4:, dat die handelingen in strjjd zijn met het hierboven
erkende en omschreven refit van eigendom van de Hervormde
gemeente, en zieh oak niet laten regtvaardigen door het refit
van toezigt en beheer op dat gedeelte van het kerkhof, bestemd
voor algemeene begraafplaats, aan het bestuur der burgerljjke
gemeente toekomende, terw ji het bovendien niet is gebleken,
dat door de toen aangevangen omrastering en door het plaatsen
van dat hek de toegang tot het gedeelte van het kerkhof, tot
algemeene begraafplaats dienende, verhinderd wend, weshalve
het daarop gebouwde middel van niet-ontvankel kheid in re ten
niet aannemeljjk is ;
0., dat die handelingen dus ais onregtmatig moeten beschouwd
worden ; dat door dezelve aan den eischer nadeel is berokkend,
hetwelk de gedaagde volgens de bepaling van art . 1401 Burgerlijk Wetboek verpligt is to vergoeden ;
Refit doende enz .,
Verleent aan de verweerderesse acte van het door haar aangeboden bewijs door getuigen van de door haar gestelde daaizaak ; dock, hetzelve passerende, verwerpt het door haar voorgestelde middel van niet-ontvankelUkheid ;
Spreekt voor refit nit :
a. dat de Hervormde gemeente to Groesbeek eigenaresse is
van het perceel, op den kadastralen legger van Groesbeek .
voorkomende sectie I, no. 207, als grout 39 roeden, 40 ellen ;
b . dat een gedeelte van die gronden en wel dat, gelegen aan
de noord-oostzijde refits van het algemeene voetpad en Tangs
de sloot ten noorden tot aan het kerkgebouw, sedert eene reeks
van jaren bestemd geweest is en gediend heeft voor algemeene

begraafplaats der burgerljjke gemeente en dat het die bestemming door bet oprigten van eene bijzondere begraafplaats voor
de Roomsch Katholjjken niet heeft verloren ; ,
Wijst mitsdien den eigendom van dat grondstuk aan de Hervormde gemeente to Groesbeek toe, onverkort de bestemming, aan
een gedeelte van dat terrein tot algemeene begraafplaats gegeven en onverkort het refit van beheer en toezigt over en op
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hetzelve, aan het bestuur van de burgerljjke gemeente aankomende ;
Gelast aan de verweerderesse onder de omschreven beperking
het eigendomsregt der Hervormde gemeente to eerbiedigen ;
Verstaat dat de gedaagden zonder regt geweest is, om het
gras van bet kerkhof to doen verkoopen en om bet door den
eischer geplaatste rasterwerk en hek to doen wegruimen ;
Verklaart die dead en handelingen onregtmatig ;
Gelast den verweerder dat rasterwerk en dat hek weder in
vorigen staat to herstellen, en zulks binnen veertien dagen na
de beteekening van dit vonnis ;
Magtigt den eischer om, wanneer de verweerder in gebreke
mogt blijven dit to doen, zulks ten koste van den verweerder
to doen verrigten .
Veroordeelt den . verweerder tot vergoeding van kosten,
schade en interessen, door den eischer wegens de bovenvermelde onregtmatige dead gehad en geleden, nader to vereffenen
bij staat ;
Verwijst den verweerder in al de kosten, ook in die, welke
vroeger zijn gereserveerd .
Note . Bij arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland
van den 17 September 1856 (lie bladz . 246--251 van den
Twaal(den .Taargang van dit Handboekje) werd beslist, dat
een kerkhof, ofschoon tot algemeene begraafplaats in gebruik
genomen, echter eigendom der kerk is, onverminderd de
regten van toezigt, welke krachtens s administrative voorsehriften en reglementen, aan bet gemeentebestuur op de
begraafplaatsen toekomen .
De vraag : of de kerkhoven zullen verblijven bU de kerken, welke ingevolge bet 6de van de additionele artikelen
der staatsregeling van 1798 voor naasting vatbaar waren,

den wel of zij gelijk staan met de torens, die overeenkomstig
bet voormeld artikel, aan de burgerlijke gemeenten in eigen-
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door, beheer

en

onderhoud zijn toegewozen ? is bU decreet

van het vertegenwoordigend Ligchaam das Bataafschen Volks
van

den 12 Jannarij 1799 beslist . Dit decreet luidt hooftha-

kelijk als volgt

Overwegende,

dat op vela plaatsen de kerkhoven als annexen

van de kerken in bezit der voormaals heerschende Kerk
zijn geweest en als zoodanig de beheering der inkomsten
dier kerkhoven zijn gedemandeerd aan derzelver korkvoogden ;
0 ., dat de afscheiding der kerkhoven van de kerken, bijaldien de eerste, zoowel als de tweede mogten bevonden
worden een privatif eigendom to zijn, niet alleen onbillijk,
maar oneigen zoude zijn ;
0 ., dat de afscheiding der kerkhoven van de kerken,
welke op de kerkhoven gebouwd zijn, vale inconvenienten
en onaaagename twisten zoude kunnen veroorzaken ;
0., dat veelal onder de graven op de kerkhoven zoodanigen zijn, welke aan eenige corporatie of aan particulieren
in bijzonderen eigendom toebehooren, en dat niemand buiten
zijne toestemming, van bet geringste deal zijns eigendoms
mag worden beroofd ;
0., dat hat gebruik van den grond of wel de reed, drift
of gang over de meeste kerkhoven competeert aan de gansche
burgerlijke gemeente, walker regt en gerief vordert, daarin
niet to worden belemmerd ;
0., dat eon vergelijk over de kerkgebouwen der voormaals
heerschende Kerk niot ken to pas komen, op plaatsen , wear
geen vorschillende kerkgezindten woonachtig zijn ;
BESLUIT

lo, dat do kerkhoven, als annexen van de kerkgebouwen
behooren to worden geconsidereerd, on alzoo merle in
de taxatie en hot vergelijk behooren to worden begrepen,
't en ware dezelve kerkhoven geheel en al afgescheiden
van de kerken, daartoe goon betrekking hebbon, onverkort echter ieders regt van eigendom op bijzondere be-

graafplaatsen, en van zoodanig gebruik van den grond,
of wel reed, drift en gang, als aan dezelve tot behoorlijk gerief tot hiertoe competeert ;
2°, dat de ker ken op zoodanige plaatsen, waar de bewoners
een en dezelve gezindte zijn toegedaan, niet vallen in
de termen van taxatie en bet vergelijk, bij bet 6de der
additionele artikelen bepaald, maar dat in die plaatsen
de kerken aan de ingezetenen aldaar, zonder eenige
uitkeering behooren to verblijven .
En zal extract dazes gezonden worden aan enz.

Zie wijders in betrekking tot de burgerlijke en kerkelijke
begraafplaatsen, derzelver eigendom, aanleg en beheer : hat
decrees van den 23 Prairial XIIde jaar, mitsgaders de
Koninklijke en andere beschikkingen van den 7 Augustus
1827, n° . 38 ; 22 Augustus 1827, n°. 67 ; 1 .5 Februarij 1828,
n°. 108 ; 8 Maart 1828, n • . 1 ; 10 Maart 1828, n • . 57 ;
5 April 1828, n ° . 15 ; 5 April 1828, n 52 ; 18 April 1828
(Staatsblad n°. 17) ; 7 September 1828, n° . 127 ; 7 Novem •

bar 1828, n° . 117 ; 20

Januarij 1829, no. 34 ; Ii Februnrij

1829, n°. 4 ; 30 April 1829, n°. 36 ; 19 Junij 1829,
a' . 52 ; 2 Januarij 1830, no . 88 ; 25 Mei 1840, n°. 47 ;

'22 December 1848 (Staatsblad n' . 98) ; ~- alsmede de vonnissen en arresten van den 27 Junij 1850, 20 October 1851,

20 Januarij 1854, 27 September 1856 en 29 Junij 1860 ;
alle opgenomen in de
19 Junij

vorige ,Taargangen van dit

Handboekje.

1862, Staatsblad n°. 61 .

Besluit, houdende
Artikel 1 . Bij hat ontstaan van vacaturen van predikantsplaatsen bjj

Waalsehe gemeenten zal de vacerende gemeente,

ten minste nit 100 zielen behooren to bestaan, om op hat be-
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houden van ddn predikant, met genot van bezoldiging en andere
voordeelen nit 'slandskas, to kunnen aanspraak makers .
Voor het behoud' van twee predikanten wordt vereischt een
getal van 800 zielen .
Voor hot behoud van drie predikanten eon getal van 1600
zielen .
Voor het behoud van vier predikanten een getal van 3000
zielen .
Artikel 2 . Met betrekking tot de gemeenten to Maastricht,
'sHertogenbosch, Nijniegen en Breda is een getal van 50 zielen
voldoende tot het behoud van den afzonderljjken predikant .
Artikel 3 . Bijaldien de instandhouding van eene stand- of
predikantsplaats, om bijzondere omstandigheden mogt worden
noodig geoordeeld, behouden wij ons voor deswege nader to
beslissen.
Zie in verband met de vorenstaande bepalingen, het
arrest van den Iloogen Raad van den 5 Mei 1848 (op
bladz . 182 van den Negenden .laargang van dit Handboekje)
omtrent het grondwettig regt der kerkelijke gemeenten op
bet behoud der tractementen en andere inkomsten, bedoeld
bij art, 192 der Grondwet van 1840 (thans art. 168) .

Nota .

Ten gevolge van het 9de artikel van het besluit van den
5ouvereinen Vorst van den 8 April 1814, n°. 15, werd
bet getal der Waalsche predikantsplaatsen bij Koninklijk
besluit van den 19 Augustus 1817, no. 79, in de toenmalige
noordelijke provincien, bepaald als volgt
op vier to Amsterdam ;
x

drie • 's Gravenhage on to Rotterdam ;

w

e6'ne

Leijden, Utrecht, Haarlem, Middelburg, Groningen
Dordrecht, Leeuwarden, Detf't, Nijmegen, Arnhem,
's Hertogenbosch , Breda, Zierilczee, V'lissingen,
Zwolle, &hiedam, Deventer en Zutphen.
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Bij
was

besluit

Koninklijk

van den 16 April 1816, no. 56,

hot getal der predikantsplaatsen

voor

de toenmalige

zuidelijke provincien vastgesteld, waaronder eene to Maastricht

voor de Fran •che of Waalsche gemeente .

Het Koninklijk besluit van den 29 Julij 1843, n° . 57,
bepaalde, dat, bij hot eventueel ontstaan van vacatures van
predikantsplaatsen, onder anderen bij do Waalsche gemeenten, de traktementen, daaraan van 's Rijks wege verbonden,
zullen warden gehouden voor vervallen, met uitzondering
alleen van de volgende standplaatsen, welker behoud, door
hot voortdurend genot van jaarwedden nit 's lands schatkist,
zal worden verzekerd, als
3 predikanten to Amsterdam, elk op eene jaarwedde van
f 2234,50 ;
" Rotterdam, elk op eene jaarwedde van

2

[1700 ;
4

a

r

's Gravenhage, de oudste op f 2100, de

jongste op 11000 ;
1

predikant

n

Leijden, op f 1800 ;

1

M

a

Utrecht, op 1 1800 ;

1

M

a

Groningen, op 11300.

Ten gevolge van hot arrest van den Iloogen Raad van
den 5 Mei 1848, word hot voormelde besluit van den 29 Jul}
1843, n°. 57, bij dat van den 24 Mei 1849, buiten working
gesteld .
In 1863 bedroeg hot getal standplaatsen der Waalsche
gemeenten 17 met 26 predikanten . De in 1817 erkende stand .
plaatsen Zierikzee, Vlissingen, Schiedam, Deventer en Zutphen >
waren achtervolgens opgeheven .
Van de in stand gebleven kerkgemeenten dezer gezindte
telde
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Amsterdam . . . . 2900 zielen (*) en 4 predikanten .
Rotterdam

1800

»

» 3

770

»

» 3

Leijden

650

n

Utrecht . . .

385

Uaarlem . . ,

156

Middelburg

's Gravenhage . .

»

n

»

2

»

1 predikant.

»

1

. . .

175

Groningen . , . .

18Q

a

» 2 (f) predikanten.

Dordrecht . . . .

280

»

» 1 predikant.
» 1

95

»

»

1

300

»

»

1

Nijmegen

121

»

1

»

Arnhem

121

»

1

»

»

1

»
»

Leeuwarden . . .
Del/'t

•

»

's Hertogenbosch .

67

Breda

112

»

»

1

Zwolle

90

»

»

1

n

160

»

"

1

»

Maastricht . . . .

24 Jun}j 1862, n° . 3/1491 .
Missive van den Minister voor de Zaken der Roomsch Ka~
tholjjke Eeredienst, waarbjj ontkennend wordt beantwoord do
vraag : ,, of de voorzitter van een kerkfabriekraad in Limburg , bjj
„de verkiezing van raadsleden, in gavel de stemmen staken, eerie
„beslissende stem heeft 2 "
Note. Bij het geval, hetwelk tot daze beslissing aanleiding
heeft gegeven, hadden, behalve twee laden van 'sregtswege,

slechts vier van de vij j gewone laden van den read der kerk •

fabriek aan de stemming deelgenomen . Daardoor was ver-

oorzaakt, dat de verkiezing van een nieuw lid, tar vervulling
van eerie tusschentijds ontstane vacatare in den read, met
een even getal (6) stemmen had pleats gehad. De uitslag der
stemming was geweest, dat de eerie helft der zes stemmen
(~') Volgens de opgaven van 1860 .
(f) Een predikant was niet van 's Rtjks wage bezoldigd .
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op den kandidaat A . en de drie orange stemmen op den
kandidaat B . waren uitgebragt .
De voorzitter van den raad verklaarde toen dat hij, volgene art . 20 van hat decreet van 30 December 1809, de
beslissende stem had en dat derhalve de kandidaat A . tot
raadslid benoemd was .
Ingevolge IConinklijk besluit van den 2 Augustus 1819
(Staatsblad no . 41) had de vervulling der vacature op den
voet van art . 8 van bovenvermeld decreet moeten geschieden ;
weshalve de raad, bij meerderheid van stemmen, een nieuw
lid had moeten verkiezen .
Bij zoodanige verkiezing had de voorzitter geen dubbele
stem. Trouwens art. 20 van gemeld decreet betreft uitsluitend
hat bureau van kerkmeesters en kan derhalve niet op de in
art. 8 bedoelde handeling van den raad slaan ; terwijl de
beslissende stem, walks bij art . 9, voor bet daarbij bepaalde
geval, aan den voorzitter is gegeven, evenmin bij de verkiezing in art. 8 bepaald, kan worden uitgebragt .
Deze meaning strookt met de daaromtrent in Frankrijk
aange omen adm inistratieve jurisprudentie .
Bij het advies van den Staatsraad ( .Comite de l'Interieur)
van den 9 Juhj 1839, ward de vraag : • en cas .de partage,
• la voix du president est die pr6pond6rante? " in wage als
volgt beantwoord : • qua la voix du president ne serait pas
preponderance en matibre d'elections ; qu'k la vents, Particle
• 9 du decret du 30 Decembre 1809 ports qua la voix du
r~
president sera preponderance en cas de partage ; mail quo
• cette disposition ne s'applique qu'aux deliberations ordinaires
• du conseil, soil parcegne, daps Particle oh ells est places,
a it ne s'agit quo das deliberations, soft parceque la prepon• deranee est incompatible avec le mode d'eiection au scrutin
• secret qui pent titre suivi .
De voormelde beslissing heeft meermalen hare bevestigin
ontvangen, wanneer, bij de verkiezing van raadsleden de
stemmen staakten en de voorzitter, door hat uitbrengen eener
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dubbele of beslissende stem, de benoeming van een door hem
aangewezen persoon, in strijd met den aard eener geheime
stemming, had willen ;eldig waken . In zoodanig geval werd

deze handeling telkens door hot staatsgezag voor onwettig
verklaard en de benoeming vernietigd, met last om tot eene
nicuwe verkiezing over to gaan en, wanneer de uitkonret

daarvan niet beslissend was, alsdan eene herstemming to beproeven ; terwijl voor bet :geval dat ook dan nog geene
meerderheid van stemmen werd verkregen, van de twee personen , op a elks een gelijk getal stemmen was uitgebragt,

de oudste in jaren de voorkear moot erlangen e~ mitsdien
als de wettig verkozene behoorde to worden benoemd.

Volgens de door den vorlgen Bisschop van Luik, onder

dagteekening van den 28 Januarij 1885, uitgevaardigde

Instruction sur l'administration des fabriques des eglises, N
moot de vet kiezing a au scrutin secret" pleats hebben ; zoodat
de read der in deze betrokken kerkfabriek aan dit algemeen

aangenomen beginsel, ook overeenkomstig kerkelUk voor-

schrift, was gehouden .

Ilet toekennen van eene beslissende stem aan den voorsitter, bij de verkiezingen van de laden der kerkfabriek,
werd derhalve ook met hot daaromtrent in hot tegenwoordige
bisdom van Roermond vastgestelde beginsel strijdig geacht .

Uit dien hoofde en omdat de beslissende stem van den

voorzitter,, bij de in art. 8 van hot decreet van den 30 De-

eomber 1809 bedoelde verkiezing, een voorregt zoude zijn y
hetwelk niet slechts met de regtsleer, in Frankrijk en ook
in Belgie aangenomen, maar bovendien met den aard der
zaak, in tegenspraak was, heeft de betrokken kerkfabriekmad, de hem gegeven teregtwijzing aannemende, do vroeger

gedane onwettige benoeming van een raadslid, als geen ge •
volg hebbende, verklaard, en is vervolgens tot eene nieuwe
verkiezing bij meerderheid van stemmen overgegaan, welke de

vereischte uitkomst heeft opgeleverd ; zoodat er in deze zaak

geene vernietiging van hooger hand is noodig geweest.
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26 Junij 1862, n°. 68.
Besluit, luidende
Gelet op Ons besluit van den 21 April 11 . (Staatsblad n°. 43)
waarbjj, to rekenen van den 1 Julij 1862, het Departement
voor de Zaken der Roomsch Katholjjke Eeredienst opgeheven
en het beheer over die Zaken, onder de daarbij gemaakte bepalingen, aan Onzen Minister van Buitenlandsehe Zaken opgedragen wordt ;
Gezien de dien ten gevolge, door Onzen voornoemden Minister gedane voordragt van den 23 Junij 1862, lett. A, betreffende
de organisatie der bij § a van Ons voorschreven besluit bedoelde bijzondere A/'deeling, in welker bureaux de Zaken van de
gemelde Eeredienst a[zondertijk zullen worden behandeld .

Hebben goedgevonden en verstaan
Art. 1 . De voormelde Afdeeling blijft gevestigd in het lokaal
van het opgeheven Departement.
Zjj behoudt de daartoe behoorende archieven en het gebruik
der aldaar aanwezige bibliotheek, bureau- en locaal-meubelen .
Zjj ontvangt de dienstbrieven en verdere inkomende stukken,
het beheer der Zaken van de voormelde Eeredienst betreffende r
alsmede exemplaren of afschriften van die wetten, besluiten,
verordeningen, voorschriften en andere stukken, welke, ingevolge bestaande bepalingen of gebruiken, ter bevordering eener
algemeene kennis van het staatsbestuur, aan de versehillende
Departementen van algemeen bestuur worden medegedeeld .
Art. 2. De bevoegdheid en verpligtingen van den hoofdambtenaar, aan wien onder de bevelen van den Minister, de
directie der voormelde afdeeling, onder den titel van : Administraleur voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt toevertrouwd, zjjn, voor zooveel die afdeeling aangaat, gelijk aan
die, welke bij de daaromtrent bestaande bepalingen aan de
betrekking van Secretaris Generaal bij de Departementen van
Algemeen Bestuur zjjn verbonden .
Art . 3 . De directie der voormelde afdeeling wordt toever-
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trouwd aan den heer J . C. WILLEMSE, thane Secretaris Generaal
bij het opgeheven Departement, die, ale Administrateur voor de
Zaken der Roomseh Aatholijke Eeredienst de wedde behoudt, welke
h j in zijne tegenwoordige betrekking genet.
Art . 4. De overige ambtenaren en bedienden van het opgeheven Departement gaan over bij voormelde afdeeling met hehoud van hunne tegenwoordige rangen en wedden .
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschriften zullen worden
gezonden aan de Departementen van Algemeen Bestuur en
aan de Algemeene Rekenkamer tot narigt . (Zie Circulaire 28
Junij 1862, lett. G.)
Nota . Van de, volgens art . 4 van bovenstaand besluit over-

gegane ambtenaren zijn, bij Koninklijk besluit van den 28
December 1862, n°. 37, twee eervol onislagen ; zoodat het
overblijvende personeel der ambtenaren bij de Administratie
voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst op
1 Januarij 1863 bestond nit
1 Administrateur .
1 Hoofd-commies .
1 Commies.
4 Adjnnct •commiesen .
1 Eerste klerk .
26 Junij 1862, Staatsblad n° . 131 .

Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken,
van den 20 Junij 1862, n°. 170, vjjfde afdeeling, strekkende
tot vernietiging van een besluit van den Raad der gemeente
Everdingen van den 24 April 1862 ;
Overwegende,
dat bli gemeld besluit de eervol ontslagen hoofdonderwijzer
der openbare school door den Raad t~deljjk is benoemd en
aangesteld ale hoofdonderwijzer, en tevens is bepaald, dat van
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dit besluit afschrift zal worden gezonden, onder andere, aan
den districts-schoolopziener ;
dat, volgens het laatste lid van art . 22 der wet tot regeling
van het lager onderwjjs, bjj ontslag van den hoofdonderwjjzer
door burgemeester en wethouders, in overleg met den districtsschoolopziener, in de tjjdelijke waarneming der opengevallen
plants wordt voorzien ;
dat voorziening door den gemeenteraad dus strjjdig is met
dat voorschrift ;
dat evenmin de mededeeling van een besluit, houdende benoeming van eenen tjdeljjken onderwjjzer, het door den wetgever bedoeld overleg is met den schoolopziener, hetwelk nit
den aard der zaak aan de benoeming of aanwjjzing van eenen
tjjdeljjken onderwjjzer behoort vooraf to gaan ;
dat het besluit van den Raad der gemeente Everdingen dus
in strjjd is met de wet ;
Gelet op art . 153 der gemeentewet ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 24 Junjj
1862, n°. 4) ;
13ebben goedgevon~len en verstaan, het besluit van den gemeenteraad van Euerdingen, van den 24 April 1862, waarbU
een tUdeljk hoofdonderwijzer aan dee openbare school in die
gemeente is benoemd, to vernietigen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst .

27

JunU

1862, n°. 66.

Besluit, waarbjj onder anderen wordt benoemd tot lid van
den Raad van State Mr. K. A . Meeussen, Minister voor de
Zaken der Roomsch Katholtjke Eeredienst, ingaande den 1 Julij
1862,

Nofa . De heer Mr. Ti . A . Meeussen, die bU besluit van den
31 Januarij 1862, n °. 46, tot Minister voor bet beheer van het
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toen tijdelijk in stand gehouden Departement voor de Zaken
der Roomsch Katholijke Eeredienst was benoemd, is ale
zoodaiiig op den 1 Julij 1862, bij de ophefhng van voormeld
Departement, afgetreden,
IJet beheer der Zaken van die Eeredienst is als loan, ingevolge Koninklijk besuit van den 21 April 182 (Staats .
blad no. 43), overgegaan op den bij besluit van den 12 Maart
1862, n° . 29 , benoemden Minister van Buitenlandsche Zaken,
Jhr . Mr. P, van der Maesen de Sombref. (Zie Circulaire
28 Junij 1862, lilt . G .)
28 Junij 1862, lett. G.
Circulaire van den Minister van Buitenlandsehe Zaken, be•
last met de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, aan de
Roomsch Katholijke Kerkvoogden van de Nederlandsche Bisdommen, luidende
ik heb de ear hiernevens aan U bog Eerwaarde tot narigt
to doers toekomen den exemplaar van hat Koninklijk besluit van
den 21 April 1862 (Staatsblad n° . 43), waarbij, to rekenen van
prime Julij aanstaande, het tegenwoordig Departement voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst opgeheven en hat
beheer over die taken, onder de daarbij gemaakte bepalingen,
aan mj opgedragen wordt .
bet is de bedoeling der Regering, dat door daze verandering,
bij de toepassing der grondwettige beginselen op ; de kerkelijke
aangelegenheden, geene der waarborgen worden verzwakt,
welke aan de zjjde der Kerk molten gewenscht en door hat
Staatsgezag kunnen verschaft worden .

Vandaar dam ook dat Zijne Majesteit uitdrukkelijk heeft
bepaald, dat de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst
bij voortduring afzonderlijk zullen worden behandeld, ten einde
daaraan die onverdeelde zorgvuldigheid, belangstelling en welwlllemdheid bljjven toegewijd, welke hare even teedere ale
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gewigtige eigenaardigheden, tot wederzjjdsch welzijn van Kerk
en Staat, vereischen .
Met het oog op dit heilzame doel zal 1k, den eersten der
voigenden maand, de tank door den Koning aan mij opgedragen,
met vertrouwen aanvaarden, en vervolgens daarnaar streven,
om, door m jn beheer, de goede verstandhouding tussehen
Kerk en Staat, waaraan in het algemeen belang der maatschappij zooveel gelegen is, to helpen bestendigen ; ml; verzekerd
houdende, dat ik daarblj op uwe bereidwillige medewerking
zal mogen rekenen .
Wijders vermeen ik aan U bog Eerwaarde nog to moeten
mededeelen
dat de organisatie der bijzondere A/'deeling, in welker bureaux
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst afzonderlijk zullen
worden behandeld, door Zijne Majesteit, bij besluit van den
26 dezer, n°. 68, in verband met de strekking van het in den
hoMde dezer vermeld besluit, is geregeld ;
dat deze Afdeeling dies ten gevolge gevestigd blijft in het
lokaal, en de archieven enz, behoudt, van het opgeheven
Departement, en al de stukken, betreffende het beheer der
Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, zal ontvangen ;
dat de directie van die Afdeeling, op den voet der bepalingen
van het besluit van den 21 April 1862, door Zjjne Majesteit is
toevertrouwd aan den tegenwoordigen Secretaris Generaal den
heer J. C . Willemse, die als zoodanig den titel zal voeren van

„administrateur voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst",

in welke hoedanigheid hl; de bevoegdheid en de verpligtingen
behoudt, aan zijne tegenwoordige betrekking, volgens de daaromtrent bestaande bepalingen, verbonden ; en
dat de overige ambtenaren en bedienden van het opgeheven
Departement, met behoud van hunne tegenwoordige ranges,
op de bureaux van voormelde Afdeeling werkzaam blwen .
Eindelijk voeg ik hier nog bjj tot uwe informatie en met
verzoek, om daarvan ook aan uwe onderhoorigen kennis to willen
geven, dat alle stukken, betreffende de Zaken van de Eeredienst,
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bjj voortduring
aan voormeld lokaal, in de 11'obelstraat, alhier, zullen behooren
to worden bezorgd of ingezonden onder het adres
welke tot mijn daartoe betrekkelijk beheer behooren,

,,

Aan de Administratie voor do Zaken der Roomsch Katholijke

„Eeredienst ;" ('s)

zullende ik aan ieder, die mjj over deze Zaken verlangt to
spreken, daartoe in voormeld lokaal gelegenheid geven elken
Donderdag des namiddags ten eon ure. (Zie Circulaire 16 Ju1U
1862, n°. 8(1693.)

Bij circulaire van denzelfden Minister, mede gedagteekend 28 Junij 1862, list . H . is sane gelijksoortige mededee .
ling aan de Commissarissen das Konings in de provincien
gedaan .

11-ota.

Junij 1862.
Missive van den Officier van Justitie to Groningen, luiMdende
Bij uwe missive dd . 21 Junij, n~ . 164, verzocht U, door
mij to worden ingelicht, in hoeverre de daarin omschreven
handelingen kunnen geacht worden in strijd to zijn met de
voorschriften der wet van 10 September 1853 (Staatsblad no . 102) .
Wanneer sen predikant bij de Nederduitsehe Hervormde gemeente zich, gekleed in toga en barret (zijnde hat gewaad,
bij de uitoefening van de openbare godsdienst gebruikelijk),
op den openbaren weg of zelfs buiten het kerkgebouw, waarin
hj dienst most doers, vertoont, dan stelt die handeling onge(*) Volgens nadere circulaire van den 16 Julij 1862, no 8/1693, is hat hierboven vermelde adres in voege als volgt gewijzigd
„ Aan hit Departement ran Buitenlandsche Zaken, v nor d e A d m i n i s„tratie der Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst ."
Deze wijziging is geschied ten einde de port-v r ij d o m voor de stukken,
aan die Administratie toe to zenden, geene zwarigheden zoude ontmoeten .
30

twUfeld eene overtreding dear van het voorschrift , in art. 6
der genoemde wet vervat . Nu moge het wear zijn , dat de
betrokken predikant tot tie bewuste handeling wordt getloopt
door gebrek aan localiteit in of aan het kerkgebouw , en dat
het doe!, waarom h j zich in kerkelijk gewaad op den openbaren weg vextoont, een antler hers zijn dan dat, hetwelk men
bij de daarstelling van meergenoemde wet op het oog had, --het onderzoek ikaar zoodanige bedoeling behoort in zaken van den
onderwerpelijken aard buitengesloten to blijven .
Immers, men heeft onder anderen widen voorkomen, dat
aan aedersdenkenden aanstoot zoude worden gegeven ; en flu
zal, bjj het zien van den in kerkelijk gewaad gedoschten perloon, op eene plants, wear hij, volgens meer bedoelde wet,
niet bevoegd is, ald us to versehUnen, de indruk op dies andersdenkende wel dezel('de zijn, welke aanleiding dan ook den kerkelijken persoon tot die handeling heeft genoopt, en al mogt
die, geiijk in case het geval schjjnt to zjjn, bestaan in het
geniis van eene behooriijke kleedkamer .
In zaken van deze natuur vooral behoort men voor oo ge~i
to houden het „principiis obsta ."
Doet men dit niet, men zal, om slechts dit eene bezwaar
to noemen, zich aan onbillijkheid sehuldig makes . Immers, wet
bij de leeraren der Hervormde gemeente wordt toegelaten, zal
toch wel niet bij die van andere gezindheden, met name bij
de geestelijken van de Roomsch KatholUke geloofsbelijdenis,
mogen worden tegengegaan . Nu zal het aan ouderlingen of
diakenen, ja, zelfs aan ieder particulier, wel onverlet blijven,
den in kerkeljk gewaad gedoschten leeraar op zijuen weg near
het kerkgebouw to vergezellen ; maar evenzeer is het dan ook
den Roomsch Kathohjken geestelijken geoorloofd, zich van
hunne kapellaans of koorkuapen en andere gemeenteleden to
doers begeleiden.
Dan heeft men echter in vollen gang, wet men joist bij de
wet van 10 September 1853 heeft willen voorkomen ; men geePt
over en weder aanstoot aan andersdenkenden ; bQtsing en be-

roering is, zoo niet het zeker, dan tech het hoogst waarschijnljke gevolg.
Grijpt men dan naar het wapen, hetwelk meer bedoelde wet
aanbiedt, men last ednen of enkelen boeten voor eene wetsovertreding, welke men bij een aantal anderen strafloos heeft
geduld.
Hoe zich bij deze onbilljjkheid nog het bezwaar voegt, dat
men moeijelijk den schtjn zal kunnen vermjjden, also' men
handelt met aanzien des persoons, zal wel geese nadere aanduiding behoeven .
Hot is voor de justitie van het hoogste gewigt, zelfs de
mogelijkheid to voorkomen, dat zoodanige sclcijn geboren wordt ;
en het is op grond van het een en antler, dat ik de eer heb,
U Ed. Gestr., naar aanleiding van art . 36 Strafvordering, nit
to noodigen
1 0. den betrokken predikant to doen kenbaar makes, dat de
bewuste handeling door mU wordt beschouwd in strjjd to
zijn met het bepaalde bjj art . 6 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) ;
20. naauwkeurig to doen toezien, of de bewuste handeling
wordt herhaald ; en
3°o indien zulks onverhoopt het geval mogt zjjn, mU dienaangaande zoodanige processes-verbaal to doen toekomen,
als geschikt zijn om het feit to constateren .
Ten slotte meen ik to moeten opmerken, dat ook in andere
gewesten, bij eenige kerkelUke gemeenten ten platters laude,
zich hetzelfde geniis aan localiteit doet gevoelen als her schjjnt
to bestaau ; dock dat men daar op zeer eenvoudige wjze,
welke evenmin met de wet als met de achtbaarheid in strUd
is, in dat gebrek pleegt to voorzien .

Nota. llet 6de artikel tier wet ran 10 September 1853 (Staatsblad a°. 102) luidt :

"De bedienaren tier openbare rodsdienst dragen bet ge-

wand voor kerkelljke plegtigheden of bij de uitoefeniub
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van de openbare godsdienst in hun kerkgenootschap gebruikelijk, niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen,
* of dtr wear de openbare godsdienstoefening, near het 2de
w lid van art . 167 der Grondwet is toegelaten .
l)e ratio legis van tit artikel luidde, volgens de Memorie
van toelichting van het wetsontwerp, als volgt
Het art, 167 der Grondwet heeft hier tot leiddraad geatrekt .
n Elk vertoon van kerkgewaden is onnoodig op iedere
andere dan op die pleats, wear de openbare godsdienst
- wortt uitgeoefend en geoorloofd is .
s Zoodanig vertoon is niet alleen voor de vrije uitoefening
der godsdienst onnoodig ; het is sevens niet wenschelijk
onder eene bevolking als die van Nederland, wear zoo
a onderscheidene gezindheden elkander iederen tag ontmoeten
onder gelijke bescherming van alien door den Staat .
~~ De Regering heeft intusschen hier slechts op het oog het
w eigenlijk kerkelyle gewaad, en geenszins hetgeen de bedienaren der openbare godsdienst buiten de kerken in hot
dagelijksch leven gewoon zijn to dragen, a
In het Voorloopig Verslag over het wets-ontwerp bij de
Tweede Lamer der Staten-Generaal onder dagteekening van
den 2 7 Julij 1863 uitgebragt, werd, in betrekking tot het
kerkelijk gewaad, opgemerkt
r~ Verscheidene leden achten het wenschelijk, tat de bedienaren der godsdienst alle uiterlijk vertoon door het
M

M

N

dragon van kerkeUjk gewaad vermijden, en zien das in
deze bepaling op zich zelve Been bezwaar . Maar tier gelds
hier eene handeling, die met straf worth bedreigd, en om
kwellende uitlegging voor to komen, kwam het dus dan
- velen wenschelijk voor, tat, zoo mogelijk nog nader wierd
aitgemaakt, wet door het eigenlijk kerkgewaad, waarvan
"de Memorie van toelichting spreekt, words verstaan .
Zijn daaronder ook kloostergewaden begrepen? Zoo neen,
Zou don ook het verbod tegen het dragen daarvan op de
H

M

M

471
street niet wenschelijk zijn? Zou het aan den anderen kant
• niet bezwaar met zich voeren, dat hat den geestelijke verboden zou zijn,, bij begrafenispiegtigheden of in hncpitnlen
p in bet eigenlijk kerkgewaad to .verschijnen ?
- Andere laden dachten over geheel dit voorschrift veal
ongunstiger . Huns inziens was de opneming daarvan in
eene Nederlandsche staatswet moeijelijk met de beginselen
van verdraagzaamheid overeen to brengen en omen leeftijd
• onwaardig. Het artikel scheen daarenboven geheel noodelooe .
M In het kerkelijk gewaad van den Protestantschen godsdienstleeraar is niets wet opzien ken verwekken . Dat kerkelijk
gewaad berust, near men meant, op geenerlei kerkelijk
M voorschrift en verschilt den ook in de eene pleats van dat,
in de andere gebruikelijk . Het kerkelijk gewaad van den
• Roomsch Katholijken priester is gewijd en mag niet andere
den bij openbare godsdienstoefening en godsdienstige plegtigheden gebruikt worden . Tegen openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen komt in art . 167
der Grondwet een verbod voor, walks herhaling hier nooft deloos schUnt . Anderen deden tegen dit laatste opmerken,
dat den toch de poenale sanctie van art . 167 der Grond wet
tot nn toe ontbrak .
Hierop ward bij de Memorie van Beantwoording aangemerkt
p De bepalingen deter artikelen (namelijk de tegenwoordige
artikelen 6 en 8 der wet van 10 September 1853) schijnen
oppervlakkig van minder belang ; zij zijn hat echter niet
voor hem, die met een onpartijdig oog den gang van
-taken heeft nagegaan . Hij moat hebben opgemerkt, dat
elk vertoon tegenvertoon uitlokt, en dat wet den een
sticht, den antler ontsticht en ergert .
`'Pat moot nu de Staat doen ? Hij moat dat openbaar
w
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M

M
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N

N

N
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vertoon en die openbare wrijving, welke tot spanning leizooveel mogelijk voorkomen, opdat de gemoederen
bedaard blijven . De ondervinding heeft geleerd, dat, naar-
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+ mate

dit vertoon minder was, de burgerlijke verdraagzaam+heid omtrent bet godsdienstige grooter was, en naarmate aan
x dat vertoon de vrije hand is gegeven, de verdraagzaatnheid
minder is geworden .

+ Ook bier mag de Regering wijzen op de verschillende
+meeningen, welke tome Natie belUdt, en de meerdere voorzorg'en daardoor bier, boven elders, gevorderd .
In de zitting dot Tweeds Lamer van den 24 Auoustus
1853 zeide de Minister van Justitie onder anderen
p 1k hen dns herald to . antwoorden op de vraag, of onder
daze wet ook de kloosterlingen zouden kunnen hegrepen
+ warden ; en don zeg ik, dat ik dat slat geloof ; want, near
y mijn inzien, most art . 6 strekken tot uitvoering van artikel
y 167 der Grondwet ; dat artikel wil in den regal geese
godsdienstoefening op street, en dear geraakt men ligt toe,
wanneer de geestelijken in plegtgewaad op de street gaan ;
+ zoo zij zich don ook nag laten vergezellen van eon koorkind en andere personas in dergelijk gewaad, den heeft
men welds sane processie, welke geese processie hasten zal .
Dit is de strekking. En nu geloof ik, dat daarom de
quaestie omtrent bet gewaad der kloosterlingen slat in daze
wet hehoort behandeld to warden .
M

W

M

Te Algemeene Synods der Nederlandsche Iiervormde
hark heeft, bij hare circulaire van den 28 Augustus 1854,
als sen gepast amhtsgewaad voor predikanten aanbe"olen
de Toga met hear toebehooren, to weten net Be f en
+ .garret, y

Vroeger wend hot ambtsgewaad der predikanten gerekend
in mantel en bef, met driekareten hoed ; welken
laatsten zij echter ook buiten de kerken in bet dageiijksch
laves gewoon wares to dragon, en die mitsdien niet bij
to bestaan

art . 6 der wet van 10 September 1853 bedoeid was .
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15 Juljj 1862, n°. 161 .
Missive van den Minister van Binnenlands ehe 'aken, luitlende
Bra' zone circulaire van den 16 Junij 1860, n°. 174, (Zie
cut Handboehje, bladz . 313--322) behandelde mijn ambtsvoorganger onder anderen de vraag, of beta
geoorloofd was to achten eenen hoofdonderwjjzer, zondernader
vergelijkend examen, - van de eene openbare school naar de
andere in dezelfde gemeente to verplaatsen, en gaf hjj ale zijn
gevoelen to kennen, dat zoodanige verplaatsing niet in overeenstemming was met de wet . Bj circulaire van den 25 Junjj
1861, n°. 147, (Zie Zeienlienden Jaargang van dit Handboekje,
bladz. 382-385) decide hjj nader als zijn gevoelen mode, dat
zoodanige verplaatsing nogtans geoorloofd scheen, wanneer bet
gold geljjksoortige scholen, waar hetzelfde onderwijs wordt
gegeven aan dezelfde snort van kinderen, en waarbjj de hoofdonderwjjzers alien eene geljjke jaarwedde hebben .
Mijns inziens geldt, daar de openbare onderwjjzer gemeenteambtenaar is, ten zUnen aanzien bet regt, dat do gemeentebesturen over bonito ambtenaren hebben, tenzij de wet, tot
regeling van bet lager onderwijs, daarop uitzondering make .
Pit nu is, wat bevordering of verplaatsing van onderwjjzers betreft, niet bet geval. De schoolwet bepaalt niet eene, dat eon
onderwijzer voor doze of gene school zal worden aangesteld,
zij spreekt in bet algemeen van benoeming. De benoemde knit
due geplaatst worden aan bet hoofd van elks school in de
gemeente, tot de klasse behoorende van die, waarvoor hjj bet
vergeljkend examen heeft afgelegd . Pat examen, door benoeming opgevolgd-, opent hem den toegang tot alle scholeu
van dezelfde klasse .
1k hob de eer U to verzoeken, bet bovenstaande ter kemnir~
to brengen van de gemeentebesturen in owe provincie .

Zestienden Jaargang van
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16 Julij 1862, n°. 8/1693 .
Circulaire van den Minister van Buitenlandsche Zaken
(Administratie voor de Zaken tier Roomseh Katholijke Eeredienst) aan de R . K . Kerkvoogden van de Nederlandsehe
Bisdommen, luidende
Ann het slot mjjner circulaire van den 28 Junjj ll., lett . G .,
heb ik U Hoog Eerwaarde geinformeerd, met verzoek om
daarvan ook aan Uwe onderhoorigen kennis to willen geven
„dat alle stukken, betreffende de Zaken van de Eeredienst,
„welke tot mijn daartoe betrekkeljjk beheer behooren, bjj
,, voortduring aan voormeld lokaal in de Nobelstraat alhier
,, zullen behooren to worden bezorgd of ingezonden, order het
adres
„Aan de Administratie voor de Zaken der Roomseh
„Katholijke Eeredienst ."

Mjjn ambtgenoot voor de Financier heeft mjj intusschen
opgemerkt, dat, aangezien tie voormeltie Administratie, wcgens
de vrjjstelling van briefport moejjeljjkheden zoude kunnen ontmoeten, het doelmatig zoude zijn, indien het adres op de
brieven en paketten, betreffende de Zaken van de Eeredienst,
voortaan in voege als volgt werd ingerigt :
„Aan het Departement van Buitenlandsche Zaken,
der Zaken van de RooMsex

„voor de ADMINISTBATIE

,, KATuoi irxn

EEBEDIENST."

Met schjjnt mjj toe, dat tegen zoodanige inrigting van de
adressen, ter bereiking van het daarmede beoogde doe!, betreeende den vrjjdom van port, geen bezwaar kan bestaan,
omdat de, op die wijze geadresseerde stukken van het postkantoor alhier afgehaald en aan de Administratie voornoemd bezorgd zullen worden .
Ik neem uitdieuhoofde de vrUheid U Hoog Eerwaarde to

4(h
verzoeken, het bij mijne bovengernelde circulaire opgegeven
adres, voortaan to willen inrigten of doen inrigten als hierboven staat uitgedrukt .
.Note . Eene gelijke uitnoodiging is, bij circulaire van denzelfden
dag, n ° .9jl694, aan de Commissarissen des Korings in de
provincien gedaan.
Zie voorts de Resolutie van den 8 Augustus 1862, n°. 51 .
17 Julij 1862 .
Vonnis van het Kantongeregt to Gouda, beslissende de verbindbaarheid der in het huishoudeljjk reglement eener kerkeljjke gemeente vervatte bepaling, ,, dat hjj, die tot armbestuurder
wordt benoemd en deze betrekking niet aanneemt, tot betaling
eener geldsom als uitkoop zal verpligt zUn ." Deze beslissing
werd gegrond op de overweging
dat de kerkelijke gemeente is een zedelijk ligchaarrz ;
dat de regten en verpligtingen der leden van zoodanige ligchamen, volgens art . 1697 van het Burgerljjk Wetboek, worden
geregeld near de verordeningen, waarop zjj door het openbaar
gezag zijn ingesteld of erkend, of near hunne eigen instellingen, overeenkomsten en reglementen, en, voor zoo verre die
ontbreken, near de bepalingen van den Xden titel van het
derde boek B . W. ;
dat de nakoming der verplgtingen aan de leden der kerkelijke
gemeente opgelegd door hear reglement, door het zedelUk
ligchaam, vertegenwoordigd door deszelfs bestuurders, ken gevorderd worden ;
dat hij , die erkent tot dat zede1jk ligchaam to behooren

ex contractu verbonden is, verrnits hU, door lid to worden en
to blwen, Incite toestemt in alle verordeningen, welke de wet
van dat ligchaam zijn .

.Vote. Zie in betrekking tot de bij dit onderwerp besliste regtsvraag, onder anderen, de arresten van den Hoogen Raad
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van den 2 Januarij, 29 Mei, 24 December 1846, 9 April
1850, 1 October 1856 en 10 Mei 1859, onder die dagteeke-

ningen in de vorige Jaargangen van lit Handboebje vermeil.
Zie wijders het vonnis van den 23 December 1862 hierna
vermeld .
26 Julij 1862, n°. 3/1806.

Cirenlaire van den Minister van Buitenlandsehe Zaken,
(Admistratie voor de Zaken der Roomsch KatholUke Eeredienst)
aan de R . K. Kerkvoogden van de Nederlandsehe Bisdommen,
luidende
De voorschriften, betreffende de uitvoering van- de eerste
zinsnede van art. 127 der wet van den 19 Augustus 1861
(Staatsblad n° . 72), betrekkelijk de Nationals hfilitie, zjjn bij
Koninklijk besluit van den 8 Mei 11 . (Staatsblad n° . 46) vastgesteld ; en daardoor vervallen de, overeenkomstig de vroegere
wetten op dat stuk, uitgevaardigde bepalingen, mitsgaders de
modellen der certificates, die onder de vorige militie-wetten
wares gevorderd, om toes de vrijstelling van dienst voor
geestelijken en studenten in de godgeleerdheid to verkrjjgen .
Over het loopende jaar, zijn de maatregelen van overgang,
voor zooveel die geesteljjken en studenten aangaat, welke in
de circulaire van den Minister voor de Zaken der Roomsch

Kathol jjke Eeredienst van den 26 Maart 11 ., n°. 11/774, wares
bedoeld, op den daarbij aangewezen voet ten uitvoer gelegd,
en hebben de lotelingen, die als studenten in de godgeleerdheid op het seminarie van Uwe diocees daartoe in aanmerking
kwamen, na bij de Nationals Militie to zijn ingelijfd, bij
Koninkljjk besluit van den 29 Mei 11., n°. 105, voor den tied
van stn jaar, ontheffing van de werkeljjke dienst verkregen .
Voor de volgende jaren zullen de tot hetzelfde einde strekkende
maatregelen, overeenkomstig de bepalingen, in de artikelen
68-74 van het Koninklyk besluit van den 8 Mei 1862 (Staatsbksd n° . 46) vervat, naauwkeurig moeten worden iu acht go-
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nomen, en het belong der betrokken militiepligtigen vordert,
dot daartoe van Uwen kant words medegewerkt.
1k wensch nit lien hoofde, ter bevordering van dot doel,
uwe aandaeht to vestigen op de door den Koning vastgestelde
voorschriften ter verzekering der rigtige uitvoering, van het
eerste lid van art. 127 der tegenwoordige wet op de Nationals
Milltie, luidende dot wets-artikel in zijn geheel als volgt :
Aan de geestelijken en bedienaren van de godsdienst bij de

N
N

eckende kerkgenootschappen en aan de studenten in de godge-

N

leerdheid, die daartoe aan erkende inrigtingen van onderwijs

N

worden opgeleid, words door Ons, op hnnne aanvrage, telkens

N

voor sen jaar, onthef ng van de werkelijke dienst verleend .
Ook in andere bijzondere gevallen kan door Ons aan de

N

overige bij de militie ingelijfden ontheffng van de werkelijke
N

dienst worden toegekend . Van deze ontheffng words telkens

N

mededeeling gedaan in de Stoats-Courant, met opgave van de

N

redenen, die daartoe geleid hebben .
'ordt de ontheffng niet op nieuw verleend en beefs de in-

N

N

gelijfde flog niet, krachtens art, 122, zUn eersten oefeningstijd
volbragt, don is bij alsnog daartoe verpligt .
Indien, krachtens art. 51, ten gevolge der onthef ng, sen

N
N

broeder van dengene, aan wien zij verleend was, bij de militie
was ingelijfd, don words die broeder uit de militie onts]agen,

N

zoodra de ontheffng niet words vernieuwd . N
Ter uitvoering tier bepaling in bet eerste lid van dot artikel

omschreven, bevat' bet meergemeld Koninklijk besluit van den
S Mei, 11 ., voor zoos+eel bet Roomsch Katholijk Kerkgenootschap betre ft

,

de volgende voorschriften

Art. 68 . "Met opzigt tot de toepassing van de eerste zinsnede
N

van art . 121 tier wet worden beschouwd

N

bet ontvangen van de kerkelijke wijding de hoedanigheid heb-

N

Als geestelijken of bedienaren van de godsdienst : zij, die door

hen verkregen van sub-diaken, diaken of priester ;
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"Als studenten in de godgeleerdheid ; zij, die met bet stellig

gebleken voornemen om zich ears den geestelijken stand toe to

wijden, banns opleiding tot hedienaren van de godsdienst ont •

vangen op de bisschoppelijke seminaries der dioceses van
" Utrecht, Haarlem, 's Hertogerbosch, Breda en Roermond, respectievelijk gevestigd to Driebergen, Warmond, Haaren, Hoeven

Men Roermond.
Art . 69 .

M

Tot bet afgeven van de bewijsstukken, vereischt om

aanspraak to kunnen makers op de ontheffing van de werkelijke
"dienst, overeenkomstig de eerste zinsnede van art . 127 der
wet, zijn uitsluitend bevoegd ;

.

.

.

. de Bisschoppen of,

"bij gebreke van dazes, de Kerkvoogden, die de Bisschoppen
"vervangen, ieder voor zooveel zijne diocese betreft .
Art . 70 .

" De bewijsstukken, in bet voorgaande artikel ver-

"meld, zijn ingerigt overeenkomstig de hiernevens gevoegde
" modellen
.
A--O
no. 23, lift.

De daarop gpbtelde handteekeningen worden gewaarmerkt
"door den burgemeester der gemeente, alwaar de afgifte is
"geschied .
" Hiervan zijn uitgezonderd de handteekeningen der Bisschoppen
of van de Kerkvoogden, die hen vervangen ; banns handteeke-

" ningen worden gewaarmerkt door of van wage Onzen Minister
"voor de Zaken der Roomsch Katholijke Beredienst . .
Art . 71 .

De aanvrage om ontheffing van de werkelijke dienst,

"vermeld in de eerste zinsnede van art . 127 der wet, words
"door hem, die ale dienstpiigtige is aangewezen en, ten gevolge
van zijn getrokken nommer, bij de militia most worden inge"lijfd, of die daarbij reeds ingelijfd is, jaarlijks tusschen den
"20 Maart en den 1 April met bet bewijsstuk ingediend bij den
"burgemeester der gemeente, binnen walks bij voor de militia
"is ingeschreven. "
Art. 72 .

. De burgemeester zendt de bij hem ingediende be-
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M wijsstukken op de buitenzijde beschreven met den naam van
d en loteling, •wien bet geldt, en bet nommer, door of voor
hem getrokken, vergezeld van twee naamlijsten, roo r den
M 6 April aan Onzen Commissaris in de provincie .
p De naamlijsten zijn ingerigt overeenkomstig de hiernevens
M gevoegde modellen no . 24 en 25 . M
Art. 73, u Onze Commissaris in de provincie doet uit de lijsten,
M in hot voorgaande artikel vermeld, algemeene lijsten, volgens
a dezelfde modellen, opmaken en zendt die voor of op den 10
April, aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, onder
M bijvoeging van de ontvangen bewijsstukken en, zoo noodig,
"van zijne consideration .
Art . 74 . M l)e geestelijken en de bedienaren van de godsdienst
M en de studenten in de godgeleerdbeid, welke tar inlijving bij,
de militia zijn bestemd, dock die door Ons van de werkelijke
M dienst zijn ontbeven, worden niet tar aflevering aan de militaire
N autoriteit opgeroepen y nosh naar de plaats der aflevering over- gebragt .
FIunne inlijving geschiedt eenvoudig op overgifte van uittreksels uit den staat, vermeld in art. 45 van dit besluit.
Het zal aan U bog Eerwaarde uit art. 68 van hot besluit
genoegzaam blijken, wie de personen zijn, op welke de eerste
zinsnede van art. 127 der wet kan worden toegepast ; weshalve,
naar ik vertrouw, daaromtrent geene nadere inlichting wordt
vereischt.
Met opzigt tot art . 69 van hot besluit zal hot Uwe aandacht
niet ontgaan, dat de daarbij bedoelde bewjsstukken in den .
regal behooren to worden afgegeven door den' Bisschop zeluen,
ieder voor zooveel zone diocees betreft ; en dat daarop alleen
nUzondering maakt, hot ontbreken van dien Kerkvoogd, gelijk
hot geval zal zjjn bj hot openstaan van den Bisschoppeljjken
zetel, of ook in andere buitengewone omstandigheden, welke
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hot optreden van den daartoe benoemden plaatsvervanger van
den Bisschop medebrengen, als wanneer de afgifte der bewijsstukken door den Vicaris-Kapitulair, den Bissehoppelijken VicarisGeneraal, den Apostolischen Administrateur, of asters genaamden
kerkwettigen Plaatsvervanger, zal kunnen gesehieden .
De modellen der hier bedoelde bewijsstukken, bij art . 70 van
hot besluit, onder ne . 23, lett. L . en M, vastgesteld, zal U
bog Eerwaarde hiernevens aantreffen, bet is noodig tat die
bewijsstukken naauwkeurig, naar hot voor iedere snort bestemde model, worden ingerigt ; - tat zjj met de gewone
handteekening van den Kerkvoogd onderteekend worden, en
tat sevens die handteekening eon afdruk van zjjn zegel worde
geplaatst.
In verband met de bepaling van hot laatste lid van art . 70
van hot besluit, zal de daarbjj gevorderde waarmerking der
handteekening van den Bisschop of Kerkvoogd zoo tijdig behooren plants to hebben, tat hot uitreiken der bewijsstukken
aan de betrokken geesteljjken of studenten in de godgeleerdheid
gesehied zjj voor den tijd, bjj art. 71, tot hot indienen tier
bewJzen aan den burgemeester bepaald .
Om hiertoe to geraken zal hot noodig wezen, tat de opgemaakte en door U Hoog Eerwaarde onderteekende bew sstukken in art . 70 van hot besluit vermeld, jaarljjks in de cerste
Iscl[t van de maand Maart, ter legalisatie Uwer handteekening,
aan de Administratie voor de Zaken der R . K. Eeredienst,
worden ingezonden, en wel vergezeld van cone lijst ingerigt
overeenkomstig hot hiernevens gevoegd model . De gelegaliseerde
bewijsstukken zullen alsdan onverwjjld wederom aan U Hoog
Eerwaarde worden overgemaakt, ten erode die, door Uwe
tusschenkomst, aan de belanghebbenden kunnen worden nitgereikt en vervolgens door hen, overeenkomstig art . 71 van
hot besluit, aan den betrokken burgemeester ingediend.
Mogten er zich, na de alzoo gedane inzending, gevallen
voordoen, waarin hot uitreiken van nog moor bewijsstukken
ran then aard wordt vereischt, tan aal de legalisatie Uwer
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daarop to stellen handteekening nader, op gelijke wjjze als
hiervoren is vermeld, kunnen geschieden, mits slechts gezorgd
worde, dat de intending tijdig plants hebbe, ten einde die uitreiking aan de belanghebbenden niet to mat geachiede en z
alzoo buiten hun toedoen in ongelegenheid geraken .
Hiermede vertrouw ik, dat deze aangelegenheid, wordt zjj
op de hierboven omschreven wjjze behandeld, regelmatig en
overeenkomstig de daarbjj betrokken belangen zal kunnen of
loopen, terwijl ik bereid blijf, voor het geval dat U Hoog
Eerwaarde andere of meerdere inlichtingen to deter z Cke mogt
verlangen, daaraan op Uwe aanvrage to voldoen . (Zie Missive
24 December 1862, no. 181 .)

NB. Op de drie volgende bladzijden vindt men de bij
deze circulaire gevoegde

niodellera

n° . 23 lett. L

en M, betreffende de door de kerkvoogden aan
de betrokken militieplig~igen jaarljks of to geven
bewjjsstukken, alsmede het

model van

de list,

waarmede de zoo even gemelde bewjjsstukken,
ter legalisatie, aan de Administratie voor de
Zaken der Roomsch Kathol jke Eeredienst, moeten
worden ingezonden.
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MODEL no 23, lit. L .

Art. 127 der wet
van den 19den Augustns 1861.
(Staatsblad no 72).
Art. 70 can het Koninklijk besluit
can den 8sten Mei 1862 .
(Staatsblad no 46) .

NATIONALS MILITIE .

De ondergeteekende verklaart, in zone hoedanigheid van
.

dat

en voornamen vomit geschreven)

.

(de gesiacht.

.

. ' door het ontvangen

der kerkelijke wijding de hoedanigheid van

.

heeft verkregen en alzoo werkehjk den geestehjken stand is
ingetreden.
Gedaan to

den

.

.

Maart

.

N. N.
Gezien voor legalisatie der handteekening van

's Gravenhage, den

.

.

Maart

.

De Minister
belast met de Zaken der Roomsch Kathollike Eeredienst,
N. N.

.
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R100EL no. 23, lit . M .
Art. 127 der pet
van den 19den Auaustus 1831,
(Staatsblad n o . 72).
Art . 70 can het Koninklijk l,esluit
van den 8sten Mei 1862,
(Staatsblad no . t6) .

NATIONALS MILITIE .

De ondergeteekende verklaart in zijne hoedanigheid van
dat
(de geslachten voornarnen vomit geschreven)
. . . . student is in de godgeleerdheid, met het stellig gebleken voornemen, om zich aan
den geestelijken stand to widen, en dat hij zone opleiding
tot bedienaar van de godsdienst ontvangt op het Seminariuni
Aartsbisdom
van hot
gevestigd to
dorn van
Gedaan to

den . . Maart

.

N. N.
Gezien voor legalisatie der handteekening van
's Gravenhage, den . . Maart
De Minister .
belast met de Zaken der Roomsch Katholjjk Eeredienst,
N. N.
31
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MODEL .

LIJST der bewjjsstukken ter verkrijging van onthefng
van werkeljjke dienst bjj de militie, door den ondergeteekende, tot het doen waarmerken zjjner op die
stukken gestelde handteekening, aan de Administratie
voor de taken der Roomsch Katholjjke Eeredienst ingezonden ten behoeve van de hieronder vermelde geesteljjken en studenten in de godgeleerdheid, behoorende
rt~bi5 io .n

tot het ` Ri ,, tor,

~ y

E

u.
.

~
Geslac~it- en

voornamen
van iederen belanahebhende
in de
beaijstukken
vertueld .

van

Of hij is :
Sub-d i a k en ,

Gemeente
ente
D Taken
voor welke
hid
Prieste
voor de
dan wel
militie
Student
is
hoorte '
in de
god ge l oer d- ingeschreven.
held .

Dagteekemng
zijnerge •

Aldus opgemaakt to .

.
De

r,

.

Aanmerkingen .

en ingezonden den . . Maart 186 .

A3rtsbisschop
Bisachop

van
N . N.
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Nota. Bij het in working brengen der in de bovenstaande circulaire vervatte voorschriftetl, zijn nadere infiehtingen, onatrent bljzondere punters gevraagd, tvaarop do' Minister, bij
afzonderlijke missives, aan de betrokken Kerkvoogden geantwoold heeft, en w`aarbU opmerkingen en teregtwijzingen
zijn gegeven, welke, voor zoover zij van blijvende waarde
kunnen worden beschouwd, bier in korte ttekken worden
opgenomen .
Geestelijken en studenten in de godgeleerdheid, welke
gedurende vijf jaren bij de militie zijn ingelijfd geweest, en
uit dien hoafde bet bewijs van ontslag nit de dienst hebben,
of welds zullen moeten ontvangen, behoeven gees bewijs
van hunne hoedanigheid, noch eene aanvrage om verdere
onthefling van de werkelijke dienst bij den burgemeester der
gemeente in to dienen .
Het is, ten aanzien van hen, die niet in bet voorschreven
geval verkeeren, onnoodig, dat zij hunne aanvrage om ontheffing in persoon bij den burgemeester indienen . Zij kunnen
dit schriftelijk doers, op ongezegeld papier eni n eon' eenvoudigen, maar toch volledigen vorm, daarbij zorg dragende
dat hunne aanvrage, met bet bewUsstuk, in handers kome
of naauwkeurig geadresseerd worde aan den burgemeester der
gemeente, voor welke ieder van hen, voor de militie is ingeschreven .
De schriftelijk to doene aanvrage kan naar bet onderstaand
MODEL worden ingerigt ;
Roomseh Katholij k geestelijke

De ondergeteekende student iu de godgeleerdheid
-op bet seminarium
Aartsbisdom
w van bet
van.
.
in den jare 186 . .
.
Bisdom
N als dienstpligtige aangewezen en, ten gevolge van zijn gemoetende worden .
N trokken nommer, bij de militie
- lngelijfd, veri n bet jaar 186. .
N langt, in zijne eerstgemelde hoedanigheid, dat aanr here,
M overeenkomstig de ee1 •s te zinsnede van art. 12'; ilOr *et van
), bOr
Saar
den 19 Augustus 186I (&6a lad try.
N
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oiithefng van de werkelijke dienst, door Zijne Majesteit 1
den Koning, words verleend.
n flij neemt de vrijheid zijne daartoe strekkende aanvrage
N bij deze to doen en, met het hiernevens gevoegd bewijsstuk, ten blijke van zijne voormelde hoedanigheid, aan U
Edel Achtbare in to dienen .
Aldus gedaan to
den . . Maart 1b6. .
w

M

A

De

geesteUjk e
student

voornoemd.

(Handteekening .)
Aan
M den Edel Achtbaren Heer
M Burgemeester der gemeente
M

Zij die, volgens art . 47 der wet op de Nationals Iilitie,
op DEFINITIETE YRIJSTELLINQ van dienst aanspraak hebben,
behooren hun refit daarop bij den militieraad naar eisch to
doen gelden, ongeacht zij, in hunne hoedanigheid van geestelijke of student in de godgeleerdheid, ONTHEFFING van de
werkelijke dienst voor den jaar kunnen verkrijgen . Dit is voor
de zoodanigen van veel belang, aangezien de VRISSTELLING,
words zij, naar behooren bewezen zijnde, verleend, volgens
de tegenwoordige wet, voor altijd gelds ; terwijl de oNTHEF •
PING van de werkelijke dienst slechts voor sen jaar words
toegekend, dock niet anders dan op de jaarlijks, gedurende
den geheelen diensttijd der ligting, waartoe elk behoort, in
to dienen aanvrage. Dear de vijfjarige gewone dienst, in
oorlogstijd of in anders buitenge«one omstandigheden, onbepaald tan worden verleegd, zoo zal men gereedelijk gevoelen, welke ongelegenheden voor de belanghebbenden
daaruit kunnen geboren worden, wanneer zij hun gegrond
refit op vrijstel1ing eens voor altijd verzuimen to doen gelden,
en zich tevreden stellen met de jaarlijks verkrijgbare ontheing van

de werkelijke dienst .
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Het opmaken,

legaliseren

en

uitreiken

van

de bewijs-

stukken, door den betrokken Kerkvoogd of to geven, behoort
niet to geschieden voor dat het
lotelingen dienstpligtig zijn .

zeker

is, dat de betrokken

Eerst nadat een loteling voor de dienst is aangewezen, moet

de aanvrage, em ontheffing van de werkelijke dienst, met
het gelegaliseerd bewijsstuk, aan den burgemeester ingediend
worden.

In seer enkele gevallen kan bet gebeuren, dat die aanwijzing voor de dienst pleats heeft na het tijdstip voor de
indiening der aanvrage om ontheffing bepaald . Doet zich zoodanig bevel voor, alsook wanneer een loteling, student in
de godgeleerdheid, aanvankelUk door zijn getrokken nommer
buiten oproeping gebleven, ten gevolge van eene uitspraak
in hoogere instantie, of krachtens arts. 115 of 117 der wet,
als nog gedurende den loop van bet jeer in de termen van
oproeping valt, alsdan behoort bet opmaken, legaliseren,
uitreiken en indienenn van bet bewijs zijner hoedanigheid,
eerst to geschieden

zoodra

hij van zijne aanwijzing voor de

dienst is in kennis gesteld . Met bet oog op dusdanig buitengewoon gavel, zijn de Commissarissen des $onings in de
provincien, volgens missive van den Minister van Binnenlandsebe Zaken van den 24 December 1862, n° . 181, oplettend gemaakt, dat bet tijdelijk staken van studinn is voor
to komen, door uitstel, in zoodanig bUzonder gavel, van de

aflevering ter inlijving, in afwaehting der ontheffing .

Nog • is ontkennend geantwoord op de gedane vraag : of een

bij de militia ingelijfde, dock van de werkelijke dienst ontheven student, ontslag uit de dienst kan verkrijgen, wanneer
zijn jongere broeder, bij cone volgende toting, dienstpligtig
worth?

Daze ontkennende beantwoording is gegrond op de ber~a-

lingen, vervat in § 7 en S van art . 51 en bet laatste lid

van art. 127 der wet . Volgens daze bepalingen kan de broeder
van eon student, zoolang daze de ontheff ng van de ; •e rkelijke
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dienst geniet, geens vxjjsteiiiug ter zalte van hroederdienst
erlangen, gmdat de student, boezeer bij de militie ingelij fd,
ecbter gem djttst presteert, De dienst van den jongeren
broeder kan den student geen grond tot vrijstel1inq opleveren,
omdat de onthe ng van de werkelUke dienst, welke hij genet, wl ten bezware van zijnen jongeren breeder slrekt,
mast dat bezwear den student niet van de gedane inlijving
mug bevrijden, omdat die jongere broeder zoodoende het
vooruitzigt zqu verliezen op zijn entslag nit de miUtie, betwelk h j verkrjgen ban, zoodra de ontheffing om wettige
redenen niet ward vernieuwd, en de student mitsdien in
w erkelij .k e dienst ~noest optreden .
30 Julj 1862, no . 3/1829.

Besehikking van den Minister van Buitenlandsche Zaken
(Administratie voor le Zaken der Roomsch Kathol jke Eeredienst) luidende
Ontvangen hebbende een adres van
to
.
., zich beklagende, dat hjj, na vroeger in
een klooster to ,zijn geweest, thane zwarigheid ontmoet in het
aangaan van een kerkel jk huweljk, met verzoek dat de Pastoor
aldaar dezerzijds words genoodzaakt, om hem adressant to
huwen ;
En in aanmerking nemende
dat het Staatsgezag niot geroepen is, om to onderzoeken,
of iemand, die een kerkelijk huwelijk wzl aangaan, daartoe diepensatie, tot ophefing van eenig kerkwettig beletsel, behoeft ;
nook de bevoegdheid heeft om in zulke, tot het gelded van de
Kerk behoorende zaken to beslissen, of den Pastoor tot het
bedienen van godadienstige huwelijksplegtigheden to noodzaken ;
Heeft goedgevonden
Het ten adresse gedaan verzoek of to wjzen en daarvan door
toezending deter beschikking aan den adressant kennis to
geven.

4
JVota .

In denzelfden zin is, op klagten of bezwaren van der-

gelijken card, bescbikt bij Koninklijk besluit van den 16
Februarij 1818, n'. 27, bij l oninklijk rescript van den 16
December 1839, no. 59 en bij Ministeriele disposition van

den 21 April 1829, n° • 241 en 23 December 1856, n° . 9/2575,
to vinden in de uorige .Taargangcn van dit Handboekje op
de voormelde dagteekeningen .
1 Augustus 1862 .
Arrest vann den Hoogen Raad, waarb j is beslist, dal hij,
die ale getuige in eene strafzaak, na het afleggen der Buzorru
van

de geheele waarheid en mats data de waurheid to zeggen, eene

valsche verklaring aflegt, strafbaar is, wegens valsche getuigenis, volgens art . 362 van hat Strafwetboek, onder anderen,
op grond, dat I j art. 183, tweede lid, Straf rordering, is voorgeschreven, dat de getuigen, alvorens zij hunne getuigenis
afleggen, elk op de
eed

wflze zjner

godsdienstige gezindheid, den

of de belol'te zullen afleggen van de geheele waarheid en

niets dan de waarheid to zullen zeggen, en dat de wet gees
verschil maakt tusschen den eed en de halotte, prat de verbindende kracht daarvan betreft ; waaruit volgt, dat eene ver larti g
in strijd met de waarheid, strekkende ten veer- of nadeele van
eene beschukilgde en ter kwader trouw afgelegd, valsche getuigenis daarstelt, onverschillig of zj door den eed of de belofle
is Qoorafgegaan. (Zie Arrest 11 Maart 1856 .)
Note . Bij bet beklaagde arrest was feitelijk beslist, dal - op de

aag -van den voorzitter der Arrondissements-regabank, . bij

de belrandeli

d'er s rafzaakk , sen de gets eon gin :

w of

zij gezamenlijke getuigen bereid watCn ded .eedaf to leggy,
-of we sen- bttnner was Doopsgezind, omdat zij den mt dan
+~ niet behoefden of to leggen, mear konden Yolsti

made

• belofie vats de geheele waarheid en mats dan dg waarheid
• to zeggen , -- door den requirant, loan gedagvaarden gee .

taiga, is verklaard, dat hj was Damp agezind ; dat hU derhalve,
op cii ten gevolge dezer door hem afgelegde vorklaving, nut
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den

bij

de

wet voorgeschreven eed, maar de belofte heeft

afgelegd ; dat echter deze verklaring van den requirant was
onwaar, en das hij niet behoorde tot de Doopsgezinde gemecute, maar was Roomsch Katholijk ; en das wijders de
door den getuige in de zaak afgelegde verklaring was valseb ,
en daarstelde hey wisdrijf van valseh getuigenis in cane boetstraffelijke zaak ten voordeele van den beklaagde .
8 Augustus 1862, Staatsblad n° . 164 .
Wet, houdende opheffing der slavernj in de kolonie Surinanre
op den eersten Julij 1863 .
Nota . Artikel 25 dezer wet luidt :

Het godsdienstig en school-

w

onderwijs words van Staatswege aangemoedigd en zooveel

r

mogelijk ondersteund . u
8 Augustus 1862, Staatsblad n°. .165.

Wet, houdeude opheffing der slavernjj op de eilanden

Curacao,

Bonaire, Aruba, St. Eustatius, Saba en St . Martin (Nederlandseh
gedeelte) op den eersten Julj 1863.

Nota. Artikel 19 dezer wet luidt : • Het godsdienstig en school .
• onderwijs words van Staatswege aangemoedigd en zooveel
M

mogelijk ondersteund. p

8 Augustus 1862, n°. 51 .
Resolutie van den Minister van Financier, waarb j de Alphabetisohe

lust

der vrjjdommen van briefport order anderen

wordt aangevuld, met bet volgende
Ten gevolge der ophefhng van hat Departement voor de
Zaken der Roomsch Rathol jke Eeredienst, is de vrjdom van
port poor de briefwisseling, die vroeger aan bet hoofd van
hetzelve was toegekend, komen to vervallen .
De briefwisseling betrekkel jk de taken, die aan bet opgeheven Departement waxen opgedragen, words voortaan gerigt

4) I
aan hat Departement van Buitenlandsche Zaken, met de bwoeging : Moor de Administratie der Zaken van de Roomsch Katholijke
Eeredienst .
De briefwisseling over dienstzaken van die Administratie
uitgaande, wordt verzonden onder den stempel : Departement
van Buitenlandsche Zaken .
De vender bestaande voorschriften omtrent den vrijdom van
port voor de briefwisseling der Kerkvoogden en overige Autoriteiten of Ambtenaren, ressorterende onder hat opgeheven
Departement, bljjven van kracht . (Zie Circulaire 16 Juljj
1862, n°. 811693 .)
14 Augustus 1862, Staatsblad n°. 169 .
Besluit , waarbjj de statuten van de vereenigingen : Het Pro„lestantsche St . Anthony-gilde to Kuinre en het Roomsch Katholijke
St. Anthony-gilde to Kuinre" goedgekeurd en daze vereenigingen
mitsdien als regtspersonen erkend worden .
.A7ota, llet doel deter vereenigingen, welke, door splitsing van
de voormalige aigemeene vereeniging van hat St . Anthonygilde to Kuinre, zijn ontstaan, is voorkoming van armoede
van de laden en hunne echtgenooten en kinderen, alsmede
van de niet hertrouwde ;•e duwen en ongehuwde kinderen
van hen, wier lidmaatschap door den flood is of wordt geeindigd, daaronder begrepen de weduwen en kinderen van
de Protestanten en van de Roomsch Katholijken, die als ladenn
der vroe;er bestaande algemeene vereeniging zijn overladen .
De statuten hepalen de grondslagen, de werkkring, bet
bestuur en verdere bUzonderheden van elke vereeniging .
14 Augustus 1862, n

188.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende
De vraag is gedaan, of huisonderwjjzers, die, krachtens
hat aerate lid van art . 51 der wet van den 13 Augustus 1857
(Staatsblad n°. 103), onderrigt geven in eene school, wanneer
zjj daartoe van eene vaste aanstelling zjn voorzien en salaris

4~`?

nit de gemeenteka genieten, ook, near art . 28 dier wet, aan
b" 4ragen door pensioen onderworpen zouden moeten worden .
Na gehouden overleg met het Departement van Financier,
Wordt geoordeeld, dat die vraag ontkennend meet worden beantwoord, omdat de wet, onderscheid makende tusschen hoofd
en hulponderw jzers en huisonderwjjzem, bij art. 25, alleen aan
de beide eerstgenoenrde betirekki rgen aanspraak op pensloen
toekent ; daarenboven bl }ft de buisonderw jjzer, die in eeu of
meer bepaalde vakken onderrigt geeft in eene school, niettemin
huisonderrc jzer, en verwisselt hij zijne hoedanigheid, altha*s
in wettel jken zin, niet tegen die van hoofd- of hulponderwijzer .
(Zie Missive 12 October 1861, n° . 169.)
14 Attgustus 1862, n°. 8/1963 .
Missive van den Minister van Buitenlandsehe Zaken (Administratie voor de Zaken der Roomseh Katholfjke Eeredienst) ,
waarb j aan den Commissaris des Konings in de betrokken provincie wordt kennisgegeven van de door den heer H. Laos,
Aartsbisschop van Utrecht voor de Oude Klerezij , gedane
mededeeling
dat de heer Henricus Johannes van Buul, Bisschop van Haarlem,
voor de Oude Rlerezy, den 13 Julij 1862 is overleden ;
dat h j Aartsbisschop, ter voorziening in het bestuur des
voormelden bisdoms, op den 18 Jul j 1862, tot Algenwene Y icarissen bij hei openslaan ran den bisschoppelijken zetel, heeft benoemd de heeren Johannes Harderwijk en Johannes Baas, respectievelijk pastoors der gemeenten van de Oud-Bisschoppelijke
Klerezp, de eerste, to Haurlem en de tweede to Aalsmeer ; en
dat deze Viearissen-Generaal in die betrekking de vestigingsplaats Amsterdam verlangen to behouden, welke b j Koninklijk
besluft van den 22 April 1854 y n°. 105, vbor den Bisschop van
Haarlem tier Oade Klerezj , is goedgekeurd.
Word de bij die kennisgevrng aan 'sKonings Commissarie
opgemorkt
dat- de behandoting tier Zaken van de Keredienet, voorr zO z-
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veel betreft de gemeenten

der Oud-Bisschoppelijke Klerezjj,

welke onder het voormeld bisdom ressorteren, tot aan de vervulling der door bet overljjden van den beer

tan Runt

ontstane

vacature, met de benoemde Vicarissen-Generaal zal behooren
plants to grjjpen ; en
dat de bovengemelcle vestigingsplaats, welke bij voormeld
beniuit is gesehikt verklaart, met opzigt tot voornoemde Viearissen-Generaal, geese

nieuwe

goedkeuring des Konings ver-

eischt, gelijk volgt nit de Koninklijke beslissing van den
4 October 1858, n°. 140. (Zie de daartoe betrekkelijke besehikking op bladz. 383 384 van den

dit Handboekje .

Veertienden Jaargang

van

Nota . l)e beer H. .1. van Bunt was den 28 Juljj 1 7 95 to
Dordrecht geboren en op den t o Mei 1843, door den toenmaligen Aartsbisschop der Oude li ;lerezy, .Johannec van Santen,
tot Bisschop van Haarlem gewijd . (Zie de Koninklijke beschikking van den 23 Mei 1843, op bladz . 263 van den

Zevenden .Jaargang

van dit

Handboekje •)

17 Augustus 1862, Staatsblad n°. 172.
Besluit, waarbj de statuten van de vereeniging der Christelijke

school to

Leijderdorp

worden goedgekeurd en deze ver-

eeniging mitadien ala regtspersoon wordt erkend.
iota • lIet doel' deter vereeniging is bet openen eener Christelijke school, waarin de vreeze des Heeren aan eene grondige
wetenschappelijke worming, over eenkomstig den aard en de
inrigting van hot lager onderwijs, ten grondslag words gelegd, en eon onbelemmerd en doeltreffend gebruik van de
Heilige Schrift under den zegen Gods en trouwe veorstelling
der volkshistorie, de kiuderen leiden moeten tot de levend
kennis vary den eenigen waarachtigen God, z~ als Ftij zieh
tot behondenis en zaliging van verloren zondaren in Zijn
wooed heels geopenbaard, en die tevens dienatbaar to ate1i
tot apes wad de koutat van Jesus honingrijk op aarde kea

bevorderlijk

zijn.
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De ter bereiking en uitvoering van hot beoogde doel benoodigde fondsen, zullen bestaan nit de giften, schenkingen,
makingen, door de leden van dit zedelijk ligchaam of door
anderen ten behoeve van hetzelve to doen ; nit de school .
gelden , welke van de ouders of voogden van elk schoolgaand
kind zullen worden geheven ; en voorts uit ells zoodanige
bezittingen, ads door belegging, sankoop of andere wettige
wijze nader mogten worden verkregen .
Ten erode tot de uitvoering van het voorgestelde doel to
geraken, zal eene bijzondere school voor lager onderwijs
worden opgerigt, waarvan het gebouw tevens sad worden
dienstbaar gemaakt tot idles wet de komst van Jesus Koninhrijk op aarde ken bevorderlUk zijn .
WUders hevatten de statuten bepalingen omtrent derz dour
der vereeniging, de leden on hunne regten, het bestuur, zijn
werkkring en bevoegdheid, de algemeene en bijzondere vergadering, de commissien, de verlenging der vereeniging, bet
verlies van het lidmaatschap, de ontbinding, enz .
18 Augustus 1862, n° . 242.
Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende :
In de bijeenkomst der Provincials Inspecteurs van het lager
onderwlls, in de maand Mei jl . gehouden, zijn onder anderen
sen tweeted punten behandeld, waaromtrent eenige mededeeling
aan Heeren Gedeputeerde Staten wenschelijk schijnt.
Het eerste punt betreft den jeugdigen leeftijd, waarop, in
vele gemeenten, de kinderen tot de lagers school worden toegelaten . De wet bevat dienaangaande geen voorschrift . In vele
door de gemeentebesturen ontworpen verordeningen mist men
evenzeer daaromtrent bepalingen . Op sen aimed scholen treft
men kinderen aan van 3 en 4 jaren, hetgeen door sommige
gemeentebesturen zelfs niet ongaarne wordt gezien, uithoofde
van het alzoo to ontvangen schoolgeld . Intusschen zijn de deskundigen van oordeel, dat de toelating van zulke jonge kinde-
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ren nadeelig werkt en om vele redenen is of to keuren . Vooreerst brengt hunne tegenwoordigheid groote belemmering teweeg
in het klassikaal onderwjjs, omdat het bijna onmogelijk is hen
gedurende den ganschen schooltijd behoorlijk bezig to houden,
en zjj daardoor niet alleen een dubbel toezigt van de zjjde
der onderwijzers vereisehen, maar ook dikwerf de oudere leerlingen in hnnne aandacht storen of van het werk afhouden . Dit
laatste is vooral het geval wanneer zjj, zoo als niet zelden
gebeurt, in de klasse mast hnnne oudere broeders of zusters
worden geplaatst. Maar ten andere is hunne toelating ook
voor hen zelven allezins to ontraden, daar zij, ook naar het
oordeel van bekwame geneeskundigen, zoowel voor hunne verstandelijke als voor hunne ligchamelijke ontwikkeling zeer
schadeljjk zijn kan . Vrjj algemeen wordt het dan ook daarvoor gehouden, dat reeds het langdurig stilzitten van dergelijke
kinderen in de school voor hunne gezondheid nadeelig is,
maar ook dat in den regel aan geene kinderen beneden de zes
jaren lager onderwijs behoort to worden gegeven . De ondervinding schijnt to hebben geleerd, dat kinderen, die eerst op
burs zesde jaar aan het eigenlijke leeren beginners, op hun tiende
of twaalfde jaar veel meer ontwikkeld zijn en ook meer kennis
hebben opgedaan dan zjj, die daarmede reeds op vroegeren
leeftjd een aanvang hebben gemaakt .
Op grond van dit een en ander achten de Inspecteurs bet
hoogst wenschelUk, dat allerwege zooveel mogelijk tot beginsel werd aangenomen om geene kinderen beneden de zes,
of aithans zeker niet beneden de nijf jaren, in de lagere school
op to nemen . In overeenstemming met hun voorstel heb ik de
eer van een en ander mededeeling to doers aan Heeren Gedeputeerde Staten, met uitnoodiging om zulks ter kennis to brengen
van de gemeentebesturen en hun de wenscheljkheid van bet
aannemen van bet bovengemeld beginsel to doers opmerkeu .
Het Iweede punt betreft de vraag, ten wiens Taste, bij ongesteldheid van den hoofd- of hulponderwjjzer, de tjjdeljjke
waarneming eener openbare school moet komen. De schoolwet

heeft ook tilt pint onbeslist gelaten . De eenige wettige weg
em de moeJelfjkheden, die zich in dit opzigt reeds hebl?en
deep gevoelen, op to heffen, is mijns inziens deze, dot door
elk gemeentebestuur regelen worden gesteld, hoe ten aanzien
tier belooning van de tijdelUke waarneming gehandeld zal
worden ingeval van schorsing, ongesteldheid of ontstentenis
van de onderwijzers. Deze aangelegenheid behoort tot de gemeentelljke anibtspolitie, bU plaatsel ke verordening to regelen .
Zoo doende kan het onderwerp door de bevoegde matt in
al de bljzonderhedEn geregeld worden en zal voortaan elk
onderwUzer, Mi het aanvaarden zijner betrekking, kumntn
weten, waaraan hij zich in dit opzigt eventueel to houth n
hehbe. Alle gesehillen zullen daardoor worden voorgekomen .
(elieft alzao de gemeentebesturen de wenschelijkheid, dart

zoodanige verordeningen worden vastbesteld, to doen opmerken .
18 Augustus 1862 .
Bekendmaking van den Minister van Binnenlandsehe Zaken,
luidende
Ann de Rjjks kweekseholen voor onderwijzers to 'sHerlogenaNeon rleni en
Groniagen zal in de maand October of November e . k . een cursus geopend worden ter opleiding van
hen, die, reeds in het bezit zijnde van eene acte van bekwaamheid als hulponderwjjzer, de noodige kundigheden
wensehen to verzamelen om het examen ter verkrijging eener
acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer to kunnen of
vosch ,

leggen .
Bij elke tier bovengemelde kweekseholen kunnen lien j ongelieden tot het onderw s worden toegelaten, onder genot eener
Rjjks toelage van f 280 's jaars to !Iaarlean en f 250 to 's Ilerlagent osch of ire Groningen, ten einde zich daarvoor, onder goedke rlhg van den di ecteni tier kweekseholen, Yoediug, inwoning
b wa sehing neb de gemeente to vetsehhfen . Bone ien
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kunnen kosteloos, dock zonckr toelage, tot de lessen worden
toegelaten hulponderwgzers, welke in de gemeente zelve op
openbare of bijzondere scholen werkzaam zjn, alsmede zjj,
die alleen met bet doe! om die lessen 14j to wonen, zich in
de gemeente komen vestigen.
Niemand wordt, hetzij met-, hetzij zonder toelage, tot hot
onderwijs toegelaten, dan na aflegging van een examen, dat
op een nader to bepaleni dag zal worden afgenomen door den
directeur, bjjgeest an door de onderwjjzers der kweekschool .
De omvang van bet examen zal geljjk staan net dien van dat
ter verkrijging eener acte van bekwaamheid als hulpon±derwijzer .
Om tot dat examen to worden toegelaten meet worden overgelegd
10 cone geboorteacte ;
2°. de acte als hulponderwjjzer of van den derden rang ;
3 °. eene verkiaring van een geneesheer, waaruit blijkt, dat
de jongeling eene goede gezondheid geniet en goon misvormde of andere ligchaamsgebreken heeft, die hem tot
hot onderwjjzersvak minder geschikt waken ;
4° . een getuigschrift van good gedrag, afgegeven door bet
dagelijksch bestuur zijner inwoning, en ingeval hij reeds
in eene school is werkzaam geweest, een getuigschrift
van den districts-schoolopziener of van den hoofdonderwijzer flier school .
Doze stukken moeten, uiterlijk op den 1 September 1862,
franco worden toegezonden aan den directeur der kweekschool,
waarbU men hot onderwjjs verlangt bjj to wonen .
De cursus zal een tweejarige zijn ; zij die worden toegelaten, moeten zich verbinden den geheelen cursus bU to wonen .
Bljjven zij in flit opzigt in gebreke, flan zijn zij, ingeval z
eene toelage genieten, verpligt hot reeds ontvangene aan den
Staat teruo to betalen . Geljjke terugbetaling wordt gevorderd,
wanneer zij wegens slecht gedrag, gebrek aan v jjt of andere
dergeljjke gewigtige redenen rliet langer tot de lessen worden

toegelaton .
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14 September 1862, no. 62.
Besluit, waarbij magtiging gars een Roomsch Katholjjk arntbestuur wordt verleend tot aanvaarding van legaten aan de
kerk en aan den tijdelijken pastoor, ten behoeve van de parochiale
armen, vermaakt.
Nota . llet parochiaal kerkbestuur, nosh de tijdelijke pastoor,
werden in deze geregtigd geacht, makingen ten behoeve van
de armen besproken, to aanvaarden, omdat zij, volgens bet
algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen, niet geroepen zijn tot hot beheeren der taken van hot parochiaal
armwezen ; -- alzoo niet konden voldoen ann bet bepaalde
bij art . 7 der armenwet ; - en mitsdien, in betrekking tot
de taken van hot parochiaal armwezen, de bevoegdheid misters,
welke tot hot aangaan van burgerliike handelingen, bij art .
1691 van hot Burgerlijk Wetboek, aan alle wettig bestaande
zedelijke ligchamen is toegekend .
Het handhaven van dut beginsel word to noodzakelijker
geacht ; eensdeels aangezien bet beheer der taken van bet
parochiaal armwezen, bij bet algemeen reglement voor de
besturen der parochiale en andere katholijke instellingen van
liefdadigheid, bepaaldelijk aan de parochiale arnibesturen is
opgedragen en art . 3 van dat reglement uitdrukkelijk voorschrijft
De arm- en kerkgoederen en fondsen vormen geene gemeenschap . Zij worden afzonderlijk beheerd. Hunne baton
en lasten molten niet vermengd „•o rders .
Daar wgar deze goederen en fondsen in gemeenschap
zijn of onder een beheer staan, moot scheiding plants
p hebben ; - en
anderdeels omdat de ti delijke pastoors, of antlers gezegd,
de elkander opvolgende titularissen der pastorele betrekicing,
de hoedanigheid van burgerlajken regtspersoon niet bezitten en
mitsdien als zoodanig geene burgerlijke handelingen kunnen
aangaan. (Zie Missive 8 September 1857, no. 6/2005, op bladz.
392-395 van den Dertienden .laargang van dit Handboekje.)
M

N

M
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17 September 1852 .
Besehikking van hot Provinciaal geregtshof in Gelcer1and ,
uien.
Overwegende, dat de acten van den burgerlijken stand, wear ,
van in den 3den titel van hot iste book van hot Burgerljk
1 etboek wordt gehandeld, niet zijn uitsluitend dezulke, we11 e
door de daartoe aangewezen ambtenaren worden gel ouden,
maar ook de zoodanige kerkeljke registers, die hun vroeger
authentiek karakter, na de invoering der eigenlijke registers
van den burgerljjken stand, waarvan een duplicaat ter griffie
der Arrondissements-regtbanken wordt gedeponeerd, geenszins
hebben verloren ;
0., dat alzoo de artt. 70 en volgende net in eeuen lim~tatieven, many in eenen algemeenen zin behooren to worden
opgenomen en toegepast ;
0., dat derhalve de eerste regter heeft gedwaald, door alle
acten van overltjden, geboorten, huweljjken enz ., vobr de iw
voering der Fransche wetten her to laude bestaande, van de
rectificatie der daarin voorkomende gebreken uit to sluiten ;
VEnvrsTI(T % mitsdien de uitspraak van den eersten regter,
waarvan appel ; en op nieuw refit doende,
0., ten aanzien van hot gedaan verzoek, dat, bij een
verschil van namen in de versehillende door den requestrant
overgelegde acten, de requestrant heeft gevraagd verbetering
zijner doopacte van den 14 Junk 1802, in zoo verre zone
voornamen, den geslaehtsnaam zijns vaders, en de voor- en
geslachtsnamen zijner moeder betreft ;
0., dat de overige aeten, door den requestrant overgelegd,
in derzelver onderling verband hot bewjjs opleveren, dat de
requestrant in de doopacte van den 14 Junij 1802 abusiveljk

is genoemd etc. etc. ;
0 ., dat alzoo doze abuizen behooren to worden verbeterd en
in de voormelde ante van geboorte van requestrant overeenkomstig liens verzoek hersteld ;
32
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B$VEELT mitsdien de verbetering van des requestrants doopacte, ingeschreven in het register van gedoopten, berustende
ter secretarie van de stall Hattem, en
Gelast, dat op den kant der voornoemde acte zal warden
aangeteekend, dat daarb}j abusievelUk zjjn gesteld enz .

Nota. Bij beschikking der Arrondissements-regtbank to Groningen van den 15 October 1842 (zie Zesden Jaargang van
dit Iiandboekje, bladz . 340) werd in gelijken zin, als bU de
bovenstaande beschikking, beslist .
27 September 1862, n°. 52.
Besluit, luidende
Op de gemeenschappeljjke voordragt van Onze Ministers
van Kolonien en van Buitenlandsehe Zaken (Administratie voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst) van den 28
Augustus 1862, lett. B, n°. 20 en 3 September 1862, n° . 8/2141 ;
Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 Augustus 1832,
n°. 89 en 28 September 1845, n° . 52 ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 26sten deter,
n°. 6) ;
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1 .
Het nit 's lands kas bezoldigd personeel der in de kolonie

Suri-name dienstdoende Roomsch Katholtjke geestelijken bestaat
nit zes en is verdeeld in twee ranger ;
Tot den eersten rang behoort de Kerkvoogd van hot Apostolisch Vicariaat van Suriname. Hj geniet als zoodanig eene jaarwedde van i
Tot den
geestelijken
van vijf, elk

3,500.

tweeden rang behooren de overige dienstdoende

van voornoemd Vicariaat . Zij genieten, ten getale
eene jaarwedde van 1 1500.
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Art . 2 .
De in het vorige artikel bedoelde jaarwedden van f 1500
der geesteljjken van den tweeden rang worden, onder Onze nadere goedkeuring, toegekend door den Gouverneur van Suriname,
op de voordragt van den Kerkvoogd, die de benoeming en
aanstelling doet.
Wanneer de Kerkvoogd een bezoldigd geestelijke in zijne
bediening sehorst of ontslaat, geeft hjj daarvan kennis aan den
Gouverneur, die, zonder onderzoek naar de rede der schorsing
of van het ontslag, de jaarwedde van zoodanigen titularis doet
stilstaan of intrekt .
Art . 3.
De nit 'elands kas bezoldigde geesteljjken in de kolonie

Suriname worden, zoo ten aanzien van hunne uitzending nit
Nederland ale van hunne op pensioenstelling, behandeld op den
voet van West-Indische ambtenaren .
Art. 4.
De tegenwoordige Apostolische Vicaris van Suriname, Gerardus Schepers, blijft in het genot der aan hem bij Koninkljjk
besluit van den 28 September 1845, n°. 52, verleende toelage
van f 1800 boven de jaarwedde van f 3,500, welke hg thane
geniet, en die, volgens het tweede lid van artikel 1, aan zijne
betrekking van geestelijke van den eersten rang verbonden is.
Art. 5.
Ret tegenwoordig besluit treedt in werking den 1 Januarij 1863 .
Onze Ministers van Kolonien en van Buitenlandsche Zaken
zijn, ieder voor zoo veel hem aangaat, belast met de uitvoering
dezes, waarvan tot kennisneming afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State. (Zie Besluiten 21 April 1823, n° . 50
en 9 Augustus 1832, n°. 89.)
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Nota, Bij Koninklijk besluit van den 7 October 1848 , n° . 72,
is het Pensioen-reglement ,,oor de burgerlijke ambtenaren in

de Nederlandsche West-Indische

Kolonien vastgesteld, welk

reglement acb.tervolgens ward gewijzigd bij de besiniten van
den 20 Mei 1850', n° . 43, 28 Maart 1852, n°. 45, 8 Maart
1854, n° . 75, 20 Augustus 1859, n'° . 60, 7 Julij 1860,
n°. 58, 31 Mei 1862, n° . 70 en 23 September 1862 ; na . 75,E
ne voornaamste bepalingen van dat gewijaigd Pensioenregletnent zija hoofdzakelijk de volgende
Twiatig jaren dienst en een ouderdom van 50 jaren geven
aanspraak op pensioen. Om bijzondere redenen zal hot pens
sioen vroeger door den Koning kunnen verleend worden,
dock niet voor een diensttijd

beneden de twaalf jaren,

tenzij

ambtsverrigtingen onbekwaamheid voor de dienst mogten
hebben veroorzaakt .
De diensttijd wordt gerekend aan to vangen met den dag,
waarop do ambtsbezoldiging is ingegaan .
De tijd met verlof buiten de kolonie doorgebragt wordt

niet

als diensttijd berekend .

Nederland bewezen, worden als koloniale
dienst made gerekend naar den maatstaf van twee NederDe diensten in

landsehe dienstjaren voor een koloniaal dienstjaar, mite zoodanige diensten, volgens do in Nederland bestaande ververordeningen, met pensioen zouden worden vergolden .
De pensioenen, bij twintigjarige dienst staan tot hat genoten jaarlijksch inkomen in de volgende verhouding .
Inkomen :
f

van

•

•

•
•

1

501, tot a

"601 '
N

701

n

Pensioenen
500 en dear beneden

-_- f

250

600

--` n

290

n

330

n

.700"
M

800

n

900'
•1
000n

a .,
.
801
r

901

'1001 ''1100
n r

1101

.

M

1200

a

n

a,

w

!M

n
a

a
,,

=

M

370

` s'410
= n 425

.

1'

a

-

n

n

n

.:~ r 480

a

440

warts words
f 40 lieo a r,

voor sake f 10p in1otnen maser, list perish p

r warden mgt gene hoggere pensioenen dap v
;f )3,00 'jMr8 r
ee d•
'annoer

.but ~pensioeu

words verl rid voor de vgrxnjjin,~

van den i~epnald

nsti}3d van , 0 jaren, ondergaat het
xnor din dieusttjd vaatgesteld cij jer one vertnindering p
een . uiatigs a gdeelte wpor ,elj, nn brel end jeer, met dien
verstende
ogLans, dut het pensigen eerie ambtenaars, dip

dgor nmbtsverrigtingen voor de active dienst oubel waam is
,geworden, in gees geval beneden de belft van bet bovengemeld cijfer words vastgesteld .
Voor elk dienstjaar boven de 20 tot en met ~0 words het
vastgestelde cijfer met
maximum

van

f

sen

twintigste verhoogd, tot aan het
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'ren einde de koloniale kas to gemoet to komen in de
uitbetaling dezer pensioenen is ieder die in de West-lndiscke
Kolonien eerie ambtsbetrekkingbekleedt, welke hem aanspraak
op pensioen ken geven, onderworpen an eerie korting van
acht percent op bet inkomen sari zijue betrekking verbonden, hetzij tractement, emolurnenten, gratidcatie., toelang
of onder welke benaming ook .
Oepemsioneerden genieten :vrij transport, wanneer eij sit de
kolonie near Nederland verlangen terag to keeren .
21 October 1862 .
&trees van den Hoogn Raad, luidende
Op het beroep- vans . M. Pz., directeur-boofdouderwjjzer
bit thnis van ver

vat

er g len,opvoeding voor jongens to Alk ar,

requiiant van ca satie tegen pea vowiis van do Arroudissementsregtliank to Alkn3aar van den 17 Junjj,1862, waarl ij, metbe-g

Evan , sen vaiin e , van hot kantangeregt ate Alkmaar,

.fin 12 Mei to vanes, do xequirant

. sch 1dig verkla td

sari het, ale hoofdonderw}jzer sari de school in het huffs van
verbetering en opvoeding voor jongens to All maar, weigeren
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van inlichtingen to geven aan de plafatselijke schoolcommissie
to Alkmaar, omtrent de school en hot onderwijs dat aldaar
gegeven wordt, en de daartoe betrekkeloke, aan hem ter invulling toegezonden tabel oningevuld terug to geven, op den
4 Maart 1862, en to dier zake, met toepassing van de artikelen
9 en 63 der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103),
veroordeeld tot betaling eener geldboete van vijf en twintig
golden en in de kosten van beide instantien, met bepaling dat,
indien de veroordeelde twee maanden, na daartoe to z jn aangemaand, in gebreke bl}jft de boete of geregtskosten to voldoen,
de opgelegde straf zal worden vervangen door gevangenisstraf
van eon dag ;
Gehoord hot verslag van den Raadsheer Voorduin ;
Gehoord den Advokaat-generaal Karseboom, namens den procureur-generaal, in zone conclusion, strekkende tot verwerping
der voorziening en veroordeeling van den requirant in de kosten ;
Overwegende, dat noch bij de aanteekening van hot beroep,
noch naderhand, door of van wege den requirant eenige gronden
voor dat beroep zjjn aangevoerd, en dat er ook geene aanwezig zijn bevonden, waarom hot beklaagde vonnis ambtshalve
zoude behooren to worden gecasseerd ;
Verwerpt hot gedaan beroep in cassatie en veroordeeld den
requirant in de kosten, daarop, gevallen . (Zie Circulaires 25
Mei 1859, n0. 92 en 19 Maart 1861, n° . 106 .)
23 October 1862,

Provinciaal bled n°

153 .

Aanschr jving van Gedeputeerde Staten van hot hertogdom
Limburg aan de gemeentebesturen aldaar, luidende
Ter gelegenheid dat op den it Jung 1857 de toren en eon
gedeelte van hot dak der parochiale kerk to Sittard, ten gevolge van hot inslaan des bliksems, de proof der vlammen
geworden waren, vestigde onze voorzitter, bo aanschroving
van den 15 Julij 1857 (Provinciaal bled n° . 84), (*) owe aandaeht
(*) Zie bladz. 362 van den Dertienden Jaargang van dit Handboekje.
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op de wenscheljjkheid om, door het doelmatig plaatsen van
bliksem-afleiders op kerktorens en andere hooge gebouwen,
deze zooveel mogelljk to beschermen tegen rampen, welke het
onweder niet zelden, door het treffen flier hoop uitstekende
unten, to weeg brengt.
Tot ons leedwezen ontwaren wij, flat de, in het belang der
openbare veiligheid en ter voorkoming van gevaren en nadeelen,
die het niet of niet behoorlijk bezigen van bliksem-afleiders kan
veroorzaken, in herinnering gebragte wenken door de betrokken kerk- en andere besturen niet overal opgevolgd zjjn, hoe~eer de kosten- van het doers plaatsen van bliksem-afleiders
ontegenzeggelijk gebilljjkt worden door het belang, flat er
voor die besturen blj het behoud, zooveel mogeljjk, van bedoelde gebouwen bestaat.
Nog zeer onlangs is de toren der parochiale kerk to Oirlo
(Venray) door den bliksem getroffen, waardoor aan flat gebouw
niet onbelangrjjke schade sehijnt to zijn tnegebragt.
Dit gebouw was evenmin van bliksem-afleider voorzien, als
tegen brandschade gewaarborgd.
Die brandramp en andere dergelijke onheilen geven ons aanleiding, om, overeenkomstig den wensch van Zjjne Excellentie
den Minister van Buitenlandsche Zaken, belast met die der
Hoomsch Katholijke Eeredienst, de boven aangehaalde aanschrjjving bij u opzettelijk in herinnering to brengen, met nitnoodiging, de bjjzondere aandacht der kerk- en andere besturen
binnen uwe gemeente voor zooveel noodig andermaal op den
inhoud er van to vestigen, en tevens am, voor zoo ver van
11 afhangt, merle to werken, flat de behoedmiddelen worden
gebezigd, welke de wetensehap en ondervinding aan de hand
geven ter beveiliging van kerktorens en andere hooge gebouwen tegen de gevaren en nadeelen, waaraan zg door het gemis
van doelmatig ingerigte bliksem-afleiders worden blootgesteld .
Het geldeljjk belang, flat er in flit gewest voor de burgerljjke
gemeenten, en niet minder, met betrekking tot de openbare
kerkgebouwen in het bjjzonder voor de kerkfabrieken en paro-

chianen in gelegen is, dat de kerkenr, pastoxjjen en andere
gemeente~gebouwen zooveel mogelijk tegen brand beveiligd en
voor nadeelen ten gevolge van brand gewaarborgd aijn of nag
warden, zal al dadelijk billijken hot beroep, dat wij bjj doze
op uwe medewerki::g doen ter bevordering van de plaatsi~g
van bliksem-afleiders op kerktorens en audere hooge gebouwen,
en van de verzekering then brandsohade van kerken, pastoea en, in hot -algemeen, van ells gemeente-g ouwen bj
soliede waarborg-maatsehappi, en,
Rot gebeurde to Ohio, waarop zoo even door ons gewezen
ie, toeh, heeft eons to moor geleerd, welke sehade " ke gevolgen
nit hot niet bezigen van voorbehoed • en waarborg-m,iddelen
year de burgerljjke gemeenten, zoowel ale voor de kerkbesturen
en parochianen kunnen geboren warden .
Wjj vertrouwen, dat b;j rape overweging daarvan goon der
belanghebbende beaturen in dit gewest langer zal toeven met
hot bjj de hand nemen van al zulke middelen, ale waardoor
hot zich en anderen tegen mogeljjke nadeelen ten gevolge van
onweder en brand ken behoeden.
Wij meenen bier to moeten b}jvoegen, dat door bet gewestelijk bestuur, overeenkomstig bet daartoe in de zomer-zitting
der Provincials Staten van 1861 uitgedrukte verlangen (ale
blade . 85 en 114 der gedrukte Notulen flier z'itting), bjj bet
rleenen van onderatand voor opbouw of heratei van kerken
en pastorjjen of andere ge neente-gebouwen, ale regel aa enomen in, dat bet toegezegde subsidie niet cal warden uitbetold, flan nadat zal,zjjn gebleken, flat die gebouwen voldoende
tegen brandsehade aiju verzekerd .
Rot zal one aaugenaam zimn, met den uitslag van nwe bezaoejjing betreffende flit onderwerp, vdOr den 1 .December aaantaande, to warden bekend gemaakt . (Zie .ansch
A
jviegvan
den 17 -April 1863, Prwlncsaal bled n°. dg.)
,Note . Eon in 1863 gedaan ander

meeste ge

heeft does zien, flat de
Ii

ente- en kerkieljjke ,gebouwdn in bet hers©
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Limburg toen op voldoende Rijae tegen trrandselmde wren

verzekerd ; terwljl, ten aanzien ~ van die enkele geboewen
van dezen aard, welke tit des4jds nog idol warm,, pacer
op voorziening in tat germs is aangedrougen .
Zie vender, omtrent tit voor de kexkbesturen zoo belang4jk
onderwerp, de C.irculaire van den 13 Jun j 1836, op bladz .
318 van den Vierden Jaargang, en de Reso utie van den
10 Junij 1841, op bladz . 263 van den Zesden Jaar~ang van
tit Handboekje.

26 October 1862, no. 19.
Missive van den Minister van Binnenlantis a Zaken, luidende :
Ret anderzoek tier ontvangen opgaven matte vastsbeWng
in de onderscheiden gemeenten van het, in art. 25 tiler armenWet hedoeltie maximum van aonderstand vanr 1862 toot ; zien, tiat
men =op dear weg van verlaging voortgaat .
Raet getal gemeenten, in welke tat maximum voor een gezin,
in den winter per week nog is gesteld b'oven f 2.50 in gezon en
toestand, en boven f 5 in geval van ziekte, is, vergeleken met
1861, respectievelijk verminderd met 115 en 79, de overschrijding tier sommen is in de aneeste goninenten, wear die nog
voor 1862 bestaat, slechts gering.
Danrenhoven is door de besturen van eenige tiller gemeenten
toegezegd, tat . men Voor 1863, zoo mogeli, k, tot die sammen
epnteerde men Keener peovineis h5t
aon afdalen, an door
vertrouwen geuit, tat voor tat jeer in ondereoheiden gromoen
,
wear die nog wenschelijk is, op nieuw vermi erisg sat w-olden
verkrcgen .
Ucar do : genoemde sommen in t862 nog sluts in nsim 4-tie
gedeelte tier gemeenten voor den gezonden estand, an in r
de voor hot gavel van ziekte, zIjn ^tie boven gegaan,,en hot
maximum in verre weg het grootste getal gemeenten nedeu
die :- semre
blijft, :zoo mag wordsan gewaeht, dart die - beirekkk geringe min erheid -insgelljks 'veer .1
zal besluiten .

.t

vane
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De uitslag van hetgeen door de collegRn van Gedeputeerde
Staten tot dusverre wend verrigt, doet mj aannemen, dat z j
in het medegedeelde tot verdere pogingen aanleiding zullen
vinden, voor zooveel den bijzonderen stand der zaak in ieders
provincie dit raadzaam maakt .
Door eenige gemeente-besturen werd voor 1862 nog een hoog
maximum vastgesteld, om de zekerheid to hebben, dat het ook
in die zeldzame gevallen toereikend zou zijn, in welke, door
zamenloop der meest ongunstige omstandigheden, een geheel
ongewoon bedrag van onderstand onvermijdel jk is . Door andere
werd meermalen in zulke zeldzame gevallen voorzien, door
verhooging van het maximum bij een afzonderlijk raadsbesluit,
krachtens het laatste lid van art . 25 der wet. Op dit voorbeeld
kan, des noodig, worden gewezen .
Bij het verslag, dat ik, ter voldoening aan de circulaire van
den 18 Augustus 1854, nb. 6, zevende afdeeling, in 1863 to
gemoet zie, vergezeld van de gewone opgaven, zal ik gaarne
uwe opmerkingen vernemen over de voor dat jaar verkregen
uitkomsten .
31 October 1862, n°. 86.
Besluit, houdende vestiging van een Koloniaal militair invalidenhuis op het landgoed Bronbeek, b j Arnhem in Gelderland,
door den Koning tot dat einde afgestaan, en vaststelling van
eon reglement voor dat gesticht .
Art. 27 van dat Reglement luidt als volgt
De leiding van de huissel jke godsdienst, en voor zooveel
,, noodig van het godsdienstig onderwus der invaliden, wordt
» door den Minister van Kolonien opgedragen aan een Hervormd
,, predikant en aan een Roomsch Katholjk priester uit de
nabuurschap."
Polgens den staat, bj art. 9 van voormeld Reglement vastgesteld, is voor ieder van de beide kerkleeraars eene toelage
van [200 's jaars uitgetrokken .
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Besluit, waarbjj de statutes der vereeniging : ,, tot uitbreiding
worden goedgekeurd

,, van bet Godsrijk in en buiten Del/shaven"

en daze vereeniging mitsdien ale regtspersoon wordt erkend .
Nota.

De vereeniging vangt aan met 1 October 1862, en be-

staat nit eon onbepaald getal laden,

zoowel hoofden van

huisgezinnen, als kinderen en dienstboden, in een woord,
nit alien die belang stellen in de uitbreiding van Gods Ko .
ningrijk bier en elders .
Hot doe! der vereeniging is, om, onder inwachting van
Gods zegen en hulp, alle mogelijke pogingen in bet werk
to stellen, om onkunde en dwaling to doen wijken, kennis
to vermeerderen, opregten godsdienstzin aan to kweeken,
en alzoo do beoefening van huisselijke, maatschappelijko en
christelijke deugden on verpligtingen to bevorderen .
Tot bereiking van dat doe! behoort onder anderen hot
verspreiden van nuttige geschriften in kleinen vorm, bet opwekken, aansporen en hulp verleenen tot bijwoning van
openbare godsdienstoefeningen, bijbellezingen of andere nuttige instellingen, vooral ook tot bet doen school gaan van
verwaarloosde kinderen .
Wanneer daartoe de gelegenheid zal zijn, zal er een locaal
worden ingerigt, ten einde wekelijks openbare bijbellezingen
of toespraken to houden .
Om als lid der vereeniging to worden aangemerkt, wordt
ease contributie van

twee cents

per week gevorderd, to be •

tales per half jaar, op quitantio van den penningmeester, en
we! met 1 October en

1

April van elk jaar der vereeniging.

Do verdero inkomsten der vereeniging zullen bestaan nit
bUzondere giften of geidelijke bewijzon van bolangstelling .
Het bestuur zal bestaan nit zes lodes der vereeniging,
onder weike 1 president, 1 secretaris en 1 penningmeester .
Elk jaar zal eon hussar aftreden, dock wader verkiesbaar
zijn, bU algemeene keuze, na gedane oproeping der laden .

Telken jars en wel na :atop van bet vereenigingsjaar,
dus na 30 September, zal de penningmeester in het openbaar
rek,ening en veraatwoording afleggen, en tevens den laden
verslag worden gedaan, nopens de vruchten van den arbeid
en den toestand der vereeniging zelve .
De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van negen
en twintig jaren, ingaande 1 October 1862 .
11 November 1862 .
Arrest van den Hoogen Raad, luidende
Overwegende, dat bjj het eerste cassatie-middel in de eerste
plaats wordt beweerd : schending van art . 436 Strafvordering
en van Part . 19112 Burgerlijk Wetboek, door kraeht van bewjjs
tegen den requlrant toe to kennen aan zeker, in de notulen
van hat bestuur van Vught, van den fare 1806, opgenomen
rapport, hetwelk door den requirant niet is erkend ;
0, dienaangaande, dat, na de opgaaf van de verklaringen
der, zoo in eersten aanleg als in hooger beroep, gehoorde getuigen, in de derde overweging van het bestreden vonnis wordt
vermeld ,, een in hooger beroep geproduceerd register, door den
(als getuigen gehoorden) burgemeester en secretaris bevestigd,
als to zijn genomen nit hot archief van de gemeente Vught,
waarin voorkomen de notulen eerier vergaderinrg van schoutciviel, president en schepenen van Vught en Cromvoirt, made
onderteekend door Mr . J . van Beresteyn, president, van den
14 Augustus 1806 ; dat in die notitlen staat opgenomen eon
rapport van Mr, iG. 'van Beresteyn, ultgebragt op Eerie uitnoordiging van hot departementaal bestuur, van den 26 Jnlij to
wren, om op 'to geven de godahuizen binnen de genoemde
gemeente, 'de v jze van inrigting ; de inkomstefl en hot getal
der gealimenteerden ;"
0 . echter, dat, blijkens den inhoud van hot bestreden vonnis,
rapport
die notulen en bet damn opgenomen en -ingesehrev
door de I egtbank niet ziju gebezigd ale be jamiddel voor bet
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bean eerier etrafbare dead, aan lieu roquirant bij- dagv ding tea hate gelegd, of van z jne schuld daaraan, near Moots{
l jk als oorkonde, waaruit aan de Regtbank eenige geschiedkundige bjjzonderkeden z jn gebleken omtrent den oorsprong
van de instelling, waarvan in case sprake is,, hares nerd en
wjjsie van beheer ; en flat, op grond van den inb .oud her stukken, in verband met hetgeen overigens ten . processe was bewezen, door de Regtbank is beslist, flat die instelling behoort
tot de zoodamgen, waarop de wet van den 28 Junj 1854
(Slaatsblad n°. 144) van toepassing is ;
0. flat de voarsehriften van art . 427 en volgende Strafvordering, betrekkelijk hot bewijs der misdrjven, en mitsdien ook
die van art. 436 van flat wetboek, i verband met art . 1912
Burgerljk Wetboek, niet in hot algemeen betreffen elk punt,
waarover, in een strafgeding, de regter heeft to beslissen, maar
alleen het punt, of eene to laste gelegde strafbare dead werkelijk hebbe plants gehad, en of de beklaagde daaraan semidig is ;
0., flat mitsdien van geese schending van art . 436 Strafvordering, in verband met art. 1912 Burgerl jk Wetboek, in
case sprake ken zijn, en mitsdien hot beweren des requirants
dienaangaande is onaannemeljk ;
0., flat, in de tweede plants, en wel subsidiair, b j het eerste
cassatie-middel wordt beweerd : schending van art . 443 Straf
vordering, door den requirant mede to veroordeelen op aanw zingers, welke niet door een van de, in flat art . 443 opgenoemde middelen, dock zoo, in het geheel, slechts door aanwijzingen bewezen z jn ;
0, daaromtrent, flat, luidens de achtste overweging van hot
bestreden vonnis, als bewezen is aangenomen de hierna to vermelden daadzaak, ale gebleken nit al het vorenstaande, flat is
nit hetgeen in de voorgaande overwegingen was vermeld ; en
hat in die voorgaande overwegingen alleen sprake is van regtstreeksch bewjjs, gevolgelijk flat hot beweren des requirants,
als zoude op aanw jzingen zju refit gedaan, en ale zouden die
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aanwjjzingen niet op wettige bewjjsmiddelen zjjn aangenomen,
berust op eene onjuiste voorstelling van den inhoud van hat
bestreden vonnis ;
0 ., dat mitsdien ook dit beweren, en alzoo geheel hat aerate
cassatie-middel, is onaannemeljjk ;
0 ., dat als tweede cassatie-middel is aangevoerd : schending
van de artt . 206 en 211 Strafvordering en verkeerde toepassing
van de artt. 1 en 2c der wet van den 28 Junk 1854 (Staatsblad
n° . 100), door niet to onderzoeken : of de requirant (zoo ala
door hem is beweerd) hat zoogenaamd oudemannen- of gasthuis
to Vught, en de daaraan verbonden goederen, als patrimonieel
goad, in eigendom toebehooren ; en door aan to nemen, dat,
al bleak de waarheid van dit beweren, hat bedoelde oude
mannenhuis als eene installing van weldadigheid in den zin der
armenwet moest worden beschouwd ;
0, dienaangaande, dat bjj hat bestreden vonnis als bewezen
is aangenomen, dat to Vught bestaat een van ouds gesticht
gasthuis, tar verpleging van eenige bejaarde lieden, waarvan
de voorouders van de requirant waren provisoren en collatoren,
en waarover thans nog door den requirant beheer wordt gevoerd ; voorts dat dit gasthuis heeft,een aloud zelfstandig bestaan en eindeljjk dat hat stichten van zulk huffs, met aanwending van daarvoor uitsluitend bestemde inkomsten, met
collator, provisor en rentmeester, een weldadig doel en voortdurende bestemming van weldadigheid aankondigen, en wel
bepaaldeljjk de bestemming om, geheel of ten deele, in hat
levensonderhoud van personen to voorzien, die hiertoe nit eigen
middelen niet in staat zjjn ;
0., dat de uitzondering, waarop de requirant zich bjj dit
cassatie-middel beroept, als zouden de bepalingen der wet
van den 28 Junjj 1854 (Staatsblad n°. 100) in case niet van
toepassing zjjn, berust op een door hem beweerd (dock
nergens in hat bestreden vonnis als bewezen aangenomen)
eigendomsregt ;
0., dat die uitzondering nosh in den geest, noch in de woor-
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den der wet hare regtvaardiging kan vinden, en zelfs met hare
uitgedrukte bedoelingen zou in strjjd zjjn ;
0, toch, dat als instellingen van weldadigheid, aan de wet
onderworpen, genoemd worden, eensdeels in art . 2c der wet,
instellingen, door bijzondere personen geregeld en bestuurd,
anderdeels in art . 9c instellingen van weldadigheid van bijzondere personen, over het gebruik van welker bezit*ingen, bjj
het vervallen van het doe! der instelling, door de oprigters of
hunne erfgenamen wordt beschikt ; en dat nit deze bepalingen
ten duideljjkste voortvloeit, dat de wet onder hare werking
begrijpt alle de instellingen van weldadigheid, omschreven bij
art . 1, alinea 1 der wet, zonder hetzjj den eigendom of de
herkomst der goederen, aan of tot die instellingen behoorende,
hetzjj de wjjze van regeling en bestuur, als kenmerken van
eenige uitzondering to hebben aangeduid of bedoeld ;
0 ., dat dit cassatie-middel derhalve berust op eene onderscheiding buiten de wet, en die onderscheiding derhalve teregt
door de Regtbank niet is aangenomen, en dus daaromtrent
niets verder to beslissen vie! ;
0., dat ook dit middel mitsdien is onaannemeljjk ;
0., dat als derde cassatie-middel is voorgedragen : schending
en verkeerde toepassing van artt .1,10, 11 en 73 der wet van
den 28 Junjj 1854 (Staatsblad n°. 100), door als eene instelling
van weldadigheid to beschouwen eene instelling, welke, blijkens
hetgeen feitelijk is uitgemaakt, niet voortdurende verzorging
van armen ten doel heeft, of schending van de artt . 206 en 211
Strafvordering, door niet to onderzoeken, welke de voorwaarden
zjjn, waarop de tegenwoordige verpleegden zjjn opgenomen,
nosh of die personen eigen vermogen hebben, met andere woorden : of die personen zijn armen, in den zin der armenwet ;
0., dat, volgens de gehouden pleidooi, de feitelijke beslissing, waarop bij dit middel gedoeld wordt, hierin zou bestaan,
dat (naar mid der elfde overweging) een der twee verpleegden in het huffs, waarvan in case sprake is, eenig eigen vermogen bezit, en, in het algemeen, de opgenomen personen

eene som gelds storten tot instandhoading van de fundatie,
volgens bepaling van den collator en near de omstandigheden .
van die personen ;" wordendo voorts bjj pleidooi gewezen . op
de verklaring van cozen der verpleegden (in de tweede over .
welting voorkomende) ,,dat hjj de pleats in hot gesticht, van
eenen anderen, ala dddr genoemd, die er 1500 voor betaald
had, zeu hebben afg oeht voor 1340 ;"
0., dat nit doze omatandigheden door den requirant is algeleid : dat hot gesticht, waarvan hier sprake is, sleehts gedeelteiijke veraorging der verpleegden zou ten doel hebben,
en dat hierdoor dad gesticht zou behooren to worden gerang-`
schikt onder die instellingen van weldadigheid, die uisluitend
bestemd zjjn tot hot voorkomen van armoede, waarop, volgens
art. 1, alinea 2 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100), die wet niet van toepassing is ;
0 ., dat hetgeen wordt aangevoerd betrekkelijk den afkoop
van eene pleats in hot bedoelde gesticht, van geenen invloed
op de beslissing ten doze ken zjjn, vermits, bljjkens de opgaaf
van den getuige, die daaromtrent verklaring heeft afgelegd,
en waarop de requirant zich beroept, die afkoop heeft pleats
gevonden met goedvinden van den gedaagde (nu requirant van
cassatie), en dat hierin ligt opgesloten, dat de requirant, door
zijn goedvinden aan de bedoelde sehikking to verleenen, dengene, die in de plants kwam van den uittredenden gebenifrcieerde, met eene plaatsing in hot gesticht heeft begunstigd,
en zulks in zone hoedanigheid van beheerder des gestichts,
bevoegd om daarin de zich aanmeldende personen op to nemen ;
gevolgelijk, dat, door de bedoelde sehikking, de stelling van
den nieuw ingekomene in niets onderseheiden is van die der
overige verpleegden ;
0 . ten opzigte van de vraag, wear hot her op aankomt :
of, bjj gedeelteljjke verzorging, de genoemde wet ophoudt
van toepassing to zjjn ? dat, wel is wear, bU hot bestreden
vonnis aan de instelling, waarvan her sprake is, wordt toegekend de bestemming om, geheel of ten deele, in hot levees,
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onderhoud to voorzien van personen, die hiertoe nit eigen
middelen niet in staat zjjn ;"
0. echter, dat, wel en teregt, de Regtbank heeft geoordeeld,
dat door gedeelteljjke verzorging, voor zoover die ten opzigte
van de in het bedoelde gesticht opgenomenen zou kunnen gezegd worden plants to vinden, aan de instelling, waarvan her
sprake is, het karakter niet wordt ontnomen eener instelling
van weldadigheid, als bjj art. 1, alinea 1, der wet wordt bedoeld, en waarop de bepalingen der wet, en derhalve ook die
van art . 10, van toepassing zjjn ; en dat derhalve bjj het bestreden vonnis de verdediging des requirants, dat het in case
zoude gelden eene instelling, uitsluitend bestemd tot voorkoming
van armoede, omdat in dit gesticht slechts gedeeltelijke verzorging plants zou vinden, evenzeer teregt is verworpen, als
berustende die verdediging op eene onderscheiding, door de
wet niet geregtvaardigd ;
0, toch, dat armenverzorging in of buiten gestiehten, als
voortdurend doel der instellingen van weldadigheid, volgens
art . 1, alinea 1, der wet, het kenmerk eener instelling, aan
de wet onderworpen, niet noodzakeljjkerwijze in zich sluit
het denkbeeld eener verzorging, onbeperkt in alle de behoeften
van den verzorgde voorziende, en derhalve de omstandigheid,
als zoude in die behoeften slechts ten deele door de matching
van weldadigheid, waarvan her sprake is, worden voorzien,
niet uitsluit armenverzorging in den zin der wet ; geljjk dan
ook bij de beraadslagingen over de wet van den 28 Junij
1854 onder de uitdrukking arme verstaan is ,, de zoodanige,
die in zijn noodzakeljjk levensonderhoud niet uit eigen middelen kan voorzien ;" en dat hieruit volgt, dat de zoodanige,
die niet in staat is ten voile en geheel nit eigen middelen in
zjjne behoeften to voorzien, zoo als, naar de hiervoren vermelde feitelljke beslissing, met de in de onderwerpeljjke instelling verpleegde het geval is, -- als arme, en zijne opneming
in het gesticht, als armenverzorging naar de bedoeling der wet
is to beschouwen ;
33
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0 ., dat doze bedoelingen des wetgevers nog duideljjker nitkomen door de bepaling van art . 43 der wet r alwaar onder
godshuizen, voor de toepassing der wet, worden verstaan alle
inrigtingen, in welke armen, met een weldadig doe, worden
gehuisvest, met of zonder verdere verzorging ; nit welke bepaling is of to leiden, dat, wanneer de verpleegde alleen halevesting in hot gesticht geniet, en in alle zjjne overige levensbehoeften nit eigen middelen moot voorzien, de instelling, die
de enkele huisvesting met een weldadig doel verstrekt, echter
under hot bereik der wet valt ; waaruit volgt, dat, aangenomen
zelfs (hoezeer dit in strjjd zou zUn met de doorgaande strekking der gegeven feiteljjke beslissing), dat de in hot hier bedoelde gesticht opgenomenen daarin niets moor den huisvesting
genieten, de bepalingen der wet van den 28 Junij 1854 daarop
took van toepassing zouden ztjn ;
0 ., dat uit dit alles tevens voortvloeit, dat een onderzoek
near de voorwaarden, waarop de tegenwoordige verpleegden
in hot bedoelde gesticht zijn opgenomen, ten einde tot eene
besli sing to geraken der vraag : of, ten opzigte van dozen,
slechts gedeelteljjke verzorging zou plants vinden, ten eeriemale overbodig ken worden geaeht ;
0., dat derhalve ook hot derde cassatiemiddel berust op
eene onderseheiding buiten de wet, en dat middei mitsdien is
onaannemelUk :
Verwerpt euz .
Note, De administrateur van bet in t ovenstaand arrest bedoelde
oude-mannen- of gasthuis to Vught, word, bij vonnis der
Arrondissements-Regtbank to 's Hertogenbosch, van den 10
Julij 1862, refit doende op bet hooger beroep van een vonnis
van hot kantongeregt to 's Hertogenbosch van den 24 Januarij
1862, schuldig verklaard aan bet, in zijne voorschreven
hoedanigbeid, bini .cn den aangewezen termijn, niet •d oen
van do jaarlijksche opgave aan bet gemeentebestuur van Vught
van bet getal der verpleegden of ondersteunden, van bet
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bebop tier uitgaven veer heheer en veer onderstand van

allerlei nerd, en van tint tier i komsten , bedoeld bij art . t0
tier wet tot regeling vats hot Armbestnur , over den jare 1 sni,
en to dier zake ., met toepassfng wan de aYtikelen 10 en 11
tier wet van den 28 dunij 1854 (&aatsbtad d°: 100) veroordeeld tot eene geldboete van f 50 en in de kosten vary hot
regtsgeding .
14 November 1862, Staatsblad no . 189.
Besluit, waarbU wordt geschorst hot besluit van den rllaad
tier gemeente Schiedam, van den 29 October 186'2, houdent1e
dat hot Proveniershuis aldaar met al zijne baton en bezittinge'n
is eigendom tier gemeente, welk raadsbeslui door den brtrgemeester tiler gemeente, krachtens hot tweede lid van art. 70
tier gemeentewet, niet ten uitvoer is gebragt .
24 November 1862.
Arrest van hot Provinciaal geregtshof in Zuidholland, luidende
Gehoord partijen in hare ter teregtzitting genomen conclusion
en gehouden pleidoolen ;
Gehoord den procureur-generaal in z jne conclusie, strekkende : tint hot den Hove behage, met te-niet-doening van hot
hooger beroep, to bevestigen hot vonnis a quo, met last, dot
hot geheel en volkomen effect zal sorteren, en met Ferro jzing
van den appellant in de kosten van bet appel ;
Ten aanzien tier daadzaken en in eersten aanleg gevoerde
procedures, zich gedragende aan hetgeen daaromtrent in bet
vonnis a quo is vermeld, en wijders :
Overwegeude, dat de appellant van dat vonnis in' hooger beroep
is gekomen b1 dit provinciaal geregtshof, coneluderende, tint,
met vernietiging van hot vonnis a quo, de geintimeerde in de
qualiteit, waarin hij is gedagvaard, en mitsdien de
a me
Puttersheek zal worden veroordeeld om den Staat tier l eddr-

lauden, tegen behoorl jk bow )s

an kiting, t be

en{ de
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som van f 958.391, ter zake van vervoer, v estiging en ver •
plegingskosten van bedelaars, ten haren Taste vallende over de
jaren 1847 en volgende, tot den 1 September 1854, en zulks
met de wetteijjke interessen van dien, sedert den dag der
dagvaarding tot aan de voile voldoening ; met veroordeeling
tevens van den geintimeerde q q. in de kosten der beide instantien, daaronder begrepen die, welke bij het arrest van dit Hof
van 11 Junij 1860 waren voorbehouden ;
tegen welke conclusie des appellants de geintimeerde heeft
geconcludeerd tot bevestiging van het vonnis a quo, met last,
dat het geheel en volkomen gevolg zal hebben, en met veroordeeling van den appellant in de kosten van het hooger beroep ;
0. ten aanzien van het refit
dat door den geintimeerde niet is weersproken en het dus
als tusschen partijen vaststaande moet worden beschouwd :
1°. dat de personen, in de ten protease overgelegde stukken
vermeld, hun wettig understands-domicilie in de voormelde
jaren 1847 tot 1854 hadden, en dus armlastig waren to Puttershoek ;
2°. dat zij bij regterlijke vonnissen wegens bedelarij veroordeeld waren om naar eeu bedelaars-gesticht to worden
gebragt ;
3° . dat zij krachtens die vonnissen derwaarts zjn gevoerd
en daar gevestigd en verpleegd ;
4° . dat de appellant de kosten, door dat vervoer en die
vestiging en verpleging veroorzaakt, heeft betaald ;
0., duo, dat de eenige vraag, die hier het onderwerp va~u
het gelling uitmaakt, deze is : heeft de appellant, ter zake der
zoo even genoemde door hem betaalde kosten, immers voor
zoover zij de wet van 28 Junjj 1854 (Slaalsblad n° .100) vooraf
gaan, het refit van verhaal op den geintimeerde qq . ?
0., dat de appellant zich daartoe hoofdzakelijk beroept op
het Koninkljjk besluit van 12 October 1819 (Staatsblad n° . 50),
in verband met 1°. het Keizerlijk decreet van 5 Julij 1808 ;
2°° de wet van 28 November 1818 (Staatsblad nC . 40), 3°, de

519
wet van 10 Februarj 1844 (Staatsbtad n°. 7) bj w jze van
ratihabitie ; 4° . art. 274 Strafregt ;
0. to dien aanzien, dat al dadelijk bj het lezen van gezegd
besluit van 1819 in bet oog valt, dat char niet van kosten
van vervoer, noch van die van vestiging wordt gesproken,
maar uitsluitend van die van onderhoud of verpleging ; maar
dat buitendien dat besluit en dus ook z jne in art . 1 voorkomende en bier ingeroepen bepaling : * dat, van den 1 Januarjj 1820
af, de in de bedelaars-werkhuizen onderhouden wordende personen ten laste der gemeenten zullen zjjn, waar zij bun onderstands-domicilie hebben," op zich zelf geen verbindende kracht
bezit, omdat zoodanige verpligte uitgaaf noch krachtens de
Grondwet van 1815, noch krachtens bet regerings-reglement
voor bet platteland der provincie Holland van 9 October 1816
(evenmin als zulks bj bet regerings-reglement voor bet platteland in de provincie Holland van 23 Jul j 1825, of b j de in
1840 en 1848 gewijzigde Grondwet, of bjj de gemeentewet
van 1851 bet geval is), -- aan de gemeenten bloot door een
Koninkl jk besluit kan worden opgelegd, maar integendeel eene
handeling der wetgevende magi, 't zij algemeene, 't zij provincials, 't zij plaatseljjke, daartoe vereischt wordt ;
0., dat die verbindende kracht aan gezegd besluit ook niet
gesehonken wordt
10. door bet genoemde Fransche decreet van 1808, omdat,
ofschoon daarbjj in beginsel de oprigting van depots de mendicite
in elk departement in de toekomst bevolen wordt en de kosten
van oprigting ten lasts van bet rjjk, de departementen en de
steden, en de verpleging ten lasts van elk departement en de
gemeenten na bet nog nader inwinnen der noodige rapporten
gebragt worden, echter bet bj art . 6 voor de oprigting van
elk departementaal depot nog afzonderljk vereischte decreet
nimmer voor de Hollandsche departementen verschenen is, en
daardoor dus bet decreet van 5 Julj 1808, hetwelk in bet
besluit van 1819 ook niet aangehaald wordt, is gebleven zonder
uitvoering of werking ; welke uitvoering of werking in 1819
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zeker niet sbu kennen gegeven worden, zonder in acht to
nemen de toen bestaande Staatsregellng ;
2°, noch door de wet van 28 November 181,8 (Staalsbtad n°. 40),
omdat men bij bet daarbjj in art . 13 toegekende refit van verhaal kennel jk niet op bet osg heeft gehad hot geval, dat de
verplaatsing en bet verbljjf der armlastige personen elders dot
iii de gemeente van shun onder tands-domic' 'e plaats beef,,
krachtens regterlijke veroordeeling en due door dwaug, op
staatsgezag ;
3°. noch door de wet van 10 February 1844 (Staatsblad .n°. 7),
omdat daarbij wel aangewezen wordt hot fonda, waarin de
golden, die door de gemeenten voor de plaatsing en verzorgiug
barer behoeftigen in de kolonien van weldadigheid aan bet rjjk
betaald worden, moeten worden overgebragt, maar daarbtj niet
is uitgemaakt de juridieke verpligting dier gemeenten tot hot
doen dier betalingen, ;
4°. noch door art . 274 Strafregt, omdat, al geschiedt hot
overbrengen ter plaatsing en doen ve blijven der veroordeelde
personen in de kolonien van weldadigheid, krachtens en ter
uitvoering dier wet, na regterlijk vonnis, echter daaruit niet
volgt, dat de kosten van dat vervoer en van die plaatsing in
dat verbljjf zouden kunnen worden gebragt ten taste van de
gemeenten, to minder, char dit eene afwjjking zou zijn van
den regel, dat de kosten, in strafzaken gevallen en door straf
vonnissen opgelegd, immers zoolang daaromtrent door eenige
wet (hoedanige in de materie van art . 274 Strafregt niet
bestaat) niet anders bepaald is, komen ten taste van den Stunt
hehoudens bet refit van verhaal op de veroordeelde personen ;
0., dat om dezelfde redenen evenmin in doze jets kan afdoen
bet Koninklijk besluit van 7 November 1816, inhoudende de

ofprigting van bet werkhuis to Hoorn, hetwelk ook riot ter
ditvoering van bet decreet van 5 Jul j 1808 genomen, en ook
riot in bet Staatsblad is geplaatst, noch vooraf in den Raad van
State gebragt is ;
0 ., dat evenmin nit de odor 1847 door den gemntimeErde
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gedane betalingen eenige verpligting tot latere betalingen ken
worden afgeleid, omdat die vroegere alleen vrjjwiliig en in
elgen vermeend belang door de gemeente Putte nhoek moet+en
g^eaeht worden to zjjn verstrekt, en door de hoogere magt
zlJn goedgekeurd, wonder dat daaruit en buiten eenige daad
den wetgevers een regt voor de toekomst voor den Staat geeboren is ;
Ret hof, zich overigens refererende wan de motieven van
bet vonnis a quo ;
(ezien art 56 Rurgerl jke Regtsvordering ;
Regt doende op bet hooger beroep,
Doet het to niet, en bevestigt het vonnis, tusschen partjjen
gewezen en waarvan wan dit hof is geappelleerd, en beveelt,
dat bet geheel en volkomen gevoig zal hebben ; en veroordeelt
den appellant in de kosten van bet hooger beroep . {Zie Vonnis
14) December 1866.)
28 November 1862 .
Arrest van den Hoogen Raad, luidende
Gehoord den advocaat-generaal Gregory, namens den procureurgeneraal, in zjjne conclusie, strekkende tot vernietiging van
bet vonnis der Arrondissements-regtbank to Tiel, den 21 Februarjj 1852 tusschen partyen gewezen, voor zooverre'sregters
beslissing betreft met opzigt tot des eischers tweede beweren,,
dnt de verweerder ook krachtens de note van indemniteit tot
restitutie was gehouden ; en voorts tot verwijzing, voor zooverre, der zaak naar voornoemde regtbank, ten einde, met
inachtneming der uitspraak van den Hoogen Raad, de hoofdzaak verder to behandelen en to beslissen, met veroordeeling
van den verweerder in de kosten van cassatie, reserve der
kosten van eersten aanleg en teruggave der boete van
iassatie ;
Qverwegende, dat als eerste middel van cassatie is aangevoerd :
schonding en verkeerde toepassing der watt . 102 en 19O
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Burgerlijk Wetboek, der artt. 11, 12 en 13 der wet van den
28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) en de artt . 1911 en 1912
Burgerlijk Wetboek, doordien de regter de uittreding nit het
Hervormde kerkgenootschap en tie toetreding tot eene Christeljke afgescheiden gemeente der bedoelde personen als wettig
bewezen heeft aangenomen, alleen op grond van een Konin "k'
besluit van den 26 Januar j 1850, waarb}j echter alleen is 'beslist, dat Buren is het domicile van understand ; en van eenen
brief van den predikant der Hervormde gemeente to Linsehoten y
waarbij wordt kennis gegeven, dat de bedeelden schrifteljk
hebben verklaard zich of to scheiden van bet bestaande Hervormde, zonder dat daarb j b1 jk .t van hare toetreding tot eenig
ander kerkgenootschap ;
0., dat tot de ongehoudenheid van den verweerder tot teruggave van verleenden understand alleen wordt gevorderd het
bewijs der uittreding uit het Hervormde, geenszins tier toetreding tot eenig ander kerkgenootschap ; dat het eenige in
deze gevorderd bewijs is aangenomen op grond van onderseheiden omstandigheden, alien beschouwd als zoodanige vermoedens
ass zijn toegelaten bj art. 1959 Burgers jk Wetboek ; en dat
derhalve dit middel is ongegrond ;
0., dat als tweede middel van cassatie is voorgesteld : schending en verkeerde toepassing tier artt . 14, 11, 12 en 13 tier
wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) en van
art. 78 der wet van den 28 JunU 1854 (Staatsblad n°. 100),
door de vordering, voor zoover zjj berust op de acte van
indemniteit, of to wjzen enkel en alleen op grond, dat de
beslissing tier zwarigheden, nit derge " ke acten gerezen, wanneer de betrokken gemeenten of instellingen tot verschillende
provincien behooren, volgens art . 14, tweede zinsnede, in
verband met art . 11 tier eerstgenoemde wet, aan den Koning
is opgedragen, en daardoor uit het oog to verliezen, dat, ten

gevolge tier bjj art. 78 tier wet van den 28 Junij 1854 (Stealsbled n°. 100) bepaaide afschafng tier wet van den 28 November
1818 (Staatsblad n°. 40), de beslissing der gesehillen over acten
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van indemniteit tot de bevoegdheid van den gewonen regter
behoort, en alzoo de regtbank zelve was bevoegd en verpligt
to onderzoeken en to beslissen , of nit de hier bedoelde acte
al dan niet volgde de verpligting van den verweerder tot
teruggave van den verstrekten onderstand ;
0., dat de ingestelde vordering, voor zoover zjj berust op
eene acte van indemniteit, is afgewezen, op grond, dat de
ingeroepen beschikking van Gedeputeerde Staten der provincie
Gelderland van den 28 September 1854 zoude zijn van geene
verbindende kracht, als zjjnde, naar art. 14, tweede zinsnede,
in verband met art. 11 der wet van den 28 November 1818
(Staatsblad nO. 40), niet dat collegie, maar de Koning bevoegd
tot de daartoe betrekkelijke beslissing ; dat deze besehouwing
veronderstelt, dat de exceptionele regtsmagt ten aanzien der
acten van indemniteit, ingesteld bij art . 14', tweede zinsnede,
in verband met art. 11 der evengenoemde wet van 1818, onder
vigeur der wet van 1854 zoude zijn bljjven bestaan ; dat echter
eerstgenoemde wet uitdrukkeljjk is afgeschaft bij art . 78 der
laatste, en ten aanzien der acten van indemniteit bij art . 39
der laatste wet alleen zjjn gehandhaafd de voor de vorige wet
reeds bestaande acten, geenszins de bjj de tweede zinsnede
van art . 14 flier wet daaromtrent vastgestelde exceptionele
regtsmagt ; flat bjj gevolg de burgerljjke regter is de eenige in
deze bevoegde magi, en mitsdien de regtbank, in plaats van
flit gedeelte der vordering of to wijzen bjj gebreke van eene,
van de bevoegde administrative magi uitgegane beslissing, het
daartoe betrekkeltjke geschil zelf had behooren to onderzoeken
en to beslissen ; flat derhalve flit tweede middel is gegrond, en
flat daarmede vervalt het onderzoek naar het derde ;
Vernietigt het vonnis der Arrondissements-regtbank to Tiel,
den 21 Februarjj 1862 tussehen partijen gewezen, alleen echter
voor zooverre betreft 's regters beslissing met opzigt van flea
eischers tweede beweren, flat de verweerder ook krachtene
de acte van indemniteit tot restitutie is gehouden ;
Verwijst in zooverre de zaak naar genoemde regtbank, ten
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elude, met inachtneming der uitspraak van den Hoogen Raad,
do ooftlzaak verder to behandelen en to beslissen
Veroordeelt den verweerder in de kdsten van cassatie ;
Heserveert de kosten van eersten aanleg ;
Beveelt de teruggave der boete van cassatie .
21 December

1862, Slaatshlad no. 233 .

Hesluit, waarbij de statuten der vereeniging tot bevordering
an Christeljjk onderwijs to Heteren worden goedgekeurd en
doze vereeniging mitsdien als regtspersoon words erkend.
Het doe! dezer vereeniging is hot bevorderen van Christelijk onderwijs door oprigting eener school voor lager en
voortgezet lager onderwijs en daaraan zoo mogelijk to verbinden cone school voor vrouwelijke handwerken en eene
bewaarschool, alien op Christelijke grondslagen .
De kosten daarvoor zulien gevonden worden, behalve uit
de schoolgelden, nit vrijwillige bijdragen van de leden der
vereeniging en van anderen, die belang stellen in haar doe
.
Door eene jaarlijksche bijdrage van minstens f '10 words
men lid van de vereeniging .
Het bestuur bestaat uit drie leden .
De vereeniging words opgerigt voor 29 jaren, to rekenen
van 1 Januarij 1 863 .

,~Tota .

23 December 1862 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Nijmegen, luidende
Geboord den olUcier van justitie ., in zjjne conclusie, strekkende tot toewijzing der vordering ;
Overwegende, das do elecher, tot hot instelten dezer vordering
door bet hooger kerkelUk gezag gemagtigd, bjj exploit van
den 10 Mei j i . de gedaagden voor doze regtbank hoofs gedag*
rd, steilende
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Oat in 1855 door Monseigneur J . Zwjjsen, Aartsbissehop v n
Utrecht, is vastgesteld een algemeen reglement vaor de be •
stiren dear p~aroehiale en aaodere Katho "ke instellingen van
liefdadiglieid in hot Aartsbisdom van Utrecht, en dat then teu
ge olge door dienzelfden artsbisschap in de staid bTijmegen is
opgerigt eon parochiaal armbestuur, ten behoove der vier paro_o_iden van Tjjmeg!a ;
dat, volgens art. 48 van hot voormeld reglement, bjj zjjne
ip*werl ing-trading, de tot zoolang bestaande, met de, arinverzerging bela$te armbesturen, opgeheven en ontbouden zjjn,
behoudens hunne erpligting tot overgifte eu verantwoording
vau hun beheer eu hetgeen daartoe behoort aan de nieuw
ipgestelde parochial¢ ar besturen ;
dat hieraan uiet heeft willen voldoen hot Roomseh Ratholjjk
au bestuur, gevestigd op de Houtmarkt to Nijmegen ;
dat dat bestuur zich zelfs niet ontzien heeft, b j exploit,
p Z .D.H.W . Joannes Zwjjsen beteekend, tegen die, naK~r
ztjn oordeel, eenzjjdige intrekking to protesteren ;
dat nogt~ns de invoering van dat reglement door de kerkelijke
gemeente, zjjnde de vier paroehien van Njjmegen, is good,
gekeurd en hot paroehiaal armbestuur in functie is getreden en
gebleven en zelfs door de Hooge Regering, bjj voorkomende
gelegenheid, wordt erkend als hot eenige kerkeljjke armbestuur
dex Roomsch Katho "ke gemeente to Nijmegen ;
dat, zoowel volgens kerkelijk refit als volgens hot Neder1adsel~e Staatsregt, elk kerkel k armbestuur is geplaatst under
vgogdij der kerk, en hot door den Staat erkend kerkeljjk be •
atpur shoo de eenige bevoegde magi is om aan de kerkelUkg
besturen regels to stellen ;
daft niette nin hot Roomsch Katholljk armbestuur, gevestigd
op de Houtmarkt to Njjmegen, volgens bet aangehaald exploit,
e contraotuele ve$houdlng tussehen hetzeive en den Bissehop
voorwendt, en ondanks menigvuldige aanmaningen is btgveu
bestoan en zee loden de taken vgn hot armbestuur zjja blijven
waarnemen en de goederen der airmen z jn bli ven beheereu,
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weigerende aan hot parochiaal armbestuur rekening en verantwoording en of en overgifte to doen ;
dat hot eischend armbestuur, ingevolge de op hetzelve vetstrekte last en magtiging, verpligt en geregtigd is tegen de
gedaagden to ageren tot rekening en verantwoording van hun
beheer, en of en overgifte van hetgeen daartoe behoort ; -heeft gevorderd, dat de gedaagden zullen worden vetoordeeld
10. om, binnen eene maand na de beteekening van dit vonnis,
hetzjj in der minne, hetzjj ten overstaan van eenen regtercommissaris, bjj dat vonnis to benoemen ; aan hot eischend

parochiaal armbestuur to doen rekening en verantwoording van
hun voorschreven beheer ; voorts om hot saldo der rekening,
des hoods na gehouden debat, door den regter vast to stellen,
zoo als hot is of behoort to zjjn, aan hot eischend bestuur
tegen behoorljjke kwjjting uit to betalen, alles behoudens zoodanige nadere conclusion, als naar aanleiding der rekening of
van hot debat noodig zal voorkomen ;
2 P . o m aan hot eischend bestuur, binnen gelijken termgn, of
en over to geven alle goederen, gebouwen, kapitalen en bezittingen, behoorende tot hun beheer, met al de originele titels,
beseheiden, documenten, boeken, rekeningen en stukken, daartoe
betrekkeljjk ;
3°, dat zal worden bepaald, dat de gedaagden, in gebreke
bl}jvende, hetzjj op den tot hot doen van rekening bepaalden
dag to verschjjnen of rekening to doen, hetzjj hot saldo van
de rekening of alle verdere afgiften, uitkeeringen en overgaven,
waartoe zjj zullen worden veroordeeld, nit to betalen of to
doen, tot nakoming van elke van doze hunne verpligtingen
zullen kunnen worden gedwongen door lijfsdwang, uit to
oefenen tegen de individuele leden van hot feiteijjk bestuur,
behoudens, zoo noodig, alle latere personele en zakeljjke
vorderingen ;
4° . hot in doze to wjjzen vonnis to verklaren uitvoerbaar bij
voorraad, niettegenstaande verzet of hooger beroep ;
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5o, de gedaagden persoonlijk en in prive to veroordeelen in
de kosten van hot regtsgeding, ingeval van tegenspraak ;
0 ., dat de gedaagden bij hunne memorie van antwoord zich
hebben bepaald tot de bewering, dat zij vruchteloos hebben
gezocht naar de bron, waaruit voor hen de verpligting zoude
voortvloeijen om to voldoen aan den eisch tot rekening en
verantwoording van beheer en overgifte van goederen, door
den eischer tegen hen ingesteld ; terwijl zij hebben geconcludeerd, dat den eischer zijne vordering zoude worden ontzegd,
immers dat hjj daarin niet-ontvankelijk zal worden verklaard,
met verwjjzing in de kosten ;
0., dat eischer en verweerders bij hunne memorie van repliek
en dupliek bjj hunne conclusion hebben volhard, terwijl bij de
pleidoojjen door den eischer acte is gevraagd, dat hij aanneemt
door getuigen to bewijzen, dat hot gedaagde bestuur is ingesteld
op hot verzoek van hot gemeentebestuur als algemeen armbestuur ;
In regten
0., dat de ingestelde eisch strekt om de gedaagden to verpligten tot hot doen van rekening en verantwoording met bevel van of en overgifte van de goederen en waarden, tot hot
gevoerde beheer betrekkelijk ;
0., dat dus in de eerste plaats behoort to worden onderzocht
en uitgemaakt, of de eischer bevoegd is en refit heeft om die
rekening en verantwoording, of en overgifte to vorderen, en,
ten tweede, of de gedaagden gehouden zijn om hem rekening
en verantwoording to doen en de goederen of en over to geven, welke zich onder hen, to zamen of as leden van hot
Roomsch Katholijk armbestuur to Nijmegen, berusten ; terwjjl,
eerst bij eene bevestigende beantwoording deter beide vragen,
ook op de andere punten van eisch zal behooren to worden
refit gedaan ;
0, ten aanzien van de eerste vraag, dat hot in con/'esso is en
ook door de ten processe overgelegde stukken volledig wordt
bewezen, dat, na hot uitvaardigen der wet van 28 Junij 1854,
tot regeling van hot Armbestuur, door Z . D. H . W, den heer

J.
sen, Aartsb1sschop van Utrecht, in zijde betrekking ale
Apoetoliseh Administrator van het Bisdom 's Hertogenboseh, ult
kraeht van de hem, volgens het Roomsch Katholtjk kerkelijk
refit aankomende en b1 art . 1 der wet van 10 September 183
(Stautsbkad ;n0. 102) en oak door het hooger gezag erkende
magt en bevoegdheid, (zie JoiNNIS CARDINALIS Sot LI0 Institutiones fur, pub, et priv, ecck . L . II, CXI, § 55, en YAN ESPnrfi,
fus eeck, univ, p . II, tit . 311, I), een algemeen reglement vo+or
de besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen
van weldadigheid in het Bisdom 's Hertogeriboseh heei"t- uitgevaardigd en in dat Bisdom ; (waaronder Nijmegen ressorteert)
heeft doen ; afkondigen, welk reglement bjj missive van den
5 Februarjj 1-855 aan het gedaagde bestuur is medegedeeld ;
0., dat b~j art. 48 van dat reglement ams overgangsmaatregel
bepaald is, dat, met den dag van het in werking treden van
dat reglement, ophielden van kracht to z*n de vroeger ingevoerde reglementen en wjze van beheer betreffende de in dat
hoofdstuk bedoelde armverzorging, en dat to gelijkertijd de tot
zoolang bestaande, met die armverzorging belaste armbestnren
opgeheven en ontbonden worden, behoudens hunne verpligtingen tot overgifte en verantwoording van hun beheer en de
daartoe behoorende gebouwen, goederen, gelden, arehieven,
bewijzen van eigendom of regten aan de nieuw ingestelde
parochiale armbesturen, welke op denzelfden dag in functie
treden, en voorts met bevel aan dezen, dat derzelver eerste
zorg moet worden toegewijd aan de overname van alles wat
tot hunnen werkkring behoort ;
0., dat de genoemde Kerkvoogd daarop, ter uitvoering van
dat algemeen reglement, bij een nader besluit van 14 April
1857, een parochiaal armbestuur ten behoove der arme Kathylijken der vier parochian binnen de stall Nijmegen heeft ingesteld, met gelijktijdige benoeming der leden en met bepaling
in art. 5, dat hot pa~ochiaal armbestuur zich moot gedragen
overeenkometig de bepalingen van hot bovengenoemde reglement ;
0. dnt dat- bestut r, uit kracht van zijne aanstehing en de
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aan hetzelve opgedragen verpligtidg , gehouden zUnde om van
de besturen , welke tot dusverre met de- armverzorging v
harms Roomsch Kathoiljke geloofsgenooten belaet waren, reke~
ning en verantwoording en afgifte to vragen , hierdoor deszelfs regt en bevoegdheid tot het instellen der onderwerpeljjke
regtsvordering in 't algerneen voldoende wordt geregtvaardigd
en bewezen ;
0. ten aanzien van de verpligting der gedaagden tot het
voldoen aan het van hen ~geeischte, dot alles hier van de
vraag afhangt, of zil kunnen en moeten gehouden worden tot
the armbesturen to behooren, waarvan in art . 48 van het reglement wordt gesproken, don wel of hunne instelling meet
worden gerangschikt onder die b jzondere Katholjjke instellingen van liefdadigheid, waarvan in art . 50 van dot reglement

wordt gewag gemaakt ;
0 . to dien aanzien, dot het in casu als erkend en bewezen
meet worden aangenomen, dot, na dot door den road der stall.
Njjmegen op den 12 October 1826, een reglement op het beheer
en- bestuur der armenfondsen binnen de stall en het schependom
van Nijmegen was vastgesteld, waarbj in art . 3 was voorgeschreven , dot elk godsdienstig genootschap, dadelijk na de
investing van dot reglement en vervolgens bij elke verandering
van het personeel, aan burgemeester en wethouders zouden
opgeven de namen der leden van deszelfs diaconiebestuur, en
verder bepaald, dot ,, voor zooverre zoodanig bestuur bij deze
of gene godsdienstige gezindheid niet bestaan mogt, hetzelve
binnen veertien dagen, to rekenen van het genoefude tijdstip,

,, zoude moeten zijn ingesteld, of bj nalatigheid door den road
deter stall ingesteld son kunnen worden," -y- de pastoors
der vier paroehien van wege de stedeltike regering zijn uitgenoodigd en aangesehreven tot het instellen van eon Roomsch
Katholijk armbestuur ; dot aan die uitnoodiging is voldaan on
door tusschenkomst van de heeren pastoors der vier paroehidn
een armb€ stout veer de Roomsch Katholjjken is ingesteld, aan
hetwelk, ter bestrjjding van deszelfs uitgaven,, hot deed van
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collecten in de kerk en bet heffen van giften en gelden bij
begrafenissen is toegestaan ;
0., dat, nadat reeds vroeger in 1836 een reglement voor
Roomseh Katholijke armverzorgers was aangenomen, op den
3 Maart 1847, een algemeen reglement voor bet Roomseh Katholijk armbestuur aangenomen en vastgesteld is, in weiks
slot woordelijk bepaald werd : ,, dit reglement zal onderworpen
worden aan de goedkeuring van onzen Doorluchtigen H, W .
Kerkvoogd Monseigneur J . Zwjsen, en dan eerst in werking
komen, wanneer hetzelve van liens approbatie en alzoo van
de kerkeljjke goedkeuring zal zjjn voorzien," enz . ;
0 ., dat die Kerkvoogd, in zijne hoedanigheid van Coadjutor
van den Vicaris Apostoliek van bet diocees van's Hertogenbosch,
bjjzonder belast met de administratie der districten Grave,
Ravenstein en Megen, dat reglement heeft bekrachtigd en bevestigd, en bevolen, dat de bepalingen, welke hetzelve bevat,
door alien, welke zulks ganging, zouden worden nageleefd,
terwijl de wijzigingen, welke in hetzelve later gemaakt z jn,
door lien Kerkvoogd den 10 September 1852 zijn goedgekeurd ;
0 ., dat uit bet aangevoerde reeds kan en moet afgeleid
worden, dat het gedaagde bestuur van zijnen oorsprong of een
kerkelUk armbestuur geweest is, terw$jl lit ook ten voile door
de bepalingen, opgenomen in de artt . 2, 4, 9 en 30 van bet
reglement van 1847, wordt bevestigd ;
0., dat daarna bij PausselUke breve van 4 Maart 1853 bet
Bisdom van 's Hertogenbosch is opgerigt, en de beer J . Zwijsen,
Aartsbisschop van Utrecht, tot Apostolisch Administrator van
dat Bisdom is benoemd en aangewezen, en alzoo met bet Bissehoppelijk gezag is bekleed ;
0 ., dat dienvolgens moet worden aangenomen, dat, na de
uitvaardiging en invoering van bet, door de des alleen bevoegde
kerkelijke overheid vastgesteld algemeen reglement voor de
besturen der parochiale en andere Kathoijjke instellingen van
liefdadigheid in bet Bisdom 's Hertogenbosch, bet speciale
reglement van 1847, als zijnde van vroegere dagteekening en
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vdbr de instelling van het Bisdom van 's Hertogenbosch alleen
voor Nijmegen vastgesteld, is afgeschaft en vervallen, en dat
als gevolg daarvan het alleen nit kracht van dat reglement
bestaande bestuur is opgeheven, onverkort zijne gehoudenheid
tot het doen van rekening en verantwoording, en tot afgifte
van al datgene wat door hetzelve, uit hoofde van zyne vroegbre
flu vervallen betrekking gedaan en verrigt is en mogt worden
bezeten of under hetzelve berust ;
0 ., dat die verpligting tot het doen van rekening en verantwoording, zoowel nit het algemeene regt (artt . 1695 en
1839 Burgerljk Wetboek) als ten deze uit de bepalingen van
de aangehaalde reglementen, art . 30 van het reglement van
1847 en art . 48 van het algemeen reglement van 18 January
1855 voortvloeit ;
0 :, dat nit al het overwogene volgt, dat de eischer de gedaagden, wier vroegere betrekking en bevoegdheid om als
Roomsch Katholijk armbestuur to Njjmegen op to treden , bjj de
invoering van het, door de hooge kerkelljke overheid vastgesteld
reglement heeft opgehouden en vervallen is, to regt en met
grond tot het doen van rekening en verantwoording heeft opgevorderd, en dat de gedaagden als rekenpligtigen verpligt en
gehollden zijn en reeds gehouden warm aan die opvordering
to voldoen ;
0 ., dat de wet in de artt . 771 en 772 Burgerlijke Regtsvordering den belanghebbenden de bevoegdheid toekent om de
rekenpligtigen, die nalatig zijn in het doen van rekening, bij
gewone dagvaarding op to roepen, ten einde tot het doen van
rekening to worden veroordeeld ;
0., dat uit het hierboven aangenomene, in verband met die
wetsbepaling volgt, dat de twee eerste punters van eisch in
de wet gegrond zijn en dus behooren to worden toegewezen ;
6 ., ten aanzien van den gevraagden 1jfsdwaug, dat de wet
in art . 772, in verband met art . 585, n°. 5 en 9, Burgerljke
Regtsvordering veroorlooft denzelven in het onderhavige geval
uit to spreken ;

34
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0. in opzigt der gevraagde voorloopige uitvoering, dat oolc
doze vordering niet in strjjd is met de wet, maar door de bepaling van art . 53, no . 6, Burgerljke Regtsvordering wordt
geregtvaardigd ;
0. ten aanzien van de vordering, dat de gedaagden persoonlijk en in prive in de kosten zullen worden veroordeeld, dat
hot niet blijkt, dat de gedaagden zoodanig verzuim of laden
gepleegd hebben, als waarvan in art . 58 Burgerljjke Regtsvordering sprake is, en dat dus lit punt van eisch, voor
zooveel de veroordeeling persoonljk en in pried aangaat, moot
worden ontzegd ;
En op doze gronden refit doende enz .,
Gelet op de artt. 48, 53, n° . 6, 585, no. 5, 9,771,772 en 56

Burgerl jke Regtsvordering ;
Verleent aan den eischer de door hem gevraagde acte, dock
dezelve voorbijgaande,
Veroordeelt de gedaagden :
a, om, binnen eene maand na de beteekening van lit vonnis,
hetzij in der minne, hetzij ten overstaan van eenen regtercommissaris, waartoe voor dat geval benoemd en gecommitteerd
wordt de heer regter Mr. C . W. J. E . Baron van Balveren,
aan hot eischend parochiaal armbestuur to doen rekening en
verantwoording van hot door hen als Roomseh Kathol jk armbestuur gevoerd beheer, voorts om hot saldo der rekening, des
hoods na gehouden debat door den regter vastgesteld, zoo als
hot is of behoort to z jn , aan hot eischend betuur tegen behoorljjke kwijting nit to betalen ;

b. om aan hot eischend bestuur binnen geljken tern4jn of en
over to geven alle goederen, gebouwen, kapitalen en bezittingen, behoorende tot huh beheer, met al de originele titels,
beseheiden, documenten, boeken en rekeningen, daartoe betrekkeljjk ;
Bepaalt, dat, wanneer de gedaagden in gebreke mogten
bljjven om, hetzj op den tot hot doen van rekening bepaalden
lag to verschijnen of rekening to doen, hetzjj hot saldo van
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de rekening of alle andere afgiften, uitkeeringen en overgaven,
waartoe zij bjj dit vonnis zjjn veroordeeld, nit to betalen of
to doers, zjj tot nakoming van elk van deze hunne verpligtingen

zullen kunnen worden gedwongen door ljjfsdwang, uit to oefenen
tegen de individuele leden van het feitelijk bestuur, onverkort
alle personele en zakeljjke regtsvorderingen, welke later
mogten blijken aan den eischer aan to komen ;
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bjj voorraad, niettegenstaande verzet of hooger beroep ;
VerwUst de gedaagden in de kosten .
Nota . Het zich noemend Roomsch Katholijk Armbestnar to Nij-

megen is, blijkens bet Koninklijk besluit van den 24 October
1857, no. 96, en de Ministeriele heschikking van den 17
April 1858, n°. 184, onbevoegd beschontvd om de Koninklijke
magtiging to verkrijgen tot aanvaarding van makingen en
schenkingen aan de Hoomsch 1iatholijke armen aldaar besproken .
Bij Arrest van hct Provinciaal Geregtshof van Gelderland
van den 21 October 1863, is het bovenstaande `onnis bevestigd
24 December 1862, n°. 181 .

Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende
1k deel niet in het bezwaar van het gemeentebestuur van
mij medegedeeld met uwe missive van den
Het was noodzakeljjk, zoowel den tad als de wijze to bepalen, waarop de aanvragen om ontheffing van de werkelijke
dienst van geesteljjken en studenten in de godgeleerdheid, in
den regel behooren to gesehieden, niet slechts regelmatigheidshalve, maar vooral opdat de ontheffing kunne verleend worden,
voor den in art. 112 der wet bestemden tjjd van afievering
der ligting en de onthevenen, volgens art . 74 van Zjjner
Majesteits besluit van den 8 Mei 1862 (Slaatsblad no. 46), van
de opkomst verschoond bleven.
Het schUnt niet aannemeljjk, dat aanvraag om ontheffing
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worde nagelaten, door de bloote veronderstelling dat het getrokken nommer niet, tot voltalligmaking van het aandeel der
gemeente in de ligting, zal worden opgeroepen.
Mogt een loteling, geestelijke of student in de godgeleerdheid, die aanvankelijk door zijn getrokken nommer buiten oproeping bleef, ten gevolge van eene nitspraak in hooger instantie, of krachtens art . 115 of 117 der wet, alsnog gedurende
den verderen loop van het jaar in de termen van oproeping
vallen, dan kan hem de ontheffing, zoo zjj niet reeds is verleend, alsnog op zijne aanvraag verleend worden . Het tijdelijk
staken van studinn is voor to komen, door uitstel, in zoodanig
bjjzonder geval, van de aflevering ter inlijving, in afwachting
der ontheffing.
Dit strookt volkomen met het doel van art . 74 van Zjjner
Majesteits besluit van den 8 Mei 1862 (Staalsblad no. 46) .

Nota . Zie de Circulaire van den 26 JuIU 1862, no . 3/1806 en
daarbij geplaatste nota hiervoren op bladz . 476--488.
28 December 1862, Staatsblad n° . 243 .
Wet, luidende
Allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, saint! doen
to weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens
artikelen 119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting
jaarljjks moet worden vastgesteld ;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :
Art . 1.
Hot IIIde hoofdstuk B der begrooting van de staatsuitgaven

over het dienstjaar 1863, betrefl'ende de Administratie voor tle
Zaken der Roonisch Katholijke Ecredienst, wordt vastgesteld als volgt :
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Iste AFDEELING .
Kosten van de 4dminislrcitie .
Art-ikel 1 . Jaarwedden van den
administrateur en de verdere amb.f
tenaren en bedienden . .
,
Artikel 2 . Bureau- en locaalbehoeften, benevens drukwerk ,
n
Artikel 3. Keis- en verbljjfkosten

13,650 .00
2,800.00

Memorie.

-

f

16,450.00

Ilde AFDEELING .
Roomsch Katholijk kerkgenootschap.

Kerkelijk bestuur .
5 . Seminaries .
.
6. Onveranderljjke com-

Artikel 4.
Artikel
Artikel

petentien

Plaatseltjk dienstdoende kerkleeraars
Artikel 8 . Subsidies ten behoeve
van kerkeljjke gebouwen en pasArtikel 7 .

torijea

1

20,700.00
• 13,400.00
• 21,745.51'

n 492,467.79

„

23,600,00

„ 571,913.30'

IIIde AFDEELINa.
Kerkgenootschap der Oud-Bisschorpelijke Klereag .
Artikel 9.

Kerkeljjk bestuur .

Artikel 10. Plaatselijk

dienstdoen-

de kerkleeraars
Artikel 11 . Subsidies ten behoeve
van kerkeljjke gebouwen en pas..
tortjen

1

4,300 .00

•

7,300.00

Memorie.
,,

Transporteren

.

.

11,t;0Q.Q0

I 599,963 .30k
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Fer transport

.

. . I 599,963 .305

IVde APDU~LI Q .
Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke onderstand.

Artikel 12. Pensioenen . . . . /
Artikel 13 . Wachtgelden . . . „
Art ikel 14. Tjjdelijke onderstand ,,

53,762.00
2,733 .50
1,930 .00

„

58,425.50

,,

3,000.00

Vde APDEPLIX( .
Artikel 15. Onvoorziene uitgaven

1 661,388.80
en alzoo tot een bedrag van

5

zes honderd een en zestig duizend

drie honderd acht en tachtig gulden tachtig en een halven cent .
Art. 2.

Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 2,
3, 8, 11, 12 en 13, ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift
van het 2de lid van art. 24 der wet van 5 October 1841 (Slantsbind n°. 40), aangevuld worden door overscirjjving nit den
post voor onvoorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende .
Art . 3.

De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, de
voorschreven administratie betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden o 1 den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen .
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bjzondere posters, als ztj gelijksoortige
anderwerpen betreffen.
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Lasten en bevelen, das deze in hat Staatsblad -zal worden
geplaatst, en das alle Ministeriele Departementen, Autoriteiten,
{Collegian en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden .

Nota . De

MEMOBIE VAN TOELICHTINGF, nevens hat ontwerp
der bovenstaande wet gevoegd, luidt als volgt :

Seders das de kerkgenootschappen de volkomen vrijheid
hebben verkregen om alles was hunne godsdienst en de nitoefening daarvan in eigen boezem betreft to regelen, zijn de
bemoeijenissen van hat Staatsgezag met de aangelegenheden
van hat Roomsch Katholijk kerkgennotschap en van das der
Oud.Bisschoppelijke Klerezy vereenvoudigd .
Niettemin blijven er nog tusschen das gezag en die kerkgenootschappen verschillende aanrakingen over, die noodwendig behouden moeten biUven, omdat zij voortvloeijen nit de
xoepassing der in hat Vlde hoofdstuk van de grondwet vastgestelde beginselen, rakende de bescherming, de ondersteuning
en hat wakend toezigt ; of wel hat gevolg zijn der bepalingen
van onderscheidene wetten en openbare verordeningen, waarbij
de bevoegdheid van de wettig bestaande zedelijke ligchamen
tot hat aangaan van burgerlijke handelingen is gewijzigd,
beperkt of aan zekere formaliteiten onderworpen .
Daze aanrakingen, hoezeer veelvuldig in getal en meestal
niet van gewigt ontbloot, vorderen echter, near hat inzien
der Regering, de langere instandhouding niet van een allden
daarvoor bestemd Departement van algemeen bestuur, wanneer
slechts bij de behandeling van deze taken alles vermeden
worth, wet de wenschelijke waarborgen mogt kunnen verzwakken, welke door hat Staatsgezag, bij de toepassing der
grondwettige beginselen in betrekking tot de kerkgenootschappen, kunnen worden verschaft .
Het is uit aanmerking daarvan das de Koning, krachtens

art. 73 der Grondwet, bij hat bekende besluit van den 21
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1S62 (Staatsblad no. 43), to rekenen van 1 Julij I1 .,
hot Departement voor de Zaken der Roomsch hatholijke
Eeredienst opgeheven en hot beheer over die taken, onder
April

de +laarbij hem-~ekte bepalingen, aan den ondergeteekende

opgedragen heel's .
Door de in dot besluit vastgestelde bepalingen is de nfzo derlijke behandeling der taken van voormelde Eeredienst,
welke in menig opzigt eigenaardige kennis vereischt en zich
bezwaarlijk met de overige takken van, hot Staatsbestuur

vermengen last, zoodanig geregeld, dot daaraan die onver-

deelde zorg en belangstelling kunnen worden toegewijd, welke
de even teedere als gewigtige belangen, waarbij hot wederzUdsch welzijn van Kerk en
zullen vereischen.

tact zoo _naauw betrokken is,

De ophef6ng van gemeld Departement deed wel hot VIIde

hoofdstuk der Staatsbegrooting voor hot vervolg als zoodanig
vervallen, moor mogt evenwel geene aanleiding geven om
de Staatsuitgaven ten behoove van de Eeredienst, die altijd
eon eigenaardig karakter behouden, met die van andere tak-

ken van bet Staatsbestuur to vereenigen . Dit zou noodeloos

bekommering bU de Kerk verwekken, en met hot beginsel,
waarvan de Regering in dozen was uitgegaan, niet strooken,

nosh ook bevorderlijk zijn aan eene regelmatige bebandeling
der betrokken begrootingswetten in de beide Kamers der
Staten-Generaal .

Uit dien hoofde en overeenkomstig den tin van hot 2de

lid van art . 121 der Grondwet, zijn de voor de dienst van

1863 geraamde Staatsuitgaven ten behoove der Administratie

voor de Zaken der Roomsch Kathoh)ke Eeredienst afzonderlijk

uitgetrokken op hoofdstuk III $ der Staatsbegrooting voor
dot dienstjaar . Doze uitgaven vindt men op de gebruikelijke

wijze omschreven en in de bestanddeelen toegelicht op den
uitgewerkten stoat, die novena bet ontwerp van wet is overgelegd en van drie bijlagen vergezeld goat .
Het eindcijfer van dot IIIde hoofdstuk $ bedraagt 15,246 .00
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minder dan dat, hetwelk voor hot VIIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1S62 bij de wet is vastgesteld .
nit verschil lost zich op als volgt :
a. VERMINDERINGEN voortvloeijende
10 . nit hot vrijvallen van hot tractement van den Minister
van hot opgeheven Departement . . . . I 8,000.00
2~ . uit hot bezuinigen der tract ementen van
ambteuaren, die bij de ontworpen organisatie
voor hot personeel der administratie voor
de Zaken der Roomsch KatholijkeEeredienst
znllen uitvallen
3,200,00

Totaal , , . I 11,200,00
b . V RMEERDEBINt EN, benoodigd volgens de
daarvoor op den uitgewerkten staat in de bijzonderhedgn aangewezen redenen voor
Art, 4 (kerkelijk bestuur) , , f
30.00
•
N 2,075 .00
7 (kerkleeraars), . ,
• 12 (pensioeren) 1,778 .00
• 13 (wachtgelden)
2,071 .00
Totaal , , ,
-.5,954,00
BlUft minder

f

.5,246,00

's Gravenhage, den 6 Augustus 1862 .

Bij de TWEEDS NAME$ der Staten-Generaal word in hot
op bet lste hoofdstuk
der Staatsi
begrooting voor 1863, onder § 4 der algemeene beschouwingen,
VOORLOOPIGF VERSLAG

met betrekking tot de opheffing der I)epartementen voor de
Zaken der Eerediensten en hot instellen van afzonderlijke
Administration voor die zaken, bet volgende aangemerkt :
§ 4. De nieuwe regeling, door hot tegenwoordig Bewind
omtrent hot beheer der zaken van de onderscheidene Eere •
N
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diensten tot stand gebragt, die ook tot eene veranderde in rigting der Staatsbegrooting aanleiding heeft gegeven, vond
bij een groot aantal leden weinig bijval . Indies bier slechts
to denken ware aan eenen maatregel van overgang, niet
langer in werking to blUven dan tot dat men omtrent bet
losmaken van onnoodige banden met opzigt tot de Hervormde en Israelitische kerkgenootschappen even ver gevorderd was als ten aanzien van bet Roomsch Katholijke,
zouden zij daarin kunnen berusten . Maar indien hior eene
blijvende regeling wierd bedoeld -- eon punt, waaromtrent
men na de strijdige gezegden in de Memories van Toelichting
op hoofdstukken III B en 1V B (*) in twijfel verkeerde -moesten zij rich met eenigen nadruk tegen den genomen
maatregel verklaren . De aandrang tot ophefng der Departementen van Eeredienst, die zich sedcrt lang in de Kamer
heeft geopenbaard, sproot niet nit zucht tot bezuiniging voort .
Men moist zeer goed, dat die bezuiniging, ofschoon niet geheel
to versmaden, niet antlers dan van beperkten aard kon zijn .
Het hoofddenkbeeld bij den bedoelden aandrang was, dat bet
beginsel der scheiding van Kerk en Staat bier to lande in
al zijnen omvang in 't leven zou treden . Dit doel flu zou,
naar men meende, bij bet volgen van den ingeslagen weg
niet geheel worden bereikt . Door bet toevoegen aan bepaalde
Departementen van algemeen bestuur van bijzondere aAleelingen van Eeredienst, met administrateurs aan bet hoofd,
werd de gelegenheid opengehouden om bij eene verandering
(*) Bij de Memorie van Toelichting, behoorende tot hoofdstuk IV B, was omtrent de nieuwe regeling slechts bet volgende gezegd :
„Tengevolge der opheffing van bet Departement voor de Zaken der Hervormde
„Eeredienst enz. is sedert 1 Juli.j dezes jaars eene afzonderlijke afdeeling
,,e r v o r m d e E e r e d i e n s t e n z . aan bet Departement van Justitie toege„voegd, en wordt, krachtens bet Koninklijk besluit van den 21 April jl .
„(Staatsblad no 42), deze afzonderlijke begrooting als hoofdstuk lY B in .
„gediend. Er is alzoo eene belangrijke schrede voorwaarts gedaan op den weg,
„door de Vertegenwoordiging sedert vele jaren aangewezen en inzonderheid
„door den laatst afgetreden Minister van Hervormde Eeredienst ingeslagen ."
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van Bewind de afzonderlijke Departementen van Eeredienst
to herstellen . A1 ware dit gevaar ook minder to vreezen,
zou ligt een ander ontstaan, namelijk, das de Ministers tot
wier bemoeijenis de zaken van Eeredienst behooren, het
beleid dier zaken grootendeels aan de administrateurs overlieten, en das dawn', hetzij tengevolge van een minder joist
beset van den aard hunner roeping, hetzij om personen van
grooter gewigt to zijn, zich eene meer regtstreeksche bemoeijenis met de zaken der onderscheidene Kerken veroorloofden, dan de aard onzer Staatsinstellingen medebrengt,
In 't algemeen beefs het scheppen van bijzondere afdeelingen
der Departementen van algemeen bestaur, aan wier hoofd
een ambtenaar met hooger rang en titel dan de gewone of
deelings-chef geplaatst words, iets bedenkelijks, omdat de
verantwoordelijkheid des Ministers daardoor altijd eenigermate
words verzwakt . Om de aangeduide redenen scheen de tegenwoordige schikking wits minder aanbevelingswaardig dan
die, welke van 1849 tot 1853 in stand bleef, toen Ministers
van andere Departementen voorloopig met de portefeuilles
der Departementen van Eeredienst belast warm . De wag,
met opzigt tot geheel deze aangelegenheid in to slaan, last
zich, naar 't gevoelen van verscheidene laden, gemakkelijk
aanwijzen . Wanneer de Ilegering zich omtrent zaken van
Eeredienst stipt zan de grondwettige vnorschriften hoods, is,
wide men, slechts tweeerlei aanraking van bet burgerlijk
gezag met de kerkgenootschappen denkbaar . In de eerste
pleats komt bescherming tegen aanranding en zorg, das de
kerkgenootschappen zich hoaden binnen de palm van gehoorf
zaamheid aan de wetten van den Staat to pas : een en ander
behoort bij het Ministerie van Justitie to huffs .
Daarvoor behoeven geene bepaalde regelen gesteld, geene
afzonderlijke ambtenaren aangewezen to worden . Alleen zou
welligt de bemoeijenis omtrent de aanneming van makingen
en schenkingen, die insgelijks tot de task van bet Departement van Justitie behoort, dear steeds eenige administrative
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werkzaamheid gayer . A1 de overige aanraking van hat Rewind met de kerkgenootschappen is zuiver finantieel en hoort
dus, bij eene goede regaling der zaak, aan hat Departement
van Financier plaats to hebben . Wilde men aan dat Depar •
tement voor deze finantiele bemoeijenis, die, men erkent
het, van vrij grooten omvang is, eene afzonderlijke afdeeling
toevoegen, men zou er niets tegen hebben, mits dan slechts

die afdeeling hat financieel belang van al de onderscheidene
kerkgenootschappen omvatte, en er niet eene afscheiding
plaats had, die aan bUzonderen voorstand, bijzondere behartiging der zaken van een of meer bepaalde kerkgenootschappen darken deed .
Enkele laden vereenigden zich niet met deze beschouwingen
Zij hadden de afzonderlijke Departementen van Eeredienst
gaarne behouden gezien, vooral ook omdat de hoofden flier
Departementen altijd in de gelegenheid waren, om, wanneer
verongelijking van hat een of antler kerkgenootschap plaats
had of dreigde, daartegen in den Raad van Ministers op to
komen . De ondervinding had geleerd, flat flit in sommige ge-

vallen of met opzigt tot een bepaald kerkgenootschap, flu en
dan to pas kwam en tot goede uitkomsten leidde. Het kwam
hun eene dwaling voor, aan to nemen, flat de punter van
aanraking tusschen Staat en hark zich immer tot de aangeduide zouden kunnen beperken . In elk geval zouden zij, flu
de Departementen van Eeredienst waren opgeheven, veal
liever de thans ingestelde administrateurs behouden, dan
zoodanige zamensmelting van hat beheer der zaken van
Eeredienst met andere takken van administratie to zien plaats
hebben, ale de overige laden beoogden .
Van de andere zijde deed men opmet•ken, flat de voorspraak bij den Raad van Ministers ten behoove van een bepaald kerkgenootschap, waarop prijs scheen to warden gesteld,
dan toch moeUelijk denkbaar was, zonder flat men bij degenen,
die zich met die voorspraak helasten, hat lidmaatschap van
flat kerkgenootschap onderstelde. meer zoo doende warden
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burgerlijke ambtenaren vertegenwoordigers der Kerk en moest
bij de keuze dier ambtenaren op de geloofsbelijdenis worden
gelet ; hetgeen toch zeker niet met onze Staatsinstellingen
strookte en moeUelijkheden van allerlei acrd moest doer ontataan . `Vanneer het eene kerkgenootschap een vertegenwoordiger in het Bewind bezat, had ook het andere daarop regt,
ja zou men, althans wat sommige kerkgenootschappen betreft, vertegenwoordigers der onderscheidene daarin heerschende rigtingen kunnen eischen, Nu reeds had het eenige
aanstootgegeven, datals administrateur van de Afdeeling : Hervormde Eeredienst enz, een gewezen predikant benoemd was.

In de MEMOBIE VAN BEANTWOOBDIN( op voormeld
Verslag, gedagteekend 7 October 1862, werd, omtrent de
vorenstaande aanmerkingen, door do Begering het volgende
aangevoerd
§ 4. » Bij de regeling van het beheer der taken van de
onderscheiden Eerediensten heeft men zich vooral ten doel
gesteld, de Kerk in harm werkkring geheel vrij to waken
en alle inmenging van den Staat in kerkelijke aangelegenheden, wear die niet nit bepalingen der Grondwetontspruit,
to doen ophouden . Daarbij mogt echter niet nit bet oog verloren worden, dat dit niet eensklaps ken geschieden . Yilde
men belemmering of schokken vermUden, zoo bleef er,
inzonderheid voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz .,
nog menig punt to regelen over . Daarom is bet den ook der
Pegering onraadzaam voorgekomen, terstond bij de opheffing
der heide Departementen van Eeredienst tot maatregelen over
to gaan, welke eene geheele verandering in de behandeling
van kerkelijke aangelegenheden zouden brengen .1)e gelegenn
heid tot herstelling dier 1)epartementen open to houden lag
geenszins in de bedoeling. De afdeelingen moeten slechts
strekken om to spoediger hot doel, hetwelk men zich met de
opheffng der Departementen voorstelde , to bereiken . Het gezag
der ambtenaren, aan bet hoofd dier afdeelingen geplaatst,
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is gees ander das das van ieder ander hoofd saner afdeeling .
Onder de bevelen das Ministers werkzaam, kan banns
aanstelling simmer tot verzwakking der Ministeriele verantwoordelijkheid leiden . Daarom ook behoeft, al wares bier
niet bovendien andere redenen aan to voeren, de vroegere
betrekking van den Administrateur voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz, geenerlei aanstoot to geven .
M

Het

VOORLOOpIG} VERSLAGF

op bet

DERDE

hoofdstuk B

(Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst), luidt als volgt
r Met bet oog op hetgeen reeds bij § 4 van bet

Voor-

loopiq Irerslag over hoofdstuk I voorkomt, bepalen zich de bier

gemaakte opmerkingen tot de ;eldelijke administratie voor de
Roomsch hatholijke Eeredienst . Zij kwamen in bet algemeen
daarop seder, das bet bureau nog altijd op to kostbaren
voet is gebleven, en das de uitgaven van blijvenden aard
zich steeds uitzetten . Men verlangde eene opgaaf der plaatsen
waar nieuwe parochien zijn gevestigd, ten gevolge waarvan
de arts. 4 b en 7 eene verhooging hebben ondergaan , en zou
ingelicht willen worden omtrent bet vcrschil tusschen de
bezoldiging van bet onderwijzend personeel to Roermond en
die van bet personeel bij andere seminaries (art . 5 a) .
Aldus vastgestcld bij de Commissie van Rapporteurs, den
8 October 1 862 .
Hierop is, bij tie MEM0RIE VAN BEANTWOORDING, door
den Minister van Buitenlandsche Zaken to kennen gegeven
H De opmerkingen
en vragen, in bet Voorloopig Verslag
op dit hoofdstuk vervat, betreffen een viertal pastes, walks
ieder afzonderlijk een antwoord vereischen ; waartoe bet volgende, naar de ondergeteekende vertrouwt, zal mogen dienen .
In betrekking tot de eerste opmerking : das bet bureau
nog altijd op to kostbaren voet is gebleven, M meant de
ondergeteekende er op to mogen wijzen, das bij eerst seders
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1° . Julij 11, met hot beheer der Zaken van de Roomsch
Katholijke Eeredienst belast, geese vrijheid heeft kunnen
vinden om de bereids voor 1863 beraamde vermindoring der
kosten van bet personeel verder nit to breiden, zoolang hij
niet in alien deele is bekend geworden met den omvang
der werkzaamheden, die, nit goleidelijk aan to brengen vereenvoudiging, wiles overbiUven . Mogt het later blijken, das
op die kosten meer kari warden bezuinigd, das zal de
ondergeteekende daartoe do verder noodige maatregelen bevorderen .
De in de tweede plaats opgemerkte vermeerdering der
uitgaven van biijvenden aard is eon gevolg van door verschillende omstandigheden gebillijkte behoeften, waarin van
Staatsw .ge niet das met do meeste spaarzaamheid words to
gemoet gekomen .
De seders hot opmahen der vorige begrooting erkende parochien zijn gevestigd op de volgende plaatsen
to Morsel onder Gemert, in Noordbrabant ;
a Hengelo, in Gelderland ;
aan den Iloogen Rijndijk onder Zoeterwoude, in Zuidholland ;
to Ursuln, in Noordholland ;
a Ohe en Laak, in Limburg ;
a Achtmaal onder Zundert c. a., in Noordbrabant ;
Lutterade c, a, onder Geleen, in Limburg.
M

hot verschil tusschen de bezoldiging van bet onderwijzend
personeel to Roermond en die van het personeel bij andere
seminaries (art. 5 a) ontstaat daaruit, das in 1841, bij de
afscheiding van het Hertogdorn Limburg van hot Bisdom van
Luik, aan het toes opgerigt seminarie to Roermond is to
gemoet gekomen voor hot, door die afscheiding verloren genot
der aan het seminarie van das Bisdom toebehoorende goederen .
's Gravenhago, den 27 October 1862 .
In de Zitting van den 18 November 1862 werd het hoofdstuk III B der Staatsbegrooting voor 1863, door de TWZEDE

met 48 tegen 21 stemmen nangenomen, nadat de
maatregel tot opheffing der Departementen van Eeredienst,
door enkele leden, besproken was en de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Binnenlandsche Zaken en van Justitie
daarover het woord gevoerd hadden .
Ilet hoofdstuk IV B, betreffende de Administratie voor de
Zaken der Bervormde Eeredienst enz, werd in diezelfde zitting
met 45 tegen 19 stemmen aangenonnen .
KAMER

Het Verslaq der Commissie van Rapporteurs der EERSTE
omtrent het hoofdstuk 111 B (Administratie voor de
Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst) luidt als volgt :
"1 . De thans voorgedragen regeling van bet beheer der
Zaken van de onderscheidene Eerediensten vond bij het onKAMER,

derzoek van dit hoofdstuk en van hat IVde hoofdstuk B
geen onverdeelden bijval . Wel liepen de denkbeelden omtrent
de toepassing eener scheiding van Kerk en Staat tamelijk
uiteen, daar sommigen dit beginsel reeds sedert het einde
der vorige eeuw in onze instellingen opgenomen zagen ;
anderen daarentegen beweerden, dat onze Grondwet die
scheiding geenszins ' medebrengt, vermits er toch altijd een
jus circa sacra moet blijven bestaan ; terwijl wederom ando en
het er voor hielden, dat eene zuivere toepassing van het
beginsel noodwendig zou vorderen, dat de Minister van Justitie
uitsluitend belast wierd met de tank, om de kerkgenootschappen to houden binnen de paten der wet, en de Minister
van Financier met de verzorging der financiele aangelegenheden, waardoor de Eerediensten nog met den Staat in aanraking zijn ; de meesten waren echter van oordeel, dat in
Nederland eene volstrekte scheiding van Kerk en Staat niet
is to verwezenlijken . Ware deze uitvoerbaar, dan zoo or ten
onzent geene wet op de kerkgenootschappen kunnen bestaan,
2 . De wijze, waarop de beide Departementen voor de
Eerediensten nu opgeheven zijn, werd door de meeste leden

547
als een halve maatregel beschouwd . Sommigen achtten dien

strijdig met bet Staatshelang, omdat an de vroegere verant-

woordelijkheul van hepaalde i4-iinisters van Eeredienst vervangen rlreigt to worden door de werkzaamheid van onbekende

en con igernuvte zelfstandige, meat eltijd niet-verantwoordelUke
ambtenaren . Anderen nneniden den maatregel oak daarom
onstaatkitndig, omdat men no to moor aenleiding zal hebben

om bij do benoeming van Ministers op geloofshelclenis to

zien, hetgeen met ooze grondwettige instellingen niet overeenkomt, en buitendien niet wenschelijk is, dewijl men aldus
in de keuze van Ministers to zeer beperkt wordt . Daarenboven

schijnt et • of geene of eene slechts zeer onbeduidende bezui .
niging nit de nieuwe inrigting to zulien voortvloeijen, zoodat
zij zich, oak van deze zijde beschonwd, geenszins aanbeveelt .

Er wares evens;•e l sonimigo lodes, die, ofsehoon erkennende

dat de tegenwoordige opheffrng der Ministericn van F.eredienst
siechts een halve maatregel is to nchten, hot or voor hidden,

dat zniks in den thans hestaanden toestand niet anders kan
zijn en or dus zeer Wdi in konden bernsten, dat men aldus
langzamerhand tot geheel vrije betrekkingen tusschen Kerk
en Staat tracht to geraken .
De

MaMORrs

VAN

J3EANTWOORDITG

op dat vet-slag bevat

bet volgende
1 . Met tot in ooze dagen algemeen bekende en in de
Grondwet nedergclegl heginsel, cat de I erk in de regeling
haror inwendige aangelegenheden vrij behoort to wezen,
strookt bet bestann van Dopartementen van Leredienst niet .
\ an dezen snoet hee ook , weoneer dat ileginsel volledig in
toepassing ^ebra ;t is, aan work onthreken, iyehaire in fined-

cicle taken zal de tusschenkomst van den Stant, want die
nit de vvet ontsprmt, zich nteestal tot enkele bi ;zondere go .
vallen bepalen,
2 . Do wijze van opheffrng der beide IDepartomenten kan
alleen

clan

eon

halve maatregel geacht worden, wanneer
35
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men meent das de Staat zich eensklaps aan alies had moeten
onttrekken en van alle tusschenkomst, door hair oak in
zuiver kerkelijke taken tot hiertoe vedeend, had moeten
onthouden. Dat die wijze van handelen hevige schokken veroorzaakt zou hebben, en voor niemand noodlottiger dan voor
de kerkgenootschappen zelve zou geweest zijn, behoeft geen
betoog.
Daarom heeft men een tijdvak noodig geacht, waarin de
overgang van gebondenheid tot vrijheid gemakkelijker ge •
maakt wierd, l)e tegenwoordige toestand moet daartoe dienen .
Dat aldus de verantwoordelijkheid van den Minister op onbekende, eenigermate zelfstandige en niet verantwoordelijke

ambtenaren zou overgebragt zijn, words ten stelligste ontkend . De Administrateurs, wider de Ministers geplaatst,
hebben even weinig zelfstandigheid en strekken even weinig
om de Ministers, onder wier bevelen zij staan, van verantwoordelijkheid to bevrijden, als dit met andere ambtenaren het geval is of vroeger bij bet bestaan der Departementen
bet geval was, dewijl daarbij onder den Minister een SecretarisCeneraal werkzaam was .
In de avondzitting der EERSTE KAMER van den 26 De •
cember 1862 is bet derde hoofdstuk B der Staatsbegrooting
voor 1863 met 32 tegen 2 stemmen aangenomen, nadat
enkele leden tegen de maatregelen der ophefhng van de
Departementen van Leredienst bedenkingen hadden ingebragt
en daarop door de Ministers van liuitenlandsche Zaken en
van Justitie was geantwoord .
Het vierde hoofdstuk P (Administratie voor de Zaken der
Hervorrnde E'eredienst enz .) der gemelde hegrooting word in

die zelfde zitting insgelijks met 32 tegen 2 stemmen aangenomen .
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