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TE 'S GRAVEh'HAGE,
BIJ GEBROEDERS J. & II. VAN LANGBN11IISBN.

1864. ,

EERSTE HOOFDSTUK.

ROOSCll KATIIOLIJK

KERKWEZEN

VAN HET

KOMNGIIIJK DER NEDEIILA1DEN.

De elf provinciën van het Koningrijk der Nederlanden maken
ee ri e

kerkelijke provincie

uit, welke, door Z. H. Paus Plus IX,

bij breve van den 4 Maart 1853, is ingesteld en
dom met

vier

een

bevat, namelijk:
Het

Aartsbis-

daaraan onderhoorige of suffragaan-bisdommen

Aartsbisdom van

UTRECHT.

HAARLEM.
' S HERTOGIENBOSCH.
” Bisdom

6
De zamenstelling en inrigting met de hoofd-bestanddeelen
dezer vijf diocesen, vindt men in de vorige Jaargangen van dit
Handboekje in de bijzonderheden omschreven.
Sedert 1 October 1863 tot 30 September 1864 heeft de indeeling van het kerkelijk grondgebied, door het instellen van
5 parochien en 1 rectoraat, verandering ondergaan; waardoor het

getal der OPENBAAR ERKENDE KERKELIJKE GEMEENTEN is ver
-merd
als volgt:
In het Aartsbisdom van UhBEClT:

met 1 rectoraat , opgerigt in de te NIEuwn PEKELA bestaande
bzjherk, onderhoorig aan de parochie van den H. Willibrordus te Oude Pekela en erkend bij Koninl lijk besluit
van den 31 Januar' 1864, no. 7.
In het Bisdom van HAARLEM:

1 parochie, opgerigt in de te NooRD-ZiNPE bestaande bijkerk,
afgescheiden van de parochie van H. Maria Geboorte te
Zrjpe (Zuid) en erkend bij Koninklijk besluit van den
12 Januariij 1864, no. 75.
In het Bisdom van 's HERTO( ENBOSCH :
1 parochie, opgerigt in het gehucht OLLAND, afgescheiden
van de parochie van den H. Martinus te St. Oedenrode en
erkend bij Koninklijk besluit van den 8 Mei 1864, n°. 13.
In het Bisdom van ROERMOND:

1 parochie (succursale kerk), opgerigt in het gehucht Sus
GEWALD (gemeente Bergen), afgescheiden van de parochie
van de HH. Cosmas en Damianus te Afferden, en erkend
bij Koninklijk besluit van den 28 October 1863, n°. 68.

7
met t parochie (succursale kerk), opgerigt in het onder de
parochie van de H. Maria te Maastricht bestaande rectoraat
te SnvT PIETER en erkend bij Koninklijk besluit van
den 11 November 1863, n o. 57.
parochie (succursale kerk), opgerigt in het gehucht OspEr
afgescheiden van de parochie van den H. Lambertics te
Nederweert en erkend bij Koninklijk besluit van den
10 September 1864, n°. 49.
71

Ten gevolge van deze verandering der parochiale indeeling,
is het algemeen totaal:
der parochie-kerken vermeerderd met 5,
bijkerken

verminderd ,, 2; en

„ rectoraat-kerken hetzelfde gebleven.

Het geil der

OPENBAAR ERKENDE KERKELIJKE GEMEENTEN

(Parochien en openbare Rectoraten) en dat harer bij- en hulphert en
en openbare kapellen, bedroeg op den 1 October 1864, dekenaatsgewijs, in elke diocees, als volgt
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Provinciesgew}js verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten)
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Het getal

KERKGEBOUWEN

voor de, openbare dienst bestemd

j en als zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1864 in de gezamenlijke diocesen:
Parochie-kerken

909

Rectoraat-kerken

33

Bijkerken

18

Parochiale hulpkerken . . . . . . .

12

Openbare kapellen der parochien . . .

87

Algemeene hulpkerken (1) . . .
Totaal .

5
. 1,064

Als niet voor de openbare dienst bestemde kerken en kapellen worden beschouwd de zoodanigen , die behooren aan communiteiten
en gestichten van godsvrucht, liefdadigheid, onderwijs, enz.
Deze gebouwen en de daarin opgerigte bijzondere Rectoraten,
zijn in bovenstaande tabellen niet begrepen.
Het PERSONEEL DER DIENSTDOENDE GEESTELIJKHEID van de
vijf diocesen der kerkelijke provincie, bestond op 1 October 1864
uit 1835 priesters, die In openbare bediening geplaatst en in
hunne hoedanigheid openbaar erkend zijn.
Dat getal verdeelt zich, naar eiken rang, dioceesgewijs, als
in de volgende tabel is aangetoond:

(1) Deze algemeene hulpkerken zijn als zoodanig openbaar' erkend. Zij zijn
gevestigd: 2 te Amsterdam, 1 te Rotterdam, 1 te 'sHertogenbosch
en 1 te Breda.
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(*) Twee der Hulpbisschoppen, 3 Vicarissen-Generaal, 4 Proosten, 37 Kanoniken en 63 Dekens bekleeden tevens andere geestelijke betrekkingen;
waarom het getal der in dat getal verkeerende titularissen, slechts eens in
het algemeen totaal is medegeteld,

Het getal der in de parochies dienstdoende geestelij ken verdeelt
zich provinciesgewijs, als volgt:
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NIET IN OPENBARE GEESTELIJKE BEDIENING GEPLAATSTE

dienstdoende in de bijzondere hectoraten, opgerigt
voor communiteiten , of in gestichten van godsvrucht, liefdadigheid, onderwijs, enz., zijn in de bovenstaande tabellen
niet opgenomen. Hun getal is afwisselend en niet officieel bekend.
PRIESTEERS,
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OPGAVE
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GEBOORTE—JAREN

van de dienstdoende

Geestelijken in de Parochien der NEDERLANDSCHE
BISDOMMEN,

opgemaakt onder dagteekening van

den 1 October 1864.
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OPGAVE

van de jaren der

PRIESTERWIJDING

van

de dienstdoende Geestelijken in de .Parochien d(t.
NEDERLANDSCHE BISDOMMEN ,

opgemaakt ander

dagteekening van den 1 October 1864.
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De

EMERITI VERKLAARDE PRIESTERS,

die in het genot vat,

pensioen zin gesteld, maakten op 1 October 1864, een getal

uit van 114, hetwelk zich, naar hunne laatst bekleede bei
trekking, dioceesgewija verdeelt, als in de volgende tabel is
aangetoond:
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Het getal der gedurende het jaar 1863 OVERLEDENE GEESTELTJKEN, welke in hun leven eene openbare kerkelijke bedie-

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

Buiten
bediening.

In
bediening.

Totaal.

9

.

5

.

HAARLEM . 11

.

3

.. 14

'S HERTOGENBOSCH . .

7

.

0

.

BREDA. . . . . . .

4

.

0

.

4

2

.

• 11

. 10

.

.

UTRECHT.

ROERMOND • . . . .

Totaal .

.

9

. 40

.

.

. 14

7

.

. 50

Gedurende het tienjarig tijdvak van 1854-1863 bedroeg het
getal der orerhedene geestelii en in iedere diocees, als volgt:

In

bediening.

Bulten
bediening.

Totaal

. 44 .

. 112

UTRECHT .

.. 68

.

•

HAARLEM

.. 70

.

•

. 45 .

. 115

. 70

.

. 34 .

. 104

BREDA. .

.. 27

.

. 13 .

.

ROERMOND .

.. 59

.

. 27 .

' S HERTOGENBOSCH .

Totaal . . . 294.

.

. 163.

40
86

.

. 457
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Het ZIELENTAL der Roomsch Katholijken op 1 Januari 1864,
naar de werkel ij ke bevolking, bedroeg in ronde getallen
nagenoeg:
Provincien.

Diocesen

Zielen

Gelderland .
Zuidholland .

99,900
.

4,600

Noordholland .

10,300

Utrecht .

61,100

Friesland.

23,400

Overijssel

74,300

Groningen

15,600

Drenthe .

5,200

UTRECHT

294,400
Zuidholland .
HAARLEM .

. 152,900

Noordholland .

. 141,900

Zeeland .

.

12,300

^.-.^--._.. 307,100
Noordbrabant .

. 263,500

Gelderland .

.

.1! HERTOGENBOSCH

55,300
318,800

Noordbrabant .

.

. 103,400

Zeeland .

.

.

BREDA .

.

31,'400
135,200

ROERMOND .

.

214,800

Limburg .

Totaal .

. 1,270,300
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Dit totaal verdeelt zich per provincie, als volgt:
Noordbrabant

•

.

366,900

Gelderland

155,200

Zuidholland

157,500

Noordholland

152,200

Zeeland

44,100

Utrecht

61,100

Friesland .......

23,400

Overijssel ........

.

74,300

Groningen ........

.

15,600

Drenthe

5,260

Limburg

214,800
Totaal .

1,270.300

Het getal der COMMUNICANTEN, hetwelk in 1855 bedroeg
840,493, was in 1860 geklommen tot 868,402.
Dit laatste getal verdeelde zich per diocees, als volgt:
A artsbisdom van

Bisdom

UTRECHT

.

.

195,873

HAARLEM

.

.

185,830

's HERTOGENBOSCH .

232,180

fi

BREDA

.

ROERMOND .

.
.

99,600 (1)
154,919

(1) Hieronder zijn begrepen 1585 Communicanten, die hoezeer binnen liet
grondgebied san deze diocees woonachtig, echter, bij genus aan eigen keikeu,
in B elgi ze he grensgemeenten parochieeren.
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De DOORLOOPENDE VERSTREKKINGEN UIT 'S RIJKS KAS toegek end , ten behoeve van het personeel der dienstdoende geestelijldiecd, in de vijf diocesen, bedroegen op 1 October 1864, als volgt:
Aartsbisdom van UTRECHT.
'den Aartsbisschop .

f
2,500.00
400.00
,,
„ 2,000.00
„ 1,476.00
„ 114,491.47
„ 16,701.00

Jaarwedden van

1 Secretaris ..
5 Professoren . .
..
Bureau- en administratiekosten . . .
244 Pastoors en 4 Rectors .
Jaarwedden van
1 151 Kapellaans . . .

f

137,568.47

Bisdom van HAARLEM.
den Bisschop .
f '2,500.00
I Secretaris .
„
400.00
115 Professoren .
„
2,000.00
Bureau- en administratiekosten . .
1,146.00
n
191 Pastoors en 1 Rector . „ 88,175.00
Jaarwedden van
134 Kapellaans .
» 17,800.00
Vaste jaarlijksche som aan Gene kerk
600.00
✓
Jaarwedden van

f

112,6? 1.00
•''."..............

Bisdom van 'S HERTOGENBOSCH.
den Bisschop .
I Secretaris
7 Professoren . .
Bureau- en administratiekosten . . .
226 Pastoors en 3 vectors .
Jaarwedden

,, 1,356.0a
„ 95,134.94

Competentiën van

„

23,594.17

„

A03.85

Jaarwedden van

en
202 Kapellaans .

8 Kerkelijke bedienden. .

1 2,500.00
✓
„

1

400.00
2,800.00

126,188.96
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Bisdom van BREDA.
i- den Bisschop . ..
1 Vicaris-Generaal .
Jaarwedden van
1 Secretaris , .
4 Professoren.
Bureau- en administratiekosten . .
Jaarwedden en f 81 Pastoors en 1 Rector.
Competentiën van t 73 Kapellaans.

1 2,500.00
800.00

,,
,,

400.00

y:
„

1,600.00
486.00

7?

40,846.61

,,

7,876.05
f 54,508.66

,

Bisdom van RoEaMo1 D.
den Bisschop (1)
l Secretaris . .
5 Professoren
Bureau- en administratiekosten . .

f 2,500.00
400.00
n
n 3,200.00
984.00
n

Jaarwedden van

Beurzen .

Heele .

. A f 200 }

8 Halve . . . .
7
7
3

1,800.00
^

,^ n 100 n

Pastoors der l e kl, n „ 975
n
n 2e n n„ 650
500 } , 78 975.00

}
Jaarwedden van l48 Desservanten
• »4(10

'
nn
23 Vic.-Dess. (Rect.) „ „ 300

165

Vicarissen . . „

Algemeen totaal .

» 235 „ 38,7 7 5.00

.

f

126,634.00

f

557,521.09

(1) Dc Bisschop geniet, uit de Provinciale fondsen van het IIertogdoin
Limburg, eens bijdrage van f 350 'skiars, in de kosten van de Bisschoppelijke
woning.
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De jaarIksche TOELAGFEN, die aan sommige plaatselijk dienstdoende geestelijken van s' Rijkswege over 1863 zijn verstrekt
voor de geestelijke bediening der R. K. MILITAIREN en GEVANGENEN, beliepen, per diocees, als volgt:

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE MILITAIREN.

UTRECHT.

15

Geestelijken f

917

. 19

r

„ 1,319

"s HERTOGENBOSCH . . 6

»

» 524

BREDA. . .

.

6

»

» 440

ROERM0I4D .

.

3

»

,, 599

HAARLEM.

Totaal . • 49

f

3,799

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE GEVANGENEN.

UTRECHT.

9

HAARLEM.
'S HERTOGENBOSCH .
BREDA

10

»

» 1,975

2

,,

,, 446

»

30

1

BOEKMOND .

Totaal .

.

Geestelijken f 1,170

2

-

200

3,821
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De PENSIOENEN uit 's Rijks kas aan de EMERITI verklaarde
geestelijken verstrekt, bedroegen op 1 October 1864, als volgt
Diocees.

G etal.'

UTRECHT .
HAARLEM .

.

' S HERTOGENBOSCH

.

BREDA
ROERMOND .

Totaal .

Bedrag.

25 .
30 .
28 .
8 .
23 .

.

.
.
.

.

. 114

f 10,247
„ 13,889
„ 13,083
„ 3,592
,, 10,449
f 51,260

.

De in 1863 uit 's Rijks kas verstrekte SUBSIDIELA, voor den
opbouw of verbetering van kerken en pastorijen, zin 25 in
getal en bedragen te zamen f 23,000. Zij verdeelen zich, als
volgt :
Diocees.

Getal,

UTRECHT

5
6
3
4
7

HAARLEM

's HERTOGENBOSCH .
BREDA. . . . . .
ROERMOND . . . .

Bedrag.

6,250
„ 5,350
» 3,500
„ 3,500
,, 4,400

.
.
.

f

In datzelfde jaar zijn er 9 SUBSIDLEN tot een gelijk eind
uit de Provinciale fondsen verleend, als:
Bedrag.

Getal.

Diocees.

f 10,600
1,100

HAARLEM .

6

,

ROE RMOND.

3

. „

Totaal .

.

9

.

.

f

11,700
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PERSONEEL
DER

(dtEauEaLthLwalu.itE. TD (i)
VAN HET

AARTSBISDOII VAN UTRECHT.
---.....

fr-iii..-

AARTSBISSCHOP.

Orde
Leeuw, enz. Resideert te Haaren,
bij 's Hertogenbosch. — Geboren 28 Augustus 1794. — Priester
gewijd 1818. — Benoemd tot Bisschop van GERRA s. p. i. 14 Januarij 1842. — Geconsacreerd 17 April 1842. -- Benoemd tot
Aartsbisschop 4 Maart 1853.
Z. D. H. Mgr. JOANNEs ZwIJSEN, Kommandeur der

van den Nederlandschen

ADJUTOR VAN DEN AARTSBISSCHOP
en
VICARIS-GENERAAL.

Mgr. ANDREAS IGNATIUS SCHAEP:IMAN, Bisschop van Hesebon
als zoodanig benoemd 3 Julíj 1860 en
geconsacreerd 26 Augustus 1860. — Proost van het Metropolitaan-Kapittel en Pastoor te Utrecht. — Geboren 4 September
1815. -- Priester gewijd 10 Maart 1838. -- Benoemd VicarisGeneraal 1 Mei 1858.
in partibus inrdeliuni,

SECRETARIS VAN HET AARTSBISDOM.
BERNARDIIS TE BRAAKE. -- Geboren 1838. — Priester gewijd
1860. — Benoemd 30 September 1860.
(I) Het teekén * achter sommige namen geplaatst, geeft te kennen It I d d e
der Orde van den Nederlandsehen Leentic.
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METROPOLITAAN-KAPITTEL.

PROOST.

Mgr. ANDREAS IGNATIUS SCHAEPMAN, Bisschop van Hesebon
en partibus in fidelium , Adjutor van den Aartsbisschop ,
Vicaris-Generaal, Deken van Utrecht en Pastoor aldaar
(it. Catharina). Geboren 1815. Gewijd 1838. Benoemd 1858.

KANONIKLN.

JoANNKs WiLtEMssx, Geheim Kamerheer van Z. H. Paus
Plus IX, Ridder der Orde van Isabella la Catholica, te
Arnhem. —1797 ---1820 --1858.
WILHEIMUCTIENBICUS ANTONIUS VAN BIJLEVELT *, Deken

van baarden en Pastoor te Maarssen. --1803--1;826-1858.
THEODORUS BROUWER, Deken van Arnhem en Pastoor aldaar

(H. Walburgis.) —1811--1835 —1858.
Dt I3URGT, President van het Seminarie te Eijsdnburg. —182'6-1849-1858.

FRANCISCUS PETRUS VAN

WIT,HELa Us MATHIAS DE JONG, Rustend' Pastoor te Utrecht.

--1792 --1815 —1858.
JOANNEi GNvRGIUS" BOOT2,

Pastoor le Abcoude.'---' -1806 --

1830 --1858.
JACOBUS JOSEPHU0 PUTáiAN,

Pastoor te Utreclf't (II. Maria.)

--1812 --1836 —1858.
HENUICtfs BaRTHoLÓffiEUS Kor,` Pastoor te Utrecht: (H. Martinus.) —1818 —1843-1860. '

3

80
DEKENS.
DEKENAAT.

Mgr. Andreas Ignatius Sehaepman, Bisschop van
Hesebon in partibus injidelium, Adjutor van den Aartsbisschop , Vicaris - Generaal, Proost van het Metropolitaan kapittel en Pastoor te Utrecht (H. Catharina.) Geboren 1S15.
Gewijd 1838. Benoemd 1860.
ALMELo. Gerardus Theodorus Bartholonieus Binkhorst, Pastoor
te Denekamp. —1792 --1815 --1856.
AMERSFOORT. Wilhelmus de Beer, Pastoor te Eemnes. —1800
--1830 —1853.
ARNHEM. Theodorus Brouwer, Kanonik van het Metropolitaan-Kapittel en Pastoor te Arnhem (H. Walburgis). —1811-1835-1853.
CULBNBORG. Lambertus Christianus Velthujjsen, Pastoor te
Wij k hij Duurstede. —1800 —1826 --1853.
DEVENTER. Cornelius Pas *, Pastoor te Raalte. ---1804 -1826 —1864.
DOESEORGH. Joannes Westerman, Pastoor te Duiven. --1816
--1839 —1858.
GROENLO. Joannes Henricus Nijkamp, Pastoor te Ulft. —1806
--1829 --1853.
GRONINGEN EN Assax. Fredericus Wilhelmus Antonius Jansen,
Pastoor te Groningen. --1806-1829-1853.
HBURENVEEN. Henricus Kamp, Pastoor te Sneek. --1807 -1831-1858.
LEEUWARDEN. Theodorus Petrus Jorna *, Pastoor te Harlingen. —1793 —1819 —1853.
MONTFO08T. Wilhelmus Henrietta Jogephua Robert, Pastoor te
Houten. --1799 -=1823 --1860.
NAARDEN. Wilhelmus Henricus Antonius van Bijlevelt *, KaUTRECHT.

nonik van het Metropolitaan-Kapittel en Pastoor te Maarssen.

--1803 —1826-1863.
OLDENZAAL.

Renritus Gregorius van fiver , Pastoor te

Enschedé. --1796 —1819—

1863.
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Hubertus Rutgerus Huberts, Pastoor te Zutphen. 1802. -- Gewijd 1824. -- Benoemd 1853.
ZwoLLat. Henficus van Kessel *, Gehélm Kamerheer van
Z. H. Paus Pius IX en Pastoor te Zwolle. (H. Maria
Hemelvaart).— 1792--1818--1853.
ZUTPHEN.

Geboren

AARTSBISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Rijsenburg onder Driebergen.
President.

Geboren. Gewijd. Benoemd.

1849

1854

J. W. S. van Egeren.

1829 1852

1857

F. P. van de Burgt, Kananik. 1825
Professoren.

W. G. van VuUren.

1829

1854

1857

G. M. Jansen.

1828

1851

1860

J. Menting.

1835

1858

1861

1822

1856

1863

-J. B. G. van Heure.

1828

1855

1860

C. J. Omtzigt.

1827

1855

1861

Onderafdeeling: Culenborg:
Regent.

P. Prinzen.
Professoren.

J. Uerraets.

1805

1828

1861

H. Mulder.

1825

1857

1862

J. Arntz.

1816

1848

1864

S. van den Anker.

1822

1853

1864

H. H. te Braake.

1829

1861

1864

DIENSTDOENDE GE,ESTEELJ'K,EN
DEB

PAROCHIEN.

De hierna volgende aiphabethische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Aartsbisdom van
UTRECHT, bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priesterwijding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en, eindelijk het bedrag van de Rijks jaarwedde aan
die betrekking verbonden; een en ander
opgemaakt op den asten October 1864.
(H. Heleng.) Groenlo. 524. — H. Hoogveld, P. — Geboren
1824 — Gewijd 1850 — Benoemd 18612— 1500.
ABCQVDE. (H. Comas en Damianus.) Naarden. 525. —J. C,. Bootz,
P. - 1806-1830-1845. — f 400.
ACHTETELD. (H. Joseph.) Amersfoort. 716. --- W. van Geyn, P.
—1793
.1817-1826. — f 400. — W. van Kati,- k. —
1829--1855-1862.
ALaniGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 850. — J. Warm, ,P. – 1792-1815-1825. -- f 400. -- H. Stórk órë , x. —
1836--1864-18644. -- f 100.
AAiTEN.

(1) Het getal cammuniaanten is dat der teliii.g yan 1860.
(2) toe betrekking van Pastoor, Rector, Kapeilaan en Assistent is
aangeduid door de letters a, a, x en A.
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ALMELO. (H.

Ceorgius.) Almelo. 918. - R. Janssen , P. r-

Geboren

1822 - Gewijd 1846 - Benoemd 1856. --- f 600,- J.

Bone18891864- 1860.
f 100.
A]tELAND. (H: Clemee.); Leeuwarden. 180. -i 0.A. Sohcl4ten, P.,1827-18521859.- 600. '
AWIRSPOO$T. (H. Maria Bemetvaart.) Amersfoort. 1650. - J. Beekmacn, P. -- 1822-41849r--1883.
f 600. -w H. te Yaariverk, x. -- 1$26-1851*--1856. -- [100. iLLowes, s.
- 1828-1853-1858. - f 100.
kamp,

mt. -4--

AMa$sBOOxT. (H.- Franciscus

Blom , P. --

°'^verius.)

Amersfoort. 2247. --- H.

1809-1882-1844.` -- f 600. =- W. P. C.

Holla n d, x. --- '1831--1855-1856. -- f 100. -- P. J.
Tasset, x. --1830--1856-1857. - f 100.
ANGBREN. (H. Bavo.) Arnhem. 602. -- W. Versteeg, P. -- 18071834-1844. -- f 400.
ANBEYTBx. (H. Martinus.) Naarclen. 494. --- G. van Dijk, P. -1796 -1822-1848. - f 400. - H. Peet, x.-18191857--1857. -- f 100.
APELDOORN. (H.

Maria Hemelvaart.)

Deventer. 516. - T. H.

te

Boekhorst, P. ---1809--1835-1846. -- f 500.- T. D.
C. ten Brink, x. - L - 1835-1863-1864. -' f 100.
APEZ$R-KANAAL (TER). (H ...... ) --

BERG. -- A. H.

Rectoraat onder ZAND-

Timans, R.- 1821-1854-1860.- f 300.

Nicolaus.) Gron. en Assen. 276. -- A. P. Hendriks, P. -- 1818-1843-1854. -- f 600.
ARNHEM. V. Walburgis.) Arnhem. 4150. -- T. Brouwer, P. -1811-1835-1848. -- f 600. - H. A. J. Peters, K. 1830--1858-1857. - f 150. -- G. Hartman,
1837--1861-1862. --- f 150. -- T. S. Roes,
1836-1862-1863. 4=- f 160.
ABItI1EM. (H. Eusebius.) Arnhem. 2600. -- J. H. van Basten BatenAPPINGFADAM. (Ií.

burg, P. ---

1823-1847-1858. -- [600.

---°H. Hoogen-

boom,' x. - 1833-1856-1858. --- f 150. - R. van
Rooijen, x. - 1832-1858--1859. r-- f 150: t
Amax. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 225. -- G. J. van
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1817 - Gewijd 1841
Benoemd
1853. -- f 800.
AVEREEST. (H'. Vitus.) Zwolle. 852. - J. Sdhuttelaar, P.- 18081834-1844. - f 800. ---r Zie OMMERSCHANS.
BAAK. (H. Martinus.) Bijkerk te STEEItDE$E1. (H......) W. Verwey, r.-1795-1821-1831.Zutphen. 922.-W.
I 400. - A. B. van den Bosch, K. -- 1827--1854-1857. --- f 100. - W. J. Leber, K. --1838 -1864-1864.
BAARN. (H. Nicolaus.) Amersfoort. 420. -- J. H. Nieuwenhuis,". -^1818-1839--1855. -- f 400.
BAKHUIZEN. (1I. Odulphus.) Heerenveen. 413. -- J. Steenhoff, P. 1818-x1850--1857. - f 400.
BALK. (II. Le&dgerus.) Heerenveen. 393. - T. L. F. Houtman, P.
- 1820-1843-1856. f 500.
BABNEVELD. (H. Catharina.) Amersfoort. 170.- G. J. Laarberg,
P. -- 1795-1824-1835. -- f 400.
BEDIIM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 275.-M. J. Bock,
P. -- 1800-1827-1831. -- f 400.
B1EK. (II. Martinus.) Doesborgh. 448. --- G. van Woerkom, P. -1819--1845-1864. -- f 400.
BEEST. (H. Kruisverheffing.) Culenborg. 555. -- A. B. Nales, P..1814-1838-1862. -- f 400.
BEKKUM. (II. Blasius.) Oldenzaal. 550. -- G. Eppink, P. --- 1812
--1835--1854. -- f 600.
BELTBUM. (II. Maria Hemelvaart.) Groenlo. 726. -- J. B. van Up,
--- 1813-1842-1853. -- f 400.
B. A. Vos, P. - - 1820 -BEMMEL. (II. Donatus.) Arnhem. 1270.-B.
1846--1863. -- f 400. -- M. A. van Crimpen, K. -1827--1855-1863. - f 100.
BErtsc$oP. (H. Victor.) Montfoort. 364. -- W. Beukeboom, P. -1797--1830--1843. --- f 400.
BLAEICUM. (H. Vitus.) Amersfoort. 619. - Gi. Hilhorst, P. 1822--1848-R-1861. -- f 400.
BOLSWABD. (H. Franciscus.) Leeuwarden. 770. -- J. C. Rondvorst,
Hamelen, P. -- Geboren
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P. -- Geboren 1810 -- Gewijd 1846 - Benoemd 1861. ---

f 600. -- A. L. Brunott, x. -1825--1849 -1863. -- f100.
BOLSWABD. (H. Martinus.) Leeuwarden. 582. -- G. J. Heu"veldop ,
P. -- 1814--1837-185$. - f 600.
Bo gcDLo. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 192. -: E. P. - Fornier,
P. -- 1819-1844-1856. -- f 400.
BuBAB. (H. Stepiianus.) 0ldenzaal. 1104. -- J. F. Warnink, V.H. A. Schneider, x.1809-1835-1849. - f 400.-H.
1834-1857-1861. -- f 100.
BoBXEEBBOE$. (H..Stephanus.) Oldenzaal. 620. -- W. Nemerink,
P. -- 1795-1818-1829. -- f 400. -- H. Wiegink, x.
1839--1863--1863. - f 100.

Georgius.) Groenlo. 228. -- A. te Welscher, P.
1812-1839-1848. -- f 400.
,
BgBCIOILaax. (H. Joannes.) Itiaarden. 700. --- H. Jongbloèd, P. -1791-1816-1839. -- f 400. -- F. de Jong, x. --1827-1855 --1862. -- f 100.
BBVYMEN., (H. Andreas.) Zut phen. 445. ,- G. Roelofs, V.-1821
-1847-1860. - f 400.
BIINNIg. (H. Barbara.) Montfoort. 710. -- N. J. Konings, P. 1813--1840--1858. -- f 400. -- J. Scholten Reinier, u.
--- 1836-1864-1864. - f 100.
RUBEN. (H. Gregortus.) Calenborg. 229. -- J. Baale, r._- 1799
BB$DEVOOBT. (1Y.
---

--1831--1845. -- f 550.

(H. Martinus.) Zutphen. 280. -- A. Hejjdendahl, P. 1812-1834-1847. -- f 400.
BUSSUM. (H. Vitus.) Naarden. 625. -- J. van den Brink, P. -1794-1822-1836. -- f 400.
BIIVBzB. (H. Maria.) oldensaal. 272. - H. Krabben, P. -1823--1849 --1860. -- f 600.
COTVOBDEN. (H. >'Y'tllibrordus.) Zwolle. 545. -- W. van Hees, P. --1826-1850-1862. -- f 600. -- H. H. Clevers, A. --•
1837--1862---1863.
COLSIgCBATEN. (H. Nicolaus.) Deventer. 611. --- J. H. Koestal, P. 1808-1834-1852. -- f 600.

BvesLOO.
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COTHEx. (II. Petrus era Paulus.) Culenborg.417. - P.
P. -,-‘ Geboren 18i5 T- G m*"

J.Romjjnders,

183,8;-- ]1enllemd 1857. -

f400.

(H. Ba r bara.) Cnlenborg; 1911. -- P.. Jacobs, P. -1819-1853-1856. -- , f 600. -, J; SandIrs, g. ---1802-1828- 1860. r-- f 100. - L. J. Caton , x. 183071860-- 1864. -- f 100.
DATxSEx. (H. Cyriacus.) Zwolle. 468. -- J. D. L. Muller,- Pr; .T
-1820459.
400.
DELDBN. (II. Blasius.) oldenza,al. 1247. E. 4.. Cieerdink, P. --1797=--1820--1828. -- f 400. -- F. J. T. R1le.rbeck, x.
-- 1831 --1855-1855. -- f 1Q0.
DEZPZUL. (H. Joseph.) Gmn, e n Assen. 115. - P. van der Meer,
P. -- 1827--1850-1861, -- f 600.
DENE8AMP. (H. Nicolaus.) Ahnelo. 1585. -- C. T. B.' Binkhorst,
P. - 1792- 1815 -1829. - f 400. -- H. Schartmau,
x. 1,830--1854--1854. -- f 100. -- H. J. Boermans. x.
1824-1854-1860. -- f 100.
^ ,-- E. C. J, B1owneq,
DBtiENINaEIt. (H. Plechelmus.) pldenzaal. 14^/
P. -- 1802-1824--1836. - f 400. - J. Riegers,
x. -- 1830--•1854--1854. - j' 100.
DE.gENTIM. (H. Lebuirtus.) Deienter. 2450. - B. van den Berg,
P. - 1823-1848--1864. - f 600. -- J. van der Straeten,
x. - 1823-1853--4863. -- f 100. -- A. J. A. Hens,
x. - 1839-1863-1863-- 1 100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doeaborgh. 2135. -- A. Huishof,- P. '-1816-1839-1851. - f 400. --- A. Albers, x. ^---1833-1860--1860. - f 100. -- Q1. J. J. Kerstens, x. 1836--1862-18fi2, -- f 100.
DIE$EN. (H. Maria Hemelvaart.) - :Bijkerk te STEEG. (H. Mario
Hemelvaart.) Zutphen. 624. -- F. Raate, P. ^- 1802-1827-1836. -- f 400.
DINaPERxO. (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 661. -- B. F. Terwindt, P. - 1821-1848-1857. -1-- f 400.,
DOCSUM. (H. Martinus,) Leeuwarden. 402. --- N. Molenaar, P. -1815---1838--1854. -- f 400..
CULEINB984.

DoESpoBGH. (H.

Martinus.) Doesborgh,. 1382. - J. H. Clereg , P. -

Geboren 1795 - Gewijd 1817 - Benoemd 1 830• -- [600. A. J. Toubner , N.-- 1836-1862-1863. - f 1.00.

Hemelvaart.) Groenlo. 641 - W. J. H.
van Nuenen, °p . -- 1827--1853--1863. -- f 600.„ J. A. M. Zwarts, }^. -1835---1861 --1861. ,-- f 100.
DooRNEHBUBG. (H. Martinus.) Arnhem. 805. -- P. H. L. HendrikDOETINCHEM. (H. Maria

sen , P. -

1826-1849--1860. - j' 400. - C.

Leemkolk, g. -- ^ 1837--1863-1863.

van de

190.

DBEMPT. (H. Joannes Evangelist.) Zutphen.

522. -Y-- G. T. Holtkamp, P. -, 1823-1848-18fi3. y-- f 400,
DaIEZ. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 484, -- T. P. Da wns, P.1807-1832-1857. --r f

400.

Geboorte.) Leeuwarden. 360. - R. J. de Faber,
P. - 1798-1820-1829. - f 400.
DUISTERVODHDE. (H. Martinus.) Deventer. 864. - F. „A. Rekvelt,
DBONRI;TP. (H. Maria

P. -- 1820-1846-1861. -- f

- 1836-1861 -18fi1, -

400. -

J. Beernink ,

g.

f 100.

DuIvEN. (H. Remigius.) Doesborgh. 640. -- J. Westerma n , P. r-1816- 1839-1858. -- f 300. --- J. W. van Groen, g. 1829-1853-1857. -- f 100.
EEMNES. (H. Nicolaus.) Amersfoort.

629. - W. de Beer, P. --

1800-1830-1841. -- f 400. -- G. P. Wolff, g. 1838-1861-1862. -- f 100.

Mattheus,) Groeiilo. 798. -- B. C. Heskamp, P. -1825-1849-1864. - f 400. - G. J. HarmAen , g . 1825-1855-1863. - f 100.
Elam, (H. Lucas.) Arnhem. 505. -- G. L. van Lith. P.- 17911813 --1854. -- f 400.
FzsT. (H. Werenfridus.) Arnhem. 1230. -- M. lloelofsen, r1794-1820-1828. -- f 400. - J. de Haan, g. 1835--1858-1860 -- f 100.
ENSCHEDi. (H. Jacobus,), ^^ a nzaa1;.1530. -- H. fit.v,^ i^tteverden,
1796 -181 it337, -- 1 600. --- J. 1H. van Leoden, g ,1824--1s54,-,1854, -- f 100. -- P. E. L. BosEIBEBGEN. (II.

4±
man, x. -1 100.
ENTER. (H.

Geboren 1834

- Gewijd 1860 - g enoemd 1860.--

Antonius Abt.) Deventer. 625. - T. Kock ,

P. -

1803--

1826-y-1836. f 400.
ETTitN. (II. Martinus.) Groenlo. 705. - ,T. Bisseling, P.- 17941821-1846. - f 400. - A. J. Thelihk, K. -18341859-1859. =- f 100.
EVEBDINNEN. (H. Petrus en Paulus.) Culenborg. 400. -- H J. de
1820-4842-1861. --- f.400.
Franciscus.) Leeuwarden. 853. -- W. van Asveld,
P. - 1822-1846-1858. - f 600. - B. G. Schuurs,
N. - 1824-1853-1855. - f 100.
FBEDERIKSOOBD. (H. hannes.) -Rectoraat onder STEENWIJKERWoLD. - B. F. Mulder, B. - 1827-1852-1863.
Bruin,

P. -

FRANEZEB. (H.

900.

-f

Rientjes, P. 1804-1828-1852. -- f 400. - G. J. Boerenbrink, K. --00.
1830-1858-1858. - 1100.
GELLiCIIM. (H. Maria Geboorte.) Culenborg. 183. - R. Jonkman,
P. -- 1809-1834-1846. - f 400.
lliarlanus. Groenlo. 1080. -- H. J. Harperink,
GEND$INaEN. (H., Martinus.)
•
P. -- 1807-1835-1846. -- f 400. -- J. H. Hofman,
N. - 1837-1861-1863. - f 100.
GENT. (H. Martinus.) Arnhem. 1288. -- J. W. van Leuffen, r. 1825-1851--1861. - f 400. -- J. van der Heijden, N. -GEEWTEBEN. (H.

Pancratius.)

Almelo.

914..-

J.

1830-1855-1860. - f 100.
Goo$. (H. Petrus en Paulus.) Deventer. 800. -- H. J. A. Bloemen, T. -- 1804-1826-1845. - ( . - J. H. Hooll-

man, K. - 1837-1862-1862. --

f

100.

GOBINCEZM. (H. Maria Ontvangenis.) -Culenborg. 1700. - A. B.

Schaap, r. - 1808-1831-1862.-f 400. --- C. Bordenave, B. - 1830-1857-1863. -- f 150. -- A. C.
Meijet, N. - 1828-1858-1862.
GRoBNxo: (H. Calixtus.) Groente. 2148. -- J. W. Boschker, r.
-- 1799-1832-1843. - f 400. - L. Bauer , K. -
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Geboren 1822 - Gewijd 1854 - Benoemd 1859. - 1100. L. J. van den Bosch, s. -1835-1863--1863. - f 100.
GROESBEN. (H. Andreas.) Doesborgh. 792. - H. Wienholts , P. --1817-1843-1852. -- f 300. --- R. J. van Garneren ,
- 1834-1862-1863. -- f 100.
GRONINGEN. (H. Martinus.) Gron. en Assen. 3300. - F. W. A. Jansen , P. - 1806-1829-1844. - j 600. - J. C. Hamers,
g. j- 1830-1855-1855. - f 100. - H. D. Brenninkmejjer, E. - 1830-1856-1859. - f 100. -- P. Corstiens , g. -1806-1845--1864. - t 100. -- W. Lunter,
g. -- 1839-1864-1864. - f 100.
HsAgsnE$GEN. (H. Pancratius.) Oldenzaal. 1556. -- H. Wiegink,
P. -- 1804-1828-1841. -- f 400. - L. F. J. Meessen,
B. -- 1831-1857-1864. - f 100.
HIABLE. (II. Sebastianus.) Deventer. 652. •- B. Vos, P. - 1814-1837-1854. - f 400. - N. N. , ^.
HAMEBsviLD. (H. Joseph.) Amersfoort.; 682. - H. ten Briíik, #.
- 1809-1832-1851. - f 400.
HABDERWIJN. (H. Martinus.) Amersfoort. 400. - H. H. KannTE,,
-- 1823,--1852-1863. -- f 630.87.
HARLINGEN. (H. Michael.) Leeuwarden. 1060. - T. P. Jorna *,
P. - 1793-1819-1822. - f 400. - J. C. Gast, B. 1823-1847-1860. -- f 100.
HIBMELBN, (H. Bauo.) Montfoort. 674. - P. van Roggen, P. -1812-1841--1861. - f 400. -- A. Vreeswijk , B. -1833
-1857-1 8
' 62. -- f 100.
H AMM'. (H. Stephanus.) Zwolle. 190. - C. A. Alferink, P. 1820-1844-1852. - f 600.
MOM (H. Joseph.) Heerenveen. 183. - J. B. J. Lunter, P. 1817-1844-1850. -- f 400.
HEBRBNeEBG. (H. Pancratius.) Doesborgli. 858. - J. T. Naled ,
P. -- 1821-1847-1860. - f 600.7
- J. A. Verstege, g.
1832-1861-1863. -- f 100.
HEEBEfivEEN. (H. Geest.) Heerenveen. 560. - H. H. Bergmann,
P. - 1818-1842--1858. -- 1 500.
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Deventer. 860. A. Tempelman,
1823
Benoemd- 4853. 7- t 400.
J. Peperknip, - 1880-1856-1860.
f 100.
HEIM (H. Maria Hentelvaart.) "Zwolle. 730. - 0. 14.4 StpitZen2P.
- 1823-1846.-1857. - f 400. - G. W. Derksen,
- 1839-1862-1862. - f 100.
HELLENDOORN. (H. Sebastians.) Deventer. 525. - H. È. J. ter
Soliouw, P.
1822-1849-1869.
f 400.
HEXGELO. (H. Willibrordus.) Zutphen. (1) - F. H. 4. Reigers,
P. - 18 2 -1852-1862. - f 400.
HENGELO. (H. Lanzbertus.) Oldenzaal. 1223. - E. Lohuis, P. 1804-1826 ,-4841. - [400.
Leurink - 1835
1-. 1861-1862. - f 100.
HERTME. (H. Stephanus,) Bijkerk te SENDEREN. (H. Stephanus.) - Almelo. 523. - L. Heinink , - 1810-18341852. - f 400.
H. L. Versteeg, P.
Iinzir nD. (H. Willibrordus.) Arnhem. 690.
- 1801-1827-1835. - f 400.
Martinus.) Doesborgh. 799. - H. J. Terwindt, P.,
- 1805-1828-1840. - f 400. - G. I. J. Nieuwenhuis, - 1837-1861 ,-1862: - 1 100.
HILVERSUM. (H. Vitus.) Amersfoort. 2370. - H. J. Smidt. P. HEETEN.

(H. Maria Ontvangnis.)

Gebaren 1801 - Gewijd

1821-1844-1857. - f 400. - A, A. H. Gerrits, R.
-

1832-1859-1860. - f 100. - W. Wessels, Tr..-

1832-1857-1861. - f 100.
HOOGLAND. (H. Martinus.) Amersfoort. 1236. - L. F. Huberts,
P. - 1805-1828-1854.

f 400. - W. F. Welt-

jens, K. - 1837-1861-1861. - f" 100.
HOONHORST. (H. Maria

Onbevlekte Ontvangenis.) Zwolle. 532.- -

M. F. Gelink , P.
HOORN. (OP DEN) (H.

1815-1841-1864.

1:400.

Bonilacius.) Gron. én Assen. 897. -7 E. B.

Crone, D. -7. 1796-1819-1846; - 1 400.
HOUTEN. (H. Maria Hemelvaatt.) Montfoort:

W R. J. Ro-

(1) Het getal der Corn munt cant en is in dat van Keij en berg begrepen.

48
bert, r. ---

Geboren 1799

-»

Gewijd 1823 - Benoemd

1843.

^- 1

400. ---`H. Kaas, - 1837-1861-1861.
HUISSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Arnhem. 2220. -.V. V. Otten ,
1802-r-1825--1841.
f 310.60. - G. J. Verwaa(jen, g. -- 1823 -1846-4 857,
f 301. - P. C.
Stokvis, g. -w 1833 --1858-1863.
.1 100.
IJssELmuInEN. (H. Maria Ontvangenis.) Zwolle. 345. -- W. J. Vinke,
^ë. -- 1826- 1850 --1858. --'- f 400.
IJssELSTBirt. (il. Nicokus.) Montfoort. 1480. -- A. J. van Bemmel, P. -- 1814-1836-1861. - f 400. Geerdink,
K. --- 1835-4858-1863. --. f 100.
IltIOORNIK. (H. 'Tines , de Deeper.) - Bijktrk .te IIB.TB$EN.
(H. Maria, Onbevlekte Ontvangenis.) -- Arnhem. 620. -B. H. ,Heinink,, P. -- 1826-1851--1862. -- f 400. -M. Maas, K. - 1832r --1857--1860. - f 100.
IBNStrm. (H. Marcus.) Leeuwarden. 340. - E. T. Terwisseha van
Scheltinga, P. ---1821-1848--1859. -- 1,400.
Joust. (H.`Mattheuà.) Heerenveea. 404. --- J. H. M. Westers, P.
-1811--1834--1858. -- f 400.
JUTPHAAS. (H. A2colaus.) Montfoort. 786.
C. :van der Grindt,
P.

P.

+- 1818--1844--1862. --- 1 400. --- J. B. C. A. Baron
tot Aerdt, x. 1828 --1856- -1862. -

van Hugenpoth
( 100.
KA,BAQW;

--

(H. JacoPus.) Montfoort: 745. -- H. J. Vislask, P.

-

1816-1840-1861. -- f 400. - J. k H. Mci1, g. --1840
f 1Q(k.
-4863 -4864.
KAMEBIJK. (H.

Hypolitus;) Naarden. 36g. --

$ehuurnaan, P. --

1804-4830.-1§ai-- f ,00.
EAXPExs. -M. Mari a Heir2pirgartR) .kwoKe..

1604. 77- g. H. Nieuwenhuis-,
.7-,11822--.--.11444e-4801, ;---4 .600. - W. J. van
de WiggelBar,:,
f 100. 182f3t-r4eki-4- -1$60:
P. A. Sarsppers, Eo u18313.- 1860- ,-18ezawt -. f 100.
riqrdEzton(G.Aff. /ow/ de.Dopor.) 7.hIglen. 11,99. - Berend--.,1 801 -i$27- -1-S69.
=oeu, f
f 440.
Hogeman, K. -.182874861

^^

l ^•

4.8

RLA$xNBEE g. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 29Q. -- G. 1.13. Tas' yeld , P. -,-Geboren 1814-Gewijd 1840 -- Benoemd 1856. -f 400.

(H. Willibrordus.) Gros. 'en Asss44.t 1160. t- G. P.
Tusveld van Bóxel, P. -- 181.D--1833--1846, - (400.
T: J. Kempen, - 1830--186,0-186#. d- f 150. -C. -T. de KlaVer, A. -- 1839---1863-1863. -- [M.

KLBiNEZIEEs.

KLO08TEB^BIIREN.

(H. Willibrordus.) Gron. ea d6s^esi. 36^. --- A.

Kerkhof, P. -- 1825-1853---1864. -- f 40Q.
KOCBBNGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Naarden. 340.- A. J. F. Oosterbaan , P. -- 1825-1849--1869. - (400.
Antonius tan Padua.) Naarden. 250. - J, van
den Bosch, P. - - 1824--1850-1861. - f 400.
KtUIKBB. , (H. . Nacolaus.) Heerenveen. 160. -- J. B. Buter, P. -1810-1834-1844. --- f 400.
LANGENTEN. (H. Pan.cratius.) Almelo. 313. -- J. T. Smeit ers,
P. 1818-1843-1858. -- [800.
H. H. Tinne.
LAREN. (H. Joannes de Dooper.) Amersfoort. 1435.-H.
broek, P. -- 1818-1845-1859. -- f 400. -- P. van
Lith, x. -- 1828-1856-1859. -- f100.
LATHUM. (H. Martinus.) Doesborgh. 440. - J. H. Havink, P. 1822-1850-1861. - j' 400.
LATTBOP. (H. Simon en Judas.) Almelo. 470. -- A. Slutken, P. -1815- 1838--1854. -- f 400. - H. Sanderink, x. 1841=- 1864--x1864.
LEEBDáY. (H. Maria Ontvangen4s.) Culenborg. 94. -•-R F. H. Hondenburg, -W 1817-1862-1862. -- f 600.
L$BAWASDER. (II. Boni facius.) - Huipkerk. (H. W4llibrordus.)
Leeuwarden. 1600. -- H. Batter, P.-1816-4839-1864.
- f 600,- J. Postna, - 1833-4867- 1858. f 100. -- S. Asma, x. --- 1836,4864- 1864. --1100.
LEEVWd$DBN. (H. Dominicus.) Leenwaráen. 1572-.-J. A. Rensen,
p. - 1825--1849 -•-1868. - 1 604. - A. J. de G rp,
$. - 1839--1862--1882: - (100. - A. van der Geest,
- 1888-1868-4864. - 1100.
KOPITENSOTF. (H.

4,
(14 .^e88elink,
Wiltibrordu.s.) ijeerenreen,
1888. - f 400.
1833
-Benoemd
P.- Geboren 1810 -•- Gewijd
(H. Maria GeGoorte.) Arnhem. 583. - E. jilendriksen, P.--

LEMMEB. (H.

laNT.

(400.
(H, Nicelaus.) Deventer. 457. - J. G. Bruns,
1813-1838-1856. -- 1600. -. ^

1811-1840-1851. LBTTELE.

P. --

LICNTBNYOOBDE. (II. Bonifacius.) Groenlo. 1187. -- M. A. Lonink,

W. van, Hemert,
._ 1823-1856-1863. -- 1100.
LIEDEBHOLTHUIS. (H. NtcOlaus.) Zwolle. 354. - J. P. van Santen,
P. - 1810-1834-1847. - f 400.
LOBITH. (H. Mgria Ontvangenis.) Doeaborgh..642. - A. B. Verhejj,
P. - 1806 -1833-1844. --- 1 400.
LOENEN. (H. Antonius Abt.) Zutphen. 367. -- N. Huijbers, P. -P. - 1804-1832-1861. -1400. --

1824-1848-1862. -1400.
LOENESSLOOT. (H. Maria van den berg Carmel.) Naarden. 649. --

H. Uitewaal, P.
• G. Goldewijk, A.

---

1808-1841-1856. - 1 400. -

-- 1824-1851-1860.

Me ij er } P. Balen, g. 400.
N.
van
j
1811-1836-1863. -

LONNESEB. (H. Jacobus.) Oldenzaal. 843. - H. A.

1840-1863-1$63. - f 100.
Loo. ( ' T) (H. Antonius Abt.) Doesborgh. 408. -- J. Peters, P. -1814-1840-1857. -- f 400.

LOSSEB. (H. Maria Geboorte.) Oldenzaal. 1059. -- G. Scholten, P. -1810-1835-1860. - j 400. - J. H. Stroot, 1817-1851--,186x.. -- j 100.
LIITTE.

(H. Plechelmus.) oldenzaal. 1210. -.J. Geerdink, P. -1803-1826-1837.,- j 400. -- M. Hapron, --1831-1860-1862. -C- (100.

LUTTSN. (H. Alphonsus de lfiguori.) Zwolle. 750. - L. van Heng•
stunn, P. -- 1823--1850--•185.9. - (800.
LUTTENBEBa. (H. Cornelius.) Davttitea,566. - N. A. B. Korte,
P. - 1811--1833--1851. -- 1 400.
iiIAABSSEN. (H. Pancratius) Waarden. 1230. -- W. H. A. van
B^levelt *, P. -- 1863, - 1828--1833: -- (400. - L.
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Gewijd 1858 - Benoemd
Vesters, K.
GettrireiC 1834
1858. - 1100.
Martinus.) Leeuwarden . 310. - H. J. Stiphout,
MAKX111e.
P. - 1828-1853-1864. - f
MAIIRIK. (H. Maria HoneWart) Culen borg. 242. - A. van Schaik,
P. - 1815-1847-1866. - f 400.
MEGCHELNY. (H. Martinus.) Groenlo. (1) - H. Hemming, P.
1808-1842-4863. - /400
MEPPEZ. (H. Stephanus.) Heerenveen. (2) - H. W. Teunissen
P. -

1825-1851-1861. - 1600.

Naarden. 1045. - C. 31. Lonink , P. - 1799-1824-1642. f 400. - W. F. N.
164-1857-1861. - f 100.
van Rootselaar,, K.
MOPTIMOUT. (H. Joanna de Dooper.) Montfoort. 1496. - J. Weeterveld , P. - 1814-1836-1855. - f 600. A. Kortland, K. - 1824-1855-1856. t 100. - H. C.
Verheul, - 1834-1859-1863. f 100. - H. G.
1832:4858=-1861.
van Hout,
NAARDEN. (H. Vitus.) Naarden. 450. - C. R. Vermolm , P. 1827-1851-1862. - f 400:
NETTEBDEN. (H. Walburgis.) •Groenlo. 263. - J. Rikmanspoel,
P. - 1826-1850-1861.
NICOLAASGA. (ST.) (H. Nicolaut.) .- Heerenveen. 440. - J. Faber,
f 400.
P. - 1807-1833-1850.
Rectoraat onder 01:7DE
Bonifaciis.)
(H.
FzKErA.
Ninvwn
PEKELA.- G. J. Démes, -18341867-1864.- [300.
)3onifacius.) Zwolle. 460. - G. J. WieNorw-Scromainic.
gink p.
182W-1g/6i-48n. f 800.
NIZKEBK. (H. Catharina.) Amersfoort. 632. - J. Clercx P. 1808-. 18h-1848. f 600.
OLBURGEN.
dus:) Zutphen. 230. - (1. de Reuver,
j 400.
P. -*1800-1.8241=-1448.

MIJDNECHT.

(H. Joannes de Doper.)

(1) Het getal dti C o mniu die antel i is iii dat van G endringen begrepen.
<2) Ha getal der et
uti iOtintiAtcii in dab val Stëeitwgkbegrepen.
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OLDENBROEB.

(H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 130. -- J. Hulshof,
---

P. -- Geboren 1822 -- Gewijd 1847 --Benoemd 1858.

f 600.
(H. Willibrordus.)

OXDEMABKT.

Heerenveen. 380.

-- J. van Sohoo-

ten, P. - 1828-1853-1864. - f 400.

(H. Plechelmus.) Oldenzaal. 2303. -- J. Beernink, P.
f 400. - A. A. Haarmans,
-- 1828-1854-1857. - -= f 100. - M. G. Smits, K.

OLDENZAAL.

-- 1805-1828--1841. K.

---1833-1857-1857. - f 100.
OLST. (H.

Willibrordus.) Deventer. 678. --- A. Eulink, F. -- 1823

-1846-1858. -- f 400.
OMMEN. (H. Brigitta.) Zwolle. (1). -- T. Brouwer, P. --- 1827-1850--1861. - f 600.
OM&IERsCHANS.

(H. Vincentius

et

Paulo.) -- Rectoraat onder

AvEREEST. -- W. H. Veeling-Smale, R. - 1830--

1854--1864. -- f 800. (2).
OOSTERBRES.

(H. Bernulphus.)

Arnhem. (3). --

J. G. H. C. Es-

sink, P. - 1827-1852-1860. - f 600.

(H. Mariznus.) Leeuwarden. 414. - R. van der Werf,
f 400.
OOSTERHOLT. (H. Leonardus.) Arnhem. 495. -- J. P. Gerichhausen,
P. - 1799-1835--1850. - f 500.
OOSTERWIEBUM. (H. Wiro.) Leeuwarden. 164. --- J. A. Ydema,
P. - 1816-1841-1846. -- f 400.
O0TMABSIIM. (H. Simon en Judas.) -- Bijkerk te TILLIOTE.
(H. Simon en Judas.) - Almelo. 1852. - W. H. A. van

OOSTEREND.

P. - 1796-1819-1829. -

der Linde, P. -- 1811-1835-1854. -- f 400. - J.
Bless, x. -- 1831-1860-1860. -- f 100. -- T. J.

Goris, K.
OUDEN-RIaN.

--

1839-1863-1863. - f 100.
Montfoort. 574. -J. J. Keu-

(H. Marta Hemelvaart.)

(1) Het getal der Communicanten is in dat van V i l s t e r e n begrepen.
(2) Deze jaarwedde komt ten laste der bijzondere begrooting van de Rijks
bedelaars-gestichten.
(3) Het getal Communicanten is in dat van Arnhem (H. Eusebius)
begrepen.

4

so
ken, P. ..-- Geboren 1817 -- Gewijd 1$40 -- Benoemd WA

- f 400.
UvDE PE gELA. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 689. -- G. J.
T olkelillg, Pr " 1824-1853-1864. - 1 400. --^ D.
Volkering,
Bouma, t. -- 1834-1860-1860. -- t 100. -- Zie
NIEUwR PEKELA.
.

(H. Martinus.) Doesborgh. 1152. - G. J. Oosterik, P. - 1809-1832--1861. - j 300. - L. W.
Brugman, H. --1830---=1862-1863. - r 100.
PANNBEDBN. (H. Martinus.) Doesborgh. 553. -- J. F. Sehlosset,
P. - 1803-1834-1848. --- f 400. PUTTEN. (H. Maria Zuivering.) Amersfoort. 119. -- H. J. Pïeek,
ODD-ZETENAAR.

P. - 1828-1853-1863. --- f 600.
RIALTE.

(H.

Kruisverheffing.) Deventer. 1360. --- C.

Pas *, P.

- 1804-1826--1843. - f 400. - G. F. Fan Wagen-

berg, K. - 1834-1859 -4 859. --

1 100.

RENS^PPOV]DE. (H. Willibrordus.) Arnhem. 220. - P.

Wittebol, P.
1820-1849-1859. -- y. 400.
REVTVM. (H. Simon en Judas.) Almelo. 450. - J. Reimer, PI ---

1809-1835-1857. -- 1 400.

(H. Maria Hemelvaart.) Culenborg. 271. - J. Thuring,
1816-1840-1851. - f 400. - W. H. van Heeswijk, A. r-- 1834-L1859-1860. - 1 100.
RIETMOLEN. (H. Cecilia.) - Bijkerk te NEEDE. (II. Cecilia.) -Groenlo. 552. - G. J. Hulsham, P. -- 1797-1823-1832. - f 400. - M. Claassen, R. -- 1830-18551860. - 1200.
RIJSLNBURG. (H. Petrus banden.) Montfoort. 325. -- A. Kortland,
P. -- 1790-1813-1819. ‘
RUMEN. (H. Dionysius.) Deventer. 698. - A. H. A. Koning,
‘ P. -- 1806-1831-1852. -- f 400. -- L. A. J. ten
Brink, S. - 1838-1863-1863. . 1100.
RoSSUM. (H. Plechélmus.) Oldenzaal. 980. -- J. T. E. Bruns, P. 1806-1830-1854. -- [400. -- G. J. Beernink, K. 1836-1863-1863. - 1100.
RsENOY.

P. -

541
J.
Rinttpt, - (H. Marta Gebeerte.) Culenborg. 245.-J.
Geboren 1816 - Gew i jd 1848 -- Benoemd

van Dijk, P. -1868. *-- f 400.

Zutphen. 253. --- J. H. van Lane*
P. -y- 1821-1846-1857. T- (400.
SAASVELD. (H. Plechetmus.) "A l melo. 651. - B. Aarnink , P. -1803-1826--1856. -- 1400.-J. A. H. Derioke, K. -1836-1862-1862. -- f 100.
SCHAL gWiJY. (H. Michael.) Culenborg. 1170. -- T. Bergere, P. -1785-1808- -1831. -- f 400. -G. Pet ers , g.---1814-1854-1863. -- f 100.
SBNSMBB$. (H. Vitus.) Leeuwarden. 615. - J. Beersma, P. -1800--1823-1838. -- f 400. --- P. J. Terharst, H. -1836-1862-1862. - 1100.
H. J. Bluemers, P. -SILV4LDB. (H. Mauritius.) Groenlo. 843.-H.
1817-1840-1851. -- 1400. -P. van den Hark, K. -1829-1853-1861. =- f 100.
(H. Fredericus.) Heerenveen. 90.-'- H. T. W. Willemsen,
SLUTaN.
,
P. -- 1826-1852-1863. - f400.
S N a EH. (H. Martinus.) Heerenveen. 1062. --- H. Kamp, P. .1807-1831-1854. - (400. -- G. Smithuis, K. -1836-1863-1863. -- f 100.
SOEST. (H. Petrus en Paulus.) Amersfoort. 1155. -- W. Steenhoff,
P. -- 1816-1842-1851. -- f 400. --- H. A. Piek, K. -1829-1853-1857. --- f 100.
SOPSTEBBEnG. (H. Carolus Borromeus.) Amersfoort. 238. --- L. Rademaker, P. -- 1795-1825-1837. - f 600. --- C. B.
Verheul, A. --- 1828--1852-1860. - f 100.
STADSKANAAL. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 370. -- G.
J. F. Drenth. P. -- 1825--1851--1858. -- f800.
STBBNWIJK. (H. Clemens.) Heerenveen. 270. -- J. J. Sletering,

RtrtTBLO. (H. YV illibrordus.)

P. -- 1825-1849-1864. -- f 400.
$02. -- B. Robe-,
181'9- 1842--1855. -- f400. -- Zie F$B-

STHBAWLIKBBWOLD. (H. Andreas.) Heerenveen.

rink,

P. - -

D$BIKSOOBD.
STB6tG}BBDA. (H. Fredericus.) Heerenveen. 430.

M-- J.

A. Schutte,

52
P. -- Geboren 1816 -- Gewijd 1844 - Benoemd 1859. -

f 400..
T$BBORa. (H. Georgius.) - B` ikeric

te GbaxnnB$N. (H. Mar-

tinus.) -- Groenlo. 900. --- A. Herfkens, P. -- 18171841-1852. -- 1 400. -- J. A. Weitjens, K.- 18311856---1857. -- (100.
TIEL. (II. Dominicus.) Cuienborg. 1672.-B. H. Lohmeyer, P. -1813-1837-1854. - f 600. - A. G}jsbers, H. 1827-1853-1861.-, - f 100. -- N. N., K. - f 100.
TQBBEBGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 950. - C. ten Bokum,
P. - 1811-1833-1854. - f 400,-E. C. A. Teusse,
S. -- 1834-1858-1860. - , f 100.
UITHOORN. (H. Joannes onthoofding.) Naarden. 698. - L. T. F

Often , P. -- 1821-1844-1862. - 1400.-W. H. van

Leeuwenberg,

K. - 1837--1863-

4 863. - 1100.

UITHIItZEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Gron. en Assen. 636. -- W.

V. M. Legebeke, P. -- 1816-1839-1857. --- [400.J. G. Heeres, K. -- 1835--1862--1862. - 1150.
ULPT. (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 751. - J. H.
P. - 1806-1829-1845. - f 400. - W.
S. - 1836-1863-1863. -

Nykamp,
Verhoeven,

1100.

UTRECHT. (H. Catharina.) Utrecht. 2050. -- A. I.

Schaepman,
1600. - G. W. van Heukelum, K. -7-, 1834--1859-1859. - 1150. - C. J. van
Groeningen, x. -- 1833-1858-1860. -- 1150.
UTRECHT. (H. Willibrordus.) -- Hulpkerk. (H. Martinus.) -Utrecht. 2000. - H. P. T. Oosterbaan, P. -- 18241848--1859. -- f 600. -- H. B. J. L. Kloppenborg,
K. -1831--1855-1857. - (150. -E. J. A. Reigers,
K. - 1833-1860-1862. - f 150. - J. W. D. Peelen,
H. - 1835--1860-1863. - 1150.
UT$EC$T. (H. Augustinus.) Utrecht. 3000. - H. Stappershoef,
P. -- 1794-1820-1848. - 1600. - J. S. Oosthuys,
P. -- 1815-1838-1860. -

K. -- 1814-1854-1855. -

f

150. -- L. van den

Bosch, S. -- 1831-1856-1863. -- [150. -- A. A.

53
Jorritsma, A. -- Geboren 1819 -- Gewijd 1844 - Benoemd
1848.
UTRECHT. (H. Dominicus.) Utrecht. 1980 -- D. J. van Zeeland,
P. - 1806-1835-1862. -- f 600. - C. SchranWen,
K. - 1831-1855-1860. - f 150. --- H. J. A. van
Ewijk, x. -- 1827-1851--1862. - f150.
UTRECHT. (H. Martinus.) Utrecht. 2100. -- H. B. Kok, P.
f 600. -- F. J. B. Koene, -184357. K.
- 1829-1854-1858. -- f 150. -- A. F. Zweinenberg,
K. - 1834-1858-1864. - f 150.
UTRECHT. (H. Maria.) Utrecht. 1813. -- J. J. Putman, p. 1812-1836-1857. - f 600. - F. A. P. Holland, K.
-- 1835-1859-1861. - f 150. G. A. Willemsen,
K. -- 1828-1856-1861. -- f 150.
VAASSEN. (H. Martznus.) - Bijkerk te ERE. (H. Martinus.) Deventer. 915. - J. van Haaren, P. - - 1806--1835-1846.
-- (400. - G. J. Ensink, x. - 1839-1862-1863.f 100. ,
VALBURG. (H. Jacobus.) Arnhem. 328. -- J. A. ten Hagen, P.
- 1827-1853-1864. - f 400.
VARIK. (H. Petrus en Paulus.) Culenborg. 262. -- T. Huishof, p.
- 1818-1849-1860. - f 400.
VASSE. (H. Pancratius.) Almelo. 654. -- H. A. A. Teusse, P.
f 400. -- P. van Dujnhoven,
-18635.
x. - 1832-1858-1862.
VEENDAM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 886. -- J. Beekman, P. - 1809-1834-1848. - f 400. - J.F. Corbesier, K. - 1829-1856-1857. - f 100.
VEENHIIIZEN. (H. Hieronimus Aemilianus.) Gron. en Assen. 1020.F. J. H. Kortenhorst, P. - 1827-1851-1859.
-f
1200. (1) -- H. van Peer, x. -- 1831-1856-1857.
- ( 300. (1).
(1) Deze haarwedden komen ten laste der bijzondere begrooting van de Rijks.
bedelaars-gestichten .
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W. R. Plaster, P. -Visitatie.) Zutphen. 465.
1850
-Benoemd 1860. Geboren 1824 -- Gewijd

YELP. (H. Maria

f 400.

A. F. J. Wiff 400. -- P. J. Hof 100.
genbomm, Y. r- 1838--18631863.
Willibrorctus.) Zwolle. 476. -; H. Rientjes, T. --V.iLiSTEIZEX.
1802- 1833--1854. -- / 400.
ViimovintN. gib Antonius van Padua.) tiaardon• 1066. -C. Pompe,
P. -- 18087-1836--1863. --- f 400. - J. A. Kelleneer,
--- 1820-- -1854-1863. -- f 100.
YIBIIT,NN. (H. Willibrordus.) Naarden. 645. -- H. eiessen, P.
-- 1810-1833- -1851. -- f 400. - E. Brugman, 8. ---

NOW.

{II. Maria

sands,

Neinelaaart.)

Montfoort. 84g . --

P. -1815--Z839--1843:

1835 ---1857-1864.
f 100.
VOLLENROvE. (H, Náeoiaus.) Zwolle. 160. -- ,C. Smite,
f 600.
1824-W1$49 -1859.
VasáJEN.

(If. Antonius.) Zutpheni 360. -- J. D. de Bruin,

P. --

1822-1845-1861. -- 1 400. -- C. van Hout, A. -1826- 1851-- 1863.
VmEEsWIdK. (H. Barbara.) Montfoort. 513. - H. Meurs, P. --1808-1843-1859. -- f 400.
y$IEZPNVEEN. (H. Antonius Abt.) Almelo. 295. -y- H. J. de Jong,
P. - 182&-1852--1863. -- 1 600.
Blikerk te RPHKV31.
WAAIFENINGPN. (H. Joannes Geboorte.)
(H. Maria Hemelvaart.) Arnhem. 1133. - J. A. Taabe,
P. --- 1805-1827-1837. -- 1 600. --- C. de Jong ,
1826-1853-1857. -- f 100.
(II. Martinus.) ,I,eeuwarden. 260. -- J. Wennekers, P.
- 1822-1848-1858. -- f 600.
WEBESNIi*o. (H. Remiglus.) Almelo. 778. --- H. Booret, P. -1805-1831-1846. - f 400. -- B. F. W. Terschouw,

WARRE4A.

K. -- 1827-1861-1861. - 1 100.
(H. Petrus en Paulus.) Oldenzaal. 930. - H. J. H. Bloemen, P. - 1798-1821-1830. - 1400.- C. Verhoef,
K. -- 1832-1862-1863. -- f 100.

WEGDAM.

,Martinus.) 'Zutphen. 1667. -- C. Kleve, P. -n Geboren
Benoemd 1852. - f 400. -- J.
1814 -- Gewijd 1841
T, Lu}jekx, g. -T- 1826-1852-1861. - f 150.
WBItg.MoyEN. (II. Maria Holelvtcart.) Montfoort. 481. -- J. Wielf 400.
akker, P. - 1808-+1841-1857.
WASTRAvooRT. (H. Weren f ridus,) Doesborgh. 555. - J. T. Vaalman , P. -- 1816-1841-1851. - f 400.
WIERDEN. (H. Joannes de Dooper.) Almelo. 433. - J. H. C. Blocmen , P. - 1813-1838--1854. - f 400.
WIJIE, (H. Willibrordus.) Deventer. 1098. - H. Maas, P. --1798-1828-1844. - f 400. --- L. Sehuurmans, g. --1829--1853--fW. -- f 100.
WI,Tx-13IJ-DuIIUSTEDE. (H. Joannes de Dooper.) Culenborg. 1200. -L. C. Velthujjsen, -P. - 1800--1826-1848. -- f 400. -J. P.N. van Meurs, $. -- 1838-1862--1862. -- f n!0.
WIJNBERGEN. (H. Martinus.) Zutphen. 365. - J. W. van Til,
P. - 1818-1847-185 g . --- f 400.
WIJTGAABp. (H. Maria Alemelvawt.) Leeuwarden. 384. - J. H.
von Schelve, P. -- 1803-1828-1852. -- j 400.
WOPSCHOTEN. (H. Vitus en Gezellen.) Gron. en Assen. 320. --- H.
Fejjen, P. - 1809-1834-1834. - f 500.
)
WpmEltswIJY. (H. Jacobus.) 4-- Bljkerk te MEmo. (H.
-- Groenlo. 831. --- J. M. van Qppenraalj , P. -1828-1852-1863. -- f 400. -- J. H. Verweij a v. - 1834--1860-1860. -- f 100.
WoIvEGA. (H. Franciscus,) Heerenpeen. 360. - L. B. Mulder,
P. - 1819-1844-1059. - f 3400.
WORKUM. (H. Werenfridus.) zeeuwardes. 673. - D. Bootsma, P.
- 1796-1819-1828. -- f 400. - J. Hoefsloot,
1834-1857-1857. - f 100.
W4UDSEND. (H. Michaél.) Heerenveen. 190. - F. J. L. Nieuwenhuis, P. - 1821-1848-1858. - f 400.
ZANDBERG. (H. Josepii.) Gron. en Assen. 927. - G. J. Evers, P.
-- 1824--1848 1856. -- f 800. -- Zie APBLERW =1,4 ( 11-

$AN11AL.

b6
ZBDDLM.

(H. Oswaldus.) - Bijkerk te AzEwln . (H. Mattheus.)

--- Doesborgh. 1300. -- J. A. Otten, P. - Geboren 1821
-- Gewijd 1848 - Benoemd 1863. - f 400. -- A. L. van
den Bosch. B. -- 1830-1859-1861. - f 100. - B.
E. T. Rutjes, K. -- 1838-1863-1864. - f 100.

(H. Joseph.) Montfoort. 660. - M. Putman, P. - 1821
-1848-1858. - f 400.
ZEVENALF. (H. Andreas.) Doesborgh. 1276. - G. T. van Dellen,
P. - 1800-1825-1834. -- f 300. - H. Harbers, K.
- 1830-1853-1856. -- 1 100. -- J. Verhoef, K. --

ZBIJST.

1832--1856-1862.

(H. W erenfridus.) Groenlo. 1481. - W. H. Janssen,
f 400. - E. A. J. Eng
-hers,
K. -- 1838-1864-1864. -- 1 100.
ZQIDHOFN. (H. Joseph.) Gran. en Assen. 119. -- H. T. L. Koestal,
P. - 1822-1847-1854. -- f 600.
ZUTPHEN. (H. Joanne: de Doopei.) Zutphen. 1750. -- H. R. Huberts, P. -- 1802-1824-1838. - f 600. - A. F.
Louwerens, K. -- 1831-1854-1854. - f 100. - J.
G. P. van Groeningen, K. - 1839-1863--1863. -- (100.
ZWOLLE. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 1900. - H. van Kessel *, P. -- 1792-1818-1837. - f 600. - J. N. van
Wagenberg, K. - 1830-1854-1858. - f 100. -- G.
A. J. Zwakenberg, K. - 1836-1861-1863. -- 1100.
ZWOLLE. (H. Michael.) Zwolle. 1740. -- P. Mocking, P. - 1812
-1838-1857. -- 1 600. -- J. L. R. Jansen, K. 1834--1857-1857. - f 100. --- R. Verhoeven, K. -1832--1856-1858. -- 1 100.

ZIEUWENT.

P. -- 1800-1824-1839. --
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Gold.

Gold.

3,600.00

1,950

.

.

.

15

15

12

15

10

6,800.00

1,000

Amersfoort

.

.

16

16

12

16

11

7,630.87

I,100

Arnhem

.

.

.

18

18

13

18

13

8,010.60

1,751

Culenborg.

.

.

15

15

9

15

8

6,750.00

850

Deventer .

.

.

16

16

11

16

10

7,200.00

1,000

Doesborgh.

.

.

15

15

12

15

11

6,000.00

1,100

Groenlo

.

.

18

18

13

17

13

7,100.00

Gron. en Assen.

f18

f18

10

f18

10

, t9,900.00

^

*

.

1,400 '
1,300

Heerenveen .

.

*18

*18

1

*18

1

*8,100.00

100

Leeuwarden .

.

17

17

9

17

9

8,400,00

900

Montfoort.

.

.

14

14

10

13

8

5,400.00

800

Naarden .

.

.

14

14

8

14

7

5,600.00

700

Oldenzaal.

.

.

15

15

15

15

16

6,600.00

1,500

Zutphen .

.

.

17

17

7

17

5

7,000.00

550

Zwolle .

.

.

.

*18

*18

8

*18

7 .4. *10,400.00

700

Totaal

.

.

250

250

164

248

151

114,491.47

t Hieronder begrepen twee Rector at en en twee Rectors.

*

,

een Rectoraat en een Rector.

16,701
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PROVINCIES-GEWJJIE 1NDEELING

Din

VOORGAANDE RECAPITULATIE.
Getal

BEDRAG

der

s

Dtenstdoende

P,

jaarwedden

ao

^

^ó

a^

a

''.

voor
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^

PROVINCIEN.

RIJKS-JAARWEDDE

i
^

^

°I

ó
^

^
4-,1.)

w

^

ó

°

^
Guld.

Gelderland

. .

^

c:
a

Guld.

84

84

53

83

50

35,991.47

5,601

Zuidholland.

.

4

4

3

4

2

1,800.00

250

Noordholland

.

8

8

5'

8

5

3,200.00

500

.

41

41

40

40

35

18,000.00

4,150

Friesland .

.*.

29

29

10

29

10

13,400.00

1,000

Overijssel.

.

.

* 62

* 62

42

* 62

39

*29,300.00

3,900

Groningen

.

.

f 15

f 15

9

f 15

9

f 7,100.00

1,000

.

.

* 7

*

2

*7

1

* 5,700.00

300

248

151

114,491.47

16,701

Utrecht.

Drenthe

.

.

.

7

• ..^...
0
Totaal .
i

.

.

250

._._..,.

250

164

„
* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
twee Rectoraten en twee Rectors.
„
32

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

Pastoors.

HOEGROOTHEID.

1
f

1,200,00

Kapellaans.

1

u

*

1

II

*

1

800.00

*

8

Ir

*

8

52

600.00

J

BEDRAG.

1

'

900.00

630.87 (1)

,

Totaal.

11,200.00

*
*

900.00

6,400.00

II

1

630.87

II

52

31,200.00

1

550.00

650.00

1

II

500.00

7

a

7

3,500.00

400.00

170

a

170

68,000.00

310.60 (2)

1

II

1

310.60

301.00 (3)

,^

1

1

301.00

7

t 2,100.00

1

200.00

;

;

300.00

t 6

1

200 00

a

1

,

.r

22

'

a

126

150.00
'

100.00

t

°

2

3,300.00

126

12,600.00

1
.1

2

Niet bezoldigd

Totaal

.

.

250

13

15

164

414

JI

f

131,192.47

^...
* Hieronder begrepen Jean /Recto'. t lfiieronder twee Rectors.

gene com,pe.tentie van f_30.87.

a

II

II

II
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II
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II

II

II

U

II

•

10.60.
1.00.
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PERSONEEI
DER

ar:lai@uaEto]taziaat.-)
VAN HET

BISDOM VAN HAARLEM.

BISSCHOP.

Z. D, H. Mgr. GERARDUS PETRUS WILMnn *. Resideert te
Sassenheim. Geboren 22 November 1800. — Priester gewijd
8 September 1824. -- Benoemd tot Bisschop van Haarlem 4 Mei
1861. -- Geconsacreerd 23 Junjj 1861.
VICARIS-GENERAAL.

HnNnimms VAN Bsnx, Kanonfik, Deken van Haarlem en
Pastoor der kathedrale kerk aldaar. Geboren 24 Maart 1816. —
Priester gewijd 16 October 1842. — Benoemd Vicaris-Generaal
22 April 1862.
SECRETARISSEN VAN HET BISBOM.

Geboren 1822. -- Priester geBenoemd 29 September 1854.
JACOBUS JOANNns GAAP. Geboren 1839. -- Priester gewijd
1862. -- Benoemd 30 September 1862.
JOANIcES FBANOIscvs VEEGT.

wijd 1846.

61

KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

JOANNES BRINKMAN ,

Rector bij het Maagdenhuis te Am-

sterdam. Geboren 1794. — Gewijd 1817. -- Benoemd 1861.

KANONIKEN.

THEODORUS JosEPHus HUBERTUS BORRET ff , Kamerheer-

honorair van Z. H. Paus Pius IX, Deken van Noordwijk
en Pastoor te Vogelenzang. — 1812-1836-1858.
KINTs, Buitengewoon Geheim Kamerheer van
Z. H. Paus Pius IX en President van het Seminarie te
Warmond. --1803-1828-1858.

CORNELIUS VAN

BERNABDUS HOPMAN *,

Buitengewoon Geheim Kamerheer

van Z. H. Paus Pius IX, Deken van Amsterdam. —
1788-1812-1858.

Pastoor te Amsterdam. (H.
Maria Onbevlekte Ontvangenis.) — 1815-1838-1859.

JOANNES MATTHIAS IJZERMANS,

Vicaris-Generaal, Deken van Haarlem
en Pastoor der kathedrale kerk aldaar. 1816-1842-1861.

HENRICUS VAN BEEK,

FRANCISCUS THEODORDs FRANKEMULLE,

Pastoor te Haarlem.

(H. Dominicus.) -- 1807-1830-1861.
PETRUS MATTHIAS SNICKERS, Regent van het

Seminarie te

Voorhout. -- 1816-1841-1861.
JOANNES FRANCISCUS VREGT, Secretaris van het

Haarlem. — 1822-1846-1863.

Bisdom van

6$

DEKENS.
DEKENAAT.

Henricus van Beek , Vicaris-Generaal , Kanontik en
Pastoor der kathedrale kerk te Haarlem. -- Geboren 1816. -Gewijd 1842. — Benoemd 1861.
ALKMAAB. Joannes van Gent *, Pastoor te Alkmaar. (H. Laurentius.) -- 1802-1826-1853.
ALPHEN. Caspar Adolphus Mole, Pastoor te Lejjmuiden. -1807-1832-1861.
AMSTERDAM. , Bernardus Hofman *, Kanonik en Oud-Pastoor te
Amsterdam. -- 1788-1812-1853.
BEVERWIJI. Bàlthasar de Groot, Pastoor te Beverwijk. --1805-1833-1853.
DELFT. Joannes Theodorus van Brussel , Pastoor te Delft.
(H. Hypolitus.) — 1806-1830-1854.
's GRAVENSAGE. Gerardus Eisen, Pastoor te 's Gravenhage.
(H. Theresia.) -- 1801-1824-1863.
HooRN. Philippus Wilhelmus van Oorte, Pastoor te Hoorn.
(H. Cyriacus.) — 1826-1850-1862.
LEYDEN. Arnoldus Cornelius Quant, Pastoor te Leyden. (H.
Petrus.) — 1802-1826-1853.
tivam 3uRG. Arnoldus Antonius Tomas *, Pastoor te 's Hoerenhoek. -- 1793-1818-1853.
XOORDWi3R. Theodorus Josephus Hubertus Borret *, Kamerheer honorair van Z. H. Paus Pius IK, Kanonik en Pastoor
te Vogelenzang. — 1812-1836-1858.
O17DEB1EB g. Couradus Leonardus Rijp, Pastoor te Ouderkelk.
1821-1845-1858.
?tBMEBENDE. Joannes Lambertus Bekker, Pastoor te Purine•
rende. — 1804-1828-1853.
ROTTRBDAM. Gerardus Georgina Bongaerts, Buitengewoon
Geheim Kamerheer van Z. H. Paus Pxvs IK en Pistoon te
Kralingen. —1799--1822-1853.
HAARLEM.

OS
SCHAGEN.

Henricus Franciscus van Lith, Pastoor te , Schagen. -

Geboren /822

Gewijd 1848

Benend 1863;

Lambertus Theodorus Bakker, Pastoor te
Wognum. — 1819-1846-4859.
ZOETEnWOUDE. Caspar Josephus Martinus Bottemanne, Pastoor
te Zoeterwoude. — 1823-1846-1861.
WEEVEBSROEF.

B1SSCITOPPELU1C S1;MINARtE.

Hoofdafdeeling : Warmond.
Geboren. Gewijd.

President.

C. van Kints,

ens.

0

Benoemd.

1803

1828

1863

P. van der Ploeg.

1815

1840

1853

J. J. Rioche.

1827

1851

1854

H. J. J. Prenger

1833

1857

1861

J. W. L. Smit.

1826

1850

1861

1816

1841

1861

Kanonik,

Professoren.

4nderafdeeling : Voorhout.
_R

egent.

P. M. Snickers, Kanonik.
Professoren.
J. de Bruijn.

1828

1852

1853

N. F. Taverne.

1827

1850

1853

J. C. H. Muré.

1828

1853

1853

(t. F. nrabbe.

1828

1854

1854

H. J. H. Ruscheblatt.

1829

1855

1856

A. J. Brouwer.

1832

1857

1857

B. H. Klónne.

1834

1859

1861

A. G. Schweitzer.

1833

1858

1861

J. A. de Rijk.

1831

1862

1862
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DIENSTDOENDE 4EESTELIJKEN
9N 8

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van HAABLEM, bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen der
kerken, met aanwijzing van de Dekenalen en het aantal
Communicanten (1), alsmede de namen der in iedere
Paroi,ie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken
hunne betrekking (2), het jaartal hunner geboorte,
priester-wijding en benoeming tot hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag
van de Rijks-jaarwedde aan die betrekking
verbonden ; een en ander opgemaakt
op den asten O c t o b e r 1864.
(H. Petrus en Paulus.) Alphen. 347. -- P. van
der Hagen , P. - Geboren 1822 — Gewijd 1848 Benoemd 1859. — (400.
AxznsLOOr. (H. Jacobus.) Beverwijk. 335. — H. msink, P. -1799-1826-1838. — f 400.
ALKMAAR. (H. Laurentius.) Alkmaar. 1475. — J. van Gent * ,
P. - 1802-1826-1841. -- (600. —J. A. G. Volkers
K. - 1832-1856-1862. -- f 150. — N. N. , K. - f 150.
ALKMAAR. (H. ,Dominicus.) -- Hulpkerk. (H. Franciscus.) Alkmaar. 1586. — G. W. Reijnders, P. - 1821--1844-1862. — f 600. — L. Kreling, K. -- 1827--1857-1862. — f 150. -- J. Burmanje, K. -- 1828-1862
—1864. — f 150.

AARLANDERVEEN.

(1) Het getal Co minis n i c a n t en is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent
is aangeduid door de letters r, R, x en A.
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ALPHEN.

(H. Bonifaciis.)

Alphen. 740. - J. P. J. van Zeijl, P.

-- Geboren 1810 -- Gewijd 1836 - Benoemd 1851. f 400. -- H. P. Zeegers , K. - 1836-1863-1863. --

f

100'

AMSTERDAM.

(H. Nicolaus.) - Hulpkerk (H. Anna) - Amsterdam.

3400. - J. H. van Born, P. - 1819-1842-1856.
600. - W. A. Putman , K. 1828-1854-1857 -f-f 150. - J. W. van Leeuwen, K. - 1828-18571860. - f 150. - H. L. Spoorman , B. -1836-1860
f 150.
-1861.
AMSTERDAM. (H. Antonius van Padua.) - Hulpkerk (H. Franciscus.) - Amsterdam. 3500. -- A. M. Baithazaar, P. 1803-1831-1854. - f 600. - J. P. H. Vogel, K. -1822-1848-1851. - f 150. - C. L. Overmars , K. -1825-1857-1861. - f 150. - J. de Bie, K. - 18241849-1864. - f 150. - J. H. A. de Veer , K. 1817-1844--1859.

(H. Willibrordus.) Amsterdam. 3200. - G. Kok,
f 600. -- J. Laurent, K. -1828--1860-1861. - f 150. - J. Karsten, x. --1830

AMSTERDAM.

P. -- 1812-1835-1855.

-1858-1862. - f 150. - J. J. Vernieuwe, K. 1840-1863--1863. - 1 150.

(H. Catharina.) Amsterdam. 4166. - H. van Luenen,
p. - 1813-1837-1858. -- f 600. - H. P. Smeele,
K. 1833-1859-1861. - f 150. - P. J. Lucassen, K.

AMSTERDAM.

-

1835-1861-1861. -- f 150. - D. Staas , K. -

1831-1864---1864. - f 150. - W. J. van Campen
K. -- 1827-1853-1861.
NB. In deze parochie is eerre algemeene hulpkerk op het
Bagijnhof (H. Joannes Evangelist.) - J. A. van den

Akker, R. - 1825-1849-1861.
(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Amsterdam 4369. J. M. IJzermans, P. - 1815-1838-1859. - [600.J. H. Bekker , x.- - 1821-1851-1859. - f 150. P. van der Valk , K. - 1838-1863-1863. -- [150.5

AMSTERDAM.
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H. T. Doorewaard, K. -- Geboren 1832 - Gewijd 1857"--s
Benoemd 1863. - f 150.

Hulpkerk (H. Franciscus Xacerius.) - Amsterdam 4523. - A. de Wit , P. - 1823-

AMSTERDAM. (H. Ignatius.) -

1856-1861. - f 600. -- J. Loeffen , K. - 1809-183841851. f - 150. - J. Huschehlatt , K. - 1819-18501855. - f 150. - F. C. Heljnen, K. - =- 1828-1851
1860. - f 150. - J. Smits, K. - 1818-1842-1854.

J. Schutte ,

K. - 1810-1839-1855. ---

W. Smit ,

K. - 1821-1846-1863. - G. A. J. Peese Binkhorst,
K. - 1831-1861-1863.

Domintcus.) - Hulpkerk (H. Thomas van Aquinen.) - Amsterdam. 3020. - H^ W. Sara, P. -T-1809.1844--1860. f 600. - W. L. van der Putten, K. -

AMSTERDAM. (H.

1817-1847-1856. -- (150. - A. Jansen, x. -18221848-1862. -- f 150. - J. H. van Baars, K. -18251850--1864. - f 150.

Augusttnus.) Amsterdam. 2200. - W. Hoorneman , P. - 1818-1841-1860. - f 600. - C. B. de

AMSTERDAM. (H.

Kruijf, K. - 1813-1843-1858. - f150. - H. Narens,
K. - 1822y-1845-1863. - f 150. -- L. H. Borking ,
K. - 1837-1864-1864. - f 150. - J. W. Brouwers,
K. - 1831-1855-1864. - F. T. H. van Ogtrop, A.
- 1834-1857-1864.

Hulpkerk (H Joseph.)Poppen, P. - 1816-1840-

AMSTERDAM. (H. Petrus en Paulus.) Amsterdam. 203. - H.

1861. - f 600. - L. Scholte , K. -- 1829T-18541860. - f 150. - G. J. W. Quant, K. -- 1832-1857
-1862. - 1150. - B. van Buuren, K. -,1834-1858
-1863. - f 150.
NB. In deze parochie is eene alaemeene 14ulpkerk op de

Keizersgracht (O. L. Vrouw).- L. J. Hoetin, K. -1812-1827-1859.

de vesten. (H. Nicolaus.) Amsterdam. 1014.
-- C. J. A. P; Martz, F. -- 1809-1835-1863. --

AMSTERDAM. (Buiten
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f 400. -- C. F. Philippona, K. -- Geboren 1834 -Gewid 1860 --- Benoemd 1863, -- f 150. -- H. Teunisse,

s; -AMSTERDAM.

1807--1881--1848.

(Buiten de Vesten4), (1I. Willibrordus.) Amsterdam.

843. - J. D. G. Wubbe, 1825--1849--1856,, I 400.
ASSENDELPT. (H. Odulphus.) Beverwijk. 1042. - J. S. Korff, P.
.- 1822-1848-1858. - f 400. -- J.

Vrolijk,, K.

- 1$3J

-1857-1862. --- f 100;
BEIMSTEB. (H. Joannes de Dooper.) Purmerende, 686. ;- W. van

den Hurk, P. - 181.9---1843--1855. - f 400.
BEBOEAT. (H. Petrus en Paulus.) Alkmaar• 459. B. A. nu 't Rood,
P. - 1824, --1850-1863.

f 400,

BILBGeCHENHOEX. (H. Willibrordus.) Delft. 400. -- J.

schut,

P.

1804-. 1831-1851. -- f 400.

-

BEBIbEL. (H. Marks Geboorte.) Delft. 452. - M. van Rijn, P. -+-

1825-1848-1863. -- f 400.

Weiden,
--t P.. Slaman , K.

BEFE;BODE. (H. Bavo.) Haarlem. 1448. -, A. van der
P. -- 1803-1830-1845. •-- f 400.

1827-1856-1863. - f 100. -- N. N. , K. - f 100.
BEVEBwIJIC. (H. Agatha.) Beverwijle. 1080. -- R. de Groot, P. -

f 400. - Jhr. H. C. J. M. van,
Nispen tot Sevenaer , N.-1886-1863-1863,-1100.
BILEISWIpK. (H. Maria Visitatie.) Delft. 300. --- G. W. Sehuijt,
P. - 1819--1842--1852. --• f 400.
RAVEN. (IL Gallus.) Alphen. 778. - W. C. F. van Heiki
BQ
ningen, P. - 1812-1838-185-7.- f 400. -- Hs Wijffels,
• - 1826-1854,--1864. -- f 100.
BOVENKARSPEL. (H. Martinus.) Hoorn. 477. -- H. J. Hilbes, P.
-- 1797-1882-1843. - f 400.
BOVENKERK. (H. Urbanus.) ouderkerk. 380 -- J. Kruk, P.
18Q5--1833---1851. -

f 400.
-1$8356.
Martelaren van Gorman.) Delft. 410. -- J. W. van
84agsveldt, P. - - 1822--1849.1867. -- f 600.
mitt' X B T. (If Augustinus.) Ouderkerk. 5844 - W. F. van

BBrELLE.

B

i
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Kampenhout , P. -- Geboren 1826 --- Gewijd 1850 ,
f 400.
(H. Pancratius.) Beverwijk. 665. - H. J. Meuwsen

Benoemd 1861. CASTRICUM.

P. - 1802-1837-1844. - f 400.
J. B. Canters,
CBoMMENIE. (H. Petrus banden.) Beverwijk. 432.
P. - 1824-1848-1863. - f 400. - G. van Galen , A.
-

1826-1857-1863.

DELF5HAVEN.

(H. Antonius Abt.)

Rotterdam. 792. --- C. T. ter

Maat , P. - 1820-1846-1864. --

f 400. -- J. P. M.

van der Heden, K. - 1832-1856-1862. - f 100.
DELFT.

(H. Joseph.) Delft. 3359. - A. N. F. van Meurs, P.
1600. - N. A. A. Aussems , K.-1807356. 1830-1853-1854. -- f 150. - J. P. Bisschop , K. 1836-1861-1864. - f 150. - J. M. Derks , B. 1827-1853-1855.

DELFT.

(H. Hypolitus.) Delft. 2231. - J. T. van Brussel. P.
f 600. - L. P. A. Gompertz, K.
-180634.
- 1836-1862-1862. - f 150. - J. L. A. Nabbeveld,
a. - 1829-1855-1863. - f 150.

(H. Petrus banden.) Ouderkerk. 303. -- N. van
Gastel, P. - 1807-1834-1856. - f 400.
DORDRECHT. (H. Bonifacius.) Rotterdam. 1980. L. van Wissen,
P. - 1821-1848-1859. - f 600. - P. A. de Brujjn,
K. - 1838-1861-1861. - f 150. - G. E. S. van der
Ven , K. -- 1838-1863-1863. - f 150.
DUIVENDBECHT. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 198. - H. C. van den
Boom, p. - 1815-1842-1857. - f 400.
EDAM. (H. Nicolaus.) - Purmerende. 488. - J. B. F. Roelvink,
P. - 1824-1848-1864. - f 600.
EGMONDEN. - (H. Adelbertus.) Alkmaar. 595. -- W. Janmaat, P.
- 1824-1850-1861. - f 400.
ENBHUIZEN. (H. Franciscus Xaverius.) Hoorn. 394. - J. C. van
't Rood, P. - 1817-1843-1850. - f 400.
GOES. (H. Maria Magdalena.) Middelburg. 1030. - J. A. Eversteijn,
P. - 1822-1848--1864. -- f 400. - J. Koekhoven,
DIEMEBBRUG.

R. - Geboien 1830 -- Gewijd 1857 --- Benoemd 1863. -I 100.

Hueser, P. -N., g. - f 100.
Gomm.. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 1366. -- W. de Bruijn,
P. - 1804-1827-1851. - f 600. - H. L. Moots, K.
G00RN. (H. Rozenkrans.) Wervershoef• 839. -- J. T.

1807-1835-1854. --

f 400. - N.

1837-1861-1861. -- f 150.
GOUDA. (H. Joseph.) Rotterdam. 2099. - A. F.

Ranshuijsen, P.

-

1808-1831-1847. -- f 600. - A. J. Klijn, K. -1824
-1849-1862. - f 150. -- W. Koemans, K. - 1828
-1856-1863. -- f 150.

Hulpkerk (H. Maria ten Hove.)
, P. - 1812-1836
-1863. - f 600. - C. J. Haan, K. - 1834--18611861. - f 150. - J. Kimman , K. -- 1830-1857-1863.

GBAVENHAGE. (H. Jacobus.) -

i^

- 's Gravenhage. 2616. - J.^y. ^

-- f 150.

GRAVENHAGE. (H. Antonzus van Padua.) 's Gravenhage, 3230. L. J. Straman, P. - 1810-1833-1862. - f 600. A. J. Bengvoort, g. - 1829-1856-1857. - f 150.J. C. Broekmeijer, K. - 1823-1853-1862. --- f 150.
- J. Bottenhorn, A. - 1822-1848-1849.
's GBAVENHAGE. (H. W 2llibrordus.) 's Gravenhage. 2520. -- P. G.
Schagt, P. - 1804-1831-1853. - 1600. -- J. F. van
Rooselaar, g. - 1832-1857-1863. - f 150. -- J. C.
van Grossel, g. - 1831-1857-1864. - f 150. M. Bernsen, K. - 1828-1853-1860.
'SGBAVENHAGE. (H. Theresia.) 's Gravenhage. 3053. - G. Eisen,
P. -- 1801-1824-1836. -- f 600. - A. Frentrop, g.
- 1802-1834-1854. -- f 150. -- J. G. Wansink, R.
•-- 1818-1842-1856. - f 150. -- F. Ellerbeek, K.1827 -1855-1861. -- f 150. - A. J. Verhoeven, K. 1815- 1838-1863. -- H. Marijnen, K. - 1828-1860
-1864. - J. H. van Mierlo, A. -1817-1849-1863.
GEORNENDIJS. (HAZBBSWOU'DE.) (H. Bernardus.) ZoeterRoude.

312. - H. Bosmans, P. - 1828---1851-1856. - 1400.

J. J. Mes,

A. -- Geboren 1838 -- Gewijd 1864 -

f 100.
(H. Joannes de Dooper.) \linorn• 580. -- J. Mbets,
P. -- 1823-1817-1857. -- f 400.
tHA'AittitM. (H. Joseph.) Haarlem. 2050. - H. van beek, V. ", .
18#6- 1842,---1861. - f 600. - A. n. J. Ws, K. -1830-1856-1859. - f 150. - C. Vasse, g. -- 1837
--1861-1863. - f 160. - J. J. van Leipsig, H. --1840-1863 -1863. - C. Zandvliet, 'K. - 1837-1861
-1863.
HAARLEM. (H. Antonius van Padua.) Haarlens. 2300. - P. A.
Sprengers, P. -- 1808--1837-1845. -- f 600. - W.
Strik, 1822"j --1847-1862. -- f 150. --C. Weijer8en, K. - 1834-1859-1862. -- f -1 50.
IlAAiLEM. (H. Dominzeus.) - Hulpkerk (H. -Thomas van Aquinen.)
- Haarlem. 1898. - F. T. Frankem611e, P. - 18071830-1843. - f 600. - P. M. H. Finken$iiigé1,4c. 1836 -1861-1861. - f 150. -- J. T. A. Aejjligers ,
x. - 1832-1860-1863. -1 150.
1-1AARLEMME$&[EE$. (H. Joannes de Dooper.) Haarlem. 408. - W.
A. Boerkamp, P. -1820--1843---1862. - f 600.
HAARLEMMERMEER. (H. Franciscus 'van Sales.) Haarlem. 407. --M. J. g erremans, P. - 1826-1849-1860. --- f 600.
HAARLEMMERMEER. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Haarlem. (1)
J. J. Bruijstens, P. -- 1830-1856-1863. - f 600.
HAASTRECHT. (H. Barnabas.) Rotterdam. 611. - H. Wblkemeljer,
P. - 1802-1832-1857. - f 400. - J. Vermeulèn; l[.
-1833-1857-1862. - f 100.
HAZERSWOTJDE. (H. Engelen Bewaarders.) Zoeterwoude. 342. A. W. van Zon, 'P. - 1810--=18801---1844. --- f 500.Benoemd 1864. -

-G$oOMioROEx. '

N. N., K. -i- f 100.
TiEsMsiEES. (H. Laurentius.) Beverwijk. 446.-11.

G. -van

Wjjk,

(1) Het getal Communicanten is in d at van 1aarlemme'rmeeritH.
Joannes de Dooper en H. Franciscus van Sales) ` begrepen.

P. - Geboren

1806 --

Gewijd -1832

--

Benoemd

1842. --

'f 400.
' S HEEIïENHdEIC. (H. Willibrordus.) Middelburg. 1040. -- A. A. Tomas *, P. - 1793 -1818-1841. W- f 400. - H. A.
f 100.
T.--11. de Kruyff, g. - 1838-1863-1863.
"Irm o. (H. Willibrordus.) -Alkmaar. 430. - $1. Geurs, P. -1804

-1829-1838. -

f 400.

Aenstoots , P.
- 1822-1853-1860. -- f 400.
-11ELnEtt. (DEN) (H. Petrus en Paulus.) Sebagen. 1600. -- J. S.
van Buohem, P. - 1806-1834-1847. -- f 400. F. J. Tieleman, S. - 1824-1853-1864. -- I 150.
,HELDEVOETsLUIS. (H. Antonius van Padua.) Delft. 167. - H. A.
C. Eisen, P. - 1825-1850-1862. - f 600.
HILLEGOM. (H. Martinus.) Noordwijk. 773. - B. Kerstens, P. 1815-1841-1848. - f 400. -- N. N., R. - f 100.
HooC+MAiIE. (H. Maria Geboorte.) Leyden. 454. - J. 2E. Terpoorten, P. - 1815-1841-1858. -- 1 400.
HOOGWOUD. (H. Joannes de Dooper.) Wervershoef. 455. -- C. Van
S°taveren, P. - 1824-1850--186 1. - 1 400.
-Homo". (H. Franciscus.) Hoorn. 1014. - R. J. A. van Ewijk, P.
- 1803-1827-1844. -- 1400. Y- R. T. H. Lucassen, K.
- 1822-1847-1861. - 1 100.
Hoops. (H. Cyriacus.) Hoorn. 871. -- P. W. van Oorte, Y. 1826- 1850-1862. - 1 400. -- G. H. Spiekerman, K.
- 1832-1859-1859. - 1 100.
.
ILPItNDAm. (H. Sebastianus.) Purmerende. 206. -- T. Beunis, P.
- 1826--1851 -j-1863. -- 1 500.
-KATWIJK. (H. Joannes Geboorte.) Leyden. 272. -- B. H. Brinkman, P. - 1826 -1853 -1864. -- 1 600.
..KETSEL. (H. Jacobus.) Delft. 496. -- G. van den Bo sch, P. 1804- 1835-1852. --- f 400.
KOUDE g ERK (RHIJNDIJK.) (H. Michael.) Zoeterwoude. 473..- C.
J. r van de Laar, P. -- 1820-T1847 --1864. -- 1 400.
K$ALINGEN. (H. Lainbertus.) Rotterdam. 707. - G. G. Bongaerts,
liEINKENSZANb. (H. Blasius.) Middelburg. 618. - P.
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P. - Geboren 1799 - Gewijd 1822 - Benoemd 1832. f 400. - A. C. F. Mutsaers; K. - ;1835-1861-1862. - I 100.
KUDELSTAART. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 812. - J. T.
H. Schrijvers, P. - 1811-1839-1854. - f 400.
KWADENDAMME. (H. Boni f acius.) - Bijkerk te OVEZANDE.
(H. Maria Hemelvaart.) - Middelburg. 967. J. B. Wesselingh, P. - 1800-1828-1856. - f 400. - L. A. J.
Schudelaro , x. - 1839-1864-1864. -- f 100.
KWAKEL. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 266. - A. B. Nast
jers, r. -1805-1831-1839. - f 400.
LAMBERTSCSAGEN. (DE WEERE.) (H. Lambertus.) Wervershoel.
483. - J. P. Vossen , P. - 1812-1836-1848. - f 409.
LANGENDIJK. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 482. - H. van do
Gijn, P. - 1802-1831-1843. - f 400.
LANGEBAAR. (H. Adrianus.) Althen. 744. - P. C. Bins, P. 1797-1825-1839. - f 400. - G. van Dijk, K. 1831-1846-1856. - f 100.
LEIJDEN. (H. Petrus.) r Hulpkerk. (H. Lodewijk.) - Leyden.
2291. - A. C. Quant, P. -- 1802-1826-1846.
600. - J. F. Bernsen, K. - 1837-1863-1863. -f
-f
150. - B. Dankelman, K. - 1836-1862-1864. -tf 150. - H. Tomas, K. - 1788-1810 -1833. -- B.

P. Geer, s. - 1839-1862-1863.
(H. Maria Onbevlekte Ontvangenas. ) Leyden. 2150. F. P. M. Welters, P. - 1805-1830-1857. -- f 600.
J. Leurs, K. - 1822-1845-1858. - f 150.-W. C.
de Keijzer, K. - 1831-1858-1864. - f 150.
LEIJDEN. (H. Maria Hemelvaart.) Leyden. 1895. - J. Bots, P. 1824-1848-1863. - f 600. - C. Scheiberling, K. -1833-1858-1860. - 1150. - J. H. Adams, K.
-183764.
1150.
LEIJDSCHENDAM. (H. Petrus en Paulus.) Zoeterwoude. 893. -- C.
Stolk, P. - 1799-1824--1848. - 1400. -- P. B.
Vismans, k. -- 1834-1859-1860. - 1100.
LEIJDEN.
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LEIJMUIDEN. (RHIJNSATERWOUDE.) (H. Joannes de Dooper.) Alphen.

659. - C. A. MolS, P. - Geboren 1807 - Gewijd 1832
-- Benoemd 1861. - f 400. -- J. C. Beumer, a. -1830-1855-1864. -- j 100.
LIMMErt. (H. Cornelius.) Beverwijk. 345. - F. F. Schmedding,
P. - 1804-1830-1838. - 1 400.

Last (H. Agatha.) Noordwijk. 817. - J. H. Deekens, P.
i 400. - J. P. Mobron, K. -180294.-1839-1863-1864. -- [ 100.
LOOSDUINEN. (H. Maria Hemelvaart.) 's Gravenhage. 643. - J.

Westgeest, P.

- 1800-1826-1840. - /400.

LUTJEBROEK. (H. Nicolaus.) Hoorn. 372. -- J. G. H. Geerlings,
-P. - 1826-1852-1864. - j 400.
MARSLAND. (H. Maria Magdalena.) Delft. 287. - W. P. van

Maaseland , P. -- 1811-1835-1858. - ( 400.
MAASSLUIS. (H. Petrus en Paulus.) Delft. 253. - A. Naber, P. --

1807-1832-1843. - f 400.
MEDEMBLIK. (H. Martinus.) Wervershoef. 610. - T. Liket, P.

f 600.

-1824506.

MIDDELBURG. (H. Petrus en Paulus.) Middelburg. 1082. - P. C.

Groen, P.

- 1818-1844-1853. - f 800. - P. J.
Koekhoven , x. - 1834-1861--1863. - ( 300. -

Zie VEERE.
MIDDELHARNIS. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 215. - J. A.

Trosée, P. - 1823-1850-1863. - f 500.
MONNICKENDAM. (H. Nicolaus.) Purmerende. 525. - L. A. Gussen-

hoven, P. - 1822-1846-1861. - 1400.
MONSTER. (H. Machutus.) 's Gravenhage. 474. -- H. Bauer, r. --

1818-1849-1858. - (400. - M. L. T. Klejjn, K. 1821-1856-1860.
MOORDRECHT. (H. Joannes Onthoofding.) Rotterdam. 381.

A. J.
van der Drift, P. -- 1826--1850--1858. - /400.
MUIDEN. (H. Nicolaus.) Ouderkerk. 353. - J. G. Henkens, P.
1817-1841-1852. - 1500.
NAALDWIJK.

(H. Adrianus.) 's Gravenhage. 699.- N. Husing,

P. -

Gehoten 1819 -- Gewijd 1842 --- Benoemd 1862, -

('400. . - A. Rutten, Kc - 1837-,--1863-1864.- (100.
_NEDaRxoRSIr DEN BERG. (H. Maria Hemelvaart.) Ouderkerk. 338. --J. M. van de Ven, P. -- 1825-1863-1863. -- f 400.
J•
(H. Urbanus.) Ouderkerk. 473.

.NES-EN-ZWALTfVTENBBUET.

Jansen-Kea , -r. - 1811-1842-1857. -- f 400.
^ID$I^POQDE. (If.

..

Cunera.) `^er^=ershoef. 474. - M. H. r^l^p&n,

P. - 1808-1841-1863. - f 400.
NIEUWENDAM.

•

(H. Augustinus) Purmerende. 236.- G. J. Leferink,

P. -- 1808-1839-1848. -- (400.
NIEUWK0oP. (H. Maria Hemelvaart.) -- Bijkerk in de MEIaE.

(H. Maria Hemelvaart.) --

Alphen. 679. - A. A. van

Eyndhoven, P. --- 1825-1851-1864. -- f 400. --- J. J.
de Groot, x. -- 1837-1862-1862. -- [150.
NOORDEN.

(H. Martinus.)

Alphen. 504. -- T. F. Knaagen, P. --

1821-1845--1852. -- f 400.
NOORDWIJ g .
•

(H. Jeroen.) Nobrd4cijk. 1014. - F. F. Meijer,

P. ---

1808-1831-1861. -- f 400. --- N. N., K. -i- (100.

NOORDWIJKERHOUT. (H. Victor.) Noordwijk. 645. -- A. H. J. de
Poorter, P. -- 1813-1842-1851. - f 400.
N00TDonP. (H. Bartholomeus.) Zoeterwoude. 540. - P. C. T.
Malingr5, P. -- 1826-1852-1864. -- (400.
OBDAM. (H. Victor.) Wervershoef. 652. --- C. A. Knulle, P. 1805=-1829-1844. - f 400.
OEGSTGEEST. (H. Willibrordus.) Leyden. 553. -- F. H. Mensing,
P. - 1820-1844--1851. -- f400.
00LTGENSPLAAT. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 565. - L
Hesemans, P. -- 1826-1851-1860. -- (400.
-00STERBLOERER. (H. Maria Visstatie.) Hoorn. 322. - T. Soet,
P. - 1803-1827-1846. --- (400.
Haarlem. 316. -- C. Ruigrok ,^p . ^Omni,. (H. Pancratius.)
.
](^^[[ ^^^
^V^1860-4862.
- (400.
OUD-ADE. (H. Bavo.) Leyden. 360. - J. P. Górtz, P. -- 1828-1852-1863. - f 400.
QUD•BEIJEBLAND. (H. Antonius van Padua.) Rotterda m. 96. -

H. T. van Dea, P. -- Geboren 4823 -- Going 1851
-- Benoemd 1863. --- f 600.
OIIDERKERK. (aan den AarSTEn.) (H. Urbanus.), q uderkerk. 661.C. L. lib, P. -- 1821--1845-1858. - f 400. -- W.
Hutjg, K. -- 1839-1864-1864. --- f 100.
OIIDE-TONGE. (H. Maria Hemelvaart.) Rótterdam. 570. -- S. den
Eisen, P. - 1825-1849--1860. f -400. -- N.

f 200.
OIIDEWATE$. (H.

Franciscus van Ássise.)

-Rotterdam. 1620. -J.

J.

Burgmeijer, `P. - 1812-1844-1862. - f 400. S. I. Roters, K. - 1822-1849-1853. - f 100.
DDDOBP. (H.

Laurentius.)

Alkmaar. 592. - J. B. Enlenbaeh, P.

- 1814-1830-1858. - f 400.
0VD-VossEMEER.

(H. Willzbrordus.)

Middelburg. 280. -- J. J. Fren-

trop , P. - 1828-1855-1864. - f 400.
+QYE$S-CHIE. (H. Petrus banden.) Rotterdam. 620. - J. A. Lazaar,
P. -- 1820--1844--1862. - f 400. - N. N. , g. - f 100.
-0W$ -VEEN. (H. Maria

Onbevlekte Ontvangenis.) Haarlem. 955. --

G. Schoonderbeek , P. - 1810--1832-1854. - f 400.N. J. Smeulders, K. - 1836--1861-1861. - f 150.

Joannes Geboorte.) Delft. 424. - P. J. van
Vlaanderen, P. - 1799-1827-1845. - f 400.
-PoZLDId$. (II. Bartholemeus.) 'sGravenhage. 1092. - T. van der
PIJNACKEE. (H.

Moor, P. - 1806--1832--+1858. - f 400. - J. R.
Brouwer , x. -- 1839-1864-4864. - f 100.
PUBMERENDE. (H.

Nicolaus.) Purmerende. 878. --- J. L. Bekker,

P. - 1804-1828-1853. - f 400. - G. L. Vroemen,
K. -- 1828-1856-1861. --- f 100.
ItANHBNBttsG. (RAbMBIt$G.) (H.

Petrus en -P au lus.) Alphen. 710.

-- H. Kerlen, P. -- 1826--1851--1863. -- f 400. -N.N.,g. -- f 100.

ItgooN. (H. Willabrordus.) Rotterdam. 280. -- F. H. Nan-den
Heuvel. P. -- 18i6 --1848-•-1863. -- f 400.
SM. (Di) (H. Bonilacius.) Purmerende. 601. ; H. A. Preijer,
P. -- 1821-1847-1858. -- f‘400.

RIJPWETERING.

(H. Maria Geboorte.) Leyden. 605. - H. Klau-

were , P. - Geboren 1812 - Gewijd 1836 - Benoemd 1846.
-- f 400.
RIJswI.x. (H Bonifacius.) '8 Gravenhage. 883. -- P. L. G. Boin,
P. - 1805-1828--1848. --

f 400. --,W. J. van der Meer,

K. - 1839-1864-1864. f 100.

(H. Petrus banden.) Alphen. 1172. - J. M.
van der Stoot, p.- 1805---1828-1849. - f 400. - P. van

ROBLOPARENDSVEEN.

Hugten, K. - 1830-1857-1864. - f 100.
ROTTERDAM.

(H. Rosalia.) Rotterdam. 7000. - A. Sommerdijk,

f 600. -- G. Pouw, K. -1819--1851-1853. - f 150. - A. H. van Heukelom, K.-

P. - 1824-1849-1864. -

1832-1856-1857. - f 150. - T. van Berlo , K. - 1828
-1852-1861. -- f 150. -- L. Goofers , K. - 17981822-1845.

NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk aan den
Goudschen Singel (H. Antonius van Padua.) - J. A.
F. Hofman, n. - 1834--1858---1863. - G. A. Hoeben , B. - 1831-1854-1863. - G. J. J. Tollenaar,
x. -1832--1858--1863.
ROTTERDAM.

(H Dominicus.) Rotterdam. 6560. - J. D. Raken ,
f 600. -- G. J. Doesburg, x.---

P. - 1798-1821-1829. -

1827-1850--1850. - 1150. -A. H. Bloem , x. --1820-1851--1852. - f 150. - J. J. G. Clasquin, x. --1828-1853--1860. - 1 150. - J. A. Verkerk , K. 1828-1856-1862.
ROTTERDAM.

(H. Laurentius.) Rotterdam. 3557. -- J. B. van den

Bergh, P. -1817-1841--1857. -- f 600. -- J. Bos, x.-1830-1855-1856. - f 150. -- A. J. W. Dijkhoff, K. 1829-1854-1861. --- /150.- H. W. J. van Hertum,
x. -1836-1860-1864.- f 150.

(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Rotterdam. 1997.
- G. F. H. van Rijckevorsel, P. ----1815--1846-1857.

ROTTERDAM.

f 600. - H. G. J. Erftemeijer, K. --- 1818-1843
-1854. -- f 150. -- J. F. Séngers, K. - 1827--1854

--
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-1858. - f 150. - J. D. Escherich, K. - geboren
1817 - Gewijd 1844 - Benoemd 1859. - f 150. - C.
J. Willems, K. - 1817-1849-183.
8ASSENHEIM.

(H. Pancratius.) Noordwijk. 510. -- J. F. de Jongh,
f 400. - J. H. Groen , A.

P. - 1826-1852-1863. --

-1835764.
SCHAGEN.

(H. Christophorus.)

Schagen. 508. - H. F. van Lith,

P. - 1822-1848-1860. -

f 400. - J. J. Eldering ,

K. -

1837-1864-1864.
SCHEVENINGEN.

(H.

Antonius Abt.) 'sGravenliage. 353. - H. H.

Peeperkorn , P. - 1827--1850-1861. - f, 600.

(H. Joannes de Dooper.) Rotterdam. 2566. -- V. J. A.
van Ewijk, P. - 1805-1827-1845. - f 600. - H.

SCHIEDAM.

Hoogland, x. - 1822-1849-1861. -

f 150. - W.

C. van Meegen, K. - 1826-1857-1862. - f 150.
SCHIEDAM.

(H. Maria Visitatie.) Rotterdam. 2187. -- P. J. van

Leeuwen, P. - 1820-1845-1853. -

f 600. - J. H.

Ruscheblatt, x. -` 1827-1853-1853. - f 150. - F.
Koekhoven, K. - 1837-1862-1863. -- f 150.
SCHIPLUIDEN.

(H. Jacobus.)

Delft. 716. - H. van der Meijden,

P. -- 1788-1823-1847. -

f 400. - W. van der Polder,

- 1838-1863-1863. - f 100.
SCHOONHOVEN.

(H. Bartholomeus.)

Rotterdam. 422. - F. Blom,

f 400.
(H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 286. -- L. Duijvestein,
P. - 1820-1848-1858. -- f 400.
SCHOOTEN. (H. Bavo.) Haarlem. 560. - A. F. Schuurkamp, P. P. - 1823-1848-1864. --

SCHOORL.

1821--1845-1856. - (400.

(H. Jacobus.) Haarlem. 471. - F. H. M. Wennen ,
1825-181-1862.
1400.
SPANBROEK. (H. Bonifácius.) Wervershoef. 492. - J. M. Tiebes,
P. - 1820-1845-1859, - (400.
SPIERDIJK. (H. Georgius.) Wervershoef. 823. - H. A. F. Plekenpol,
P. - 1796-1823-1846. - f 400. - J. Scheerman,
x. - 1831-1858-1860. -- (100.

SPAARNWOUDE.
P. -

Srro wi rx. (H. Laurentius.) zoeterwoude. 685. - T. Stoek, P. Geboien 1791- Gewijd 1816 -Benoemd 1824. - (400.
-- F. A. J. Tachi, x. -- 1830-1865-1863. -- J 100.
Tian (DEN BURG.)` (H.

Joannes de Dooper.) - Bijkerken

den HOORN en te OOSTEREND. (H°. Martinus.) T- Schaken.
539. -- J. H. van der Velden, r. - 1839!-1864--1864. -- f 400.
TExtL (Colo»OHP.) (H. Francisca.) Sehagen.122. -- W. Alenbeek,
P. - 1826--1853--1861. -- (700.
TBxRL (OUDE SCHILD.) (H. Martinus.) Schagen. 146. Honig, P. -- 1830-1853-1863: - f 400.
THOLEN. (H. Maria Hemelvaart.) Middelburg. 320. -- L. Berk,
r. -- 1824 1851--1860. - f 600.
TUITJENHORN. (H. Jacobus.) Alkmaar. 370. -- H. T. van Vlasselaar, P. -- 1820--1845--1852. - ( 400.
UITGEEST. (H. Maria Geboorte.) Beverwijk. 485. -- F. B. Duvergë,
P. 1819-1845-1i60.- ( 400. - J. S. van Ble}jenberg, x. - 1797-1825-1858.
URSUMM.. (H. Bavo.) Wervershoef. (1) - H. van Vassen Huyskes,
P. -1821--1852---1861. -- f 400.
VEERE. (H. Maria.) - Rectoraat onder MIDDELBURG. - B. J.
van Aarsen, R. - 1828-1856-1863. - f 600.
VELD. (' T) (H. Martinus.) Schagen. 806. -- A. Verstappen, P. 1821--1848---1862. - f 400. - P. P. S. Tennissen,
K. - 1835-1862-1862. - [100.
VELZEN. (H. Engelmundus.) Beverwijk. 710. -- W. L. Mosmans,
- 1811-1835-1863. --- f 400.
VENSDIZEN. (H. Lucas.) Hoorn. 420. -- A. Schouten, P. --1826--1852--1863. -- f 400.
VLAARDINGEN. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 930. -- J. S. G.
Broeke, P. - 1823-1847-1863. - 1 400. - A. IL
Tachi, K. - 1837-1861-1861. -- [M.
H. Schluter,
ViassnrGEN. (H. Jacobus.) Middelburg. 1260.-H.
(1) Het getal Communicanten is in- dat van G o-orn begrepen.

Geboren 1 8e9 - Gewijd 1853 - Be noemd 1863'4: -, f 97fi, --^,
C. Bouman, Bi - 1838--1863-1863. -- [150.
VOGEIrENZAxG. (H. Maria Henzelvaart.) Noordwijk. 720. - T. J. H.
Borret *, p. - 1812-1836-1853. - f 400. ,-- F. A.
Koevoets, lz. - 1830-1857-1858. -- [100.
VOLENDAM. (H. Vzncentzus 4- Paulo.) Purmerende. 800. -- M. G.
Seheef hals , P. - 1826--1852-1863. -160k
VOORBURG. (H. Martinus.) 'sGravenhage. 882.-J. Steenvoorden,
P. - 1822-1849-R-1864. --- j' 400, - H. Vera4raatsnv,
g. - 1829-1856--1862. -- f 100.
VOORHOUT. (H. Barthatomeus.) Noordwijk. 306. -T, G. M Albers,
P. - 1814-1841-1849. - f 400.
VOORSCHOTEN. (H. Laurentius.) Leyden. 739. - J. Bongaerts,
P. - 1810-1834--1863. -,- f 400. - B. C. van Straelen,
g. - 1832-1859-1860. - [100.
WADIYIN%VEEN. (H. Victor.) Alphen, 492. -- J. W. Hendrika,
P. - 1800•--1834T--1863. - [400.
WARMENHUIZEN. (H. Ursula.) Alkmaar. 370. - W. J. van ,Grossel,
P. - 1828-1852-1862. - f 400.
WAnMOND. (H. Mathias.) Noordwijk. 434. - N. A. Fribk, P. -1815-1839-1850, - f 400.
WASSENAAR. (H. Wzllzbrordus.) 's Gravenhage. 1574. - E. de Jong,
P. - 1818--1840-1857. - f 400. - A. J. van Houten,
g. - 1831-1855-1862. - f 100.
WATERINGEN. (H. Joannes de Dooper.) 'sGrarenhage: 1300. - A.
M. van Lottom, P. - 1801-1825-1849. - f 490. -T
W. C. Koevoets, g. - 1840 1863-1864. - f 100.
WatraP. (H. Laurentius.) Ouderkerk. 801. - P. A. Claaeen, P. 1825-1850-1861. -- f 400. - J. G. Rock, K. 1833- 1864--1864. -T- f 100:
V^B&^BSHOBi^. (H.
Wervershoef. 1104. - J. G. v'6192,
Maaseland, P.
f 400. - W.
1800-T4832- -1862.
Liebregs, x. -- 1822- 1857-1863. -- [100.
WEBTBRBLOgKER. (H. Michael.) Hoorn. 370.-R.
R. van Koolwijk,
P. --1807--1830--1851. -- f 400.
^

Werenfridus.)

80
Martinus.)

WESTWOt1DE. (H.

Hoorn. 772. - J. Spiithoff, P. -

Geboren 1795 -- Gewijd 1818 - Benoemd 1840. - f 400.

- P. van der Werf, K. -- 1838-1862-1862.
-f

100.
WIERINGEN. (H.

Michael.) Schagen. 157. - F. J. P. van Etten,

P. - 1830-1856-1862. -- f 600.
WIJK AAN ZEE. (H.

Odulphus.) Beverwijk. 211. - N. Vredeveld,

P. - 1803-1829-1851. - f 600.
WOERDEN. (H.

Bonaventura.)

Alphen. 1282. - C. A. van Werk-

hoven, P. -- 1823-1852-1862.- f 400. - F. J. Pape,
K. •-- 1810-1846-1853. - f 100. - W. P. Omtzigt,

K. - 1825-1853-1857. - f 100.
WOGNUM. (H.

Hieronymus.) Wervershoef. 427. - L. T. Bakker,

P. - 1819-1846-1854. f 500. - G. J. R. Kuijpers,
A. - 1834--1864-1864.
WORMER. (H.

Maria Magdalena.) Purmerende. 248. -- A. F. Rands-

huizen, P. - 1824--1850-1859. - f 400.
WORMERVEER. (H.

Maria Geboorte.)

Beverwijk. 358. - J. J. van

der Horst, P. - 1822-1847-1861. - f 400.
ZAANDAM.

(H. Bonifacius.) Purmerende. 757. -- J.

H. de Wajjer,

P. - 1805-1829-1844. - f 400.
ZAANDAM ( ' T KALF.) (H.

Maria Magdalena.) Purmerende. 526. -

M. van den Broek, P. - 1817-1850-1863. -- f 400.
ZANDPOORT. (H.

Agatha.)

Haarlem. 220. - J. J. L'ami, P. -

1814--1842-1851. - f 600.
ZEVENHOVEN. (H. Joannes Geboorte.) Alphen. 552. -- G. J. Pronk,
P. - 1804-1833-1859. - f 400.
ZIERIKZEE. (H.

,

Willibrordus.) Middelburg. 1226. - A. Heuvels,

P. - 1814-1842-1863. - f 400. -- M. H. B. Heu-

ser, x. - 1838-1862-1864. - f 100.
ZIJPE. (NOORD) (H. Maria Visitatie.) Schagen. (1). - L. C. Spoor-

man, P.
ZIJPE. (ZUID) (H.

- 1825-1849-1863. - f 400.

Maria Geboorte.) Schagen. 560. - J. H. Kap-

(1) Het getal der communie ant e n is in dat van Zij p e (Z u i d) begrepen.
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pelhof, P. -- Geboren 1829 --- Gewijd 1854 -- Benoemd
1864. -ZOETERMEEB.

f

400.

(H. Nicolaas.) Zoeterrioude. 738. -- P. van der Salm,

P. — 1803-1825-1846. —
— 1831-1858-1864. —

f

f

400. — J. H. Muller, S.

100.

ZOETERWOUDE. (H. Joannes Onthoofding.) Zoeterwoude. 878. -- C.

J. M. Bottemanne, P. - 1823-1846-1861. —

f

400.

-- G. F. Schluter, x. — 1837-1863-1863. — 1 100.
ZOETERWOUDE aan den HooGEN RIJMDIJK.

(H. Maria Onbevlekte

Ontvangenis.) Zoeterwoude. 324. — J. Sarot, P. -- 1809-1831-1862. -ZWAAG.

(H. Martinus.)

f

400.

Wervershoef. 472. -- J. E. A. Gears, P.

--- 1803-1827-1840. — f 400.

0
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7
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.
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3
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9

9

9
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.
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1
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1
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* Hieronder begreg en een R e c t o r a at en een Rector.
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* Hieronder barrepen een Rectoraat en een Rector.
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID

VAN DERZELVER BEDRAG.

Pastoors.

HOEGROOTHEID.

Kapellaans. '
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1
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* Hieronder begrepen een Rector.
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PERSONEEL
DES

caE-aa-auszy-.walan-aa,-)
VAN HET

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH.

BISSCHOP.

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

Z. D. H. Mgr. JOANNES ZWIJSEN, Aartsbisschop van Utrecht,
Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz.
Resideert te Haaren, bij 's Hertogenbosch. — Benoemd tot
Apostolisch Administrateur 4 Maart 1853. — Zie verder hiervoren bladz. 32.
ADJUTOR VAN DEN APOSTOLISCHEN ADMINISTRATEUR.
Mgr. JOANNES PHILIBEBTUS DEPPEN * 7 Bisschop van Samos

in partibus zn fidelium, als zoodanig benoemd 14 November 1853

geconsacreerd 2 April 1854. — Geboren 12 Mei 1808. —
gewijd
-- Hij bekleedt tevens de betrekking
van Secretaris van het Bisdom van 's Hertogenbosch sedert
4 Maart 1858.
en

Priester

86

KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

JOANNES
•' (H.

HENBICUS CORSTENS , Pastoor te 's Hertogenbosch.

Catharina.) Geboren 1796.— Gewijd 1820. -- Benoemd 1861.

KANONIKEN.

President van het Seminarie te Haaren.
— 1799-1824-1858.

JACOBUS CULTTEN *,

Kamerheer-Honorair van
Z. H. Paus Plus IX, Deken van Helmond en Pastoor te
Veghel. -- 1801-1825-1858.

BERNARDUS JOANNES VAN MIERT,

Deken van 's Hertogenbosch en Pastoor aldaar. (H. Joannes.)— 1809-1834-1858.

MICHAËL THEODOBVS TIMMERMANS,

Deken van Geertruidenberg
en Pastoor te Drunen. -- 1788-1811-1858.

WILHELMUS ADRIANUS COPPENS,

GERARD-US WALTHEBUS VAN SOMEBEN,

Deken van Eindhoven

en Pastoor aldaar. -- 1802-1825-1858.
ANTONIUS VAN DEN
(H.

HEUVEL *, Pastoor te 's Hertogenbosch.

Petrus.) -- 1803-1826-1858.

PETRUS KEMPS,

Pastoor te 'a Hertogenbosch. (II. Jacobus.)

-- 1800-1823-1858.
FRANOISCUS CORNELIUS SWAGEMABEBS,

togenbosch. — 1817-1842-1861.

Priester te 'a Her-
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DEKENS.

DEKVAAT.

's HERTOGENBOSCH. Michaël Theodorus Timmermans, Kanonik
en Pastoor der kathedrale kerk te 's Hertogenbosch.— Geboren
1809. —
. Gewijd 1834. — Benoemd 1861.
Henricus de Wit, Pastoor te Boxtel. -- 1807-1832
—1853.

BOXTEL.

Julianus Egidius Bogaers, Pastoor te Cuyk. -- 18071831-1853.

CUYE.

MITTEN. Franciscus van Clarenbeek , Pastoor te Winssen. -1791-1813-1854.
EINDHOVEN.

Gerardus Waltherus van Someren, Kanonik en

Pastoor te Eindhoven. — 1802-1825-1853.
GEERTHUIDEEBEEG.

Wilhelmus Adrianus Coppens, Kanonik en

Pastoor te Drunen. — 1788-1811-1853.

Bernardus Joannes van Miert, Kamerheer-Honorair
van Z. H. Paus Plus IX, Kanonik en Pastoor te Veghel.
— 1801-1825-1853.

HELMOND.

Joannes Ebben, Pastoor te Ammerzoden. — 1797-1819-1853.

HEUSDEN EN ZALT-BOMMEL.

HILVARENBEEK.

Henricus Zomers, Pastoor te Best. -- 1796-

1819-1853.
Antonius Rejjnen , Pastoor te Balgoij en Keent. -1804-1827-1858.

NIJMEGEN.

Oss. Henricus Piggen, Pastoor te Oss. — 1804-1832-1861.
RAVENSTEIN EN MEGEN.

Antonius Pulsers, Pastoor te Veip.

— 1789-1811-1853e
Henricus Franciscus Aarts, Pastoor te Valkenswaard. — 1811-1835-1854.

V&LKENSWAABD.

,
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling:

Haaren.

Président.
J. Cuijten fo , Kanonik.

Benoemd.

Geboren.

Gewijd.

1799

1824

1837

1819

1845

1850

Professoren.
A. Godschalk.
W. Boons.

1814

1841

1851

F. A. Clercx

1823

1847

1854

Heuvel.

1821

1844

1854

A. J. F. Mutsaers.

1831

1855

1861

W. H. van Gennip.

1836

1859

1863

1808

1832

1854

G. G. van den

Onderafdeeling: St. Michiels-Gestel.
Regent.
A. Kamp.

Professoren.
A. H. Kluijtmans.

1820

1844

1842

J. P. Schoonens.

1822

1845

1847

J. T.

Wouters.

1830

1854

1854

F. P. J. Aertnijs.

1829

1854

1854

L. F. Gast

1819

1850

1856

T. N. H. Spierings.

1834

1859

1859

H. J. van Sluijsvelt.

1835

1859

1860

1837

1861

1861

1835

1862

/862

J. Baselmans.
M. J. van

Dongen.

J. C. van Steen.
J. C. de

Bont.

1837

1863

1863

1839

1864

1864
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten,
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van 'a HERTOGENBOSCH, bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het aantal
Communicanten (1) , alsmede de namen der in iedere
Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken,
hunne betrekking (2) , het jaartal hunner geboorte,
priester-wijding en benoeming tot die betrekking,
en eindelijk het bedrag van hunne tegenwoordige Riks jaarwedde aan die betrekking verbonden, met inbegrip der competentien
een en ander opgemaakt op den
laten O c t o b e r 1864.

AALST.

(H. Maria Presentatie.)

Eindhoven. 541. — J. van de

Laar, P. -- Geboren 1800 — Gewijd 1828 -- Benoemd

1853 — 1 400.
AABLE-RIXTEL. (H. Maria Presentatie.) líelmond. 1084. — L. van

Sleeuwen , P. -- 1807-1832-1860. — 1 400. — A. J.
den Ouden , K. -- 1824-1850-1858. -- 1 100.
ACHT.

(H. Antonius Abt.) Eindhoven. 257. — H. G. Smits,
1 400.

APPERDEN.

P.

—182-395.

(H. Victor en Gezellen.) Druten. 675. — A. van Hoog-

(1) Het getal Conmunieanten is slat sier tei)mg ran I88
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, Kapellaan en
Assistent is aangeduid door de letters P, a, v, x en A.
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straten, P. -- Geboren 1809 - Getiljd 1831 - Benoemd
1850 -- f 400. -- H. A. Greven, S. -1822-1848
--1850. - f 150.
ALEM.

(Ti. Hubertus.) Oss. 206. - J. Burgmans , P. -- 17851810-1818. - f 400. -- J. P. H. van Nuenen, A. -1830--1858--1860. - f 100.

ALPHEN. (H.

Lambertus.) Bruton. 698. -- J. J. Jurgers,

1796-1819-1831. - f 400. - T. Coppelmans, $. -1827-1853-1856. - f 100.
ALTFORsT. (H.

Donatus.) Druten. 220 -- J. Barten,

P, - 1801

-1827-1847. -- f 400.
AMMERZODEN. (H

Willtbrordus.) Heusd. en Zaltb. 975. - J.

Ebben,

P. -- 1797-1819-1829. - f 400. - A. A. L. van
Wouw,

g. -- 1830-1858-1862. -

f 100.

ANTHONIS- (ST.) (H. Antonius Abt.) Cuijk 898. - T. Wijers,
P. -- 1804-1827-1849. -- ( 405. - P. van Beek ,

v. - 1824-1850-1862. -- f 300. - G. Gijsbers, g.
-

1813-1839-1861. - f 150.

APPELTEBN.

ASTEN.

(H. Servatius.)

Druten. 419. - T. A. B. SmitZ, P.

1807-1829-1845. - f 400.

(H.

Marta Presentatie.) Helmond. 2343. -- L. J. van de

Mortel, P. - 1817-1844-1863. --- f 400. - G. H.

van Aerssen, x. - 1827-1851-1864. - f 150. -A. Sevens, g - 1835-1861-1961. --- f 100. - P.
Verkuijlen , g. - 1838-1862-1863. - 1 100.

Clemens.) Geertruidcnberg. 896. - J. M. Baselmans,
f 400. -rt J. van Rijsewijk,
E. -- 1836-1861-1861. -- f 100.
BABEL. (H. Willibrordus.) Helmond. 830. -- H. A. Smits, R 1810-1834-1856. - f 400. --- J. J. Aarts, g. -1838-1862-1862. -- f 100.
BALaOIJ EN KEENT. (H. Joannes de+Dooper.) N kjmeden. 630. -

BAARDwIJ g . (H.

P. - 1798--1821---1835. --

A. Reinen , P. --- 1804-1827-1848. - f 400. - F. W.
T. J. M. van

1848. - f

100.

Sasse van IJsselt, g. -

1821--1848---
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BATENBtTRG. (H.

Victor.) Druten. 417.-M. Coppes,

P. -- Geboren

1810 - Gewijd 1834 - Benoemd 1852. -- f 400.
BEE1, (H. 1lartholomeus.) Nijmegen. 1005. --- W. J. de Bruijn,
P. - 1801-1824-1842. -

/ 400. - E. van de Ven,

K. -'- 1826-1852-1858. - f 150.
BEER EX Dorrx. (H.

-

Michael.) Helmond. 1074. - H. Teulings,

P.

1815-1841---1861. - f 400. -- H. Schouten, K. -

1833-1861--1861. - f 100.
BEERS,

(H. Lambertus.)

Cuijk. 552. -- J. Arts, P. - 1811-

1835-1852. - f 400. -- A. J. van Gils, x. --18291858-1858. - f 100.
BERCHEM.

(H. Willibrordus.) Oss. 1570. -- W. Baselmans', 1).-

1804-1827-1845. - f 400. - A. J. F. H. van den
Hummel, x. --1823-1849-1861. - f 100.
BERGEIJK. (HET Hoi.) (H. Petrus banden.) Varkenswaard. 661.-

J. Somers, P. - 1801-1828-1846. - f 400. -- G.
C. Manders, x. - 1836-1862-1862. - f 100.
BERGEIJK. (HET Loo.) (H. Petrus banden.) Varkenswaard. 700.J. van den Tillaart, P. - 1802-1828-1846., - f 400.

(H. Willibrordus.) Boxtel 340. - B. .1. W. van Rijckevorsel, P. - 1807-1832-1852. - f 400.
BE$LIcuM. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Boxtel. 1702. - G. van

BERKEL.

Gerwen , P. -- 1820-1848-1856. - f 400. - P. F.
van der Meulen, K. - 1824-1855-1859. - f 100.L. van 'Eiden, K. - 1822-1855-1860. -- f 100.

Maria Ontvangenis.) Geertruidenberg 546. -- J. van
Kessel, P. - 1809-1834-1851. - f 400.
BEST. (H. Odulphus.) Hil%arcubeek. 1409. - H. Zomers, P. - - 1796
-1819-1832. - f 400. - J. B. P. Sprangers, x. -BESOIJEN. (IL

1834-1860-1864. - f 100.
BEUGEL (H.

Maria Hemelvaart.) Cauk. 809. -- J. Wijnackers', P.

-

1791-1813-1819.- f 475.30.'- C. J. Broeckx, K.

-

1836-1862-1863. - f 100.

BEUNINGEN. (H. Cornelius.) N j nregen. 744h -- H. H. van Elk, P.
-- 1821---1844-1864. , -- f 400. - A. Spierings, K. -
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1835 -- Gewijd 1860 -- Benoemd 1860. -- f 150.
(H. Petrus banden.) Valkenwaard. 700. - J. H. van
Baast, P. -- 1817-1844-1863. - f 400. J. Bertens,
s. -- 1835-1861-1863. -- f 100.
Bolin,. (H. Agatha.) Ray. en Megen. 1809. -- W. Bijl , P. -1809-1831-4848. --- f 400. -- F. Manders , $. --1819-1843-1852. - f 150. - G. van den Bogaerd,
K. - 1819-1843-1859. - f 100.
BOKH0VEN. (H. Antonius Abt.) Heuad. en Zaltb. 178. -- J. H. van
Roosmalen , P. -- 1804-1832-1835. - f 348.401.
BOEKEL EN SCHAFT. (H. Servataus.) Valkenen aard. 385. -- A. H.
J. Mulders, P. -- 1815-1842-1861. -- f 400.
BOXMEER. (H. Petrus.) Cuijk. 1489. - J. C. Hermans, P.
f 400. - P. van den Brand, K
-180357.
-- 1802-1826-1857. -- f 150. -- P. J. M. Verhejjen,
s. -- 1830-1853-1863. - f 100. -- R. Koene, K. -1820-1846-1863. -- 1 100.
B08TEL. (H. Petrus Stoel te Antiochse.) Boxtel. 3035. -H. de Wit,
P. - 1807-1832-1856. -- f 400. - J. Wijne, K. -1826--1850--1854. - 1 150. - L. Godsehalk, K. -1827-1853--1864. - f 100. - F. A. A. J. Bijvoet,
K. -- 1834-1862-1862.
BREUGEL. (H. Genoveva.) Eindhoven. 502. - A. van Haaren, P.
- 1813-1840-1860. - f 400.
BtTDEL. (H. Maria Visitatie.) Valkenswaard. 1653. -- H. Timmermans, P. - 1805-1825-1845. -- f 400. - J. A.
Geboren

BADEL.

Somers, K. --- 1832-1858--1859. - f 100.
(H. Anna.) Druten. 526. -- H. van de Sand, P.1796-1819-1833. - f 400. - M. van den Oever, x.
-- 1823-1852-1854. - f 100.
CB0MV0IRT. (H. Lambertus.) Boxtel. 330. - A. van Gernert, P.

BURGHAREN.

CIIIJK.

- 1811-1837-1857. - f 400.
(H. Martinus.) -- Hulpkerk. (H. Martinus.) - Cugk 1750.J. E. Bogaers, P. - 1807-1831-1858. - f 400. M. Zwarts, K. -- 1820--1845-1861. - f 150. -
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C. A. L. J. H.

BOvens, R. -- Geboren

1852 - Benoemd 1854. - f 100. -- A.

1827

- Gewijd

Godsehal g , A.

- 1803-1833-1863.
(H. Maria.) Druten. 410. -- B. A. Riijke, P. - 18131838-1858. -- f 400.
DEMEN EN DISDEN. (H. Willibrordus.) Ray. en Megen. 368. A. Hoefnagel, P. - 1807-1830-1845. - f 400.
DENNENBURG. (H. Michael.) Ray. en Megen. 131. -- J. A. van Wijk,
P. - 1802-1825-1843. - f 324.50.
DEUENE. (H. Wallibrordus.) Helmond. 2040. - J. Verhoeven, P.
- 1801-1826-1860. - f 400. - W. J. de Vocht,
K. - 1822-1846-1853. - f 100.-G. H. Mathijsen,
S. - 1825-1851-1860. - f 100.
B, G. A. Taabe,
DBUESEN. (H. Vincentzus.) Ray. en Megen. 220.-B.
P. - 1794-1817-1828. - f 227.77. - C. F. van

DEEST.

Gennip, A.

-

1827-1852-1862.

(H. Willibrordus,) Hilvarenbeek. 775.-J. F. Boeren, P.
- 1786-1816-1830. - f 458. -- P. J. Jacobs, g.
- 1827-1854-1855. - f 100.
DINTHEE. (H. Seruatius.) Boxtel. 1350. - G. Smulders, P. -1801 -1826-1843. -- f 400. - W. A. van Doorn, K:
- 1830-1855-1857. - f 100.
DOMMELEN. (H. Martinus.) Valkenswaard. 267. - A. L. R. Raupp,
P. - 1812-1840-1858. - f 400.
DBEUMEL. (H. Barbara.) Druten. 1250. - A. van Stiphout, P.1813-1837-1857. - f 400. - L. van Stiphout, K.
- 422-1848--1858. - f 150.
DRIEL. (H. Martinus.) Heusd. en Zaitb. 1424. - N. Kemps, P. • 1802-1826-1839. - f 400. - W. J. A. Vincent, K.
- 1828-1855-1861. -- 1 150.
,
DEUNEN. (H. Lamberlus.) Geertruidenbern. 1737. - W . A. Poppens, P. - 1788-1811 - 1819. - f 400. - A. N. J.
Willems, K. - 1837-1863-1864. - f 100.
DRUTEN. (H. Etcaldus.) Druten. 1202. - G. P. van den Bosch,
P. - * 1801-1824-1838. - f 400. - J. J. Deenen,
DIESEN.
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K.

Gebaren 1838 - Gewijd 1863. - Benoemd 1863.-

f 150.
DUIZEL. (H.

Joannes.) Valkenswaard. 222. -- J. van Asten, P.

-

1818--1842 1862. -- f 400.

Jacobus de Meerdere.) Boxtel. 1114. - H. van Beurden, P. -- 1811-1835-1856. -- f 400. -- W. van
Vlakhoven, K. - 1834-1860-1861. --- f 100.
DvssEr. (H. Maria Geboorte.) Geertruidenberg. 1100. --• A. L. 'van
der Heijden, P. -- 1819--1843--1861. -- f 400. -

DVNGEN. (H.

F. van Lankveld , z. - 1831-1861-1862. - f 100.
;EBDE. (H.

Antonius Abt.)

Helmond. 540. -- T.

Schoenmakers ,

P. - 1799--1825--1846. -- f 400.

Willibrordus.) Valkenswaard. 750.-N. van Hout, P.
Vissers,
x. - 1835-1860-1863. -- f 100.
EINDHOVEN. (H. Catharina.) Eindhoven. 2317. -- G. W. van Someren, P. -- 1802-1825-1842. -- f 600. -- A. A.
J. van
van Gils, K. •-- 1821-1847-1858. -- f 150.-J.
EEBSEL. (H.

-- 1807-1832-1858. -- f 400. -- J. H. A.

Iersel, K. -- 1829-1855-1858. -- f 100. -- N. W. L.

Bakkers, K. - 1839-1864-1864.
EXPEL. (H. Landelinus.) Heusd. en Zaitl,. 418. -- L. van Asten,
P. - 1819-1844-1863. -- f 400.
ENGELEN. (H.

Lambertus.) Ileusd. en Zaitb. 297. - H. van

den

Brand, P. -- 1801-1832-1860. -- f 400.
ENSCHOT. (H.

Cecilia.) Boxtel. 313. -- J. Smets, r. -- 1814-

1839-1859. -- f 400.

ERP. (H. Servataus.) Helmond. 1652. - P. van der Sanden, P. --1796 --1821--1836. - f 400. -- W. L. van Baar, K.
- 1824-1850-1854. --- f 100. -- T. van der Velden,
K. -- 1823-1850--1861. - f 100. Escx. (II. Willibrordus.) Boxtel. 370. -- R. A. Piggen, P. -1805--1828---1850. - f 400. - M. A. van de Ven, K.
-- 1832-1856--1858. - f 100.
ESCHAREN. (H. Lambertus.) Ray . en ;Negen. 690. - L. Verstraaten,
P. -- 1817-1842-1860. -- f 400. -- J. 'A. Velthujjsen,
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J. - Gtboren

JOD.

1818 -

Gewijd

1845 - Benoemd 1859.
-f

Ewi;S. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 710. - S. van Oijen , P.
- 1806-1834-1853. - ,f 400. - F: F. L. van der
Wee, x. - 1822-1845-1858. -- f 150.
GASSEL. (H. Joannes de Dooper.) Cuijk. 440. - J. van Brussel,
P. - 1814-1841-1860. - f 400.
GEEBTRUIDTNBERG. (H. Gertrudis.) Geertruidenberg. 900. --- L.
Naenen , P. -- 1814-1838-1858. - f 600. - H. J.
M. Everts , K. - 1824-1850•-1856. - j 100. ,J. P. N. F. Allard, A. - 1819-1845-1860.
GEFFEN. (H. Maria Magdalena.) Oss. 957. - H. van de Poel, P.
- 1816-1842-1861. - f 400. - L. de Beer, x. 1827-1853-1860. --- f 100.
GELDROP. (H. Maria en Brigida.) Eindhoven. 2019. -- F. van Erp,
P. - 1803-1826-1853. - f 400. - P. C. Haest, K.
-- 1828-1852-1860. - j 150. - A. W. van Asten ,
K. - 1831-1858-1859. --- f 100.
GEMEST. (H. Joannes Onthoofding.) Helmond. 3627. - G. A. Aarts,
P. -1818-1844-1862. - [568. - T. van Luijtelaar,
K. - 1820-1848-1856. - 1150. - H. van de Ven ,
K. - 1836-1862-1863. - f 100. -- J. A. Dalleu,
K. - 1829-1853-1864. - f 100. ; Zie HANDEL.
GEMONDE. (H. Lambertus.) Bottel. 962. - J. van Kessel, P. 1801-1826-1845. - f 400. - A. A. Reijnen, K.
f 100.
-1824756.
GESwEN. (H. Clemens.) Helmond. 552. - T. Miekers, - P. -1790
-1817-1842. -- f 400. - L. de Vaan, A. - 1831-1858-1859. - f 100.
GESTEL $N BLAARTHEM. (H. Lambertus.) Eindhoven. 993. - J.
van de Laar, P. -- 1810-1834-1857. - f 400. A. Jansen, K. - 1821-1845-1852. - f 100.
GOIRLE. (H. Joannes Onthoofding.) Iiilvarenbeek. 925. - C. G. de
Wit, P. -- 1814-1842-1862. - f 400. - A. Claesen,
K. -- 1833---1858--1863. - j 100.
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GRAVE.

(H. Elisabeth.) Cnijk. 2105. --- A. Bernts,

P. - Geboren

1802 -- Gewijd 1824 --- Benoemd 1840. _ f 735. C. Janssens, K. - 1824-1850-1859. - f 200. A. J. Verhoeven, $. -- 1824-1852-1859. -- f 100.
GROESEEBK.

(H. Cosmos en Darnianus.) Nijmegen. 2088. - A. Ro-

vers, P. -- 1815-1842-1858. - f 500. - H. Latijnhouwers, K. - 1828-1855-1859. -- f 150. -- S. van
de Locht, e. -- 1838-1862-1862. - f 100.
GROOTLINDEN.

(H. Lambertus.) Cuijk. 195. -- G. Libotté ,

P. --

1812-1837-1858. - f 400.
NAAREN.

(H. Lambertus.)

Boxtel. 1296. --

J. G. de Wit , P. -1814

--1838-1863. -- f 975.75. - F. de Haan , K. -- 1832-1859-1860. -- f 100.

(H. Lambertus.) Heusd. en Zaltb. 648. -- A. Ceelen,
f 400.
HANDEL. (H. Maria Hemelvaart.) -Rectoraat onder GEMEKT.

HAARSTEE(.

P. - 1825-1849-1859. -

J. de Wit, B. ---1806-1832-1850.

(H. Severinus.) Valkenswaard. 378. -- J. van der Laak,
f 400.
HAPS. (H. Nicolaas.) Cuijk. 535. -- J. J. van Veerssen, P. -1790-1812--1823. - f 404.12i. -- H. Smulders, R. -1826-1851--1854. --- f 150.
HAREN. (bij MEG-EN.) (H. Lambertus.) Ras, en Megen. 340. - A.
van Kilsdonk, P. --- 1802-1826-1864. - f 400. -

HAPERT.

P. - 1811-1838-1858. -

C. Reijnen, A. - 1827-1854-1863.
HATERT. (H.

Antonius Abt.)

Nijmegen. 660. -- G. van Kraeij, P.

-- 1809-1832-1854. -

f 400.

HEDEL. (H. W1llibrordus.) Heusd, en Zalt1. 454. --P. -- 1807-1832-1849. -HEDIKHUIZEN.

(H. Lambertus.)

Verberne,

f 400.

Heusd. en Zaltb. 240. -

J. F. A.

van der Meulen, P. - 1819-1842-1857. - f 400.
HEESCH.

(H. Petrus banden.) Oss. 1530. - J. Boelens,

P. --1803

-1827--1850. -- f 400. - A. H. Sengers, K. -- 1824
-1855-1859. -- f 100.
HEESWIJK.

(H. Willibrordus.)

Boxtel. 705. -

J. van den Broek ,

P. - Geboren

1830 - Gewijd 1854

Benoemd 1860. -

f 400. - P. Langenhuizen, K. - 1835-1861-1863.
f 100. - J. F. Clement, A. - 1823-1849-1860.
(II. , Martinus.) Valkenswaara. 1336. - S. P. Gast, P. 1 819-1844-1862. - f 400. - A. P. van Iersel,
- 1822-1847-1848.
f 100.
HELENA-VEEN. (H. Willibrordus.)- Rectoraat onder LIESSEL.T. L. van den Eynde, B. - 1823-1847-1859. f 300.
HELMOND, (H. Lambertus.) Helmond. 3961. - T. Spierings, P. 1805-1829-1851. f 750. - E.J. van der Kant ,
K. - 1828-1852-1862. - f 150. - A. F. Verhagen,
K. - 1833-1857-1859. - f 100. - B. Kemps, K.
1836-1861-1861.- f 100. - NN. , K.
HELVOIRT. (H. Nicolaus.) Boxtel. 1093. - W. Steijvers, P. 1797-1820-1836. - f 400. - J. B. H. van Rijckef 150.
vorsel, K.
1819-1844-1846.
HERS'EN EN LEITI. (H. Judocus.) Drnten. 531. - C. van der
Locht, P. - 1797-1820-1842. f 400. - H. Jongerims, K. - 1823-1851-1863. HEEPEN. (H. Sebastianus.) Ray. en Megen. 915. - E. J. Albers,
P. - 1816-1839-1859. - f 150. A. P. F. Waghter,
K. - 1817---1841-1859.
f 123.62i.
S HERTOGENBOSCH. (H. Joannes Evangelist.) 's Hertogenbosch. 4280.1809-1834-1861.- f 600.
M. T. Timmermans,
- C. N. van Amelsfocirt, K. - 1820-1845-1856. t 150. - A. van de Laar, K. - 1826-1850-1856.f 100. W. van 1 6 Ven, K. 1-1884-18602-1862.f 1.00. - F. C. Swagemakers, A. 1817-18 4 2-1859.
SHIR4OGENBÓSCH. (H. Catharina.) 'sHertogenbosch. 3664. - J.
H. Corsiens, P. - 17G6-18i0-1829. (600. - C.
Rwtten, K. - 1820--1844-1845: f 150: - A.
f 100. - J.
D. Kuppen, K. - 1826-1861-1882.
J21 ersterren, - 1837-1861-1E462. S HERTOGENBOSCH. (H. hicolÎtti) 's Itetiogenbcch. 3976. - P.
7
-

HERZE.

'

p. -

2

'

'
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Kemps, P. -A- Geboren 1800

-- Gewijd 1823 -- Benoemd
1837. -- f 600. -- H. van der Foelart, K. - 18181830-1845 -1859. - f 150. - P. Verhoeven,
1855- 1856.- f 100.- P. Maas, a. -1825-- 1850-4864.
NB. In deze parochie is eene stgemeene hulpkerk (H. Joseph), die bediend wordt door bijzondere geester

g.

-

lijken.
'8 HERTQGENBQBCH. (H. Petrus banden.) '$ Hertogenbosch. 2735.

van den Heuvel *, P. - 1803-1826--1840. -1830-1854--1858. I 600. --- J. D. Joren ,
f 150. - W. L. van Asten , x. - 1831-1855-1861.
-- f 100.
HEUMEN. (H. Georgius.) Nijmegen. 450. - T. Bill, P. -1812--1835-1852. - f 400.
HEIIBDEN. (H. Catharina.) Heusd. en Zaltb. 1354. -- J. F. van de
Poel, P. - 1809--1834--1852. -- f 400. - J. E. van
1831-1856-1862. - f 150.
Dijek,
HILVA$ENBEEx. (H. Petrus banden.) Hilvarenbeek. 1755. - P. H.
van de Loo, P. -- 1816-1841- 1860. - f 400.- J. H.
Kemps, x. - 1829 -•- 1854-1855, - f 150.
A.

g.

g.

-

---

.

HOEK. (ZEVENBERG9CHE) (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 1030.

- P. Wijne, P. - 1796-1821-1836. -= 1 400. - J.
M. van de Westelaken,
1829 --1856--1861. ^

g.

--

f 100.

503.
430.

HooGELoox. (H. Pancratius.) Htivarenbeek.
P. - 1797-1821-1831. --r f
HoOGE-MIB$DE.

J. Hoossens,

(H. Joannes Evangelist.) Híltarenbeek. -410. -- J.

- van Du.jjnhoven, P. -r - 1801-M8-1846. -- f

425.

HosssEx. (H, Antonius, Abt.) DrutOn. 591. -- T. G. Beerkamp,
f 400. - 11. P. H. BonP. -- 1803-1827-1843.
mans, x. -- 1835--18621864. r-- f 100.
HUBERT. (ST.) (H. Hubertus.) Cniik. 395. -- P. P.
P.
--1801--1826
f 400.
HUISMTNG. (H. kCembertus,) Rot, en Me;sen. 357. --A.. Verkuijlen Sr. P. - 1791T-1815-1$24. -- f 181,94.
-F-

Kersten,

-1855,
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Humeri. (11. Clemens.) ililviarenbeek. 189. -- J. W. Verspeek, P.
-- Geboren 1792 - Gtwijtl 1819 -- l3enoenul 1824. --

f 400. -- J. J. Seniors, A. - 1838--1858--i8á2. f 100.
HUHIV$xam. (H. Barbara.) Heusi. en Z<<lïb. 163. - P. van den
Biggelaar, P. - 1814--1839-1859. - f 400.
KAATSHBIIVBL. (H. J^oannes Onthoofding.) Geeartruislenberg. 2696.-J. N. van Mierlo , P. - 1820-1844-4864.-1400.J. Vbgerhoets, K. - 1826-1853-1854. - f 150. -f 100.
P. van Beek , K. - 18.34-1860-1860.
(H.
,Wialibrordus.)
J. Habra•
H.
130.
-Hilvarenbeek.
KAS7MBEN.
ken r g. -- 1807-1882 1852. -- j 400.
W. Nolmans,
KEILICnDOM. (H. Laureatius.) Nijmegen. 425. p, --1805--1828-1844. -- f 500.
-1800
I3irasBr,. (H. Antonius Abt.) ©as. 190. - H. Braaten,
f 400. '
- 1824--1837.
LAGs:MIBBDB. (H. Stephanus Vinding.) Hilvareubeek. 402. Brox, p. - 1818-1844---1868.
f 400.
LEDBACBBR. (H. Catharina.) cuiik. 172. - A. van Gefen, P. -1807-,-1831-1851. - f 400.
LEENDE. (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 1100. - J. N. Smite,
-- 1810---1884-1858. - f 400. - T. Tilbnrghe,
x. -- 1820-1845-1861. - j 100.
LEEVw$x. (H. Willibrordus.) Dmtsa. 1784. r- P. van Zeeland,
- 1797-1821-1838. - f 400. -- J. H. van der
Narek, x. --- 1.820-484.3-1856.- f 150,
.
Lititz. ($. Remigius.) Nijmegen. 180. - J. Crn}jsen, -1801
--1824-1858. - f .500.
LIBMPDE. (II. hannes Onthoofding.) Boxte•l. 998. -, Ragmakers, r, -- 1827-1852-1864. -- (400. -- F. V I',
héee, g. -1830-f1867..1850. - f
LIMO?. (H. Naam Jesis,) Bahama. 744. -G. C. Pijpent, 1'e-.4
1813-1838-1860. -- f 400. - G. van Giie,
1820-1844-1852. -‘f 100.
(H. Serratine.) Rama., 810,. -- P. van den Boer, P.

LIESHOUT.

100
--

Geboren 1809 - Gewijd 1833 =- Benoemd 1852. -rf 400. -- J. van Hiel, K.- 1824-1851-1852. - 1100.
LIESBEL. (H. Willibrordus.) Helmond. 800. - G. Benen, P. -1801-1826-1838. -- 1 400. -- W. H. Lammers, K.

--1835-1863--1863. - f 100. - Zie HELENA-VEEN.
LITH.

(H. Lambertus.) Oss. 813. -- C. J. Sprengen, P. - 1815
-1841---1860. - 1 400.
H. Rovers, K. - 1833--1861-1863. -- f 100.

LITHOIJEN.

-

(H. Rernigius.)

Oss. 454 . r-- A. van Laarhoven, P.

1810-1834-1841: -- 1 400.

LOON OP ZAND.

(H. Joannes Onthoofding.)

Geertruidenberg.1173. -

H. Spoorenberg, p. - 1799-1822-1841. -- f 400.M. A. van Aart, K.
1831-1858-1859. -- f 100.
LUIJKS(IESTEL. (H.

ljfartinus.) Valkenswaard. 631. -- Gantevo0rt,

P. - 1804-1827-1843. - f 475. - A. Meulendijks,
K. - 1814-1848--1855. - ` 100.
MAAEHEEZE. (H.

Gertrudis.) Valkenswaard. 586. - F. J. Sauvé,

P. -- 1789-1817-1826. - f 400. - P. Verschueren,
A. - 1835-1861-1861. - f 100.

Lambertus.) Druten. 500. -- A. bass, P. 1819-1843-1863. r- f 400.
MAASHEEs. (H. Antonius Abt.) Cuyk. 277. -- M. E. Mol, P. 1810 -1837-1856.
400. - J. van Lieshout , g. MAASBOMMEL. (H.

150.
(H. Petrus banden.) Rav, en degen. t95. - L. van den
HeuVel, P. - 1807- 1833 --1854. -- f 250.51.
1821-1850-1856. -- f

MACHAHEN.

MADE.

(H. Bernardus.) Geertruicfenberg. 1291. -- M. van de Zwaluwe, P. - 1803-1826-1839. - f 404.. ,=-- A. Maas ,
-1827---1852-1854. - f 100.

MAiDix. (II• Antoniuf.) Nijmegen.4
488.
^88 - . rJ
.

1816 --1842--1861.

Pompen, P..

f 400.
MA$EN. ` Lumberius.) Ètt, 390. - J. 114. Sanders, P.. ^ 1817
- - 1 1842-1864.
400.MEE$EVELDHOVEN. (H. Lttniéextus.) . 4fikhairenf,' 185.
A. van
Sleenvven,= P. -'''184-4839-1859. -^-- j' 400.
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MRx.

(H. Servatius.)

Ray. en Megen. 761. •-

J. van Amstel , P. --f194.39.

Geboren 1799 - Gewijd 1822 -- Benoemd 1839,-

-- H.

M. van Kilsdonk , x. - 1825-18W-1859.

45.54f.
MICHIELS-GESTEL. (ST.)

-f
(H. Michael.) Boxtel. 2000. -- L. van

der Bussen , P. - 1794-1818--1844. - f 400. - P.
van de Ven , s. -- 1819-1844-1857. --- f 150. C. Ackermans , K. -- 1836---1863-1864. - f 100. T. Slits, K. - 1825-1848--1851. -- F. C. van Vogt,
A. -- 1823-1847-1859. - C. R. T. Sprengers, A.

-18406.

(H. Willibrordus.) Hilvarenbeek. 448. -- J. Aarts,
P. - 1805-1832-1861. - f 400.
MIERLO. (H. Lucia.) Helmond. 1632. - R. Vissers, P. - 1798
-1822-1837. - f 400. - W. van Gerwen , g.
f 100.
-1849.
MIL. (H. Willibrordus.) Cuijk. 1400. - H. P. Jaspers , P. -1817
-1840-1859. - f 425. - A, W. H. Godsehalx , x.
- 1829-1855-1859. - f 125.
MILHEZE. (H. Willibrordus.) Helmond. 484. - T. Scheutjens, P.
- 1804-1828-1845. - f 400.
MILLINOEN. (H. Maria Hemelvaart.) Nijmegen. 935. - A. G. van
Grinsven, P. -- 1808--1832--1853. -- f 400. - J.
Kroonen, K. - 1825-1851-1859. - f 100.
MOERDIJK. (H. Stephanus.) Geertruidenberg. 287. - J. B. de Gier,
P. - 1821-1844-1858. - f 600.
MOrBGnsTEL. (H. Joannes Onthoofding.) Hilvarenbeek. 950. - L.
van Dooren, P. --- 1801-1824-1838. -- f 400. - H.
J. Schoenmakers, K. - 1827-1853-1857. - f 100.
MOBTEL. (H. Antonius Abt.) Helmond. (1). - J. van den Eijnde,
P. - 1817-1843-1861. - f 400.
NBDERWETTTN. (H. Lambertus.) Eindhoven. 318. - J. G. Swane,
P. --- 1819-1844-1862. - f 400.
MIDDELBEBBS.

(1) Het getal Communicanten is in dat van Gernert begrepen.
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NEjt8toseic. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 1170. -- W. L. Van
Ewijk, P. -- Geboren ' 1813 - Gewijd 1837 --= Benoemd
1862. - f 400. --

Zegers, K. -1833--1859-1861.

f 150.

Ifinintoolc. (11. Victor.) Ray. en Megen. 201. --- J. $. van der

Putten,

P. - 1199-1823-1852. -- f 400.

nfiKRSEL. (H. Brigida.) HiIaarenbeek. . `- 190. - C. P. Van Roosmalen, P. - 1793-1817-1852.
Itril1IWK1TIg. (H.

f 400.

Joannes Geboorte.) Geertruidenberg. 902. -- D. H.

van Lierop, P. -- 1812-1837-1858. -- f 400. -- H.

J. van de Ven, x. -- 1831-1856-1856.
f 100.
NiPTRIK. (H. Damianus.) Druten 233. - M. Sengers, P. -w-1796
-

1819-1834. -- f 400.

NIJMEGEN.

(H. Augustinus.) Nijmegen. 1875. - J. Eisent, P. -^-

1814-1837-1858. - f 600. -- H. W. Michiels, K.1822-1845-1852. - f 100. A. D.

Smits , K. -1832

-1856-1857. -- [100.

(H. Pominicus.) Nijmegen. 1800. --- C. H. P. Tielens,

NIJMEGEN.

P. - 1819-1842-1862. - f 600. - C. J. Dietvors,

E. - 1826-1855-1856. - f 100. -- B. Koors, k. 1832-1857-1859. - f

(H. Franciscus.) Nijmegen. 1757. - J. H. Beckers, P.

NIJMEGEN.

-- 1802-1825-1843. - f 600. - J. M. A. Eijeken
E. -1.836-1861-1863.
-

f 100. - H. Kusters, K.

1837-1862-1864. -- f 100.

NIJMEGEN.

(11. Ignatius.)

Nijmegen. 3000. - A.` COnsen , P. ---

1803-1833-1861. - f 600. -- H. Pijpers, K. -1807
-1835-1842. - f 100. - A. van der Wolk , E. -1806
-1837-1860. - f 100. - J. van de Rijdt, K. -1822
-1859-1864. - f 100. - J. van

Kessel , A. -- rim

-1861-1863.
NISTELRODE.

(H. Lambertus.) Oss. 1465. - J. G. van de Pas, 1*. --

1810-1834-1863. - f 400. -- J. van Hulst , K. 1835-1860-1862. - f 100.
NULAND.

(H. Joannes de Dooper.) oss. 1130. -- F. A. Pollet,

P.
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--

Geboren 1806 - Gewijd 1832 - Benoemd 1853, --;

f 400. -- W. de Bever, S. -- 1830-1865-1858. f 150.
NvNEN. (H. Clemens.) Eindhoven. 1061. i-- W. van Lent, P. --

1803-1826-1840. - f 400. -- A. Pessers, g. ---,
1825-1851--1861. - f 100.
OEDErI$oaE. (ST.) (H.

Martinus.)

Eindhbven. 2#43. - J. van de

Ven, r. -- 1804--1828-184$. - f 400. - F. A.
Ciercx, K. - 1825-1850-1852. - f 150. - A. Pauwels, x. 1826-1852-1858. - f 100: - J. Mlgchels, K. - 1833-1858-1863. - f 100.
OEPPELT, (H.

Naam Jesus.) Cupk, 680. - P. P, Thijssen,

P. -

1818-1843-1861. - f 200. - F. Jansen. K. - 1825
-1851-1861. -

f

150. - H. J. Haerkens, v. -

1796-1819-1836.
OERLE. (H.

Joannes de Dooper.) Eindhoven. 457. - G. van Lies-

hout, P. - 1816-1842-1861. - f 400.
OIJEN. (I1.

SerUatius.) Oss. 541; - A. van den Heuviel,

1802-1828-1844. QIRSGHOT. (H.

f

Petrus banden.)

P. -

400.
Hilvarenbeek. 3010. - P. A. de

Bont, p. - 1.803--1827-1853. f 400. A. Jansen,
K. - 1835-1859-1859. - f 150. - J. Verhagen, x.

-

1833-1862-1862. - f 100. - A. J. Fritsen,

-

1826--1852-1863. - f 100.

OiSTERWIJ'K. (H.

Petrus banden.)

g.

Boxtel. 1668. -L H. J. Van

Beugen, r. -1811-1835--1856. -

f

500. - J. Peels,

K. - 1816-1842-1859. -- f 100. - W. van Iersel,

1833-1859-1860. - f 100.
(h. . . . .^ ) Eindhoven. (1). - N.M., P: .
400.
Ooi Eg, PERSINGEN. (H. Hubertus.) Nvmegen. 455, -- J. 0.011fiers, P. -- 1816---1841 - 1860.
f 400.
(H. Andreas.) Hilvarenbeek. 360. -- W. Floris. P.
- 1807-1832-1849. - f 400.
K.

-

OLLAxD.

^ f

OOSTELBEERS.

(1) Het getal Communicanten is in dat van St. 0e d e n r o d e begrepen.
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OPLOo. (H. Mathias.)

Cuijk. 483. -- H. van Hintum, P. --- Geboren

1808 - Gewijd 1834 --- g enoemd 1855. --- f 400.
ORTHEN.

(H. Larubertus.) '$Hertogenbosch. 287. -L. H. C. Schut-

jee, P. --1818--1843-1864. -- f 600.
Oss. (II. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) ©ss. 2956. - H. Piggen,

P. -1804-1832-1861. -- f 400. --- J. Vogels. x.1829-1853-1858. - f 150. -- L. L. Wollaert,

i.

1832-1858-1860.- f 100. -- P. van de Wal, S. 1837--1862-1862. - f 100.
OUDHEUSDEN.

(H. Joannes.) Heusd. en Zaltb. 589. - Q. van den

Bogaert, P. - 1807---1833--1837. -- f 400.
OVEBASSELT.

-

(H. Antonius.)

Nijmegen. 808. - J. W. Smits, P.

1802-1825-1852. - f 400. J. H. van Noenen,

S. 1.829---1855-1858. - f 150.
OVERLANGEL.

(H. Antonius Abt.)

Ray, en Megen. 250. - J. L. van

Roermund, P. -1813--1840--18644.
OVERLOON.

(H. Theobaldus.)

f 400.

Cuijk. 450. -- A. van den Bosch,

P. - 1805-1828-1849. --

f 400. -- G. H. van den

Bosch, S. - 1832-1858-1861. - f 100.
POLDER. (DE) Gem.

bussen. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)
F. Lips, P. -1829--1859

Geertruidenberg. (1) -- J. A.

-1863. - f 400.
PUIJPLIJS.

(H. Joannes de Dooper.)

Druten. 426. --

J. Franssen,

p. - 1807--1832-1851. - f 400.
RAAMDON/C.

(H. Lavo.) Geertruidenberg. 805. -- L. Manders,

P.

1805-1829-1848. - f 400. - W. van de Pas, K.

f 100.
(H. Maria Hemelvaart.) Geeitruidenberg. 1092.
- H. C. Wijten, p. - 1805-1832-1853.- f 400.P. H. glijsen, K. - 1828-1853-1857.
f 100.
RAVENSTEIN. (H. Lucia.) - Bijkerk te NEERLANGEL. (H. Joannes de Dooper.) - Ray. en Megen. 707. - A. van der
Veeken, P. - 1815-1840-1860. -- f 14. -- A. Wee-- 1819-1845-1853. -

RAAMSDONSSCHEVEE$.

(1) Het getal Communieanten is in dat can D u s s e n begrepen.

it*
tink, S. - Geboren 1831 -- Gewijd 1855 -- Benoemd
1861. - f 150.
REES. (H. Antonius Abt.) Ray. en Negen. 701. -- H. van der
Zandt , P. -- 1802-1830-1856. -- f _400. - C. van
Gerwen, K. -- 1825-1852-1857. - f 150. -- G. van
de Wener, A. - 1815-1838-1860.
REUSEL. (H. Maria.) Valkenswaard. 625. -- L. de Kadt, P. -1795-1826-1839. -- f 400. - W. J. van der Krabben,
1837-1862-1863. -- f 100.
g,
RIETHOVEN. (H. Willtbrordus.) Valkenswaard. 525. - E. Branten,
P. - 1816-1842-1862. - f 400.
RIJXBVOORT. (H. Dochus.) Cuijk. 324. - J. T. Taabe, P.
f 400.
-183456.
BOSMALEN. (II. Lambertus.) oss. 1153. -- J. van der Hemden, P.
-- 1801-1831-1848. -- f 400. - J. H. van Baar, K.
--- 1823--1850--4858. - f 100.
Ro$SUM. (H. Martinus.) Heusd. en Zaltb. 367. --- W. Oppers, P.
-- 1803-1828-1843. -- -1 400.
SAMBEEK. (H. Joannes de Dooper.) Cuik. 810. --,P. Bonants , P.
-1793-1818--4827. -- f 400. - J. van den Boome,
R. -- 1831-1859-1860. -- f 200. -- Ziè VORTUM en
MULLEN.
(H. Antonius Abt.) Ray. en Megen. 1221. - P. van den
Bogaerd, p. -- 1808-1833-1863. -- f 306. -- A. P.
van den Bosch, K. - 1820-1845-1862. -- f 200.
SCUIJNDEL. (H. Servatius.) Boxtel. 3086. -- W. Ceelen, P.
f 500. -- J. F. Branten, E. -1824
-18396.
-1850-1859. - f 200. -- J. F. van Erp, K. --1833-1858-1862. - f 100. - T. J. van Lu}jtelacr, K. --1831-1855-1864. - f 100. -- J. F. de Wit, A. 1822-1845-1857.
SOBRRNDONR. (H. Joannes Onthoofding.) Valkenswaard. 431. -- F.
F. van Hambergh, P. - 1805-1833----1854. -- f 400.
SOMERBN. (H. Lambertus.) Helmond. 2350. - C. H. Schrijvers, P.
--- 1795-1820-1841. - (400, - F. A. van den Ejjnde,

SCHAIJB.

/06
•

-

- Geboren 1827 - Gewijd 1861 - enoemd 1859. f 150. - E. T. van Kemenade, lc. - 1836-18601860. - [100. - J. van de Ven,_i. -1835-1862'1863.
f 100.
SON: (ff. Petrus banden.) Eindhoven. 833. - A. J. Dobbelsteen,
P. - 1817-1842-1860. - f 400. - V. J. Sweens,
• - 1832-1858-1863. - I 100.
STRRNSgt. (H. Lucia.) - Bijkerk te ICREGSEL. (H. Monulphus.) Eindhoven. 420, - J. van Rulst, P. - 1811-183918. - [400.
STIPHOUT. (H. Trudo.) Helmond. 435. - P. W. Kuijpers, P. 1797-L1820-1833. f400.-P. van Schendel, A. 1825-1851-1852. - 1100.
STRATUM. (H. Georgius.) Eindhoveni 1008. - A. J. Lombartii,
• - /814-1841-1860. f 400. - A. van de Laar,
x. - 1832-1857-1864. - f150.
&min. H. Trudo.). Eindhoven. 801 - P. P. 3. van Griensvett,
P. - 1802-1825-1838. f 400. - P. J. Dumoulin ,
K. - 1830-1857-1858. - f 100.
TimrsLEN. (H. Benedictus.) das. 6t - A. Zelten, P. - 1807
f 300.
-1830-1854.
TILBURG. ( ' T GOIRKE.) (H. Dionysus.) Hilvarenbeek. 4312. W. van de Ven, P. - 1793-1817-1826. 1836-1861-1861. J. P. L. van Heesbeen, K.
f200. - H. van Liempd, K. - 1826-1851-1856.
(150 - J. Crouwers , K. - 1827-1853-1856. -,- 1100.
- J. T. J. van Meurs , K. - 1840-1863-1864. - f100.
TILBURG. ( ' l* E' EIvs.) (H. Dionysius.) Hilvarenbeek. 5002. - J.
f 620. van Schijndel, P. - 1811-1836-1853.
A. J. H. van Heck, K. - 1820-1845-1852'. f150.
- J. van der Lee, K. - 1825-1849-1850. - f100..
- M. van der Hagen, K. - , 1826-1850-1850, f 100. - P. A. Letjten, K. 1839-1863-1864. f 100. - Zie TILstrEG. -(H. Hart van Maria en Vineetitius a, Paulo.)
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TWMG. (KoBqgL.)

($.

Dioa.ysius.) Rilvarenbeek. 2107. --- H.

A. van Dooren, P. -- Geboren 1811 - Gewijd 1835 -

f 600. --- W. P. L.

Benoemd 1850.

Van Eijck,

1831--1857---1863. - l- f 150. - W. T. G. Otten, K.
-- 1837-,-1863-1664. ---

f 100.

T>11Bt3'mt. (II. Hart oarc Maria en Vine. It Paulo.) -- Rectoraat
onder TILBUItG ('T i4EntE.) (H. Dionysius.) - J. A.
de Beer, B. - 1821-1845-1860. -- f 300. - P. G.
Geene, K. --- 1825-4854--1863. - (100.
TONGELRE. (íi".

Martinus.) tindhoven. 629. - H. Schoenmakers
f 400.

P. - 1806-1831-1849. -

UbBN. (H. Petrus Stoel.) Rar. en 'Megen. 3221. - J. van Doorn,
P. -- 1810-1834-1855. - I 200. - J. B. Panken,
K. - 1837-1861-1864. --- f150. --- A. $emps, K. -

1829-1854-1855.. f 100. - A. J. H. van Roosmalen, K. -- 1830-1856-1861. --- (100. - A. van
der Burgt, A. -- 1804-1828-1859.
1ittiirgoDT. (H. Lainbertus.) Boxtel. 152(). -- F. Cuijpers, P. --.
1810-1836-1859. ---/400. --• J. B . Bets, K. -1838
-1862-1862. -- (100.
VALIfiENSWAA$D. (II.

Nicolaus.) Valkenswaard. 825. -- H. F. Aarts,

P. - 1811-1835-1852. -- [600. - J . P. IGemps, K. 1832-1858-1861. -- f 100.
VEGtHEL• (H.

Lambertus.)

Helmond. 3025. - B. J. van Miert,

P. - 1801-1825-1840. -- (400. - H. Evers, x. --

1833-1858-1858. -- 1150.-C. J. van Gennip, K. -1838-1863-1863. - f 100.
itiLB-DRT'EL. (H. Martinus.) Hensd. en Zaltb. 41 --- H. van Weert,
P. - 1808-1832-1851. -- 1 400.
VELnII6VEN.

(H. Cecilia.) Eindlioren. 720. -- 6. Verhoeven, P.

-- 1792-1816-1826. -- f 400. -- J. Pijnenbdrg,

VELP. (H.

^.

1834-1860--1'862. -- f 100.

Vincentius Diaken en Nartelaar.)-

Ray. en Megen. 414. -

A. Pulsers, P. - 1789-1811-1817. --

f 300. - P.

van Mierlo, g. -- 1805--1880-1$5g. -- f 100.
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Lambertus.)

sEM.

Hilvarenbeek. 450. -

J.

F. Bussing, P.

--- ,Geboren 1815 -- Gewijd 1841 •-- Benoemd 1860.-1400.

VIEBL 4g EEB. (H. Laurentius) Cujk. 1070. -- A. van Welie,
P. 1813-1838-1859. --- f 400. -- L. G. van der
Steen, B. -- 1828--1854--1859. -- f 100.

(H. Willibrordus.) Helmond. 450. -- J. Bruijsten, P.
f 400.
VLIJMEN. (H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg. 1907. -- P. van
den Brand, r. -- 1817-1841-1851. -- f 400. -- A.
EEN.

-- 1799--1826--1844.

C. van den Dries, x. -- 1827-1855-1863. -- f 100.

N. N., K.
VOLBEL. (11. Antonius Abt.)

Ra y . en Megen. 1040. - J. N. Smite,
P. - 1810-1835-1856. -- f 400. -- J. W. Smits, B.

-

1822-1847-1858. -. f 150.

VORSTENBOSCH.

(H. Lambertus.) osg. 267. -- H. van

Leur, P.

-- 1816-1842--1864. - 1 400.
VORTUM en MULLum. (H. Hubertus en Cornelius.) -- Rectoraat
onder SAMBEEK. -- G. Sackers, $. -- 1802--1834--

f 350.
1854. --'1
VUGHT.

(H. Petrus Stoel.)

Boxtel. 1836. -- C. T. van Erp, p.

•--- 1816-1843--1862. 1 571,75. -- P. van de
Laarschot, g. -- 1825-1850-1860. - f 150. -- P.
Goossens, B. -- 1835---1860--1863. --

1 100. -- C.J.

A. Terwindt, K. -- 1826--1851-1851.
WAALSE. (11.

Willibrordus.) Eindhoven. 659. --

F.

N.

Smits; P.

1817-1843-1861. --- f 400.

(H. Joannes Geboorte.) Geertrundenberg. 2295. -- E. P.
f 400. -- V. A.
J. R ij ke, x. --1829--1853---1854. -- f 150. -- H. J.
J. van Roosmalen, K. -- 1836-1860-1861.- [100.
F
WAMEL. (H.' Victor en Gezellen.) Drulen. 1067. --J. H. van Val, kenburg, P. -- 1819-184-1863. --- 1400. -W. van
Riel, K. -- 1822-1849-1862. - f 150.
WAITRON'. (H. Cornelius.) Cuijk. 800. - W. Wjjnackere, P. -1791-1813--1836. -- f 400. - H. Willems van Dijck
WAALWIJK.

Schrijvers, P. -- 1797-1821-1835. --
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K. -- Gebaren

1833 -

Gewijd

1859 --T

Benoemd 1800..17:

f 100. - W. D. van Oss, K. - 1839-1864-V64 k.
WASPIK. (H. Partholoineus.) Geeriruidenberg.1817. -- A. van Iersel.
P. - 1805-1829-1843. --- f 400. -- - A. J. Haest,
K. -

1826-1850-1857. --- 1100.

N

(H. Servatius.) Valkenswaard. 450. -- E. -van Lies
hout , P. - 1809--1834--1856. - f 400.
WEURT. (H. Andreas.) Nijmegen. 352. - H. Barten, P. - 1818
. -1842-1861. -- f 400.
WIJCHEN. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 2313. -- J. van Lieshout,
WESTERHOVEN.

P. - 1827-1850-1863. - f 400. - A. van Exsel,
K. - 1828-1853-1859. - f 150. - J. van Kesteren,
K. -1823-1851-1854. - f 100.
WINSSEN. (H. Antonius van Padua.) Druten. 727. - F. van Clarenbeek, P. - 1791-1818-1833. - f 400. -- L. Loefi,
K. - 1826-1854-1864. - f 150.
WINTELRE. (H. Willibrordus.) Hulvarenbeek. 327. - J. van Vlok hoven, P. - 1812-1836-1858. -- f 460.
WOHSEL. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Eindhoven. 2201. - G.
Vugs, P. - 1794-1821-1828. - f 400. - A. Verhagen, K. - 1832-1857-1860. - f 150. - W. J.
van Dongen, K. - 1834-1862-1863. -- 1 100.
WOuDRICHEM. (H. Joannes Nepornucenus.) IHeusd. en Zaitb. 102. J. J. Lombarts, P. - 1821-1845-1860. -- f 600.
ZALT-BOMMEL. (H. Martinus.) Heusd en Zaltb. 753. - J. W. A.
van Ewijk, P. - 1805-1828-1834. -- f 600. - A.
P. C. Schoonens, K. -- 1825-1855-1860. - f 100.
ZEELAND. (H. Jacobus.) Ray. en Menen. 1329. - A. van Glen Brand,
P. - 1805-1828-1842. - f 350. -- F. van Dijk,
K. - 1823-1850-1855. -- f 150. - W. Kemps, K. -1813-1845-1849. - 1100.
(H. Willibrordus.) Eindhoven. 915. -- J. Vervoort, P. -1795-1819-1825. - f 400. -- H. van Hout, K. -1822-1846-1861. - f 100.
ZEVENBERGEN. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 2025. -- A. J.
ZEELST.

van Meerwijk, P. -- Geboren 1805 -- Gers jd 1829 1846. --- 1 400. --- J. F. Knaapea, K. --1823
—1848-1860. -- 1 100. — J. W. Vogels, K. 1836
—1862-1862. — 1 100.
Zw&LUwa. (H. Willibrordus.) Geertruidenberg. 1425. -- J. B. Lathouwers, P. -- 1796-1819-1831. -- 1 400. — A. de
Louw, K. --- 1830-1857-1860. -- f 100.
Benoemd
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PERSONEEL
DER

auialaazaakEwEtaataD
VAN HET

BISDOM VAN BREDA.
(1 October 1864.)

BISSCHOP.
`
Z. D. H. Mgr.
JOANNES VAN Ho0IJDONK , Kommandeur der
Orde van den Nederiandschen Leeuw. Resideert te Hoeven.—
Geboren 2 Augustus 1782. — Priester gewijd 15 December
1808. -- Benoemd tot Bisschop van Dardanië i. p. i. 14 Januarij
1842. -- Geconsacreerd 1 Mei 1842. — Benoemd tot Bisschop
van Breda 4 Maart 1853.
COADJUTOR met regt van opvolging en
VICARIS-GENERAAL.
Mgr. JOANNES VAN GENK *, Bisschop van Adras in purtzhus
in fadeliunt , als zoodanig benoemd in 1850 en geconsacreerd 1 Mei

1851. --

Geboren 9 September 1803. -- Priester gewijd 20

Februarij 1827. — Benoemd tot Coadjutor met regt van opvolging van oen Bisschop van Breda J. van Hooijdonk 4 Maart
1853 en tot Vicaris-Generaal 30 September 1853.
SECRETARIS VAN HET BISDOM.
JOANNES STOOP. -- Geboren 1818, — Priester gewijd 1842. —
Benoemd 16 Februarij 1854.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

CoRNBLIUs OOMEN, Deken van Breda en Pastoor te Prinsenhage. -- Geboren 1791. -- Gewijd 1815. — Benoemd 1858.

KANONIKEN.

MARTINUS VAN DE BANDEN, Pastoor der kathedrale kerk te

Breda. -- 1802-1825-1858.
CORNELIUS VAN DER VEEKEN, President van het Seminarie te

Hoeven. — 1819-4843-1858.
FLORENTIUS CORNELIUS VAN DEN KIEBOOM, Deken van Fitten
en Pastoor aldaar. -- 1794-1819-1858.
PETRUS JOANNES WERDEN, Pastoor te Breda.

(H. Barbara.) --

1802--1826--1858.
JOANNES CORNELIUS VAN AREN, Pastoor te Breda.

(H. Maria

Hemelvaart.) -- 1806-1830-1858.
FRANCISCUS LAVRENTIUS MAES, Pastoor te Beek. -- 1815--

1840--1858.
PETRUS JOANNES GABRIÉL, Professor in het Seminarie te

Hoeven. -- 1826-1852-1858.
ADRIANUS WILLEMS, Pastoor te Oosterhout. -- 1801-1826

—1860.
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DEKENS.

DEKENAAT.

Cornelius Oomen, Proost van het kathedraal kapittel
en Pastoor te Prinsenhage. Geboren 1794. — Gewijd 181'5.
--• Benoemd 1850.

BREDA.

BERGEN-OP-ZOOM. Marinus

de Bie, Pastoor te Hujjbergen. --

1794--1820-1859.
ETTEN. Florentine Cornelius van den Kieboom, Kanonik en

Pastoor te Etten. -- 1794-1819-1853.
Grimm. Cornelius de Wilde, Pastoor te Alphen. -- 1797-1823--1860.
AABDENBURGb Bernardus Raessen,

Pastoor te IJzendijke. --

1801-1828-1852.

Antonius Cornelius Buys, Pastoor te Mulst. -- 1820-1843--1864.

HUM.

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Hoeven.
President.
C. van der Veeken, Kanonik.

Geboren. Gewijd. Benoemd

1819

1843

1851

DI
Professoren.

Geboren.

Gewijci, Benoemd.

C. J. de Bruijn.

1829

1853

1854

A. W. van Men.

1831

1 856

1858

P. J. Gabriël, Ifanonik,

1826

1852

1858

1818

1842

1862

Onderafdeeling: Oudenbosch.
Regent.
G. de Nijs.

Professoren.

.

C. L. de Vliegher.

1821

1846

1847

C. F. de Croes.

1825

1849

1849

A. Graumans.

1822

1853

1853

A. van den Dooren.

1822

1854

1854

F. X. J. Maassen. ,

1834

1858

1858

,
B. H. N. D . van Hal.

1831

1859

1$59

J. W. Smeur.

1835'

1858

1860

J. F. van Aert.

1825

1853

1860

H. Snoe^ s.

1830

1860

1861

P. S. de Wit.

1839

1863

1863

E. Lao jmans.

1839

1864

1864

..

n8
DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DEB

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabethische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
BBEDA, 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 geboorte,
priester-wijding en benoeming tot hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag
van de Rijks jaarwedde aan die betrekking
Verbonden, met inbegrip der competentien;
een en ander opgemaakt op den
isten October 1864.
AABDENBUB4.

(H.

Maria

Hemelvaart.) Aardenburg. 892. -- C. P.

Hembroeek, D. - Geboren 1819 — Gewijd 1842 -Benoemd 1853. -- f 500. -- J. C. Staps, v. --1836--1861

1862. — f 100.
ACHTMAAL.

(H. Cornelius.) Ginneken. (3) . M. de Bakker,

P. --

1827-1852-1862. -- f 40).
.
ALPHEN. (H. Willibrordus.) G inneken. 998. -- C. de Wilde, P. -1797-1823-1833. -- f950. — P. Leijten, S. -- 1834
—1859-4860. -- f 181.
AXEL.

(H. Gregorius de Groote.) Hulst. (4) . -- P. H. van Wees ,

(1) Het getal communicanten is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector, Vicaris, Kapellaan en Assistent is aangeduid door de letters r, D, U, v, K en A.
(3) Het getal der Communicanten is in dat van Zundert (Groot)
begrepen.
(4) Het getal der communicanten is in dat van Neuzen en Zuidd o r p e begrepen.

D. -- Geboren

400.

1830 --- Geniid 1854 --

Benoemd

1861.
-f

Maria van Bijstand.) Ginneken. 921. - P.
Keij, P. - 1827-1851-1861. - f 797.71. -- J. van
Lejjsen, x. - 1839-1863-1863. - f 100.
BAVEL. (H. Maria Hemelvaart.) Ginneken. 618. - W. C. van
Eekelen , P. - 1800-1826-1847. - f 400.
BEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 1706. - F. L. Maes, P. 1815-1840-1858. - f 400. - C. Loos , K. - 1837
-1863-1863. - f 100.
BERGEN-OP-ZOOM. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 5244. , P. J. Muskens, P. - 1820-1843-1862. f 600. G. van Spaandonk, K. - 1830-1854-1858. - f 100.
- T. P. Hessels, K. - 1832-1857-1858.- f 100. A. P. C. van Genk, K. - 1836-1860-1863. f 100.
BIERVLIET. (II. Maria.) Aardenburg. 403. - E. J. van Dongen,
D. - 1825-1851-1860. - f 400.
BOSCHKAPELLE. (H. Petrus en Paulus.) Hulst. 759. - J. Everink,
D. - 1800-1834-1847. -- f 400.
BREDA. (H. Antonius van Padua.) Breda. 2535. - M. van de Sanden, P. - 1802-1825--1850. - f 600. - F. A. van Dijk,
K. - 1836-1860-1861. - f 100. - H. W. Daverveldt, K. - 1827-1852-1864. -- f 100.
NB. In deze parochie, is eene algemeene hulpkerk op
het Bagijnhof (H. Begga.) - J. Verdaasdonk, p. -1808-1834-1859.
BREDA. (H. Barbara.) Breda. 3187. - P. J. Werden, P. - 1802
-1826-1852. - f 600. - J. C. Schrauwen, K. -1828-1852-1854. - f 100. - A. van Gorp, K.
-182457.
f 100. -- A. Weterings, K. 1831-1858-1861. - f 100.
BREDA. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 3000. - J. C. van Aken,
P. - 1806-1830-1853. -- f 600. - M. Feijen, K. r1832-1856-1856. - f 100. - J. B. A. de Bruijn,
BAABLE-NASSAU. (H.
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K. -- Geboren 1839 -- Gewijd 1862 -- Benoemd 1864.

f

--

100.

C13AAM. (H. Antonius Abt.)

P. van der Ile" en,
Ginneken. 986.-P.
f 600. -- J. B. Lane, K.-

P. -- 1790-1816-1834. --'

1828-1863-1864. -- f 100.
DINTEL00RD. (FRIESLAND.)

(II. Petrus en Paulus.) Bergen-op-Zoom.

660. -- J. H. F. van Dam, P.-1808-1833-1850.f 600. -- A. A. de Wit, A. -- 1836-1861-1861. --

f 100.
DONGEN. (II.

Laurentius.)

Breda. 2717. -- J. van Iersel, P. ---

1817--1842--1860. ---1400. -- C. C. van Genk, A. -1830--1856--1862. --- f 100. --- P. Vermeulen , K. --1824--1849--1863. -- f 100. -- D. J. L. Fassaert,

f 100.
Marculplcus.) Breda. 223. -- M. van Kakerken, P. ---

K. - 1834-1861-1864. -DORST. (H.

1789--1814--1830. -- [400. -- B. Lauwerjssen , A. --

1838-1863--1863. - f 100.
(H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 898. --- C. Leijten, D.
--- 1817-1841-1853. -- f 500.
ETTEN. (H. Lambertus.) Etten. 2364. -- F. C. van den Kieboom,
P. -- 1794-1819-1838. f 400. -- A. Vreugde , u.
-- 1829-1853-1858. -- f 300. -- C. van Raak , K.1830-1855-1859. -- f 100.
FIJNAAGT. (H. Jacobus.) Etten. 780. -- L. Schrauwen , P. --1796---1820-1834. -- f 400. -- M. P. Ujjtdewvilligen
^. --- 1836-1860-1860. - f 100.
GASTEL. (H. Laurentius.) Etten. 2434. -- C. G. van Hal, P. -1806--1830-1836. -- f 990. --- G. C. Aarde, x. 1803-1834-1836. --- j 100. -- J. A. Vermeulen, it.
- 1808-1833-1841. -- f 100.
GILZE. (H. Petrus banden.) Ginneken. 1506. -- J. van den Bosch,
P. -- 1823--1846--1863. --- f 400. -- C. H. Vermeulen,
x. -- 1836-1861-1863. -- f 100.- Zie MOLENSCHOT.
GIENEBEN. (H. Laurentius.) Ginneken. 1025. -- J. L. van Dijk
P. -- 1822-1845-1860.
f 400. -- C. van Raak, x.
EEDE.
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-- Geboren 1835 - Gewijd 1859 - B enoemd 1860. I 100.
Ga14.ruw. (H. Maria Hemelvaart.) Huist. 1063. •-- P. J. KooDnnaus,
D. -- 1826-1848--1854. - f 400. - G. Lievena , v.
- 1828-1853-1864. -- f 100.
GBOEDE. (H. Bavo.) Aardenburg. 585. - J. W. Vos, D. -•-- 1802
-1825-1841. -- f 400.
HAZSTEBEN. (II. Quirinus.) Bergen-ap-zoom. 932. -- J. B. Gouverneur,
P. -- 1826---1850-1864. --- f 400. - M. P. W. Smite,
B. - 1837-1862-1862. •-y- f 100.
'
HEBN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 375. -- C. L. A.
Ploren , P. - 1801-1826-1847. - f 400.
HEEBLE. (H. Gertrudis.) Bergen -op-Zoon. 582. -- P. Potters, P. -1797-1821-1833. - f 400.
HENGSTDiJS. (H. Catharina.) Hulst. 490. - J. F. A. Sijbertz,
D. - 1804-1828-1854. -- f 400.
HorV$N. (H. hannes de Dooper.) Etten. 1470. -- J. A. Baartmaane,
P. --- 1817-1842-1855. -- f 730. - P. W. van Bejjsterveldt, K. -- 1829-1854-1856. - f 220.80.
H.ONTENISSE. (GBOEIv'ENDIJg.) (H. Martinus.) Halst. 1732. -J. , F. Smulders, D. -- 1804-1828-1841. - f 400.P. van Vooren, v. - 1831-1862-1862. - f 100.
HOOFDPLAAT. (II. Eligaus.) Aardenburg. 710. -- P. C. Tielens ,
D. --- 1823-1846-1857. - f 400.
HOOGEBSEIDE. (H. Maria Hemelvaart.) Berrgen-op-Zoom. 1145. J. B. Kruger, P. -- 1799-1823-1843. - f 400. C. R. Romme, K. - 1834-1858-1858. - f 100.
HOUT (DEN) (H. Cornelius.) Breda. 1117. -- C. Smits , P. 1809-1833-1854. -- f 400. - T. van Braband, Y. -1820--1848-1864. --- f 100.
11U1dBEBGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 597. - M.
de Bie , P. -- 1794-1820-1829. -- 1.400. -- A. Nelen,
K. -- 1817)-1852-1852. -- f 100.
ROUT.

(H. Willaórordus.) Hulst. 1977. -- A. C. Bugs, P. -1820-1843-1864. -- f 650. - L. de Boer, v. - :

H2
Geboren 1837 -- Gewijd 1861 - Benoemd 1861. --

-- J. W;jjtvliet, v. ---- 1840--1864--1864. --

f

f 100.

100.

IJZENDIJIXE. (H. Maria Hemelvaart.) Aarcienburg. 1146. -- B. Raessen , P. -- 1801-1828-1843. --

1650. -- A. Biestraten,

v. - 1831--1857-1862. --- f 100.
JAN-STEEN. (ST.)

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

Mertens , D. - 1802-1838-1836. -- f 400. -- W. A.
Leppers, v. - 1838--1864-1864. -y- f 100.

Joannes de Dooper.) Etten. 594. -- A. van Gils,
f 550.
KOEWACHT. (H. Philippus en Jacobus.) Muist. 1403. -- C. Lauwe
D. -- 1826-1850-1862. -- f 400. - W. F.-rijsen,
Schets , v. -- 1839-1863-1863. -- f 100.
KRUISZAND. (H. Georgics.) Bergen-op-Zoom 998. -- J. F. van
Mierlo , P. -- 1814-1841-1862. - f 400. -- A. Broeders , K. -- 1837-1861-1864. --- f 100.
LAMSWAARDE. (H. Cornelius.) Hulst. 1337. - L. J. C. Laurent,
D. - 1824---1848--1863. -- 1 400. - J. Raats, v. -1833--1859---1862. --- f 100.
LEPELSTRAAT. (H. Antonius van Padua.) Bergen-op-Zoom. 1142. A. van Rosmalen, p. - 1792-1815-1830: -- f 400.
-11. Dekkers, K. - 1832-1857-1858. -- 1 100. J. P. Jongeneelen, A. -- 1838-1862-1863. -- f 100.
LEUR. (H. Franciscus van Sales.) Etten. 1261. - A. van Aken,
P. - 1794-1823-1838.
f 400. -- J. B. Vinken,
K. - 1825-1850-1860. - f 100.
MOLENSCHOT. (H. Anna.) - Rectoraat onder GILZE. -- B. HemKI NDERT. (H.

P. - 1821-1846-1859. --

broeck, B. - 1827-1854-1857. -- f 300.
NEUZEN. (TER) (H. Willibrordus.) g ulst, 561. -- J. Cammaert,

1816--1839-1854. - 1 400.
(op den Kauter onder Clinge.) (H. Joseph.) Hulst.
760. --- L. G. Camerman, D. - - 1824-1851--1858. 1 600. - N. N., v. -- f 150.
NIEUW-VOSSEMEER. (H. Joannes de Dooper.) Bergen-op-Zoom. 746.
-- J. Bernulij , P. - 1806-1832-1848. -- 1 400. D. --

NIEUW-NAMEN.
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P. H. Loonen , K. - Geboren 1838 -- Gewijd 1864
-- Benoemd 1864. - f 100.
NISPEN. (H. Maria

Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 754. - J. B.

Marée, P. - 1814-1841-1862. - f 650. -- A. Rge1s,
K. --- 1827-1853-1863. -- f 100.
OOSTBURG. (H.

Eligius.) Aardenburg. 610. -- J. van der Meijden,

P. _ - 1828-1853--1863. -- f 650.
OOSTERHOUT. (MIDDELWIJK.) (H. Joannes de Dooper.) Breda.

3825. - A. Willems, P. - 1801-1826 -1845. - f 600.
-J. Uittewilligen, K. - - 1826-1850--1856. - f 100. C. van de Zande, x. -= 1833-1857-1863. - f 100.
N. N., K. - f 100.
OOSTERHOUT. (O0STEIND.) (H. Joannes de Dooper.) Breda. 810.-

C. Luijkx, P. =- 1810--1834--1852. -- f 400.
OSSENDRECHT. (H. Gertrudis.) Bergen-op-Zoom. 1146. -- G. Biestra-

ten, P. -- 1823-1847-1857. - f 400. - A. A. M.
de Kort, s. - 1838-1863-1864. -- f 100.
OSSENISSE. (H. Willibrordus.) Hulst. -- 601. - A. Nijenhuis,
D. -- 1805--1828--1839. - f 400.
OUDENBOSCH. (H. Agatha.) Etten. 2100. -- W. Hellemons, P. --

1810--1833--1842. - f 710.80. -- N. C. J. van Mens, x.
-

1826-1852-1857. - f 100. - B. Franken, x. -

1832-1861-1863. = f 100.
PHILIPPINE. (H. Maria

Hemelvaart.) Aardenburg. 296. --- P. Hans-

sens , D. - 1817-1846-1857. - f 600.
PRINSENHAGE. (H.

Martinus.)

Breda. 2607. - C. Oomen, P.

f 400. - A. L. Verhoeven, K.
-179852.
-

1835-1860-1861. --- f 100. - C. A. Hessels, x.

-

1831=-1856--1864. --- f 100.

PUTTE. (H. Dtonysius.) Bergen-op-Zoom. 574. -- A. Krijnen, r.-

1821-1846-1859. - f 400.
RIDE. (H. Antonius Alit.) Ginneken. 315. - P. Hendrikx,
1828-1852-1862. - f 400.
RUIN. (H. Maria Magdalena.) Breda. 671. -- U. Verbant,
1813-1837-1857. -- f 600.

P.

---
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RIJSBEBGBN.

(H. Bavo.) Ginneken. 1132. H. van der Hooft,

P. -- Geboren 1814 - Gewijd 1840 -- Benoemd 1858.

9

-- f 400. - F. C. Laurljssen, K. - 1837--1862-1864. -- f' 100.

ROOSENDAAL.

(H. Joannes da Dooper.) Bergen-op-Zoom. 4224. - P.

J. Kuijien, P. -- 1811-1835-1844. -- f 975. -- A.
Oomen, K. - 1830-1854-1855. -- 1114.25. -- A. J.
Smits, L. -- 1827-1853-1855. -- f 100.
(H. Martinus.) Etten. 1013. -- D. van den Eijnden

R1fcPBBN.

P. -- 1789-1813-1830. -- /460. -- A. A. van Aert,

K.

1833-4858-1862. w-- f 100.

SAS VAN GENT.

(H. Maria Hemelvaart.)

Hulst. 583. -s- P. van

Oers , D. -- 1828-1854-1864. -- f 400.
SLUIS. (H. Joannes de Dooper.) Aardenburg. 688. -- J. Aelen, P.
--- 1823-1847-1857. --SPRrNAEL.

f 650.
(H. Joannes de Dooper.) Etten. 920. -- C. van Meche-

len, p. -- 1819-1842-1856. -- f 400. -- J. van
Hooijdonk, K. -- 1839-1864-1864. -- 1 100.
STAND-DAAR-BUITEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 881. -- J.
C. Vlasblom, P. -- 1818-1842-1862. -- f 400.
(H. Gummarus.) Bergen-op-Zoom. 2888. -- J. C. van

STEENBERGEN.

Etten, P. -- 1807--1831--1848. -- f 400. - C. Doggen ,

K. -- 1828-1853-1864. --- f 100. - J. M. Genet,
K. - 1833--1857--1864. -- f 100. -- J. Mijnen, K. --1831--1855-1864. -- f 100.
STOPPTLDIJB. (H. Geralphus.) Hulst. 984. --- J. J. Mol , 0. -1821--1845--1856. --- f 400. - W. Lambregts, v. -1836-1862--1864. -- 1 100.
TEBBEIJDBN. (H. Antonius Abt.) Breda. 948. --- T. A. van Raak,
P. -- 1802-1826-1847. -- f 400. --- W. Verkaar, K.
- 1828-1855-1862. -- f 100.
TBTERIN4nN. (H. Willibrordus.) Breda. 903. -- J. van Lejjsen,
P. - 1791-1817-1836.
1 400. -- H. van den
Etinden , K. -- 1833-1858-1863. ,-- 1 100.
.
ULICOTEN. (H. Hernardus.) Ginneken. 353. - J. Woestenberg 7

1#5
P. -- Geboren
f

1803 --

Gewijd

1826 y--

Benoemd

1843. --

400.

(H. Laurentzus.) Ginneken. 1159. -- A. van Mechelen, P. - 1825-1848-1863. - f 400. - J. Doggen,
I. - 1831-1858-1863. -- f 100.
WAGENBERG. (H. Gummarus.) Breda. 1013. -- W. Oomen, 1..1796-1820-1837. - f 400. - H. F. van Olffen, K.
- 1825-1852-1860. - 1 100.
WESTDOBPE. (H. Maria Visitatie.) Hulst. 936. -- L. van Dijk, O.
- 1809-1833-1846. --- f 400. - D. A. van Rooij,
v. - 1839-1864-1864. -- f 100.
WILLEMSTAD. (H. Maria.) Enters. 98. - S. H. Nuss, P. -1829
-1853-1859. - f 840.
WILLIBRORD. (ST.) ' T HBIKE. (H. Willibrordus.) Etters. 541. -A. J. Kroes, P. - 1800-1831-1841. - f 600.
Wouw. (H. Lambertus.) Bergen-op-Zoom. 2292. - J. Hellnmons,
P. - 1807-1833-1847. - f 990. C. VerheAen,
K. - 1826-1849-1857. - f 210. - P. van Aalst, K.
- 1828-1852-1857. -- f 100.
ZEGGE. (H. Maria Boodschap.) Etten. 452. - A. Bierwagen, P.
- 1794-1819-1845. -- f 400.
ZUIDDORPE. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 860. - J. Eisen, P. -1813-1837--1854. - f 650.
ZUNDERT. (GROOT) (H. Trudo.) Ginneken. x 2402. - C. Beekmans, P. - 1823-1847-1858. - f400. - N. P. van
Hal, K. - 1839-1864-1864. - f100.
N., x.1 100.
ZUNDERT. (KLEIN) (H. Willibrordus.) Ginneken. 603. -- J. M.
Dekkers, P. -- 1815-1841-1854. -- f 653.10.
ULVENHOUT.

-N.
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR
DE HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.
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HOEGROOTHEID.
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BISDOM VAN ROERMOND.

BISSCHOP'.

Z. D. H. Mgr. JOANNES AUGUSTINUS PABEDIS , Kommandeur
der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Resideert te Roermond. — Geboren 28 Augustus 1795. — Priester gewijd 1821.
— Benoemd tot Bisschop van Hirina i. p. i. 24 November
1840. — Geconsacreerd 30 Junij 1841. -- Benoemd tot Bisschop
van Roermond 4 Maart 1853.
VICARIS-GENERAAL.

SECRETARIS VAN 'HET BISDOM.
GEORGIUS THEODORUS CAROLUS VAN NEIJEL. - Geboren
1830. — Priester gewijd 1854. — Benoemd 25 Februari; 1863.
9

MO

KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

CAZOi ttS THEODOBZTS URIJNEii, Geheim Kamerheer van

Z. H. Paus Plus IX, Deken en Pastoor te Venlo. Geboren 1797. -- Gewijd 1823. --- Benoemd 1859.

KANONIKEN.

ALEXANDER LODEWIJK VAN DER VELPEN, Deken en Pastoor

te Gulpen. — 1794-1817-1859.
STEPHANUS MooNEN, Deken en Pastoor der kathedrale kerk

te Roermond. — 1796-1819-4859.
EEGIDIUS JOSEPH QtrODBACH, Deken en ,Pastoor te Kerkrade.

--1803-1826--1859.
FRANCISCUS ANTONIUS HUBERTUS BOLRMANS, Deken en Pas-

toor te Weert. —1815--1838-1859.
PETRUS FRANCISCUS HUBERTUS CANOIJ, President van het

Seminarie te Roermond. -- 1818-1841-1859.
FRANCISCUS MATHIAS HELDENS, Desservant te Heel. -- 1794

1818-1859.
PETRUS JOANNES HOEFNAGELS, Professor in het Seminarie te

Roermond. -- 1820-1845-1862.
JOSEPUUa BENEDICTUS ROEBSCH, Deken en Pastoor te Sittard.
e
--- 1801-1825-1863.

DEKENS.
DEKENAAT.

ROERMOND. Stephanus Moonen,

Kanonik en Pastoor der kathe-

drale kerk te Roermond. — Geboren 1796 --- Gewijd 1819
-- Benoemd 1842.
GENNr. Joannes Bernardussen,

Pastoor te Gennep. -- 1807

—1830-1862.

Gram.

Alexander Lodewjjk van der Velgen, Kononik én

Pastoor te Gulpen. — 1794-1817-1824.
HORST. Petrus Franciscus Roejjkens,

Pastoor te Horst. --1804

1827-1862.

gidius Josephus Quodbach, Kanonfik en Pastoor
Kerkrade. -- 1803-1826-1835.

KERKRADE. .

te

MAASTRICHT. Petrus Wilhelmus Hubertus Schejjven , Eere-

Kamerheer van Z. H. Paus Pius IX en Pastoor te Maastricht

(H. Servatins.) —1800-1822-1855.
MAASTRICHT

(W W1). Paulus Dominicus van Laer, Eere-

Kamerheer van Z. H. Paus Pius IX en Pastoor te Maastricht. (H. Martinus.) — 1805--1830--1852.
MEEBssnx. Gerardus Goffin, Pastoor te Meerssen. --1794--1820
—1839.
ScnrxNEN. Petrus Jacobus Reinerus Corten, Pastoor te Schinnen. -- 1809-1825-1853.
SITTABT. Josephus Benedictus Roersch,

Kanonik en Pastoor te

Sittard. -- 1801-1825-1847.
VENLO. Carolus Theodorns Schrijnen, Proost van het kathedraal
kapittel en Pastoor te Venlo. —1797-1823-1829.
Franciscus Antonius Hubertus Boermans, Kanonik en

Pastoor te Weert. --1815--1838-1863.
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avvsuaideeling : Roermond.

President.

Geboren.

Gew ij d.

Benoemd.

1818

1841

1859

P. J. Hoefnagels, id.

1820

1845

1854

F. X. Rutten.

1822

1847

1859

P. J. H. Russel.

1822

1845

1861

J. G. Custers.

1824

1848

1864

1817

,1842

1855

A. L. van de Winkel.

1832

1857

1861

P. J. Slits.

1822

1845

1843

P. F. H. Canojj , Kanonik.

Professoren.

Onderafdeeling:

Bolduc.

Regent.

A. L. Janssen.

Professoren en Preceptoren. *

* Tevens dienstdoende op het Instituut voor opvoeding en onderwijs, aan
deze afdeeling van het Seminarie verbonden,
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Geboren.

Gewijd. ' Benoemd.

H. G. J. van Buren.

1822

1848

1848

B. A. Pothast.

1824

1848

1848

G. J. H. H. Verzijl.

1825

1849

1848

P. H. Mures.

1829

1852

1851

W. Everts.

1827

1851

1851

E. J. H. van Boom.

1826

1852

1851

J. P. C. H. Voragen.

1824

1852

1852

F. H. Ramakers.

1828

1852

1852

J. T. P. H. Janssen.

1828

1854

1854

F. E. N. J. P. Neujean.

1832

1855

1855

A. J. Deutz.

1831

1856

1855

C. J. H. Miihlenberg.

1826

1853

1857

G. Slits.

1829

1857

1857

P. R. J. H. Corten.

1832

1856

1857

A. A. H. Backhuijs.

1833

1857

1858

J. E. H. Menten.

1834

1859

1859

F. A. H. Moubis.

1834

1859

1859

G. J. Wijnhoven.

1835

1861

1861

C. P. Marres.

1838

1862

1862

J: F. H. Thissen.

1839

1863

1863

A. Grubben.

1837

1863

1863

J. L. H. Timmermans.

1837

1864

1864

^

DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alph*bethische lijst der kerkgemeenten,
(Parochiën en openbare Rectoraten) van het Bisdom van ROBEMoND, bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het 4antat
Communicanten (1) , alsmede de namen der in iedere
Parochie en elk rectoraat dienstdoende Geestelijken,`
hunne betrekking (2) , het jaartal hunner geboorte,
priester-wijding en benoeming tot hunne tegen,
woordige betrekking , en eindelijk het bedrag
van de Rijks jaarwedde (3) aan die betrekking
verbonden , een en ander opgemaakt op
den lsten O c t o b e r 1864.
W. Metzmaecters, D. -- Geboren 1787 -- Gewijd 1820 -- Benoemd
1825. -- f 400*. — L. H. Peters, v. -- 1832-1859
—1863. -- /' 235.

APPEBDEN. (H. Cosmas en Damianus.) Gennep. I000. J.

AMBIJ. (H. Walburga.) Meerssen.

510. -- It J. van Djjk, D. --1813--1836-1860. -- (400. -- N. N., v. -- /' 235. ,
AYSTENBbDE. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Schinnen. 372. -A. van Wijlier, D. - 1821--1845--1862. -- /1400. -A. A. Kerckhoffs, v. --- 1829--1856--1859.
(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1860.
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector en Vicaris is
aangeduid door de letters a', D, u en v.
(3) Die jaarwedden, waarop eene inhouding wegens het genot van Past orija u k o mBt en plaats heeft, zijn gekenmerkt door een *. Het bedrag van elke
inhouding vindt men achter de Recapitulatie op de aldaar volgende alphabetische lijst (bladz. 165) afzonderlijk vermeld.
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ABCBN. (II. Petrus en Paulus.) Vento. 670. --- H. Verkujjlen, D.
-- Geboren 1790 -- Gewijd 1818 -- Benoenid 1841. ---

f 400 *. - H. Drasbbela, v. - 1822-1853-1854. f 236.
ASSBLT, (H. Dionysius.) -- Rectoraat onder talWATiMEN. - G.

Klusters, B. -- 1807-1832-1842.

f 300.

BAARLO. (H. Petrus.) Ironic,. 875. --- P. J. Cremers, D.- 1811-

1835-1850. -- f 400 *. - J. A. Grutters, v. --1834
-1864-1864. -- f 235.
.BaExEM. (H. Joannes de Dooper.) oreert. 471. -- J. Hendriks , D.

-

1797-1828-1861. --- f 400. - J. van Ophoven,

v. - 1829-1856---1861. -- f 235.
BEEGDEN. (H. Martinus.) Roermond. 482. --- J. F. Frencken, D.
-- 1798-1820-1826. - f 400. -- J. M F. Keulen ,

v. - 1822-1850-1859. --- f 235.
BEES. (H. Martinus.) Meerssen. 1879. -- J. L. Vierboom, D. --

1808-1833-1847. - f 400, --- P. F. Httbrig , v. -1820-1846-1846. --r f 236. -- A. Wetzels, v. -1838-1864-1864. -- f 235.
BELPBLD. (H. Urbanus.) Venlo. 332. -- P. CruUsen, D. -- 1804

-1827-1855. -- f 400.
BEMELEN. (H. Laurentius.) Meerssen. 272. -- J. G. R. Janssen,
D. -- 1810-1835-1848. - f 400.
BERG. (H. Michael.) Sittard. 400. -- R. op de Camp, D. -1817

1843-1862. -- f 4 04.
1824-(H. Petrus.) Gennep. 680. --- J. Jacobs,
1849 -1864. =-- f 400*. - L. Joosten, v. -- 1816-

BERGEN. _

D. --

1843-r-1852. - f 286. -

(H. Monulphacs en Gonduipkus.) Meerssen.
610. -- L. H. Krutj en, D. --- 1809--1835 --4863. f 400. - J. J. Habets, v. --1829--1856-1861. t-- f 235.
BESEL. (H. Gertrudis.) Venlo. 600. -- P. A. Kampers, D. -1802-1825-1831. -- f 400. - R. H. Raemarekers, v.
--- 1829-1858-1862. - .f 286.
BINGELBADE. (H. Lambertus.) Schinnen. 321.- W. H. Loomans,

BERG

E N TEBBLIJT.
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D. - Geboren 1811 - Gewijd 1840 -- Benoemd 1861.

-f 400.
Zie RAi ni.
BLEKICK. (H. Lambertus.) Venlo. 1180.
P. J. Schacks, D. -1807-1833-1840. - f 400. - J. G. Daemen, v. -1837 1862--1862. - f 236.,- N. N., v. - f 235.
BLITTERSWIJK. (H. Maria Geboorte.) Hout. 348.,- J. A. H. P
de Lom, D. - 1802-1825-1836. -- f 400..- C
Raedts, v. - 1822--1852-1856. -- f 235.

Jacobus de Meerdere.) Kerkrade. 825. -- H. J. Henrotte, D. - 1816--1841-1854. -- f 400. - L. H. de
Bije, v. -1825--1854--1854. - f 235.

BOCROLTZ. (H.

BORGHAREN.

(H. Martinus.) Meerssen. 394. - C. Heuvels ,

D. --

1813-1837-1851. - f 400.

(H. Martinus.) Sittard. 500. - P. M. Philippen, D.
-180346.
f 400.
BREUST.- (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 1447. C. Willems, D. 1805-1828-1853. -- f 400. - H. J. H. van den
Broek, v. - 1831--1857-1857. - f 235. -- Zie
BORN.

EIJSDEN.

(H. Nicolaus.) borat. 230. - J. van den Brand,
f 400.
BROBKHUIZENVOBST. (H. Naam Jesus.) Horst. 435. - M. Roelofs,
BROEXHUIZEN.

D. -- 1807-1831-1852. -

D. - 1805-1834-1850. - f 400. -- L. H. Canis, v.
- 1823-1848--1855. - f 235.

(H. Maria Geboorte.) Sittard. 500. -J. A. Elders,
f 400. -N.N.,v.- f 235.
BBUNSSUM. (H. Gregorius.) Schinnen. 735. - P. Mannens,
D. 1810-1835-1848. - f 400. -- J. A. Lambreehts, v.
--- 1837-1861--1861. - f 235.
BIICHTBN. (H, Catharina.) Sittard. 377. - J,, J.
Foragien, 1806-1830-1839. -- f 400. -- J. L. H. Claessens, v.
--- 1834-1861-1861. - f 236.
BUGaENUM. (II. Atdegóndis.) Roermónd. 475. -- A.
Klaessen, D.
BROEKSITTARD.

D. - 1818-1842-1861. -

-- 1793-1815-1824. - f 400. - H. Rijs, v.-1819

-1853-1858. --- f 235.
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BUNDE. (H. Agnes,) Meerssen. 472. -

J. G. Fr jns,

D. - Geboren

1798 --- Gewijd 1821 - Benoemd 1825. - f 400. - L.
H. J. Rutten , Y. - 1838-1862--1862. - f 235.
CADIER EN KEEB.

(H. Kruisverheffing.) Maastr. Wijk. 517. - H.

Gobbels, D. ,--- 1813-1837-1855. - f 400. - J. W.
Lumens, v. -- 1820-1845-1845. - f 235.
CASTENBAIJ.

(H. Mathias.) -- Rectoraat 'onder OIBLo. - J. A

Thomassen , B. - 1822-1850-1858. - f 300.
DIETEBEN. (H. Stephanus.) Sittard. 389. - H. Klinkenbergh, D.
- 1801-1828-1828. - f 400.
ECHT.

(II. Landericus.) Roermond. 1780. - H. W. Kerbosch ,
-

D.

1810--1834-1840. --- f 400. - J, T. S. Smidts,

v. - 1827-1851-1851. - f 235. - G. H. Peeters , v.
-

1829-1856-1856. --- f 235.

ECHTEBeosCH.

(H. Gothardus.) - Rectoraat onder

PEW. -

P. A. Kelleners, B. - 1817-1846-1861. - f 300.
ECKELBADE. (H. Bartholomeus.) Maastr. Wuk. 317. - J. J. De-

macker, D. - 1814-1841-1862. - f 400.
EIJGFELSHOVEN.

(H. Joannes de Dooper.)

Kerkrade. 450. - F. Da-

moiseauz, D. - 1798-1822-1863. - f 400. - P. J.
Wimmers, v. - 1818-1843-1848. - f 235.
EIJs. (H. Agatha.) Gulpen. 533. - A. Cleijnen, D. - 18101839-1854. - 1 400. - W. H. H. Grootten, v. -1836
-1864-1864. -- 1 235.
EIJSDEN.

(H. Christina.) - Rectoraat onder

BBEDST. - J. W.

Hamers, B. - 1817-1841-1859. - 1 300.
EINIGHAUSEN.

(H. Maria Hemelvaart.) Sittard. 385. - F. L. Jon-

gen, D. - 1798-1822-1843. - f 400.
ELL. (H. Antonius Abt.) Weert. 538. - P. R. Versehueren , D.
, - 1803-1827-1855. - f 400. - N. N., v. -- f 235.
ELSI,oO.

(H. Augustinus.) Meerssen. 967. - P. Willems,

D. -

1803-1829-1839. -- f 400. - P. J. Welters, v. -,
EPEN.

1819-1847-1850. - f 235.

(H. Paulus.)

Haye, D. Savelberg , v.

Gulpen. 620. -- F. X. de la

1804-1828-1841.

- f

400. - J.

P.
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---

Geboren

1821 --

Gewijd

1848 ---

$enoemd

1848. -w

Ï 235.
GEERTBUIDE. (ST.) (H. Gertrudis.) Maastr. Wijk. G04. -- J.

M.
Claessene, D. -- 1.808---1834-1857.
f 400. - J.
Schreurs , v. - 1826--1854--1860. -- f 235.
GEIJ9TEBEN. (H. Willibrordus.) Horst. 220. -- C. van Boekel , D.
--1.81,2-1838--1859. - f 400.
GEL$EN. (OPGELEEN.) (H. Petrus en Marcellinus.) Schinnea. 1817. -P. Salimans, D. --- 1805-1828-1852.
/400. - G.
H. A. Roerseh , v. - 1836--1862--1862. y-- f 235.
GENum. (H. Martinus.) Gennep. 1200. -- J. Bernardussen, P. 1807-1830-1860. -- f 650. --- G. Billekeans, v. -1833T--1858---1862. -- f 235.
GEULLE. (H. Martinus.) Meerasen. 802. -- S. Swelsen,
1796
-1820-1820. -- f 400. -- J. F. H. Corten, v. -1834-1859-1859.
f 235.
GBATHEM. (H. Severinus.) Roermond. 612. -- N. Grevean, D. -1794-1818-1824. -- f 400. -- J. Verkujjien, v. --+
1798-1827-1832. -- f 235.
GBEVENBZCHT. (H. Kruis.) -- Rectoraat onder PAPENHOVEN. H. F. H. Mottu, B. - 1837-1863-1863. - f 300.
GRONDEVELD. (H, Martanus.) Maastr. Wijk. 702. -- J. Hobo, D.1817-1840-1860. -- f 400. -- G. Cordie, v. --1805
--1828--1828. -- f 235. -- N. N., v. -f
. 235. ,
GBUBBENVORST. (H. Maria Hemelvaart.) Horst. 537. G. Nabben,
D. - 1801-1834-1859. -- f 400 *. - J. Geene, v.
-- 1822-1847-1859. -- f 235.
GULPEN. (H. Petrus.) Gulpen. 1650. -- A. L. van der Velpen,

p. - 1794---1817--1824. -- 1660. -- P. J. 8lejjnenp, V.
1827-1851-1852. -- f 235. - H. H. Kállen , v.
-- 1831-1858-1858. -- f 235. - Zie RaIJMEBSTOB.
GUTTECOVEN. (1!. Nicolaas.) Sittard. 292. -- L, Ballings, D. --1808-1834-1852. -- f 400.
HàELEN. (H. Lambertus.) Roermond. 503. - L. de Koning, D. 1798--1822-1856. -- f 400. -- J. H. Jacobs, v.
--

fielooren 1828 -- Gewijd 1851
Benoemd 1867. f 235.
kiVIL. (H. Stephanus.) Roermont 681. -- F. M. Heidens, D. -1794-1818-1829. - f 400. -- J. II. Truijens, v. -1821--1847-1855. -y- I 235,
HEER. (H. Petrus banden.) Maastr. Wijk, 1000. 0-- J. F. Haelen ,
D. -- 1813-183$ 1855. f 440. - L. J. Haeren , v.
-- 1823--1848--1855. - f 235.
IlsERLEN. (H. Pancratius.) Kerkrade. 2550. -- F. J. Savelberg,
P. -- 1821-1844-1863. - f 650. -- J. T. H. van
Wersch, v. 1812-1840--1841. -- f 235. - H. J.
Dautzenberg, v. -- 1822-1850-1857. - f 235, •-Zie WELTEN.
HEEB.LERHEIDE.

(H. Cornelius.) Kerkrade. 800. - H. D. Repliers,

D. - 1795-1826-1839. - f 400. - P. A.

-

Dole, v.

1830-1856-1868. -- f 235.
HEIdEN. `(H.' Dionysius.) Gennep. 447. - G. Bernts, D. -- 1796
-1819-1832. - f 400*. - N. , v. -- f 235.
iiEIJ'T$UIZEN. (H. Nicolaus.) Weert. 1075. - P. van der Zanden , D. - 1784-1814-1821. -- f 400. -- G. C. 'tim
mermaus, v. -- 1820-1857-1860. -- f 235.
,
HELDEN. (H. Lambertus.) Horst. 972. --- L. J. Janssens, D. 1813-1840-1860. -- f 400. -- L. F. J. H, Schrijnen,
v. - 1827-1852-1856. - f 235.
HERIEENBQSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 400. -- J. À. H. Menwissen, D. -- 1814-1841-1858. -- f 400. - L. L.
Lexis, v. -- 1823-1848-1858. -- f 235.
HEB,T1tr. (H. Michael.) Roermond. 662. - J. H. Thielen, D. -1805-1827-1835. - f 400. - A. L. H. Wolters, v.
-1822-1848-1856. - f 235.
HEUagm. (H. Michael.) Maastr. w;jk. 445. -- L. T. Smits , D. -1804-1827-1846. - f 400.
HoENSBROEx. (II. .tonnes Evangelist.) 6ehiangn. 812. J. Schoenmaskers, D. -- 1804--1827--1833. --- f 400. - P. J.
Houben , v. -- 1827-1854-1860. -- f 235.
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HOLSET. (H. Lámbertus.) Gulpen. 120. -- E. P. J. Slenter, D. -Geboren 1800 - Gewijd 1824 -- Benoemd 1846. --- f 400.
HoLTUM. (H. Martinus.) Sittard. 380. -- J. van Sloun , D. -1792
-1816-1822. -- I. 400.
,Hom. (H. Martinus.) Roermond. 770. -- L. H. Veltmans, D. -1821-1847-1863. -- I 400. -- L. F. H. Wolters , v.
- 1828-1853-1853. -- f 235.
HORST. (H. Lambertus.) Horst. 2534. -- P. F. Roeijkens , P. 1804-1827-1856.- 1 975. -- H. Dentjens, v.-1820
-1848-1856. -- f 235: - J. B. H. Maessen, v. -1825-1853-1859. - f 235.
Ho11THEM. (H. Gerlacus.) Meerssen. 565. - J. Haepen, D. -1812-1836-1852. -- f 400. -- J. Beckers , v.-1824
-1846-1853. -- f 235.
HULSBERG. (H. Clemens.) Meerssen. 900. -- M. Kusters, D. -1806-1828--1837. -- f 400. -- C. van der- Broek, v.
--- 1823-1856-1857. -- f 235.
HUNS^EL. (H. Jacobus de Meerdere.) Weert. 439. - N. Janssens,
D. --- 1798-1821-1826. -- f 400. -- L. H. J. I. de
Bounam de Rijckholt, v. -1837-1864--1864. -- f 235.
ITTEREX. (H. Martinus.) Meerssen. 350. -- P. L. de Mal, D. --1804-1827-1831. --- f 400.
ITTERYOQRT. (H. Margaretha.) Weert. 220. -- J. H. Smeets, D.
- 1810---1841--1862. -- f 400.
JABE$x. (H. Gertrudis.) Schinnen. 322. -- P. W. Reijnen, D.

-1815-1841-1857.
-- f 400.
,
2300. - A. J. Quodbach,
P. -- 1803-1826-1835. -- f 650. -- J. H. Merkelbach , v. -- 1824-1851-1851. -- f 235. -- J. P. J.
Wetzels, v. - 1819--1848-- 1851. -- f 235.
KESSEL. (R Maria Geboorte.) Venlo. 958. -- L. A. Simons, D. -1822-1845-1862. -- f 400. -- P. H. Scherven, v.
-- 1835--1862---1862. -- 1 235.
KLIMMEN. (H. Remigius.) Kerkrade. 850. -- H. Spronck, D. -1807--1834--1852. -- f 400. - P. H. Horsmans, v.

KERKRADE. ( H. Lambertus.) Kerkrade.
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--

Geboren 1825 - Gewijd 1852 -- Benoemd 1852. --

f 235.
LEUNEN. (H. Catharina.) -- Rectoraat onder VBDTRAIJ. -

F. P. H. H. van Haeff, s4 - 1826-1851-1862. f 300.
LEVEnoIJ. (H. Barbara.) Weert. 307. - L. J. Launaen, D. 1793-1816-1818.: -- f 400. -- A. L. van den Eijnden,

v. -

1797-1824-1841.

LIMBRICHT. (H. Saivius.) Sittard. 423. - S. W. Smeets, D. --

1804-1826-1834. - f 400. -- L. J. A. Smidts, v.
-

1821-1845-1846. -- f 235.

LIMMEL. (H. hannes de Dooper.) Meerssen. 335. -- C. J. Boden-

staff, D. - 1822-1845-1863. - f 400.
LINNE. (H. Martinus.) Roermond. 600. -- P. M. van de Laak, D.
-- 1799-1828-1855. -- f 400. - H. W. Cano v.

-1806-1835--1885. - f 235.
LOTTUM. (H. Gertrudis.) Horst. 557. - P. J. Kamiers, D. --

1805-1829-1855. - f 400*. -- C. F. H. Wolters,
v. - 1827-1853-1853. - f 235.
LUTTERADE. (H. Augustinus.) Schinnen. (1). -- J. J. H. Welseh,
D. - 1822-1844-1862. -- f 400. -- J: W. H. Wil-

lems, v. 1837-1862-1862. - f 235.
MAASBRACHT. (H. Gertrudis.) Roermond. 900. - P. A. Smidts, D.

1815-1841-1860. - f 400. - H. Verheggen, v. 1823-1850-1858. - f 235.
MAASBREE. (IH. Aldegondis.) Venlo. 1200. -- J. G. Linders, D. --

1821-1845-1863. -

1'

400. - J. M. H. Canjels, v.

-- 1833-1859-1862. - f 235.
MAASNIEL. (H. Laurentius.) Roermond. 1177. - J. B. van Laer,
D. - 1812-1836-1852. --

f 400. - L. H. Hamaekers,

v. -- 1836-1862,1862. --- f 235.
MAASTRICHT.

(H. Servatius.) Maastricht. 6500. - P. W. H. SeheijP. - 1800-1822-1855. -- f 975. - J. H. L. van

ven *

(1) Het getal der Communicanten is in dat van Geleen begrepen.
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Omen, V. - Geboren 1825 - de wijd 1849 -- J3enoenul
1850. - f 235. - H. Honbiers, v.
1825-18511851:

f 236. - M. A. H. Willemsen, v. -j-

- f 235 - It. H. Menffeis , V. -1822
-1850-1860:- f 235. - R. Nieolaes , - 182318&2-'-1880.
-1881

j 235. - J. N. Riga, v.-182/-1864

f 235. - S. B. R. Beijs, V. - 1883-1857

-1862. - f 235.
MAAA-TBIOIET. (H. Maria.) Maastricht. 4570. - G. Raetsen, D. -

1817-1841-1863. - f 500. - P. Verzett, V. - 1825
-1851-1851. - f 235. - J. L. Romans , v. - 18271855-1855.

f 235. - A. van Soest, v. -1829-

-1855-1858.

f 235. - H. J. Beckers, v. -1837

-1862-1862.

f 235.

MAASTRICIIT. (H. Mathias.) Maastricht. 6262. - W. H. L. Batta,
D. - 1818-1842-1862. - f 500. - J. Spijkers, v.

- 1828-1865-1855. - / 235. - A. A. Sijben, v. 1826-1850-1857. - f 235. - J. T. H. Beunen , v. 1824-1851-1857. - f 235. - J. W. H. Wijnants,
v. - 1828-1854-1860. - f 235. - J. H. Wijnen

V. - 1838-1864-1864.
f 235.
(H. Martinus.) Maastr. Wijk. 2136. - P. D.

IVLiASTRICHT (WIJIC)

van Laer, - 1805-1830-1852.- f 975. - P. Hillen
v. - 1828-1853 1853. - f 235. J. A. H. Smeets ,

v. - 1831-1856-1862.
f 235.
(11. Margaretha.) Gulpen. 845. - N. E.

MABGBAETEN.

- 1806-1830-1851.

v. - 1823-1847-1848.
MECHELEN.

f 400. -

Meijs, D.

J. H. van Oppen,

f 235.

(H. Joannes de Doorer.) Gulpen. 1200. - W. J. H.

Langohr, D. - 1815-1842-1862. - f 400. - P. J.
Nothen, v.-1799-1830-1838. - (235.- Zie WITTEN.
MIEELO.

(IL hannes de

Dooper.) Horst. 380. - J. W. Bollen,

D. - 1820-1842-1859. - f 400. - P. J. van der
Steen, v. MEEBSSEN.

1825-1848-1854. -

f

235.

(H. Bartholomeus.) Meerssen. 1400. -

G.

Goffin,
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-- Gfboten 1794 -- Gewijd 1820 -- Bendema 1839. ---

(650. -- J. H. Konen, v. -- 1827---1853--187i3. -- f235.
MElS$L. (If. Hlcolauu.) Weert. 725. -- A. van Xessel t D. - -- 1799
-4824=-1835. - f 400. -- P. Cleevers , +t. - 1827
-1852--1852. - f 235.
MELrcK. (H. Andrea s ,) Roermond. 565. -- Íi. Reps, D. - 18191843-1862. -, f 400. -- J. J. Tielen. v. -- 1828-1854-1862. --- f 235.
MEBgELBEEK.

(H. Cleme n s.)

Scl,innen. 500. - P. J. Goossens,

D. - 1811-1837-1844. -- f 400. --- H. J, H. Finken,

v. - 1827-1854-1858. - f 235.
MBBSBZO.

(H. Joannes de Dooper.) --

Rectoraat onder VENB,AIJ.

-- A. van Valkenburg , B. - 1822- 1846 - 1860. -

f 300.
MEscu. (H. Pancratius.) Maastr. Wijk. 200. -- L. G. Prick , D.
-

1816-1842-1862. - f 400.

MHEER. (II.

-

Lambertus.) Gulpen. 715. - L. F. Vinckenbosch,

D

1800-1822-1851. - f 400. - H. Haesen, v. -

1831-1857-1857. - f 235.

^
Lambertus.) Gennep. :353. -- N. S. Sleurs, D.
- 1805-1829-1855. - f 400*. -- W. H. Heidens, v.
-- 1831-1857-1858. -- f 235.

MIDDELAAR. (H.

MOIPTFORT. (II. Catharina.) Roermond. 500. - M. Verkuilen,

-

D.

1800-1823-1833. - f 400. - W. H. Henekens,

v. - 1830-1861-1861. -- f 235.
M008.

(H. Antonius.) Gennep. 535. --- J. M. Geurts,

D. - 1824

-1846-1863. - f 400*. -- J. A. van Aerssen, v. --

1828-1855-1856. - f 235.
(H. Pancratius.) Sit -Card. 500. - N. J. Prompers, D. -- 1800-1824-1848. -- f 400. -- J. H. T.
Claessen, v. -- 1830-1855-1859. --- f 235.
NEDERWEERT. (H. Lambertus.) weert. 2800. -- J. Erens , D. 1810-1835-1852. - f 400. -- L. H. van den Eertwegb , v. - 1818-1842-1847. -- f 235. - J. M.
Poels, v. -- 1829-1868-1862. -- f 235. - G. H.

MUNSTEBáELEEN.
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r
^

v. -1862. -- f 235.

Fouquet,

Nuts.

Geboren 1828

--

Gewijd

1857 -Benoemd

,

(H. Martiuus,) {oermond. 1050.

-- J. M. Kanters, D. --1814--183^--1859. -- f 400. -- G.C. Kaftans, v. i833-1859-1859. -- f 235.
1833-1859---1859.
NEEBITTEB. (H. Lambertus.) Weert. 528. - J. M. van Inunissen,
D. -- 1794-1819-1827. - f 400. -- J. L. }brings,
v. -- 1821-1846-1846. -- f 235.
NIEUWENHAáEN. (H. Maria.) Kerkrade. 870. -- J. G. Kiausener,
D. -- 1797-1821-1837. --r f 400. --- P. J. Vreuls, v.
-- 1829--1855--1855. -- f 235.
NIEUWSTAD. (H. Joannes de Dooper.) Sittard. 600. - L. Janssen,
D. -- 1802-1825-1856. -- f 400. - J. P. N. Vreemen, v. -- 1816-1848-1849. -- f 235.
NOOBBEBB. (H. Brigida.) Gulpen. 600. -- J. Jacobs, D. -- 1806
1830-1860. ; f 400. -- M. Kerckhoffs, v. -- 1835-1862 -1862. -- f 235.
NIINHEM. (H. Servatius.) Roermond. 174. -- P. Kujjpers, D. -1802-1826-1855. --- f 400.
NvTH. (H. Bavo.) Schinnen, 1000. - P. M. H. Beltjens, D. 1801-1825-1851. -- f 400. -- J. W. Schmeitz, v.1822--1845--1855. -- f 235. -- Zie VABSBADE.
OBBICHT. (H. Wzllibrordus.) Sittard. 364. -- P. T. Dohmen, D
-- 1799-1824-1840. - f 400.
ODILIENBEBá. (ST.) (H. Wiro.) itoermond. 630. -- J. H. Voss,
.
D. --

1805-1835-1848. - f

400. -

J.

H. Geenen,

v. -- 1836--1863-1863. - f 235.
OHE EN LAAK. (H. Maria Geboorte.) Roermond. (1). G. W. T.
Beckers, D. -- 1822-1845-1862. -- f 400.
OIBLO. (H. Gertrudis.) Borst. 433. -- J. M. Leens. D. - 1812
1841-1860.
f 400.* -- Zie CASTBNBAU. 1

(1) Het getal der Communicanten is in dat van Stevensweert

begrepen.
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OflI BI ER. (ff. Lambertus.) schennen. 800. --- A. J. Sohljns, D.

--- Geboren 1801--- Gewijd 1826 - i enoemd 184e. -- [500
-- G. H. Alberts, v. -- 1821-1846-1849. -- f 235.
OOSTRUM. (H. Maria Geboorte.) -,Rectoraat onder VBiiRAu. -

L. Ramaekers, B. -- 1829--1855--1861. -- f 300.
OSPEL. (H......) Weert. (t). --- W. G. J. M. Vuliers, D.

f 400.

-182346.

OTTEBSUM. (H. Jannes de Dooper.) Gennep 1216. -- S. Peeters,
D. -- 1814-1839-1859. -- f 400*. -- E. Wismans,

v. -- 1819-1850-1859. --- (235.
OUD-VALKENBURG. (II. Joannes de Dooper.) Gulpen. 460. -- J.

W. Frencken , D. -- 1810-1839--1861. -- f 400. Zie SIBBE EN IJZEREN.
OUD-VROENHOVBN.

d.

(H. Petrus en Paulus,) Maastricht. 970. -- H.

van Herten, D. --- 1806-1833-1839. -- f 400. -- J.
J. Kissels, v. -- 1834-1861-1861. -- f 235.
PANNINGEN. (H. Maria der Zeven Weeen.) 'Torst. 1229. --- F. W.

van Roij, D. - 1811-1835-1859. - f 400. -- J. H.
Geraedts, v. - 1831-1858-1863. - f,235.
PAPENHOVEN. (H. Catharina.) Sittaid. 850. -- L. J. Goclfroij, D.

--L 1818-1842-1861. - f 400. -- Zie

GRBVENBICHT.

PEIJ. (II. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) rloe ^ mona 1110. - J. E.

van Haeff, D. - 1817-1844-1859. -- f 400. -- H.

van Haeff, v. - 1821-1848-1861. - f 235. -'Zie
ECHTEBBOSCH.

(II. Petrus.) ?Maastricht. (2). -- W. Heijnen, D. --1798--1820--1863. -- f 400.
PosTERHOLT. (II. balhias.) Roermond. 804. --- G. L. Verhaegh ,
D. -- 1805--18 .28--1851. -- f 400. -- J. F. van der
Piepen, v. -- 1832-1858-1862. - f 235.
RAATH. (H. Joseph.) -- Rectoraat onder BINGELRADE. -- H.
Kamps, R. --- 1827-1856-1862. --- f 300.
PIETER. (ST.)

(1) Het getal der Communicanten is in dalvan Nederw eer t begrepen
(2) Het getal der Conlin un jean ten is indatvan Maastricht (H. Maria;
begrepen
10
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RBIJMESST4K. (H. Franciscus,) - Rectoraat onder GuLrBx. ---A. Verkujjlen, B. -- Geboren 1814 -- Geu ijd 1838 --_
Benoemd 1844. -- I 300.
REBVER. (H. Lambertus.) Venlo. 553. -- J. F. Leens, D. -1808-1835-1853: - f 400. --W. N., v. - f 235.
-RIMI3IIRG. (H. Drievuldigheid.) Kerkrade. 310. - J. S. Mullenberg, D. -- 1821-1844-1863. --- f 400.
ROERMOND, (H. Clrristophorus.) Roermond. 5110. - S. Moonen,
p . --

1796-1819-1842. -- f 975. - J. H. Timmer-

mans , v. - 1834-1859-1859. - f 235. -- C. Creemers, v. -- 1834-1859--1861. ,-- f 235. -- W. A.
Notermans, v. -- 1836-1861-1861. -- f 235. -- H.
L. A. Sevriens. v. - 1839--1863--1863. - f 235. ^

J. B. Smeets, v. - 1826-1853-1863. - Zie ROERMOND ( ' T MUNSTER en ' T ZAND.)
ROERMOND. ( ' T MUNSTER.) (II. Maria Onbevlekte Oiatatangenis.) -Rectoraat onder ROERMOND. - J. F. J. T. Goínen ,
R. -- 1825-1848-1858. - f 300.
ROERMOND ( ' T ZAND.) (H. Maria van Bijstand.) -- Rectoraat
onder ROERMOND. -- J. H. Koemans, R. -- 1811-1835-1863. - f 300.
ROGGEL. (H. Petrus.) Weert. 1033. - C. Lemmens, D. --1823
1846-1864. - f 400. - P. M. Cleophas, v. -- 1820
-1850-1850. - f 235.
ROOSTEREN. (H. Jacobus de hleerdere.) Roermond 565. - J. A.
H. Boesten, D. - 1817-1843 1861. ---

f

J. L. Lemmens, v. -- 1826-1855--1856. -SCkIAHSBERG.

400. --

f

235.

(H. Petrus en Paulus.) Kerkrade. 900. --- M. H. J.

Bnrsgens, D. - 1793---1819-1821: - f 400. - P. J.
Savelberg, v. -- 1827--18a w1863-. - f 235.
SCHIMMERT. (H. Remigius.) Meerssen. 1100. - J. F. H. Rutten,
D. -- 1814-1840-1859. -- f 400. -- R. A. Lollens,
v. - 1831-1858-1860. - f 235.
SCHINNEN.
--

(11. Dionysius.) Schinnen. 1520. - P. J. R. COrtes, ^.
1809-1825-1853. --

1 650. - J. H.

Ingendael,

v.

1,47
--

Geboren 1 8 24 w-- GeK kid 1852 -- Benoemd 1852. -- _

f 235. - Zie SWEIJHHUIZEN.
SCHIN-op-GEUL. (H. Mauritius.) Gulpen. MO. -- J. M. Seholtis,
D. -1820 -1843 -1858. SCHINVELD. (H.

Eligtus.)

f

400.

6chinnen. 675. -- J. E. J. H. Joors,

D. - 1813-1839-1857. -- f 400. - N. N., v. -

f 235.
SCHULDBR. (H. Barbara.) -- Rectoraat onder WIJLRE. -- P. J.
Keesmeekers, R. =- 1816--1843-1849. -- f 300.
SEVENUM. (H.

Fabianus en Sebastia'nus.) Horst. 1434. - P. J.

Hesemans, D. -- 1804-1830-1840. - f 400*. - P.
Nabben, v. --- 1821-1850-1860. - f 235. - J. H.

Sax, v. - 1831-1857--1862. - f 235.
SIBBE EN IJZEREN. (H. Rosa.) - Rectoraat onder 017D-VALKENBURG. -

.1E. T.

Teneij , R. - 1817-1842--1859.

-- f 300.
SIEBENGEWALD. (H........) Gennep. (1). -- H. van Kessel, D.

-

1807-1829-1863. -- f 400.

SIMPEL9ELD. (H.

Renzzgius.) Kerkrade, 953. - P. J.

Rámkens,,

D. --- 1817-1844--1863. - f 400. - J. D. H. Mostart, v. -- 1829-1855-1862. -- f 235.
SITTARD. (H. Petrus Stoel te

Antiochie.) Sittard. 3100. -- J. B.

Roersch , ^e. - 1801-1825-1847. - f 975. -- J. H.
Peusens, v. - 1829-1856-1858. -- f 235. -- J. H.
Baggen, v. -- 1823-1850-1861. - f 235. -- Zie
SITTARD. (II. Michael.)
SITTARD- (H. Michael.) - Rectoraat onder SITTARD. - J. B.

H. Borckelmans, R. - 1825-1853 -1861. - f 300.
SLENAKEN. (H,

Remigius.) Gulpen. 436. -- J. H. Aloffs, D. -- f 400. - J. A. W. "Stansen, v.

1815-1841-1858.
SMAKT.

1836-1863-1863. - f 235.

(H. Joseph.) -R. --

`

Rectoraat onder VzNBAId. --J. He

jnen,

1812-1842-1862. -- f 300.

(1)_Het getal der co min unica,ntea is in dat van Afferden begrepen.
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(H. i;auretrlius.) SeJlinnen. 550. - H. M. Glelis, D. -1818 - Gewijd 1842 -- BNnoenld 1861. - f 400.
- F. H. Lanten, v: --- 1825-1855-1865. --- f 235.
SPEKHOLZERHEIDE. (H. Marti nis.) Kerkrade. 670. - B. J. H.
Scheuren , D. - 1812-1835-1851. -- f 400. - J. A.
,
Hoenen, 1r. - 1825-1854-1%4.--=- f 235.
STAMPROIJ. (H. Willabrordus.) Weert. 915. --- P. J. Boonen, D.
- 1802-1825--1837.
f 400. - J. H. Dobmen, v.
-- 1833-1864-1864. -- f 235.
i
STEIJL. (H. Pochus.) -- Rectoraat onder TE(IELEN. -- J. H. de
Gruijter, R. - 1819-1844-1859. - f 300.
STEIJN. (H. Martinus.) Meerssen. 1215. - J. J. Mulleners, D. -1804-1830-1856. - f 400. - J. M. Kribs, v. -1822-1848-1856 - f 235.
STEPENSWEERT. (H. Stei,hanus.) Roermond. 1170. - J. G. Gártz,
D. - 1812-1835-1842. - f 400. - A. J. H. Moors,
v. -- 1832-1858-1861. - f 235.
SUSTBREN. (H. Amelberga.) s,tta.rd. 1031. - ' L. H. Princen, D.
- 1811-1835-1863. --- f 400. - R. H. van de Venne,
V. - 1822-1850-1861. - f 235.
SWALMEN (H. Lambertus.) Roermond. 1310. - P. Dridsen, D. -1812-1835-1853. - f 400. - P. S. Simons, v. -1815- 1840-1847. - f 235. -- Zie AssELT.
SWARTSROE g. (H. Cornelius.) - Rectoraat onder WEERT. -J. H. Ganser, R. - 1810-1836-1857. -- f 300.
SWBIJKHUIZEN. (H. Dionysius.) -- Rectoraat onder ScHINNEN.H. Pieters, R. -- 1815-1850-1862. --- f 300.
SWOLGEN. (H. T.amliertus.) Horst. 345. - P. Grutters, D. --1806 -1834--1850. - f 400. - P. Soh.acks, v. -1813- 1841-1850. - f 235.
TEGELEN. (H. Martinus.) Venlo. 1186. - L. J. Mosk, D. 1800- 1813--1841. -- f 400. -- G. H. Berden, v. -1822-1846-1846. - f 235. -- Zie ' STEIJL.
THORN. (H. Michael.) Weert. 925. - J. P. H. A. Baert, D. 1819 --1843-1864. - f 400. -- J. H. America, v.

SPAUBEES.

Geboren
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--

GeborEn 1836 --- Gewud 1862 -- Benoemd 1863. -- f 235.

TUNaE,LROIJ. (H. Barbara.) -- Rectoraat onder WEERT. -M. Michiels, R. - 1803-1826-1850. -- f 300.
UBACH OVER WORMS (WAUBACH.) (H. Joseph.) Kerkrade. 702.H. H. Huppertz, D. - 1797-1820-1824. -- 1400.F.

J. Erens, v. - 1822-1848-1850. ---

UBACHSBFRG. (H.

Bernardus.) Keikrade. 380.

f 235.

- J. J. Bosten,

D. -- 1797 -1825 -1850. - f 400.
ULESTEAETEN. (H. Catharina.) Meerssen. 606. - L. SChrPèrs,
4
D. --- 1794-1827-1834. -- f 400. - N. N. v. -- f 235.
URMOND. (II.

Martinus.)

Sittard. 406. - J. G. van der Heijden,

D. - 1798--1822 -1§43. -- f 400.
VAALS. (H. Paulus.) Gulper. 1530. - J. L. Straeten, D. - - -1803
-1826-1839. -- f 400. - P. J. Kochs, v. -- 1824

-1853--1863. - f 235.
VAESRADE. W.

Sertatius.) --

Rectoraat onder NUTE. - J. M .

Crousen, R. - 1824-1856-1856. -- f 300.
VALBENBUR4. (H.

Nicolaus.) Dleersseu. 600. -- T. J.

Ariens, D.

, --1823--1845--1863. -- f 400. -- P. J. Grispen, v. -1826- 1852-1853. -- f 235.
VELDEN. (H.

4ndreas.) Venlo. 690. -

t'. van den Elsen, D. --

1 793---1820---1827. -- f 400. -- G. H. Daemen, v. -1820-1845-1859. --

1 235:

VENLO. (II. Martinus.) Venlo. 4700. -- C. T. Schrijnen, P. --1797 -1823-1829. -- f 975. - J. H. J. Drummen, v.

-- 1822-1848-1848. -' f 235. -- F. R. Pennings, v. 1830 --1854--1856. -- f 235. -- J. H. van de Venue,
v. -- 1823-1848-1857. - f 235. --- T. Verheggen,
v. - 1826-1855-1857. - f 235. -- L. S. Bemelmans,

v. - 1828-1855--1 1858. - f 235. ,

(H. Petrus banden.) Horst.
3125. -- H. W. H. van Haeff,
,
E.- 1815--1836--1862. -- f 650. -- J. L. Schrijen,
v. -- 1829-1857-1857. - f 235. -- A. J. H. Waelbers, v.- 1835-1861-1861.- f 235. -Zie LEUNEN,
MERSELO, OOSTRUM en SMAKT.

VENRAIJ.
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890. - J. J. H. V. Deutz , D. 1818 - Gewijd 1844 - Benoemd 1863. --f 400. -- F. M. Damkes , v. - 1834-1862-1862. f 235.
VLODBOF. (H. Martinus.) Roermond. 630. -- G. Klaessen, D. 1800-1823-1859. f 400. -- G. H. Bohnen , v.- 1824
-1856-1859. - f 235.
VOEBENDAAL. (H. Laurentzus.) Kerkrade. 980. - J. C. Nelissen,
D. - 1819-1843-1862. -- f 400. - N. J. Pijls , T.
- 1819-1848-1857. - f 235.
WAgLWILLEB. (H. Cunióerlus.) - Bijkerk te NIJ9WILLER. (H.
Dionysius.) - Gulpen. 394. -- J. P. J. Lanekohr, D. --1816-1842-1853. - f 400.
WANSSUM. (H. h9ichaéI.) Borst. 360. - P. R. Naessen, D. -1809-1843-1862. -- f 400. - J. H. Maessen , v. 1830-1856-1862. - f 235.
WEERT. (H. Martinus.) Weer. . 5000. - F. A. H. Boermans, P.
-- 1815-1838-1863. - f 975. -- J. H. A. Bemelmans, v. - 1827-1852-1852. -- f 235. - H. Alberigs , v. - 1824-1854-1855. - f 235. - J. van
Mulken , v. - 1827-1854-1857. - f 235. - H. A.
H. Meeuwissen, v. - 1838-1864-1864. - f235. Zie SWABTBBOE g en TUNáELBOIJ.
WELL. (H. Vitus.) Genuep 1000. - H. Hasenackers, D.-1807
-1831-1846. - f 400*. - Á. Wismans, v. - 1822
-1850-1850. -- f 23*5.
WELTER. (H. Martinus.) -- Rectoraat onder HEERLEN. - F.
L. Stassen, B. --- 1804-1836-1857. - f 300.
WESSUM. (H. Medardus.) Roermond. 593. - D. van der YonderVIJIILEN. (II. Martinus.) Gulpen.
^

-

Geboren

voort, D. -

1801-1825-1838. - f 400. - F. M. C.

Omes, v. - 1835--1863-1863. - f 235.

1196. - J. P. Moinmer, D. - 1 400. - J. Baart, v. - 1826
-1852-1853. -- f 235. - Zie SCHULDER.
339. -- J. F. Printen ,
WIJNANDSRADE. (H. Stephanus.)
WIJLBE. (H. Maternus.) Gulpen

1797 -1821-182&.

Scliinnen.
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D. -- Geboren 1817 --- Gewijd 1 841 — Benoemd 1859. --f 400.

WITTEN. (H. Atphonsus de Liguori.) --- Rectoraat onder MECHELEN. -- A. H. Konings , E. -- 1821-1844-1859. --

1 300.
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RECAPITULATIE
OP DT

VOORGAANDE NAAMLIJST.

Het getal kerkelijke gemeenten
verdeelt zich :

(Parochien ee opeebal e !Recto-

zten)

in 5 Pastorijen der i e klasse
9
„
,,
i, 2 e„
., 151 Succursalen.
23 Hulpkapellen (Annexen).
Totaal 188 kerkelijke gemeenten , alle in het Hertogdom Lrinbury.

Het getal der betrekkingen van de bij die gemeenten dienstdoende geestelijken beloopt :
5 Pastoors
s der 1e klasse.
met den rang van Pastoor
2
„ 2e „
,,
der 1 e klasse.
2e

,,
7
„
y
151 Desservanten.
23 Vicarissen-Desservant (Rectors).
168 Vicarissen.
taal 356 Geestelijken.
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Het getal en het bedrag der Rijks-jaarwedden verdeelen
zich als volgt:
Voor

7 Pastoors der

7

n

n

le

klasse .

"

2

„

151 Desservanten

..

23 Vicarissen-Desservant (Rectors)

»

165 Vicarissen

»

„

3

n

..
(onbe:oldigd) . . •

6,825.00

n

4,550.00

„

60,700.00

"

6,900.00

„

38,775.00
17

77

Totaal . . f 117,750.00

356

-

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

De

f

inhouding wegens Pasl in iptilkonisten

,

welke op de jaar•

wedden van I Pastoor en 13 Desservanten plaats heeft, be,

draagt voor elk als volgt:
Voor den Desservant te Afferden .
„ Arcen .
Baarlo .
77

„

Bergen. .

f 100.00
,,

4.00'

» 13.24

,,

33.00.

51

7/

.,

,,

71

17

4,,

„

Heen . .

17

77

77

„

Lottum .

»

13.00

Middelaar.
Mook .

.,

'Loa

Oirlo . .

n

Ottersum .

» 122.20

77

77

,,

„ Grubbenvorst

„

n

„

, Seven= .

„

77

,

„ Desservant " Well . .

Pastoor , Venraij . .

Totaal . .

77

13.00

77

45.00

n 40.00
37.80

77

31.00

„

17.00

n 27.00

f 503.24
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.

loEGROOTHEID.

Pastoors,
Desser•
vanten en
Rectors.

Vicarissen.

Totaal.

BEDRAG.

'

Guld.

Guld.

975

N

7

6,825

650

rr

7

4,550 (8)

a

3

1,500

3

500 e)
400

14

rr

148

300

2

a

23

6,900

a

165

165

38,775

ir

3

3

188

168

356

235
Niet bezoldig

Totaal.

.

59,200 (1)

a

117,750

(f) Van dit bedrag wordt gekort f 17, I1 egens pastorij in k o m s t e u s an
een Pastoor.
(*) Het n or m at i e f bedrag dezer jaarwedden beloopt slechts f 400; maar
de tegenwoordige titularissen genieten bovendien eerre p er s on e le t o e lag e
van j 100 's jaars.
(f) Van dit bedrag wordt gekort f 48.24, wegens p a s tor ij in komsten
van 13 Desservanten.
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AALMOEZENIERS DIENST
VOOR DE

MILITAIREN.

De geestelijke verzorging van de Roomsch Katliolijke Militairen der Nederlandsche Landmagt is -niet meer, zoo als tot
1831 het geval was, van de gewone kerkelijke regtsmagt uitgezonderd, maar wordt, even als ten aanzien der gevangenen
plaats heeft, door den Bisschop in elke diocees , opgedragen
aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris der parochie,
waarin het garnizoen zich bevindt.
Volgens eene bijzondere Pauselijke beschikking (1) zijn de
Roomsch Katholijke Militairen hier te lande slechts verpligt deMis
te hooren, behalve op de Zondagen, op de volgende kerkelijke
feestdagen; als:
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren;
2.

„ ,,

,,

,, Openbaring

3, ,, den tweeden Paaschdag;
4.

,, 's Heeren Hemelvaarisdag;

5.

,, den tweeden Pinksterdag;

6.

„ ,, Heiligen Sacramentsdag;

7.

,, het feest van Maria Hemelvaart;

8.

„ Allerheiligendag;

9.

,, Kersmis; en

10.

,, den tweeden Kersdag;

(1) Zie beschikking van den 19 Maart 1842, no. la, op blad/, 303 van den
Zesden Jaargang van dit Iiandboekje.

1.56

met dien verstande , dat in die gedeelten van het Koningrijk
en bet hertogdom Limburg , alw aar de R. ,K. ingezetenen,
krachtens vroeger verleende dispensatie , mogten ontheven zijn
van de verpligting tot het vieren van sommige der opgenoemde
kerkelijke feestdagen , die verpligting ook voor de R. K. Militairen opgeheven blijft.
Volgens het Koninklijk besluit van den 3 Januari 1850,
no. 32 (1), zorgt het Departement van Oorlog, dat de R. K.
Militairen voldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke
verpligtingen te vervullen , overeenkomstig de bestaande kerkelijke verordeningen. De plaatselijke Kommandant verstaat zich
te dien einde met den Priester , die door den Bisschop met de
geestelijke verzorging dier militairen is belast.
In de kosten en behoeften van de Roomsch Katholijke Militaire
Eeredienst wordt, door het Departement van Oorlog , eene jaarlijksche tegemoetkoming aan de , met die verzorging belaste,
geestelijken verstrekt. Deze tegemoetkoming wordt geregeld naar
het gemiddeld getal der R. K. Militairen , hetwelk gedurende het
jaar, waarover zij loopt, verblijf heeft gehouden in het kerkelijk
ressort van den Priester, belast met hunne geestelijke verzorging.
De berekening daarvan geschiedt, als volgt :
a. tien gulden voor het eerste tiental;
b. een gulden voor elk daarop volgend tweetal, tot en met
honderd; en
c. een guldèn voor elk d, ietal boven de honderd.
Een gemiddeld getal van minder dan tien man, wordt voor
een vol tiental gerekend.
Geene tegemoetkoming mag echter de som van vijf honderd
gulden in één jaar te boven gaan.
Onder de in het gemiddeld getal te begrijpen manschappen
worden niet medegeteld de officieren, noch de manschappen,
die zich met verlof in eene plaats ophouden, noch ook de zich
:elf verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden.
(]) Zie bladz 275 van den Negenden Jaargang

ran

dit Handboekje.

n7
Voor de geestelijke verzorging der militairen, die tot een
kampement of tot het leger te velde behooreu, worden te zijner

tijd afzonderlijke verordeningen vastgesteld, zoo dat de boven
vernielde regeling op hen niet van toepassing is.
Ook voor de geestelijke verzorging van de R. K. kadets op
de Koninklijke militaire Akademie te Breda, de R. K. jongelingen bij het instructie-bataillon te Kampen, de R. K. adelborsten op het Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord
en de R. K. invaliden in het Koloniaal Militair invalidenhuis
op Bronbeek bij Arnhem zijn afzonderlijke bepalingen gemaakt.
De volgende lijst der verschillende garnizoensplaatsen binnen
dit Rijk bevat het gemiddeld getal der R. K. Militairen , aldaar
gedurende het jaar 1863 aanwezig geweest, terwijl de namen
der Priesters , welke op 1 October 1864 met de geestelijke
verzorging dier militairen waren belast, en het bedrag, hetwelk aan tegemoetkoming op den hierboven vermelden voet,
over 1863 in elke garnizoensplaats is verstrekt geworden ,
daarnevens worden aangetroffen.
Tegemoet -

Getal

Garnizoensplaatsen.

R. K.

Priesters.

Militairen,

Bergen-op-Zoom.
331
Breda.
520
Geertruidenberg.
92
Grave.
122
's Hertogenbosch.
574
Heusden.
11
42
Willemstad.
Woudrichem en Loevest. 34
Arnhem.
328
Doesborgh.
15
Harderwijk.
142
Nijmegen. ,
419
Zutphen.
181
Brielle.
38
•

koming
over 1863.

P. J. 11uskens.
f 132
„ 195
M. van de Sanden.
L. Haenen.
,, 51
A. Bernts.
n 62
M. T. Timmermans.
n 213
„ 10
J. F. van de Poel.
S. H. Nuss.
46
_J. J. Lombarts.
„ 27
J. H. van Basten Batenburg. n 131
J. H. Clercx.
H. H. Kanne.
69
J. Eisen.
„ 161
H. R. Huberts,„ 82
J. W. van Saagsveidt.
„ 24
r

77

n
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Getal
Garnizoensplaatsen.
Delft.

Tegemoet-

R. K.
Militairen.

Priesters.

240 A.

N.

F. van Meurs.

koming
over 1803.

1101

Dordrecht.

12 L. van Wissen.

„ 11

Gorinchem.

78 A. B. Schaap.

„ 44

Gouda.
's

Gravenhage.

Hellevoetsluis.
Leyden.
Schoonhoven.

127 A. F. Ranshuijsen.

„ 64

942 J. C. Knoors.

„ 335

51 H. A. C. Eisen.
202 A. C. Quant.
34 F. Blom.

Wierickerschans(Bodeg.)11 ' W.
Woerden.

„ 30
„ 89
„ 22

C. F. van Heijningen. „ 10

67 C. A. van Werkhoven.

77

Amsterdam.

252 G. Kok.

„ 105

Haarlem.

284 i P. A. Sprengers.

„ 116

Helder. (den)

158 J. S. van Buchem.

Hoorn.
Naarden.

91 R. J. A. van Ewijk.
164 C. R. Vermolen.

Bath. (fort) (Goes.)

15

Breskens. (Groede.)

44 J. W. Vos.

J. A. Eversteijn.

„ 74
„ 50
„ 76
(1) „ 32
(2) „ 30

EllewoutsdUjk (Kwadend.) 1 J. B. Wesselingh.

„ 10

Middelburg.

70 P. C.' Groen.

„ 40

Neuzen. (ter)

75 J. Cammaert.

72

Sluis.

21

Veere.

99 B. J. van Aarsen.

J. Aelen.

Vlissingen en Rammek. 279 H. Schluter.
Amersfoort.

123 H. Blom.

Utrecht.

396 A. J. Schaepman.

Harlingen.

12

T. P. Jorna.

„ 15
„ 54
„ 114
11

„ 153

Leeuwarden.

104 H. Bauer.

„ 11
„ 56

Deventer.

223 B. van den Berg.

,, 96

(1) fIicronder begrepen 1 20 Noor liet bezoek aan de bezetting van het feit
Bath, tot het hollen N an Paschen.
(2) Hieronder begrepen % 3 voor het bezoek tot het verleenen van geestelejken
bojstand aan een zieken militair op het fort Tiederik Hendrik.
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Getal
GPrnooensplaatsen

Zwolle.
Delfzijl.
Groningen.
Assen.
Maastricht.
Roermond.
Venlo.

It K.
NI/ P ita/rm.

54
27
115
20
928
155
521

Tegemoet Priekeis.

P. Mocking.
P. van der Meer.
F. W. A. Jansen.
G. J. van Hamelen.
P. W. H. Scheijven *.
G. T. C. van Mejjel.
C. T. Schrijnen.

kom log
over 1868.

„ 32
„ 18
„ 60
„ 15
„ 331
„ 73
„ 195

Totaal . . . 13,799

De geestelijke verzorging der R. K. kadets op de Koninklijke
militaire Akademie te Breda is opgedragen aan den Pastoor
P. J. Werden , die daarvoor van 's Rijkswege geniet f 166.66
's jaars.
Gelijke verzorging der R. K. jongelingen bij het instructiebataillon te Kampen is aan den Pastoor H. H. Nieuwenhuis
aldaar opgedragen, onder genot eener jaarlijksche toelage van
f 200 uit 's Rijks- en 1 100 uit de Gemeente-kas.
Voor het godsdienstig onderwijs aan de R. K. adelborsten
bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord,
waarmede de Pastoor J. S. van Buchem aan den Helder belast
is, wordt jaarlijks f 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 te Ar'ihern, onder genot
eener jaarlijksche toelage van 1 200.
Aan den Pastoor L. Rademaker te Soesterberg is voor 1863
eene toelage van f 100 verleend, wegens kosten veroorzaakt
ten dienste va i de godsdienstoefening der in dat jaar in het
kamp te Zeist gelegerde R. K. militairen.

1 60

AALMOEZENIERS DIENST
IN DE

GEVANGENISSEN.

De geestelijke verzorging der Roomsch Katholijke gevangenen
in de gevangenissen is niet van de gewone kerkelijke regtsmagt
uitgezonderd, maar wordt, door den Bisschop in elke diocees
opgedragen aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris
der parochie, waarin de gevangenis is gevestigd.
Volgens Bene bijzondere Pauselijke beschikking (1) moeten
de R. K. gevangenen hier te lande, zich slechts van werken of
arbeiden onthouden, behalve op de Zond4gen, op de volgende
kerkelijke feestdagen; als:
A
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren;
2.

,, 's Heeren Hemelvaartsdag ;

3.

„ den H. Sacramentsdag;

4.

„ „ feestdag der H. H. Apostelen Petrus en Paulus,

5.„ „

van Maria Hemelvaart;

6. n Allerheiligen; en
7, n het Kersfeest;

(1) Zie circulaire I an den 22 Februarij 1845, no. 6/151, op bladz. 348 1 an
den Zevenden Jaargang van dit Ilandboekje
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terwijl zij, op dc overige in het betrokken Bisdom gevierd
wordende kerkelijke feestdagen , kunnen volstaan met de kerkelijke verpligting van Mis te hooren, zonder zich alsdan van
werken of arbeiden te moeten onthouden.
IA de Strafgevangenissen en zoo doenlijk, in de Burgerlijke en

Militaire Huizen ran Verzekering, alsmede in enkele Huizen ran
Arrest, wordt, door den daartoe benoemden geestelijke, kerkelijke dienst uitgeoefend , waartoe in die gestichten het noodige
loeaal ingerigt en van een altaar voorzien is (1).
De Bisschop benoemt den dienstdoenden geestelijke en deze
wordt vervolgens als zoodanig, bij eerie beschikking van den
Minister van Justitie, erkend en toegelaten op den voet van de
daarvoor bij de Koninklijke beschikking van den 13 October
1348, no. 76 (2) , vastgestelde regels.
Aan de betrekking van dienstdoenden geestelijke bij de Straj-

gevangenissen en de Verzekeringshuizen, maar in den regel niet
bij de 11 ui: en van

Arrest,

is eend Rijksjaarwedde verbonden ,

waarvan het bedrag voor iedere soort dier gestichten is bepaald.
Het tot uitoefening van de Eeredienst benoodigde apparaat
wordt, in de Strafgevangenissen en de Verzekeringshuizen , voor
'sR jks rekening aangeschaft; maar in de Huizen van Arrest
geschiedt dit alleen voor zoo veel de daarstelling van een altaar
met kandelaren betreft; terwijl het verder benoodigde, door
den dienstdoenden geestelijke, tegen eerre jaarljksche vergoeding
of tegemoetkoming van f 30, wordt verstrekt.

(1) Voor de godadiens'oefeningen in de gerangenissen is eerie instrnette i estgestetd b0 Koninklijk. besluit %an den 11 October 1826, lett c. Zie bIadl. 101
%an den Tweeden Jaargang %an dit I1andboekje.
(°) Te vinden op blade. 212 %an den Negenden Jaarga n g van dit
Ilandboekje.

11
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De volgende lijst der standplaatsen van de verschillende gevangenissen binnen dit Rijk, bevat liet getal der Roonisch-

Katholrjke gevangenen, in elk dezer gestichten, gedurende het
jaar 1862, bij afwisseling aanwezig geweest; terwijl de namen
der bij sommige dier gestichten aangestelde R. K. geestelijken,
met aanduiding van het jaartal hunner benoeming als zoodanig
en het bedrag der aan deze hunne betrekking verbonden Rijks-

jaarwedde, onder de standplaats van iedere gevangenis worden
vermeld, opgemaakt op den 1 October 1864.

STRAFGEVA N GENT SSEN.

. 23 8

Leyden (militairen) .

J. Bots.
Woerden (criminele vrouwen . . .

58

Woerden (correctionele vrouwen) . .

62

C. A. van Werkhoven.

J. A. Verkerk.
Hoorn (correctionele manned) .

1862

000

1862

„ 100

1862

» 400

1859

n 150

1862

, 150

1852

„ 400

. 271

P. W. van Oorti;.

, f

40

J. Westerveld.

Alkmaar (verbetering

1 400

. 65

Rotterdam (jongens.) ..

Moutfoort (Meisjes.) . .

1863

tan jongens.) .

71

G. W. Retjnders.
Leeuwarden (criminele mannen) . . 409

J. A. Rensen.

BURGERLIJKE `E f MILITArRE HUIZEN VAN
VERZEKERING.
"s Hertogenbosch , .

. 763

J. H. Oorstens.

1829

1 266

1848

„ 100

1856

„ 100

1863

„ 150

1864

„ 100

1853

„ 100

1858

„ 150

1857

„ 100

1844
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1853

n 40

1857

„ 100

394

Arnhem
T. Brouwer.
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219

J. G. Wansink.
Amsterdam (cellulair) . . .

. 307

J. Rnscheblatt.
238

Haarlem
H. van Beek.
Middelburg
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P. C. Groen,
189

Utrecht
Utrecht (cellulair)

178

J. J. Putman.
Leeuwarden

31

(Zie strafgevangenis.)
. 294

Zwolle
P. Mocking.
Groningen .

29

F. W. A. Jansen.
169

Assen
G. J. van Kamelen.
Maastricht.
J. H. L. van Oppen.
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HUIZEN VAN ARREST.
. 347

Eindhoven .

728

Breda
J. C. van Aken.
Nijmegen

1859

30 (*)

315
Consen.

A.

1861

i n 150

t n 30ci`)

109

Zutphen

75

Tiel

1860

B. H. Lehmeijer.

n 100

95

Leyden

1846

A. C. Quant.
Rotterdam

203

Dordrecht

24
L. van Wissen.

Gorinchem ..

^7

1864

n 100

1802

n 30 (*)

1859

n 75

1863

n 100

53

A. B. Schaap.
Brielle

32

Amsterdam

(hulphuis) . .

165

H. van Luenen.
Alkmaar

120

Hoorn

60

Goes

146

Zierikzee

19

Amersfoort

117

Heerenveen . . . . . . .
Sneek

62
40

Deventer

84

Almelo

150

Winschoten

29

Appingadam . . . . . . .
Roermond

16
489

J. B. Sweets.
(5)

1

Toelage voor de verstrekking van het benoothgde al t a a r•g er y 1.
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STAAT van het getal Roomsch Katholijke Geestelijken,
_gedurende de jaren 1854 tot en met 1863, in de
Nederlandsche Bisdommen tot

PRIESTER

gewijd.
..,........,

IN

GETAL PRIESTE$1YIJDINGEN
DE ONDERSTAANDE BISDOMMEN,

^
JAREN.
4.-

T.
«^

^
^,
V.

,^

Aó
a

^~

án

p

y

ao

^

A

r
v

yii
6

H

^
^

1854

12

15

20

9

15

71

1855

9

9

23

6

27

74

I856

13

10

21

6

23

73

18ó7

15

16

19

7

21

78

1858

12

7

25

10

20

74

1859

7

7

18

5

14

51

1560

12

5

18

8

4

47

1861

17

10

16

8

14

65

1662

14

11

22

6

16

69

1863

24

11

21

9

7

72

Totaal . .

135

.

r_

^

.,..._.._...

___

f

:7;"

5

101

203

74

161

674
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STAAT
VAN HET

GETAL

ROOMSCH KATHOLIJKE PRIESTERS,
gedurende de jaren 1854 tot en met 1863,
IN DB NEDEBLANDSCHE BISDOMMEN ALS DIENSTDOENDE
GEESTELIJKEN IN OPENBARE KERKELIJKE BEDIENING
OP- EN AFGETREDEN.
.
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Priesters uit kerkelijke
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Priesters in kerkel ij ke
bediening getreden.
^

S

q

,
aQ

ti

á

1

Totaal.

:E:
..^
ád á ^óio
m ^ wm
'48 vi
°'

^^'
pJ ..
^
+

Áo
a

^

á.^

w6

'^
^.

•

y ,j

.

^

S
4

y
.- ^

PI
^^
^` t

O

ry
a^

.

.
^,
^;

^
c ^•
^? vs

p

^r,
a

^

^^

z

Totaal.

.

^

i

.^ot
aFi

i
á

5
b.
:

0

w

S
n

a

Fa

á

^

,1

g

^
-^

/ 1854

3

27

30

6

9

10

1

26

1355

4

21

25

5

3

2

3
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21
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1
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237

185
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9

9

u

1860

2

20

12

2

6

3

15

26

1861

5

21

26

5

3

3
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9
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Priesters uit kerkelijke
bediening getreden.
^
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1
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1
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8
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8

5
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4

2
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5

5
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1
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3
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4

5

4

4

í
17 1

I
5

20

7

3

1

2

Ii

5

1

6

3

15

5

2

2

1

10

1857

6

5

11

1858

4

10

14

1859

3

20

23

181

7

2

6

10

4

1

15
1

2

18

20

8

1

1

7

17

1861

2

21

23

14

3

2

8

22

1862

3 '

14

17

4

4

5

2

15

3

18

21 /

7

1

2

4

14

100

504

196

95

95

133

519

Tra n sport.

._..._.

604

60-t

.

160

154

16

1860

` 1863

185

14 \

1854

x

r
a^
^
^

7

-^

^
^
o

g
La

1855

r 1854

ó

F+

m

á

237

i

p;
`

^

y^

519

108
Priesters in kerke141ke
bediening betreden,
,^

i

á^

.e,,
1,";—

^^

a ,

a

u

^á

ó^

^

4

AI

..°,u

D
°

0:~

,aa

e^

^i

II
^I
^'

a

a„

Priesters uit kerkelijke
bed ten in; geti eden ,

ó ,^

Totaal.

4^
m

•
a
.

4

i'
.

–.
:

G4

Ó

w

6

^i

F
,g

^

^

ó
^ a
^, ^
^ ^

m

Fr.

^
"`'
.^

transp.

504

100

601

604

196

95

^

g
..2.

m
.,
^

©

^

^

W

^^
Per

Totaal.

4

95 .

133

519

6

4

rr

rr

2

6

3

2

n

n

it

2

n

6

6

u

1

2

n

S

1857

rr

10

10

2

1

3

1

7

4

1858

a

12

12

6

ii

1

1

8

i

1859

a

2

2

3

rr

1

1

5

1860

u

8

8

2

1

rr

u

3

1861

n

8

8

1

n

1

1

3

1862

n

5

5

4

r,

2

1

\ 1863

n

9

9

4

n

u

4

a

1855

rr

1856

-

69

,

a

I

3

1854

n

ti
a
P+

6

i

c

.

31
.-,

519

}52

8

8,

1854

a

9

9

6

it,

2

n

1815

1

14

15

7

1

1

2

11

1856

a

11

11

5

,r

3

1

9

zc

1857

a

5

5

4

n

2

rr

6

1858

a

9

9

4

„

4

n

8

m

1859

1

11

12

8

n

2

2

12

8

8

6

rr

4

1

11

9

9

6

n

5

u

11

13

13

6

n

3

a

9^

a

11

11.

9

1

1

n

11 l

102

673

100

132

150

^
0

102

1860

u

1861

a

1862
1863
Totaal . .

u

^

^

775

775 , 285

i

i
l

667

1
96

f,67

169
NAAMLIJST

der EMERITI VERKLAARDE GEESTELIJKEN,

met aanwijzing hunner laatstelijk bekleede openbare
kerkelijke bediening en het bedrag van het aan hen
toegelegde pensioen uit ' S RIJKS-KA.S, opgemaakt
op den '1 October 1864.
AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

(IC)
1837. J. T. Alink.

Pastoor te

Deurningen.

f

„ 362

160

1846. T. Sebus.

„

A

Eibergen.

1848. H. Wolters.

„

„

Indoornik.

„

298

„

„

Harderwijk.

„

410

Kapeilaan „

Bredevoort.

„

206

1850. J. Jansen.
1851. A. te Brake.
1852. L. G. A. Jansen.
1854. J. Reinink.
1855. J. Baars.

Pastoor „ Wehl.
Kapellaan „
Pastoor ,,

1856. J. T. de Vries. „ „
»

1857.
„
1858.

327

Haarle.

„

477

Mont Poort. „

378

„

Loenersloot.

„ 400

J. Willemsen.

„ Luttenberg.

„ 600

,, Amersfoort.

„ 211

„

J. A. H. Schmedding. Adsistent
N. van Munster.
W. van Dijk.

1859.

J. Willemsen.

1

„

C. A. N. van Romondt. „

„

1860.

„ 291

Borne.

W. M. Jong.

H.

van Dooren.

Pastoor
„

,,

01st.

„

590

„

Blaricurn.

„

558

Duinen.

„ 673

„

Utrecht.

,,

,

4oij.

„

Dot. en Past. „
Pastoor
f

(1) Jaartal waarin het pensioen verleend is.

600
9v
295i'

1861.

J. Kersten.

-l.spellaan

„

J.

n

H. A. Nieuwentap.

n

1862.

G. J. Seholtenhave,

Kwellaan

1863.

P. Steenmans.

n
1864.
»

F. Hoogveld.

pastoor

Pastoor

H. W. Manshuizen.
C. Stock.

t7

Kapelaan

J. G. Wennekendonk. Pastoo r

te
,,

Saasreid.

f

215

Duislerraorde.

n

600

„ Ka mpen.

n 600

„L osser.

n 345

Vorden.

„

351

n Loisward.

n

410

,,

Tie!.

„

„ 367

„Amersfoort,

n 528

BISDOM VAN HAARLEM.
Kapelaan

„

's Grarenftage.

f 517

Pretoor

„

Amsterdam.

„ 489

1845.

J. P. Leurs.

1848.

H. van Lottom.

1849.

P. L. van der Hoven.

549
„ Lisse.
„n

1850.

J. A. Hoefnagel.

„

r

Lamberischagen. ,, 249

1851.

A. Tomas.

Kapelaan

„

's Grarenlzage,

„

J.

H.

,, 165

420
Wensing.„
n Warmond.
„

Kudelstaart.

„ 320

C. H. Pelgram.r

n

Brzelle.

n 255

1855.

W. van der Heyden.

1856.

Pastoor

n

G. Brand.

,,

n

Beenster.

„

„

B. Hofman.

„

„

Amsterdam.

n 600

77

V. F. Simmers.

„

„

n

„ 432

Kapelaan

„

y

n 529

Pastoor

r

r

n 576

1857.
n,
1858.

A. Jansen.
J. Bruns.
J.

1859.

J. Brinkman.

1860.

P.

„

397

333
Post.„
„ Goors.
Professor

van

J. Dujjvenstijn.„

n

Warmond.

n 713

n 579
Dijk.„
n Ilpendam.
„

HeisiAens.and.

„ 600

l^í
1860. J. A. van Meegen.

Pastoor

1861. H. T. Louiak.

te Uatgeest.

f 600

Alkmaar.

„ 375

Kapell:,an „

1862. T. F. van Vree.„ Amsterdam.
„
„

J. de Wildt.

Pastoor

„

C. van Leeuwen.

r

Bultenveldert.

„ 192
„ 440

„ Warmenhuizen. „ 659

1863. J. F. Aelders.

Iiapellaan „ Amsterdam.

„ 600

„

J. Keil.

Pastoor „ Naaldwijk.

„ 566

„

C. E. Schermer.

2,„

2/

J. F. Fick.

„

„ Berke!.

„ 498

„

F. J. Haanraads.

,,

, Amsterdam.

„ 522

„

,, Bergen.

„ 400

„

C. Blom.

W. C. A. v. d. Linden.

Kabellaan

„

600

Voorburg.

„" 630

„ Haarlem.

„ 284

1864. H. R. op den Baden
„

Voorseheten.

BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

1846.

W. de Coca

Pastoor

1847.

E. Kerkhoff

„

„

J. Stevens.

»

A. van Kemenade.

1849.
2

1851.

„

f 318
„ 467

161

I^apellaa^^

„

Santbcelti,

„

„

„

Valkensieaard.

„ 153

P. Mutsaers

„ Heeswijk.

, 279
„ 482

P. van Heumen.

„

„ Hedel.

E. de Ruiter.

„

„ Puitjlijk.

„ 420

,,

„ Macharen.

„ 486

Kapeltaau

„Schijndel.

„ 180

1854. W. van der Wijst.
1856.

Neerloon. -,

„ Neerbosch.

„

J. van der Kant.

P. H. van Liempt.

Dek. en Past „ 's Hertogenbosch. „

730

310
„ Zeelst.
1857. C. Berkers.„
27

H. tie Bruijn.

Pastoor „ kjkevoort.

„ 567

12
1857. J. T. van de Burgt. Oud Prof. en P. to Warne&
„

J. H. Schuwirth.

Pastoor " Neerbosch.
Dek. en Past. „ Dreumel.

1858. J. van Os.

Nijmegen.

„

J. M. Triebels.

"

A. van den Biggelaar. Pastoor „ Dommelen.

1861. J. J. Corstens.
.

M. Jacobs.

,

„

P. J. Minoretti.

,

G. J. Verhofstadt.

„

C. van de Yen.

1863. J. A. van Asten.
G. Kanters.

„

P. Schoenmakers.

1864. E. J. Sanders.
.

G. van den Heuvel.

„ 929
„ 422
„ 600

Kapellaan " Oe/felt.

466

Pastoor

" Schaijk.

„ 556

„ Goirle.

„ 600

Riethoven.
„
„

„ Heeze.

600
„ 169

Nederwetten. „ 600
Vinght.

„

,, 415
„ 712

Rector „ Nortek

1862. A. van der Burgt.
„

/ 402

,, 600

Professor " St. Michielsgestet „ 678
Kapellaan

Liessel.

„ 181

Pastoor

Lietnpde.

„ 600

BISMOM VAN BREDA.

1850. J. J. de Ram.

Kapellaan to Haisteren.

1 238

1857. J. van de Pol.

Desservant „ Hoofdplaat.

, 421

1858. N. van Ekelen.
„

„ Rijsbergen.

L. van Aerdt.

1859. G. de Kater.
1862. A. de Wit.
„

Pastoor „ Ossendrecht.

C. Vermeulen.
J. Schoormans.

„

„

,, 356

B
/ aarle-Nassau. „ 576

Assistent „ Hoist.
Pastoor

,, 508

298
, 600

Stand-daar-buiten, 600
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BISDOM VAN ROERMOND.

1843. J. A. Simons.

Maastricht.

.f

240

„

150

Vicaris

te

1845. N. Weil.

„

„

1852. J. A. Kneepkens.

,,

r ',Veer!.

„ 543

„

„ St. Gertrude.

„ 281

„

J. B. Frijns.

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

G. Hillen.

1858. H. A. Veldhuijzen.
„

„

„ Maastricht.

,,

600

„ 600

Swartbroek.

„

461

Grevenbicht.

,,

265

„ Maasbracht.

Rector

„

„

„

„

360

„

Gennep.

„

521

„

„

Broeksittard.

„

502

„

„

Baexeni.

„

294

J. B. A. G. Rousseau. Rector

„

Oostrum.

„

492

F. van Erp.

„ Blerick.

„

600

„

600

1859. L. Boudewijns.

_„

Vicaris

Stein.

„

J. G. Pendris.

1860. J. Frijns.
„

Dcsservant „

Cad ter.

L. H. Koeken.

1861. J. W. Linssen.

Vicaris

Vicaris

Desservant „

Roosteren.

„

L. F. Princen.

„

„

Maasbree.

„

435

„

P. Bemelmans.

„

,,

Bingelrade.

„

600

„

J. G. Adriaens.

„

n Born.

1862. H. van de Coolwijck.
,

„

„

„

M. Volders.

t,

J. L. Swennen.

„

J. H. H. Tindemans.

1864. P. J. Geurts.

„ 558

„

424

Stveythitizen. „
Rector
t
„
Desservant „ l'oerenda al.-

548

Eckelrade.

„

545

„

„

Ittervoort.

„

303

„

„

Moo t .

„

527
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NAAMLIJST

der gedurende het jaar 1863

GEESTELIJKEN,

OVERLEDEN

met aanwijzing hunner laatstelijk

bekleede openbare kerkelijke bediening.
AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

15 Januarij.

J. H. Goossens.

Pastoor

te

Leeuwarden.

10 Februarij. H.

B. A. Berendsen.

,,

,, IJoettnchenr.

23

van Harteveld.

77

»

,,

»

27

It

»

J. Bos.

2 April.

N. F. Herlet.

1 Mei,

B. W. van Asstede.

5 3,

J.

Thijssen.

Oud-Past. »

Kortenhoe j.

Oud-Past. » Wijnbergen.

H. van Edema Tromp.

Pastor

31 „

P. Heinink.

Oad-Past. »

25 July.

S. H. Meuleman.
L. Reimer.

Vinhereen.

' Kapellaan » ,$ijssen.

17 „

1 October.

Putten.

n

Pastoor

„

» Sloten.

»

's Heerearherg.
Utrecht.

» Launcher.
Remind.

39 „

F. P. J. Ceurvorst.

11 November.

A. Evers.

Owl-Past. »

Netierden.

10 Pecember.

H. Goris.

Pastoor

Zeddam.

»

•

»

BISDOM VAN HAARLEM.

7 hi,tuarj. A. Fejen.

Pastoor

te Sussenl+eim.

I(;5

T. Bouten.

21 Maart.

1 April.
3

„

6 Mel,

Kapellaan te Amsterdam.

J. C. Hartman.

„

„

„

L. A. J. van Rijckevorsel.

„

»

7,

J. Nieuwenhoven.

„

„ Alphen.

lii „

H. Awater.

19 „ -

H. Schinkenboom.

Pastoor

22 „

H. J. Zanders.

Oud-Past, „ W eesp. •

31 „

J. M. Viotta.

Kapellaan „ Amsterdam.

30 Juntj.

C. van den Nieuwendijk.

Oud-Past. „ Alkmaar.

30 July.

A. te Mey.

Pastoor

26 Augustus.

J. J. Siegfried.

3 September,

T. H. van Deijl.

4 November. W. van

Oud-Past. „ Amsterdam.
„ Ntbbixtcoude.

„

Dek. en Past. ,,
Pastoor

Leyden.
's Gravenhage,

„ Vlaardingen.

der Bach.„
„
Waddinxveen.

BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

21 Maart.

P. A. L. Stacl.

12 Mei.

B. Kemps."
„
„

11 October.

P. de Keizer.„
„
Wi then.

11 December. J. Prinsen.

Pastoor

,,

te Iluaren.

•

„ Nistelrode.

12 „

W. van der Burgt.„
Schayk,
7)

22 „

G. van de Mortel.

„

29 „

A. Verkuylen.

71

„ Bladel.
„

Haren.

176
BISDOM VAN BREDA.

$ Maart.

F. J. Janssens.

a Mel.

P. van den Sehaliboom.

Pastoci

te Gilze.
„ Ulvenhout.

n

31 Augustus.

N. Oorren.

Kapelli n „ Dongen.

21 September.

J. F. van Aert.

Pastoo r„

Oostbury.

BISDOM VAN ROERMOND.

23 Januarj.

H. Janssen.

27

P. F.

21 Februaru.

L. J. Loomans.

Oud-Dens. „ Sehin•op-Geul.

22 Maart.

J. J. Brandt.

Desservant „ Eygelshoven.

18 April.

S. Keulen.

3 Junij.

3 October.
21
2 November.

Deeserrant n Ittaosbree.

„

„ Horn.

J. P. J. Janssen.„ Simpele^el^l.
van der Ven.

Oud-Vie.

r Meij'l.

F. van der Vondervoort.

Vicaris

,, Wesszcnn.

L. F. Lebens.

Desscivant „ Maastricht.

15 Augustus. J.
22 September.

Coumans.

Dek. en Past, te Weert.

M. J. Straeten.

J. H. A. Rouillon.

„

„ Yijhlen.

Pastoor

n Heerlen.
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STAAT
VAN BET

ROOSCH KATHOLIJK KERKVLEZEN
Iii DE

OVERZEESCHE BEZITTINGEN
VAN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Het Roomsch Katholjjk Kerkwezen in deze bezittingen was
tot in het jaar 1842 in drie APOSTOLISCHE PREFECTUREN (één
voor Oost-Indie, één voor Curacao en één voor Suriname) afgedeeld, doch deze Prefecturen werden den 20 September van
dat jaar, door Z. H. Paus GREGORIUS XVI, tot Apostolische
Vicariaten verhevén.
Voor Oost-Indie werd het Apostolisch Vicariaat van BATAVIA
en ' voor W st-Indie dat van CURAÇAO opgerigt; terwijl de
kolonie SURINAME, voorloopig als een Pro-Vicariaat onder den
Apostolisehen Vicaris van Curacao gesteld, in het jaar 1852,
door Z. H. Paus Plus IX, insgelijks tot Apostolisch Vicariaat
werd gevormd.
12

178
drie Zendingen, die ieder afzonderlijk door
Apostolischen Vicaris, met de bisschoppelijke waardigheid

Er bestaan alzoo
een

bekleed, bestuurd worden.
De kerkelijke belangen dier Zendingen worden in Nederland verzorgd door een Procurator, welke betrekking sedert
1863 wordt vervuld door den Aposlolischen Internuntius bij het
Hof der Nederlanden te 's Gravenhage, Monseigneur LUDOVICUS
OREGLIA de San STEP/NO.
Het

zielental der Roomsch Katholijke bevolking dezer .drie

Apostolische Vicariaten wordt geschat:
in

dat

„

„

„

7/

van Batavia op

.

.

14,000

„

.

.

23,500

Suriname „

.

.

11,700

.

49,200

Curacao

n
•

Totaal

.

APOSTOLISCH VICARIAAT
TAN

BATAVIA.
Dit Vicariaat omvat alle Nederlandsche bezittingen in

Oost-

Indie.
Het wordt sedert 1847 bestuurd door den te

Batavia reside-

renden Apostolischen Vicaris:
Mgr. PETRUS MARIA VRANCKEN,
Bisschop van COLOPHON in partibus inlidelium, — als zoodanig
benoemd in 1847 en geconsacreerd den 15 Augustus 1847 te

`

179

9 Sittard in Limrnrg ; -- Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Kommandeur der Orde van - de IJzeren Kroon
van Oostenrijk, Ridder der Orde van het H. Graf, enz. -Geboren 7 November 1806 in de gemeente Vroenhoven (Limburg).
Priester gewijd 13 Junij 1829. —Benoemd in 1847 tot Coadjutor,
met regt van opvolging van den toenmaliger Apostolischen
Vicaris van Batavia Mgr. JAconus GBOOFF, die den 29 April 1852
ie overleden.
Er zijn 7 statiën gevestigd, aan ieder van welke eene groots
uitgestrektheid lands, als kerkelijk grondgebied is aangewezen.
Deze statiën, die ieder eene kerk hebben, worden aangetroffen op de nagenoemde eilanden:

Batavia.
Samarang.
Op Java

te
Soerabaija.
Ambarawa.

„ Sumatra

„

Padang.

„ Banca

„

Soengieslan.

„ Floris

„

Larantoeka.

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

I$0
Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst

STA M.

moet worden verrigt.

ArAvu .

.

r

,

Bantam

'

ast
dienstoen
per
jam.

.

4

Buitenzor

12

Krawang

-

2

Preanger•Regentschappen .

.

.

.

4

Cheribon

4

Tagal .
SAMARANG .

.

•

.

.

.

.

.

.

1

4

Oenarang

l::

Kleinere gemeenten van Sawarang

3

Rembang

3

Banjoemaas.

•

T,ilatjap .

.

.

. '

.

.

.

_

4
.

Poerworedjo .

.

.

.

.

.

.

.

2
10

Kleinere gemeenten van Bagelen

3

Kadoe .

2

.

•

Djokdjokarta
.

6

10

Gombong

.

2

lapara

KleineregemeententianBanjoemaas

SOERABAIJ A

4

Pekalonga

.

•

.

•

•

.

.

.

.

.

.

.

.

Kleinere gemeenten van Soerabaija
Bawean
Madura

6
12
1

.

Pasoeroean

.

. .

.

.

.

.

.

4
12

^revir

Getal
66604,
per
jaar.

Ondcrbooriyge plaatsen, alwaar dienst
moet worden verrigt.

.

6

Kleinere gemeenten van Pasoeroean
L

Bezoekie
?robot nggo .

.

•

Bajoewangie

2

Kedirie

4

Vestiging Willem I.

AMBARAWA

Salatiga

.

.

.

.

.

Soerakarta

. .

.

.

.

Madmen .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

•

•

.

12
,

.

.

SORNGIRSL AN .

LaaAl4ioJn

.

.

.

6
4
2

Patjitan
PADANG

4
4

Padang Pandjang

12

Fort de Kock

12

Kleinere gemeenten en militaire
bezettingen van Sumatra's
westkust

2

Benkoelen

2

Banca (verschillende districten)

.

.

6

Palembang

8

Billiton

2

Maim

2

Zuid-Westkust van Flores

.

.

. .

3

Noord-Oost- en Oostkust van Flores met
Weert (eiland A.nronau)

S

Koepang, Atapoepoe en midden Timor

1

Makassar en onderhoorigheden .

1

.

.

,.
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Het getal der uit 's landskas bezoldigde geesteljjkeri is
laatste " k, bij Koninklijk besluit van den 28 December 1860,
no. 67, op 15 bepaald, van welke er een tot den eersten en
14 tot den tweeden rang behooren.
De bezoldiging uit 's landskas bedraagt :
voor den Kerkvoogd , als geestelijke van den eersten rang
f 6000 'sjaars;
„ ieder der 14 geestelijken van den tweeden rang f 4200
'a jaarti.
Bovendien wordt genoten, bij gemis van vrije woning, eene
schadeloosstelling:
van f 120 per maand door den geestelijke van den eersten
rang;
n „ 100 n

,,

door de geestelijken van den tweeden
rang te Batavba , Samarang en Soerabaya ; en

60 „

rr

door die op de overige erkende standplaatsen.

Wegens elk vijftal daenstjaren tot en met het twintigste dienstjaar, wordt eene tractements-verhooging verleend, bedragende:
voor den geestelijke van den eersten rang . . f 1800 'sjaars
n de geestelijken van den tweeden rang . . ,, 1200 n

De geestelijke van den eersten rang is de besturende Kerkvoogd, thans de boven opgenoemde Apostolische Vicaris.

1b0
De geestelijken van den tweeden rang, zijn de volgende
priesters. Achter elks naam is het jaar hunner geboorte , dat
van hunne , wijding en dat van hunne uitzending naar Nederlandsch Indië hieronder aangeteekend.
Geestelijken.

1.

J. P. N. Sanders.

Geboren. Gewijd. Uitgezonden.

1817

1842

'1847.
1847.

2.

A. C. Claessens.

1818

1842

3.

J. Lynen.

1815

1842

1847.

4.

P. J. den Ouden.

1808

1834

1848.

5.

J. J. Langenhoff.

1822

1846

1850.

6.

C. J. H. Franssen.

1826

1851' 1855.

7.

M. van den Elzen.

1822

1853

1858.

8.

J. B. Palinckx.

1824

1857

1858.

9.

J. F. van der Hagen.

1821

1851

1861.

10.

G. Metz..

1819

1852

1861.

11.

J. de Vries.

1823

1855

1863.

12.

A. G. Terwindt.

1825

1856

1864.

13.

J. Meijer.

1827

1862

1864.

1825

1849

1864.

14, A. P. C. van Moorsel.

Gedurende het jaar 1864 zijn de volgende dienstdoende geestelijken van den tweeden rang in het Apostolisch Vicariaat van
Batavia overleden :
Geestelijken.

1.
2.

Geboren. Gewijd. Uitgezonden.

H. van der Grinten.

1811

1834

1847.

J. Verhaagh.

1831

1865

1855.

Het in 1856 te Batavia gevestigde gesticht van geestelijke
zusters (Ursulinen) blijft voortdurend werkzaam voor de opvoeding en voor het onderwijs der vrouwelijke jeugd.'
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APOSTOLISCH VICARIAAT
TAN

CtIRAçAO.

Dit Vicariaat bevat de eilanden Curacao, Bonaire , A rube ,
St. Eustatius, Saba en het Nederlandsch gedeelte van St. Marlin (1).
Tot in de zeventiende eeuw behoorden de Curgaosche eilanden aan Spanje en maakten deel uit van het toenmalige bisdom
van Coro in Venezuela op de Amerikaansche kast. Bij verdrag
van den 21 Augustus

1834 ging Curacao over aan de Neder-

landers. Van toen af was de uitoefening der ICatholijke godsdienst aldaar verboden en dientengevolge verlieten vele inwoners dat eiland met de Spanjaarden.
In het laatst der zeventiende eeuw werd er eerie Apostoltsehe
Prefecture voor Curacao en onderhoorigheden ingesteld; doch eerst
in het begin der achttiende eeuw gelukte het aan de Katholijken in de hoofdplaats Willemstad één bedehuis te verkrijgen,
hetwelk tot in het jaar 1827 de eenigste slatip voor Curacao en

d

daaraan onderhoorige eilanden is geweest.

In /842 werd het tegenwoordig Apostolisch iticariaat van

Curacao ingesteld

(1) Het Fransch gedeelte van het eiland St. Martin is kerkelijk onderhooreg
aan het in 1850 opgerigt bisdom van Bas s e- T e r r e op het eiland Guadeloupe. Het heeft een Pastoor en een Vicaris en vormt eerre parochie wier
kerk te hí e r i g o t is gevestigd.
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Het wordt sedert 1860 bestuurd door den aldaar residerend,en
Apostoiischen Vicaris :
Mgr. JOANNES FBzDEBICUS ANTONIUS KISTEMAKEB, Bisschop
van UBANOPOnIS in partabus 4n fidelium, als zoodanig benoemd
in 1853 en geconsacreerd den 26 Augustus 1860 in de kapel
van het Aartsbisschoppelijk seminarie te Driebergen (provincie

Utrecht). -- Geboren 22 Augustus 1813 te Oldenzaal (provincie
Overijssel). -- Priester gewijd in 1836. -- In 1837 op Curacao
in geestelijke bediening geplaatst en in 1853 benoemd tot
Coadjutor, met regt van opvolging, van den toenmaliger
Apostolischen Vicaris van Curacao Mgr. M. J. NIEWINDT, die den
12 Januarjj 1860 is overleden.

De Apostolische Vicaris wordt in zijn bestuur bijgestaan
door een Secretaris, zijnde B. Tn. J. FREDERIKS. -- Geboren 8 September 1826 en in 1849, in het Vicariaat, tot Priester gewijd.
Sedert 1848 bekleedt hij tevens de betrekking van Pastoor der
H. Anna-kerk, te Willemstad op Curacao.
Het Vicariaat telt 14 statien, waarvan:
6 op CURAÇAO

met 6 kerken en 2 kapellen.

2 x BONAIBE

fi 2 »

3 » ARUBA

n 3

»

1 n ST. EUSTATIUS n 1 kerk.
1

IT

SABA

7, 1

n,

1

Pt

Sfi.MA$urni

1.) 1

^

Iedere statie heeft eene pastorij bij hare kerk.
De twee kapellen zijn gevestigd te Willemstad. De eene dient
voor het instituut der zusters van Liefde en de andere voor
het door die zusters verzorgd wordende gasthuis aldaar.
Twee van de 3 statien op Aruba zijn tijdelijk onder &SA
pastoor gecombineerd.
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De namen der 14 station , met het jaartal van ieders stichting,
alsmede het daartoe behoorende getal zielen en communicanten,,
zijn als volgt':
Zielen.

Communicanten.

(1) 1704.

8,000.

2,900.

Stichting.

Statien.
CUBAcAO :

H. Anna.
„ Joseph.
„ Rosa.

1829.

2,200.

700.

1839.

3,000.

1,200.

„ Maria.

1847.

2,100.

700.

„

1849.

800.

250.

1849.

700.

240.

H. Bernardus.

1827.

2,300.

1,000.

„ Martinus.

1858.

600.

260.

}(2 1,800.

700.

Wiblibrordus.

„ Petrus.
BONAIRE :

ASUBA :

H. Franciscus.

1827.

„ Anna.

1830.

„ Maria.

1861.

1,200.

300.

1841.

200.

50.

1854.

400.

70.

1841.

270.

50.

ST. EUSTATIUS :

H. Eustatius.
SABA:

H. Paulus.
ST. MARTIN :

H. Martinus.

Het personeel der voor de dienst van het Vicariaat vereischte geestelijken was in 1864 bepaald, als volgt :
1 Apostolisch Vicaris.
1 Secretaris.
13 Pastoors.
10 Kapellaans.

(I) liet jaar der stichting is niet met volkomen zekerheid ' bekend
(g) Deze twee statiën zijn tijdelijk gecombineerd.
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Dit kader was echter niet voltallig. In het begin van 1864
waren er twee pastoors, ter oorzake van ouderdom of om ziekte,
buiten bediening. Een van deze geestelijken is bij Koninklijk
besluit van den 21 September 1864, n°. 11, gepensioneerd. De
tweede zal, na hersteld te zijn, weder in dienst worden gesteld. Er zijn 3 kapellaans-betrekkingen onvervuld, doch in
de laatste helft van 1864 is er, tot aanvulling dier vacaturen,
één priester uit Nederland uitgezonden.
Van het dienstdoende personeel zijn er tot hiertoe slechts
14 in het genot van bezoldiging uit 's lands kas, te weten :
1 van den eersten rang, zijnde de Apostolische Vicaris, met
een tractement van f 2,500 en eene vaste toelage van
f 1,500 'sjaars; en
13 van den tweeden rang (Pastoors) ieder met een tractement
van f 1,200 's jaarl.
De hiervolgende naamlijst der geestelijken, die bij de statiën,
in den aanvang van het jaar 1864, in bediening waren, wijst
tevens aan hunne betrekking (Pastoor , Kapellaan), alsmede ieders
geboortejaar en het jaar hunner priesterwijding en in diensttreding in de kolonie.
PriesterStatien.

Geboren. in diengttreding.

Geestelijken.

CusAVAO :

H. Anna.

» Joseph.

„ Rosa.

B. Th. J. Frederiks. P: (1) 1826.

1849.

K.

1830.

1854.

J. H. Huigen.

K.

1827.

1857.

C. Blommerde.

K.

1837.

1860.

C. A. 'Meijer. (2)

K.

1820.

1861.

J. C. Schermer.

P.

1815.

1844.

(Vacant.)

K.

A. Schoonen.

H. Fornar.

P.

1812.

1844.

F. A. Hemelder.

K.

1832.

1859.

(1) Bekleedt de betrekking van Secretaris van den Apostolischen Vicaris
(5) Was belast met do bediening der kapellen.

Statién.

II. Maria.

Geeste}Ijken.

Petrus.

PriasterW^dln^,
^^ ien^treding.
1833.

B. Smit.

P.

1806.

P. van Lottum.

K.

1825. 1861.

»
11 illibrordus. J. J. A. P. F. S. Ledel. P.

,„

Geboren.

1809.

1836.
1840.

P.

1806.

P.

1824.

1852.

J. van Gastel.

.1$4.4..

BONA18X :

F.

J.

van

H. Hernardus.
Marcum.
(Vacant.)

K.

J. te Welseher.

P.

1827.

1851.

Franciscus

J. te Riele.

P.

1828.

1857.

ena.
Ann

M. Bongers.

K.

1832.

1861.

H. de Vries.

P.

1819.

1852.

J. Scholten!

P.

1824.

1861.

J. P. T. Koek.

P.

1823.

1852.

S. J. J. Nieuwenhuis. P.

1825.

1840.

,, Martinus.
ABIIBA :

H.

„

,, .curia.
ST. EUSTATI TS :

H. Eustatius.
SABA :
N. Paulus.
S T . MARTIN :

H. Martinus.

Buiten bediening :
Sedert 1863.

It

1864.

P.

1807.

1844.

F. E. C. Kieckens. (2) P.

1827.

1850.

.1. Willems. (1)

Uitgezonden Priester .'
In 1864.

J. P. Berentzen.

K.

1833.

1867.

1,1) Is in 1864 gepensioneerd als afgetreden Pastoor op het eiland Aruba,
(8) Was Pastoor van de H. Anna op Curaçao, doch om ziekte t,jdelyk buiten
bediening.

tQ9
In 1842 werd te Willemstad op Ciaraeao een buis gevestigd
van Zusters van Liefde, behoorende tot dep derden regel van
den H. Franciscus.
Deze weldadige instelling is de bron geworden, waaruit een
aantal andere nuttige gestichten zijn ontsproten.
Door de Zusters van Liefde, wier getal in 1864 ruim 60
beliep, werden toen bediend en verzorgd :
Op CURAVAO in de Wtltemstaai :
a. een in 1842 opgerigt pensionaat voor opvoeding en onderwijs van meisjes;
b. verschillende scholen van lager onderwijs voor meisjes,
die meerendeels gratis onderwezen worden;
c. drie bewaarscholen voor kleine kinderen, op twee van
welke de behoeftige kinderen om niet onderwijs ontvangen ;
d. een in 1857 gesticht R. K : weeshuis voor meisjes;
e. een in hetzelfde jaar door liefdegiften daargesteld gasthuis of hospitaal voor armen;
p. het burgerlijk Lazarus- en krankzinnigengesticht ; en
wijders:
9. eene school in elke der parochien van St. Joseph, St. Rosa
en St. Maria op CURACAO; van St. Bernard op BONAIRE;
en van St. Franciscus op ARUBA : welke drie eersten in
1848 en de twee anderen in 1855 zijn , opgerigt. In 1864
waren er voor de andere parochien op Curacao nog twee
scholen in aanbouw.
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APOSTOLISCH VICA;RIAAT
TAN

SURINAME.

Dit Vicariaat bevat geheel

Nederlandsch Guiana in het noorde-

lijkste deel van ZUID-AMERIKA.
Het werd in 1852 ingesteld en is sedert bestuurd door een'
APOSTOLISCHEN VICARIS.
Deze betrekking is sedert 27 November 1863, door het toen
plaats gehad hebbende overlijden van tgr. GERARDUS SCHEPERS, Bisschop van MILLIPOTAMOS

in partibus infidelsum, vacant.

Zij wordt van af dat overlijden ad interim waargenomen
door den Hoog Eerwaarden Heer
STEPHANUS HENRICUS ANTONIUS MEUEKENS.
Geboren 1 April 1813 te Hulhuizen (Gelderland). -- Priester
gewijd 28 Augustus 1843. -- Als dienstdoende geestelijke in de
kolonie

Suriname' aangesteld in 1844.

De Apostolische Vicaris wordt in zijn bestuur bijgestaan
door een Secretaris, zijnde A. M. C. J. SWINKELS. -- Geboren
6 Januarij 1824. -- Priester gewijd 15 Augustus 1848. -- Als
dienstdoende geestelijke in de kolonie
1854.

Suriname aangesteld in
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Het Vicariaat telt 6

staftien, in welker kerken of kapeden

Y
door de daaraan verbonden geestelijken dienst wordt verrigt.
Bovendien doen die geestelijken dienst in daartoe ingerigte
localen op een aantal plantagiën.

De statiën zijn gevestigd als volgt :

2 in de stad PARAMARIBO, ieder met eene kerk, toegewijd:
de

eerste, die in 1826 bij vernieuwing is gesticht, aan de

H. H.

Petrus en _Paulus; en de tweede, die in 1860 is daar-

gesteld, aan de

H. Rosa.

1 op het etablissement Batavia, in de rivier COPPENAMB ; bestemd ter verpleging der Boassie-besmettelingen, met eene
in 1836 gestichte kerk, aan den H. Rochus toegewijd.

1 op CoBoNIE aan de zeekust (Opper-district
eene in 1843 gestichte kerk, aan de lij.

Nickerie), met

Maria toegewijd.

1 in het Neder-district NICKERIE, met eene in 1849 gestichte
kerk, aan den

H. Franciscus-Xaverius toegewijd.

1 in de divisie ,BENEDEN-COTTICA , met twee kapellen , de
eene op de plantagie

Esthersrust in

de andere op de plantagie

Contmewijne.

de

Warappe-kreek, en

Eillesteyn, in de rivier Beneden-
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Bet personeel der in 1864 dienstdo ende geeateli/kken was
zameugeatei4 uit :
1 Apostoliechen Vicaris ad interim.
1 Secretaris.
4 Pastoors.
1 apellaans. (Deze betrekkingen waren vacant.)
Daarvan werden uit 'a landskas bezoldigd :
als geestelijke van den eersten rang : de Apostolische Vicaris

met een trac'tement van f 3,500 's jaars; en
als geestelijken van den tweeden rang : een 5 tal priesters,
ieder met een tractement van f 1,500.
De volgende geestelijken waren, behalve de twee hiervc reu
genoemde priesters, op 1 Januarjj 1864 bij de statiën in bediening. De achter hunne namen geplaatste jaartallen zijn die
van hunne geboorte, priesterwijding en in diensttreding in de
kolonie.
Geestelijken.

Geboren

Gewijd.

In diensttiedirg

Th. Kempkens.

1809.

1839.

1839.

P. Donders.

1809.

1841.

1842.

1'. F. Masker.

1828.

1854.

1859.

J. Romme.

1832.

1856.

1863.

Te Paramaribo is een gesticht der Zusters man Liefde, door
welke scholen en een weeshuis worden bediend.
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STAAT der BEVOLKING van het KOningrjk
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209,121

209,080

418,201
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207,042

419,996

197

313,824

338,061

651,885

•

134

271,531
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.

113

85,228

87,932

173,160
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72

82,925

85,504
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.

der NEDERLANDEN op 4 Januarij 1864.

,
.

Gelderland

Zuidholland .

.

.
.

.

Noordholland

•

•

.
.
•
.,

.
.

Zeeland

.

.

.

.

Utrecht

.

.

.

.

Friesland .

.

.

.

.

.

43

140,167

142,314

282,481

Overijssel.

,

.

.

.

.

61

124,378

120,163

244,541

Groningen

.

.

.

.

.

57

107,908

110,268,

218,176

.

.

.

.

.

.

33

52,879

49,346

102,225

Limburg .

.

.

.

.

.

125

110,877

109,146

220,023

1 Januarij 1864

1136

1,711,792

1,749,829

3,461,621

1863

1138

1,687,563

1,128,581

3,416,14r>;

24,229

21,248

45,477

ir

u

Drenthe

'

Het in dezen staat vervatte zielental is ontleend uit de daarvan, bi) de verslagen
van den toestand der provincien over 1883, gedane opgave, welke was zamengesteld
uit de bevolkingsregisters der gemeenten op 31 December 1863.
Bij het aanleggen van deze registers, overeenkomstig de voorschriften, bij het
Koninklijk besluit van den 3 November 1861 (St a a t s b 1 a d no. 93) gegeven, is de
WERKELIJKE BEVOLKING als grondsla aangenomen, en de vroegere onderscheiding tusschen wettel(jke en feitelijke bevolking vervallen

168,429

De werkelijke bevolking op 1 Januarj 1864 verdeelde zich •
in 1,270,337 of 37 01e Roomsch Katholieken.
„ 2,191,284 „ 68 O le Anders gezinden en niet genoemden.
De vermindering in het getal gemeenten van de provincie Noord h oil and is
ontstaan door de vereeniging der gemeenten 1. Haar 1 e m m e r l i e d e en Spa a r nwoude; 2. Zuidschalkwijk en 3. Houtrijk en Polanen tot ééne burgerlijke
gemeente, onder den naam van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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u

76

16

1

58

69

a

153

13

a

42

-11

a

a

1

a

21

a

`a

II

98

193

18

53

ÀAN]1EBHáPIa1tN.

12

II

140.

11

8

33

18

12

c...
r=
0

11

11

Drenthe.
Limburg .

ft

be
.....

22

N

Overijssel .
Groningen .

II

be

'.41

g
A
t
b
..
a

=
.
•,..

0

.44

11

0

E-4

f.,
rd
.

De meeste landverhuizers zijn tot verbetering van bestaan vertrokken.
Onder de vertrokkenen telde men: 8 Roomsch Katholijke geesteleken, 2 Hervormde predikanten, 1 Evangelist, 1 Proponent,
3 Studenten, 8 geestelijke Zusters, 1 Onderwijzer, 9 Onderwijzeressen en 2 Zendelingen.
Gedurende het tedvak over 1848-1863 bedroeg het getal der over
sae vertrokken LASDYBSHUILBII:
Hoofden van huisgezinnen en op zich zelf
staande personen.
Protestanten
KathoIeken
Oud-Bisschoppelijke Klerezy
Israèliten
Niet genoemden .

7,523
2,254
.
2
175
144

.

10,183

8

346

8

683

155

530

11

1064

Nedegenomen•
Vrouwen
Kinderen .
Dienstboden .
Totaal . . .

4,787
15,495
254

20,516

. . . 30,0511
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ZIELENTAL der GODSDIENSTIGE GEZINDTEN

in

he

Koningrijk der

I
Nederduitsch•

Waalsch•

Èngelsch-

NEDERLANDEN ,

Evan-

Angli-

Schotsch-

S eliscL-

baansch

op 1 Januari 1864.

I

Her-

Christelijk

stelde

Doops-

Itemon-

gezinden.

stranten.

HernAfge-

_

PaovllrcIEN.

Epis-

Noordbrabant

.

.

.

.

.

.

.

44,556

216

6

ti

.

.

.

.

.

.

.

.

250,511

545

33

x

Gelderland

449.914

Zuidholland
Noordholland

.

.

.

.

.

Zeeland

.

.

.

.

.

.

.

,

.

Utrecht
Friesland ,
Overijssel

.

.

.

.

,

.

.

3,451

141

89

305,371

3,316

241

n

120,687

259

97

rr

98,729

551

10

2

230,709

12

rr

rr

155,191

147

3

3

butters.

scheidenen.

Lutherschen.

copalen.

Hervormden.

,

14

648

20

60

2,378

102

46

if

, 506

111

10

930

3,360

5

3,684
5,291 ,

12,579

313

125

32,848

9,138

16,360

I,492

37

4

1,242

6

336

13

a

5,516

14

2,137

133

385

200

266

1,963

1

821

164

15,881

15

a

8,756

20

974

486

2,836

35

1

6,475

u

17,497

n

7,714

266

.

9,897
,

5,465

•

Groningen.
Drenthe

.

.

.

.

173,009

.

.

Limburg

op 1 Januarij 1861

22

rr

rr

1

rr

1860 (5)

2,083

14

5,111

18

2

440

15

332

2

20

405

12

13

10

^

86,02e

18

1

a

3,217

123

N

ri

1,917,922

8,972

532

94

481

56,555

10,403

42,750

5.302

320

72,247

1,817,991

9,803

374

97

575

54,608

9,931

42,162

5,326

331

65,728

Totaal. .
u

6

It

_____

Vermeerderd.

.

.

Verminderd .

.

.

.

99,93

rr

158

u

rr

3

Verschil.
^r

831,

I/

94

1,947
II

472

688

II

n

s

i1

24

11

6,519

meene tienjarig e . volkstelling op 31 December 1859. (Zie bladz. 186 van den Achttienden
(5) saai de w er k ei ij k e b e v 01k in g, blijkens de uitkomsten van de vierde alge•
Jaargaug van dit Handboekje.)

201

200

ZIELENTAL der

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN

in het Koningrgk

der NEDERI,ANDEN, op Januarii 1864.

...^
Totaal
der
Protestanten.

PaovneczEze.

(Zie de vorige
bladzijde.)

r
Nederduitsche

Oud-

Portugesche
Totaal

Roomsch
Ongenoemden.

Grieken.

Bisschoppelijke

generaal.

Katholijken.
Klerezy.

Israéliten.
a

Noordbrabant

49,245

366,944

9

„

1,984

1

18

418,201

Gelderland

259,501

155,256

220

if

4,896

11

112

419,996

Zuidliolland

480,915

157,542

1,204

28

11,694

218

254

651,885
,

Noordholland .

.

.

.

.

.

.

16

29,419

3;265

383

„

652

2

256

2

1,655

32

8ó

188,429

„

2,168

18

429

282,481

4

3,876

2

233

245,541

3

4,559

6

83

218,176

5

80

102,226 ,

1

^

374,393

152,184

128,160

44,090

104,380

61,043

Friesland

256,470

23,396

Overijssel

166,171

74,255

Groningen

197,960

15,566

94,552

5,237

1

„

2,350

214,825

„

»

1,391

Zeeland
Utrecht .

.

.

.

.

.

.

.

.

Drenthe
Limburg

3,801

t

2,844
>,
1,332
„

_

i
.

562,504
.

.173,160

6

220,023

I

.

2,115,578

1,270,337

5,617

46

84,544

3,560

1,939

3,461,621

1860 (.)

2,006,926

1,229,092

5,394

32

60,860

3,040

3;635

3.308,969

Vermeerderd .

.

108,652

41,246

223

14

3,694

320

Verminderd

.

op 1 Jannarij 1864
Totaal
op 1

„

u

162,652

Verschot
.

....rte.,

(') Zie de noot op de twee vorige bladzijden.

„

u

.....

„

1,696

„
.......r.
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VERHOUDING der GODSDIENSTIGE GEZINDTEN naar

Getal op de 1000 zielen der geheele bevolking op

UmvA

PaOYINCIEN.

d a
o
^, .m

Noordbrabant .

107

Gelderland .

598

0

0

.

Noordholland

.

Utrecht .

.

Friesland

Overijssel

•

^

Q'

^

0

0

2

6

AANMERKINGEN.

^,^
^^
^m
^
H °

a

ó
'A

0

118

9

tfl

bi

0

O

877

1

0

0

13

618

370

O

5

12

0

18

0

58

1

,
1

20

1

5

0

15

738

242

549

0

75

29

3

0

10

666

270

590

I Januarij 1864.

r0

695

699

Zeeland .

á

a
ama

.
Zuidholland.

á

haar ZIELENTAL in den voorgaanden staat vervat.

0

0

7

13

2

2

0

0

1

817

0

3

56

0

635

0

6

12

0

2

-

740w

32

620

12

5

O

255

8

359

0

31

907

83

0

26

679

304

4

9

1

1

8

2

O

16

1

,

791

0

10

24

0

0

80

908

71

O

21

0

842

0

4

3

0

0

76

925

51

O

23

1

..

15

0

9

0

0

0

0

17

977

O

6

0

liet geheele Rijk ,

557

19

12

1

0

21

610

367

2

20

1

Groningen .

Drenthe .

Limburg .

*

.

!

De betrekkelijke verhouding der godsdienstige gezindten was op
Januarij 1800, naar de uitkomsten der vierde algemeene yolkstelling op 31 December 1859, op de 1000 zielen der we rk el ij k e
bevolking, (zie bladz. 180 van den Achttienden Jaargang van
dit Han d b oekje), als volgt:
Hervormden Nederduitsch
Waalsch
1
Engelsch
Schotsch
Anglikaansch Episcopalen
Evangelisch .....
Lutherschen { Hersteld Evangelisch .
Doopsgezinden
Rem onstranten.
Hernhutters
Christelijk afgescheidenen

5439,04
0,1

552,5 zielen.

0,0
0,2
16,5

3,0 J 19,5
12,7
1,6 „
0,1
19,9 „
............_

IP

..
Totaal Protestanten . .
, . 606,5 .
Roomsch Katholijken
371,4
Oud-Bisschoppelijke Kierezy
1,0 fl
Grieken
0,0 ”
f Nederduitsche
..
. . 18,4
Israëliten
-.}
19,4
Portngesche ...
..
1u
Ongenoemden
1,1 .,
........_
Algemeen totaal
1000,0 ”

fl •
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STAAT

van het

ZINDTEN in

ZIELENTAL

der GODSDIENSTIGE GE-

het Koningrijk der NEDERLANDEN, tijdens

de in den fare 1829, 1839, 1849

en 1859 gedane

algemeene volkstelling, tevens aanwijzende de betrekkelijke reden

op de TIEN DUIZEND zielen.

Room sch

Onbekend,

Protestanten
Jaar

Katholijken
van

der
telling.

en
verschillende
soort.

daaronder
Israeliten.

begrepen

Oud-Bissch.

Grieken en

Klerezy.

Armenianen.

ETA r, der

STELEN.

1829

1,544,887

1,019,109

46,408

3,083

1839

1,704,275

1,100,616

69,245

3,314

1849

1,824,860

1,171,924

58,696

1,469

feitelijk

1,996,175

1,230,508

63,497

3,467

Werkelijk

2,007,026

1,234,4-86

63,790

3,826

1859

RanaIV op de 10,000 ztxLEx.
12

1829

5911

3899

178

1839,

5958

3648

183

11

1849

6969

3834

192

5

feitelijk

6061

3736

193

10

werkelijk

6065

3730

193

{

1859
1

12

205

STAAT aanwijzende de BETREKKELIJKE VERMEERDE-

RING der geheele BEVOLKING in de onderscheidene
provincien van het Koningrijk der NEDERLANDEN op
de TIEN DUIZEND ZIELEN, gedurende het

dertigjarig

tijdvak van 1 Januarij 1830 tot 1 Januari] 1860,
opgemaakt naar de uitkomsten der

vier

tienjarige

algemeene volkstellingen, gedaan in de jaren 1829,
1839, 1849 en 1859.

1'aov!aem N.

Van
1829
tot en met
1839.

Van
1839
tot en met
1849.

Drenthe . , . .

1,359

1,415

1,413

4,785

Van
Ivan
1849
1829
tot en met tot en met
1859.
1859.

. .

1,120

856

1,037

3,324

Overijssel . . . .

1,051

914

863

3,101

Groningen . . .

1,152

727

879

3,016

Gelderland . . .

1,161

722

845

2,978

Zuidholland . . .

965

711

954

2,865

Noordholland . .

709

761

923

2,588

Friesland .

.

Utrecht.

.

.

.

.

965

274

696

2,071

Zeeland

,

.

.

.

1,027

590

326

2,059

Noordbrabant .

.

847

475

263

1,661
r

Limburg .

.

560

434

438

1,501

915

687

774

2,602

..

Het Rijk . .

.

4
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BEVOLKING

VAN

NEDERLANDSCH OOST-INDIE

in het laatst van 1864.

De gezamenlijke

GeIolking der Nederlandsche bezittingen in

OosT-INDIE, werd in het laatst van het jaar 1861 geschat,
te weten:

Zielen.
Op Java en Madera . . . . . . .

. 13,019,108

de buiten bezittingen

' 4,570,934

Sterkte van het Nederlandsche leger. .

.

29,702

Soldaten-kinderen

734
Totaal .

. 17,620,478

Op

(

Buiten

Java en Madura.
Europeanen en hunne afstammelingen .
Chinezen
Arabieren
Andere vreemde Oosterlingen .
Inlanders

24,143

6,715

151,825

75,531

6,366

3,086

26,570

7,947

12,810,204

4,477,635

13,019,108

4,570,934
r

Transporteren . . . 17,590,042

207
Per transport .

. 17,5 90,042

Het leger bestond uit:

13,565

Europeanen
Afrikanen

.

.

.

.

.

.

.

553

.

(Europeanen)) geboren:

Soldaten-kinderen

iu Nederlandsch-Indië .

....
.

daar buiten . . .

.

.

.

686

Europesehe gedeelte des leger s,

734

48

^

Totaal .

Het

29,702

15,594

Inlanders

. 17,620,478

daaronder begrepen 89 offi-

cieren, welke niet verlof buiten Nederlandsch-Indië waren,
onderscheidt zich, bij het eind van 1861, naar den landaard,
als volgt :

OtGcieren,

Nederlanders, buiten Indië geboren .
Duitschers
Belgen
Zwitsers .

.

.

.

.

.

.

.

Onderofficieren
en
manschappen.

998

6,825

90

1,349

,,

1,134

77

5

378

Blanken in Ned. Indië geboren

95

152

Kleurlingen

31

Andere Europeanen

534
■

Totaal .

. 1,219

••■■• ■ •■■•••■•

12,585

208
De

Europeanen en hunne afstammelingen

verdeelden zich in:

Mannen. Vrouwen, Kinderen.
Op Java en Madera ..

8,311

5,594

10,238

1,959

1,649

3,107

13,555

n

734

23,825

7,243

14,079

n de buiten bezittingen .
Bij het leger

Totaal
De voormelde

Europesche bevolking,

.

.

.

45,147

met uitzondering van het

leger en de soldaten-kinderen , onder scheidt men in die, welke
zijn geboren :
Mannen. Vrouwen. Kinderen.
5,290
in Nederlandsch-Indië,
{

. ,, Nederland ..

4,813

9,149

1,482

1,548

3,029

2,316

654

725

383

81

70

705

127

364

94

20

8

{

buiten Nederland .

{

10,270

7,243 1345

Totaal . . . 30,858
Het

leger telde:
Europeanen ,

. 1,101

Inlanders . . .

.

Officieren

t

12 J • • •

Onder-officieren en manschappen

Boldaim-kinderen

Jongens 378

1,113
28,589
29,702

1

734

Meisjes 356
Totaal .

. 30,436
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Op Java en Madura telde men behalve de Europesehe bevolking :
Mannen.

Vrouwen.

hinderen.

Chinezen

44,014

41,720

Arabieren

2,004

1,453

2,909

Andere vreemde Oosterlingen

8,724

7,368

10,478

3,331,851

3,783,510

5,694,843

3,386,593

3,834,051

5,774,321

Inlanders

66,091

12,994,965
De ouderdom der Enropesche mannen en vrouwen op Java en
Madura was als volgt :
Mannen.
Van 16-30 jaren

Vrouw en.

.

3,558

2,649

30-45

,,

.

2,928

1,893

„ 45-60

„

.

1,334

786

Boven de 60

„

.

491

266

8,311

5,594

„

Van deze 8,311 mannen waren:
2,724 in 's lands dienst.
173 „ contract met het Gouvernement voor landbouwondernemingen.
676 „ den handel.
2,829 „ andere industriële vakken.
1,070 gepensióeneerde 's landsdienaren, waaronder :
250 ambtenaren.
151 officieren.
669 militairen beneden den rang vaan officier.
839 zonder

beroep.
14

210
liet aantal inlandsche Christenen (onder het getal inlanders
begrepen) bedroeg:

Op Java en Madura.

Batavia

.

232

Buitenzorg .

.

303

Cheribon ..
Samarang

18
125

.

Japara ...
Soerabaija

184

.

1,845

Pasoeroean .

153

Bajoewangie.

13 '

Banjoemaas ,.

11

Bagelen .

9

Djokdjokarta

55

Soerakarta .

30

Madioen ..

41

Kedirie .

274

Totaal

.

.

3,293

In de buitenbezittingen.
Lampongsche districten ..

1

Bantam (R. K. Chinezen) .....
Billiton

..

Borneo (Zuider- en Ooster-afdeeling)
Amboina

.

327
4
230
42,329

Banda

712

Menado

57,614

Timor

16,756
Totaal .

. 117,973
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Door 19 van de 32 in Nederlandsch Indië bestaande iufstei-

hagen van fveldadigheid waren:
verpleegd. bedeeld.

In

609

86

1 Oude mannenhuis

74

n

1 Bedelaars gesticht

175

„

6 Leprozen-gestichten . ..

134

n

2 Chinezen zieken-gestichten .

489

n

5 Wees- en armhuizen (1) .

3 Commissien
1 Gesticht voor verwaarloosde kinderen.

Totaal .

19

n

243

39

n

. 1,520

329

Onder de 13 instellingen , waarvan geene opgave is geschied ,
behooren :

4 Wees- en armhuizen.
1 Ziekenhuis.
4 Leprozen -gestichten.
4 Hulpfondsen van den H. Vincentius d Paulo, gevestigd te

Batavia, Sanzarang, Soerabaija

en Padang.

(1) Hieronder zijn 2 Roomsch Katholijke weeshuizen: 1 te S a m a r a n g met
67 jongens en 179 meisjes , en I te S o e n g ie s l a n op B a n k a met 14 Ch i nesehe weeskinderen.
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BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIE

in het laatst van 1861.

KOLONIE SURINAME.
De bevolking bedroeg op 31 December 1861:
Mannelijke. Trouw elijke. i ot. al
Vrijen

.

Niet-vrijen

Totaal .

8,330

8,073

16,403

17,172

. 18,696

35,868

. 25,502

26,769

52,271

_

Daaronder is begrepen de van het vrije verkeer uitgesloten
bevolking van het leprozen-etablissement Batavia aan de Coppe-

name, tellende :
Vrijen . .

. 12

5

17

Niet-vrijen

140

196

336

. 152

201

353

Totaal .

Onder de bevolking zijn 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.

213
De geboorten bedroegen in 1861:

Mann. geel. Vrouw. gesl. Totaal.
in echt

53

158

211

buiten echt

78

167

245

Vrijen

Niet-Vrijen
Op het etablissement Batavia

Totaal .

131

325

456

560

583

1,143

2

.

693

'

,,

2

908

1,601

De sterfgevallen beliepen in 1861:
Vrijen

296

268

564

Niet-Vrijen . .

770

657

1,427

22

14

36

. 1,092

939

2,031

Op het etablissement Batavia . .

'rotaal . .

4

4

. Het getal doodgeborenen beliep: 9 mann. gesl. en 9 vrouw.
gesl. , te zamen 18.
Het getal huwelijken bedroeg 62. Bij 19 van deze huwelijken
zijn 72 kinderen gewettigd, waarvan 35 van het mannelijk en
37 van het vrouwelijk geslacht.
In 1861 werden: geboren 34 vrijen en 81 niet-vrijen minder,

-- overleden 88 vrijen en 139 niet-vrijen minder; -- in echt
geboren 40 kinderen meer; — doodgeboren evenveel; -- huwelijken gesloten 4 minder dan in 1860.

Echtscheidingen hebben er niet plaats gehad.
Het getal der gemanumitteerde slaven beliep in 1861: 125 van
het mannelijk- en 168 van het vrouwelijk geslacht; te zamen
293; dus 40 meer dan in 1860.
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De landmagi telde:
Officieren. Manschappen. Totaal.

Militairen

35

717

752

Schutterij te Paramaribo .

25

532

557

Gewapende burgermagt .

42

404

446

De oud-leden der burgermagt, niet onder deze cijfers begrepen, zijn verpligt in buitengewone gevallen dienst te doen.
Deze niet-vrije schutters maakten een getal uit van 668.

Op 31 December 1860 waren onder openbare voogdij 453 weezen.
In 1861 kwamen daarbij 69 en gingen daarvan, door overlijden
en het bereiken der meerderjarigheid, 37 af, waardoor het
aantal kinderen onder voogdij van den weesmeester op 31
December 1861 bedroeg 485.
Van deze kinderen behoorden tot de
gemeente .

Hervormde

. 228

Evangelisch-Luthersche ,,

97

Roomsch Katholjke

,,

89

Moravische Broeder-

,,

61

Nederl.-Israëlitische

,,

5

Portugeesche

n

5
485

Van deze weezen werden verzorgd:
a. door het Gouvernement:
van de Hervormde

gemeente .

31

n n Evang.-Luth.
n r Roomsch Kath.

r

7

,,

29

77 ,,

Moravische Br.

n

6

n

Port. Israëlitische

n

1

,,

Transporteren .

. 74
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Per transport . . . 74
b. door betrekkingen en vrienden van de overleden orders

372

c. uit eigen middelen

39

485

Het zielental der verschillende godsdienstige gezindten, werd
geschat als volgt:
11,753 Roomsch Katholjjken, waaronder
3,500 vrijen.
7,889 gedoopte slaven.
4 vrijen
360 slaven .

op het etablissement Baeam.

7,500 Hervormden.
2,550 Lutherschen.
27,193 der Moravische Broeder-gemeente, waaronder:
18,062 gedoopten.
9,131 niet gedoopten.
712 Nederlandsche Israëliten
682 Portugeesche

waaronder geene slaven.
„

9,380 Heidenen.
Het getal der in 1861 gedoopten bedroeg:
bij de Roomsch Katholjjken, .

.,.

.

427

Hervormden

326

,,

n

77

„ Moravische Broeder-gemeente

Luterschen

109

Totaal

1,232

•

.

2,094

Het getal der in 1861 kerkelijk ingezegende huwelijken bedroeg:
bij de Roomsch Kathoijjken .

n
„

.

.

.

.

25

Hervormden

15

ri Lutherschen

6

216
Het getal, der tot lidmaat Qangenonlenen beliep :
120

bij de Roomsch KatholUjken . .

124

n n Hervormden . . .

. 66

Lutherschen . .

n

n Moravische Broeder-gem. Niet opgegeven.

KOLONIE CURAÇAO EN ONDERHOORIGHEDEN.
De bevolking bedroeg op 31 December 1861:

Totaal.

Mannelijke. Vrouwelijke
Vrijen

10,123

12,311

22,434

Niet-vrijen

4,845

5,602

10,447

. 14,968

17,913

32,881

Totaal .

Naar de godsdienstige gezindten verdeelde dit totaal zich als
volgt:

w

^^
^
^ ó^

EILANDEN

ó^

Curacao

.

Bo naire

.

Aruba .

.

.

.

E

E

^

~
c

c

1,9 31

u

97 i

u

19,32

2,910

168

FI

2

u

3,110

u

3,487

u

1,920

.

3,089

395

202

1,413

Saba. . . . . .

430

1,396

St Martin

270

.

1`otaal.

^bA

16,416

.

.

.-'j

^
"^
o
^

^

^
....

.

'

~

^:^

.

.

St. Eustatius

i

^
^+
:,

.^
H
F'+
w

72-t i

H

II

3

305

a

u

n

2,171

u

'

i

rr

1,826

45

3,216

-- .^ __
Totaal
,

.

•

.

23 347

6,027

...^

2,479

980

^......

48
f

'

32,881
......^.
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Ine vrije bevolking was naar de geboorteplaats onderscheiden,
als volgt:

Geboren

EILANDEN.

op

•

het- eiland
zelf.

Curacao .

.

.

j elders in

in

in
de WestIndien. Nederland.

12,637

andere

Totaal

landen.

416

429

316

13,798

Bonaire .

2,267

11

13

5

2,296

Aruba

2,762

106

15

95

2,978

707

96

5

3

811

Saba .

1,115

30

1

2

1,148

St. Martin .

1,166

85

21

131

1,403

Totaal

20,654

744

484

552

22,431

.

St. Eustatius .

.

Het aantal gehuwde personen, weduweaaars en weduwen bedroeg
op 31 December 1861:

op Curacao

1,590

•

Bonaire

430

•

Aruba

427

•

St. Eustatius .

„

Saba

121
■

,, St. Martin

294
282

Totaal .

. 3,144
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De loop der bevolking , gedurende het jaar 1861, was als
volgt :

Geboren.

Overleden.

^
u
.bt

.

:m
a^

EILANDEN.

d

k

>
^

1:0

^
Caracao .

.

72

^
a^

q

26

^
.M
y
ó
.^
F P ^ H
''4w

^

590

288

878

974

145

419

Bonaire .

85

4

92

39

131

34

10

44

Aruba.

30

7

150

32

182

39

7

46

3

3

16

39

55

21

19

50

Saba .

7

10

36

27

63

22

13

35

St. Martin .

6

31

55

86

12

15

27

Totaal .

203

915

480

1395

402

219

621

.

St. Eustatius

.

57

1

Bij het sluiten der huwelijken werd het volgende getal
kinderen geecht ;
op Curacao

18

,, Bonaire .

1

,a Aruba

12

» St. Eustatius

2

Saba

ff

n St. Martin

f)

Totaal .

. - 33

Curacao
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Onder de vrijen waren geboren Sullen echt :
op Curacao . .

484

„ Bonaire . . .

.

„ Aruba . ..

. 115

„ St. Eustatius .

9

„ Saba

3

„ St. Martin

63

10
. 684

Totaal .

Onder de vrije bevolking is het garnizoen begrepen, waarvan
de sterkte op 31 December 1861 bedroeg:
op

.

.

.

.

.

Officieren. Onderofficieren en Manschappen.

.

.

.

17

St. Eustatius . . . . . .
Totaal .

25

. 18

381

De Schutterijen telden op dat tijdstip

Curacao .

356

1

op:

14

506

•,r
14

859

4

277

Aruba .

1

300

St. Eustatius .

4

42

8

101

. 45

2,085

Bonaire

St. Martin
Totaal .
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In de instellingen van weldadigheid werden op 31 December
1861 verpleegd:

a. in het, door 3 Zusters van Liefde bediende Lazarus- en

krankzinnigengesticht op Curacao: 11 leprozen en 11 krankzinnigen;
b. in het gasthuis of hospitaal voor de armen, door de Roomsch
Katholijke Maatschappij opgerigt en door Zusters van
Liefde bediend wordende, waren op 31 December 1860
aanwezig 17 personen, in 1861 opgenomen 117 lijders, te
zamen 134, waarvan 84 herstelden en 26 overleden, te
zamen 110; zoodat op 31 December 1861 aanwezig bleven
24 personen:

Het getal der Zusters van Liefde, die in 1861 op Curaçao en
onderhoorige eilanden, in de gestichten, op de scholen en ten
dienste der lijdende menschheid werkzaam waren, bedroeg 60.

Dat getal was verdeeld als volgt:

in de gestichten'sub a en 1J vermeld

.

.

12

„ het Roomsch Katholijk weeshuis .

.

.

3

„

„

gestichi van opvoeding en op de verschillende scholen .

n de buiten-districten

..

35
6

op Bonaire

2

„ Aruba

2
W
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DE KUST VAN

GUINEA.

In deze bezitting heeft geese telling der beroll, any plaats
gehad.

Het aantal Europeanen is er gering. Het bestaat (uit ambte{
«naren, kooplieden en schepelingen. De Hervormd predikant,

l

die er in

was, is in 1861, wegens voortdurende onge-

steldheid, met verlof naar Nederland vertrokken.

De militaire besetting bestond in 1861 uit: 2 officieren, 1 adjudant-onderofficier, 6 onder-officieren, 12 korporaals, 2 tamboers, 5 hoornblazers, 24 tapoeijer- en 57 neger-soldaten. De

2 officieren en den adjudant-onderofficier waren Europeanen.
De 106 overige militairen waren inlanders.
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STAAT der, bij de begrooting van het Koningrijk
ten behoeve van de

Kosten

EEREDIENSTEN d(

Bezoldiging

Kosten
van

der plaatselijk

het Godgeleerd

dienstdoende

bestuur.

onderwijs.

Kerkleeraren.

Gulden.

Gulden

Gulden,

van
G E zr 's, DTNN.
h et

Doopsgezinde .

•

onderscheidene godsdienstige gezindten.

-Jaarlijksche Onderstandcom petentien,
gelden
toe la en en
andere
a d
voor opbouw
betalingen
aan
en herstel,
gemeenten,
kerken,
van kerken
leeraren, ker•
kelijke
en
bedienden en
pastorijen.
personen,

n

Kosten
Kerkelijke

der

Kosten

pen-

Eeredienst
in de

sioenen.

gevauge•
nissen.

Eeredienst

per

der
militairen.

gezindte.

Gulden.

Gulden.

16,415.82

23,000.00

a

rt

rI

420.00

I,000.00

II

u

u

56,230.50
5,975.00

Gulden.

Gulden..

Gulden.

4,200.00

7,300.00

43,310.50

•

1,400,00

300.00

4,275.00

r^

N

U

e

r^

•

rr

19,650.00

n

Ir

a

e

rt

u

Totaal

van de

1) 33,677.40

Evangelisch Luthersche
idem

1,279,609.085

voor den jare 1864, toegestane Uitgaven

46,280.00

Hervormde

Herstelde

Kerkelijk

NEDERLANDEN ,

<

Gulden.
1,398,982.305,

19,650.00
M

500.00

Remonstrantsche
Protestantsche .

.

Transporteren .

rr

52,380.00

23,150.00

2,400.00
rr

43,677.40

2)

1,803.18

4) 1,371,797.765

N

16,835.82

26,050.00

11

II

II

1.1

a

3) 207,758.00

5,075.00

6,115.00

220,751.18

207,758.00

5,075.00

6,115.00

1,727,638.985

24,000.00

t

1) Deze sum maakt het bedrag uit der tractementen van 11 lioogleeraren in de Godgeleerdgodgeleerd onderwijs aan die instellingen, zun op de Staatsbegrooting (Vde Hoofdstuk) niet
2) Deze som bevat het tractement van den Predikant bij de Protestantsche gemeente te
testantsche gemeente te T u r i n in Pi e m o n t, tot vinding van zijn tractement, waartoe
voor het grootste gedeelte , bestemd tot kwuting der pensioenen van Her•
3) Deze som
Protestantsche leeraren en hunne weduwen.
Hieronder
is
begrepen
f 158,00) voor kinder-, school- en academiegelden, ten behoeve
4)

held aan de drie hoogescholen des Rijks, mitsgaders van beurzen. De overige kosten van het
afzonderlijk uitgetrokken, en kunnen daarom alhier niet met juistheid worden opgegeven.
S m i r n a in Turkije, ad (1200, en eene toelage van 003.18 aan den Predikant der Pro.
de Koning van Pr u i s s e n eene gelijke som bijdraagt.
vormde Predikanten en hunne weduwen. Het overige strekt voor de pensioenen van andere
van Hervormde, Luthersche, Doopsgezinde en Remonstrantsche Predikanten
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Kosten

Kasten

Bezoldiging

van

van

der plaatselijk

Gi.ztIN ufiE.N.

het Kerkelijk
bestuur

Per transport.

.

onderijs.

Gulden.

Gulden.

52,380.00

43,677.40

.

20,724.00

Oud-Bisschopp. Klerezy

4,30000

Roomsch Katholjjke.

het Godgeleerd

dienstdoende
Kerkleeraren.

OnderstandJaarlljksche
ompetentien,
gelden
toelagen en
andere
voor opbouw
betalingen
aan
en herstel
gemeenten,
kerken,
van kerken
eeraren, keren
kelijke
^edienden en
pastorijen.
personen.

.

5,025.00

82,429.00

Eeredienst
in de

sioenen.

gevange-

Kosten

Totaal

van de
Eeredienst

per

der
militairen.

gezindte.

nissen.

Gulden.

Gulden.

Gulden

16,835.82

24,000 00

207,758.00

5,075 00

6,115 00

1,727,638.985

24,275 415

23,000 00

53,756.00

3,961.00

4,485.00

638,054.305

Gulden,

Gulden.

Gulden,

1,371,797.765
494,452.79

13,400.00

7,300.00
1) 17,50000

74,677.40

11

1/

!1

11

11,600.00

n

38,565 00

2) 11,475.00
e#

Totaal .

pen-

der

Gulden.
•

It

Israëlitische

Kosten
Kerkelijke

150.00

3,500 00

II

50,500.00

261,514 00

Bureau- en
locaalbehoeften.

Reisen verblijfkosten.

915.00

1,885,0'25.555
41,261 835

9,951.00

10,600.00

2,415,858 29

•

Jaarwedden.

Kosten der Administratien
voor de zaken der

Burgerlijke
pensioenen.

Wachtgelden.

Protestantsche en Israelitische Ecrediensten .
15,600.00

3,350.00

„

5,642,00

4,473.00

29,065.00

13,650.00

2,800 00

11

5,281.00

2,733.50

24,464 50

Roomsch Katholijke Eeredienst .

Onvoorziene uitgaven ten behoeve van de

Protèstalitsche en Israelytische Eerediensten

3,500.00

Roonasch Katholijke Eeredienst

3,00000

Totaal-Generaal , .

2,475,887 79

1) Hieronder is begrepen f 11,550 voor godsdienstig onderwejs op de Israëlitische gods
dienstige a mensebolen , f 5,000 toelage aan bet Seminarie , f 650 toelage voor studenten en;
300 voor andere uitgaven.
2) Hieronder is begrepen f 1,200 voor toelagen als kindergeld aan de opperrabbonen.
16
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STAAT der bezoldigingen uit 's Rijks kas, ten behoeve van de plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars
der verschillende godsdienstige gezindten in het
Koningrijk der

NEDERLANDEN,

op de Staats-

begrooting voor het jaar 9 864 toegestaan.

Getal

Gezamenllk

bezol-

bedrag der

digde

bezoldigingen

Gemiddeld
bedrag per

GODSDIENSTIGE

GEZINDTEN.

Kerk-

uit

leeraars.

's Rijks kas.

KerkZiel.
leeraar.

Remonstrantsche.

.

25

Hervormde .

.

.

.

1496

Israelitische

.

•

.

15

Evang.-Luthersche .

Hersteld Evang.-Luth.

f

23,150.00

1,279,609 085

f 926.00

f 4.365

855.355

0.665

11,475.00

765.00

0.17

61

43,310.50

710.01

0.765

7

4,275.00

610.71

0.41

.

38

19,650.00

517.105

0.46

Oud-Bissch. Klerezy.

18

7,300.00

405.555

1.30

Roomseb Katholijke .

1614

494,452.79

306.35

0.39

Doopsgezinde .

.

ZIT
STAAT van de PROVINCIALE UITGAVEN ten behoeve
van de verschillende EEREDIENSTEN, toegestaan op
di e begrootingen der Nederlandsche provincien, voor
het jaar 1864.

8ubsithen ten behoeve
van
kerken en pastorijen.

PROVINCIEN.

Onkatholijke

Noordbrabant

Totaal
per

provincie.

gezindten.

Roomsch
Kathol0ke.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

. .

11

n

Gelderland. . . .

11

11

11

II

Zuidholland . . .

13,500.00

4,500.00

18,000.00

. Noordholland . . . ,

9,000.00

6,000.00

3,000.00

Zeeland ..

11

11

11

Utrecht . . . . .

!1

11

a

u

11

11

Overijssel

11

11

Groningen. . . .

n

1

Friesland .

.

Drenthe. . . .
Limburg . . .

u
500,00 (1)

a

a

300.00

2,850.00

3,160.00

19,800.00

10,350.00

11

.

1

(2)

30,150.00
1864
Totaal voor

1863

19,800.00

j

10,350.00

500.00
30,150.00

AANMBCMING811.
(1) De op doze begrooting uitgetrokken som vau f 500 is voor verschillende EeredMensten bestemd.
(2) De op de provinciale begrooting van D r e n t h e voorkomende baten en lasten
der kas ad p105 u sus zijn voor 1864 geraamd als volgt:
Inkomsten . . . . t 5,085,40a
Uitgaven . . .. . .5,088.406
Zie omtrent die kas bladz. 49 en 50 van den Tw aal f d en Ja a r g a n g van dit
Handboekje.

STAAT der uitgaven, betreffende de EEREDIENST,
toegestaan op het Vijfde hoofdstuk der koloniale
begrooting van NEDERLANDSCH INDIE, voor het
dienstjaar 1863. (5)

Onderwerpen van uitgaaf

Bedrag.

CHBISTELIJKE EEBEDIENST.

4

Tractement van den adjunct-secretaris bij het bestuur voor
de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie, klerken
en minder personeel

f 3,120

Nota. De kosten van de in Neder land gevestigde Commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in
Nederlandsch Oost- en We g t-Indie ad
f 1000 'ajaars, is voor 1863 op het IXde hoofdstuk
der Nederlandsche Staatsbegrooting uitgetrokken.
-5

Schrijf behoeften ten dienste van het bestuur voor de
Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie .. ..

180

Tractementen aan Protestantsche predikanten en veldpredikers

„164,400

Nota. Deze tractementen zijn bepaald voor
9 predikanten , ieder à f 6,000 _ f 54,000
21„
„ „ 4,800
„ 100,800
„
„
„ „ 4,800
„ 9,000
2 veldpredikers
Tractementen aan Roomsch Katholijke geestelijken . .

„ 64,800

Not a, Deze tractementen zijn bepaald voor•
1 geestelijke van den ten rang t .
. f 6, po
14 geestelijken„ „ Zen „ „ f 4,200= „ 5800
Indemniteiten voor huishuur aan predikanten en velda • •
predikers

„ 36X0

Nota. Deze indemniteiten zijn bepaald voor ieder.
te Batavia op 1 160,
„ Samarang en Soerabaya op f 130; en
op de overige standplaatsen op -f 80 per maand.
Transporteren

f 269,460

(t) Sedert het opmaken der koloniale begrooting voor 1863 zijn de bepalingen ,
waarnaar de uitgaven, ten behoeve van, de Protestantsche kerkleeraars, berekend
zijn, zoodanig gewijzigd, als in het achter dezen staat opgenomen Koninkl ji k besluit van den 26 November 1863, no. 60 , is vermeld.

Bedrag.

Onderwerpen van uitgaaf.

Per transport

. .

f 269,460

Indemniteiten voor huishuur aan Roomsch Katholijke
geestelijken

„ 10,560

Nota. Deze indemniteiten worden naar gelang van de
plaatselijke omstandigheden, bij gemis van vrije
woning, voor ieder bepaald.
voor den geestelijke van den len rang te B a tavia op f 120 per maand.
voor de geestelijken van den ten rang te B a tavia, Samarang en Soerabaya op f 100; en
op de overige erkende standplaatsen op f 00 per
maand.
Tractements-verhoogingen aan predikanten, veldpredikers
en Roomsch Katholtjke geestelijken, gratificatien bij
aankomst in Indie, toelagen aan gehuwden, kindergelden en inkomsten van uit Nederland gezonden
en van verlof terugkeerende predikanten, veldpredikers
en Roomsch Katholtjke geestelijken

„ 70,000

Nota. De tractements-verhoogingen bedragen,
wegens elk vijftal dienstjaren tot en met het
twintigste die nstjaar, voor de kerkleeraars
van den eerst en rang f 1,800, en van den twee•
den rang f 1,200 's jaars.
De gratificatien bij aankomst in Indie bedragen
a. voor predikanten en veldpredikers , die gehuwd
of weduwenaar met een of meer kinderen zijn ,
f 1,500; en
b. voor predikanten en veldpredikers, die ongehuwd zijn , f 1,000.
Bovendien genieten de gehuwden doorloopende
toelagen, welke in verhouding tot het getal hunner
kinderen opklimmen.
Wijders wordt van Staatswege voorzien in de kosten van overvoer der onderscheidene kerkleeraars.
Gratificatien aan predikanten bij vertrek uit Nederland .

„

5,000

Not a. Deze gratification , bestemd voor uitrustingskosten,
bedragen voor de predikanten en veldpredikers,
wanneer zij gehuwd of weduwenaar met een of meer
kinderen zijn, f 1,800 en ongehuwd zijnde f 1,200.
Voor de Roomsch Katholijke geestelijken worden
geene uitrustingskosten vergoed. Zij genieten, te
rekenen van den dag van 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
vier of des verkiezende van zes maanden verstrekt (*).
Transporteren .

f 355,020

(*) Deze bepaling voor de Roomsch Katholijke geestelijken is , bij Koninklijk besluit
van den 25 Mei 1864, no. 53, aangevuld. Dit besluit vindt men achter dezen staat.

499

Bedrag.

Onderwerpen van uitgaaf.

Per transport . .

f 355,020

12

Reiskosten van predikanten, veldpredikers en Roomsch
Katholijke geestelijken, zoo mede van ouderlingen, die
de predikanten vergezellen by kerkvisitatien . . . . „ 20,445

13

Tractementen en toelagen aan zendelingen en zendelingleeraars
„ 37,060
Nota. Deze tractementen en toelagen, waarvan het bedrag naar omstandigheden is bepaald, worden ver=
strekt aan Protestantsche zendelingen door verschille2de zendelingsgenootschappen uitgezonden.

14

Tractements-verhoogingen aan zendelingen . . . . . . „ 2,880

15

Reis- en transportkosten van zendelingen, mitsgaders in„ 2,160
demniteiten voor huishuur

16

Subsidien aan kerkfondsen ter bezoldiging van kerkelijke
„ 15,379
bedienden

17

Voor bijdragen in de kosten van openbare Christelijke
Eeredienst op plaatsen, waar van gouvernementswege
blijvend geestelijken bescheiden en bezoldigd worden . „ 4,000

18

Voor het houden van godsdienstige voorlezingen voor de
gemeente en het geven van onderwijs in de bijbelsche
geschiedenis en de Christelijke zedeleer aan de jeugd . „ 2,000

19

Kosten van de commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indie (zie
•
Memorie.
de nota b0 art. 1), alhier gebragt voor

20

Fourage, vieres en indemniteiten aan veldpredikers .

„ 2,960

Nota. De fouragegelden l,edragen f 40 per maand voor
ieder veldprediker, dus te zamen .
. . f 960
Wanneer deze predikers het leger te velde
volgen, genieten zu , als e n t r é de c a mp a g n e, eene maand bezoldiging, benevens
de v i v r e s en indemniteiten aan de betrekking van majoor vim den generalen
staf van het leger in Nederlandsch Indié
„ 2,000
verbonden, geraamd op

i

Totaal .

f 441,904
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•

it

Bedrag.

Onderwerpen van uitgaaf.

INLANDSCHE EEEEDIENST.

;;1

i3

Tractementen en toelagen aan inlandsche priesters en
tegemoetkoming in het onderhoud van graven . . .

„

6,039

Voor daalstelling en reparatie van Mahomedaansche
tempels in de hoofdnegorijen der respectieve residenten op Java en der buitenbezittingen

„

4, 500

Totaal

.

.

f 10,539

Totaal generaal

.

.

f 452,443

AANMERKINGEN.
De in delen staat vervatte uitgaven voor 1863 bedragen te zamen f 9,600 meer
dan op de koloniale begroeting voor 1862 was geraamd. Dit verschil is zamengesteld
als volgt.
Vermeerderd.
Art 8. Voor indemniteit wegens huishuur aan twee veldpredikers . , f 1,920
„ 11. Voor de onderwerpen in dit artikel begrepen . . . . . . . . „ 5,000
„ 13. Voor verhooging der inkomsten van den zendeling-leeraar te
Menado f 1,620 en voor toelagen aan twee zendelingen van
Nieuw Guinea f 1,200 te zamen
,, 9,820
„ 1,920
„ 14. Voor tractements-verhooging aan zendelingen
„ 2,000
„ 18. Voor de onderwerpen in dat artikel opgenoemd . . . . .
f 13,660

Vermindering:
Art 12. Voor de onderwerpen in dit artikel begrepen . . . .
„ 15. Als voren
„ 16 Wegens bezoldiging van 4 catechiseermeesters voor de
Maleische gemeente te Soerabaya
Af

f 1,600
„
60
„ 2,400
---T- „ 4,060

Blijft .

. f 9,600

De pensioenen der kerkelijke personen a ki n naex begrepen to den bovenstaanden
staat. Z3 worden gevonden uit de bij het tiende hoofdstuk der koloniale begroo,
tang toegestane som van f 731,000 voor civiele pensioenen.
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Biij Koninklijk besluit van den 26 November 1863, n°. 60,
is eene nieuwe regeling van het personeel en de bezoldiging
der Protestantsehe kerkleeraars in Nederlandsch-Indië vastgesteld, waardoor de uitgaven der koloniale kas te dier zake,
eene niet onbelangrijke verhooging voor volgende dienstjaren
zullen ondergaan.

Dat besluit luidt als volgt:

Overwegende , dat de behoefte gebleken is aan meer voorziening in de godsdienstige belangen der Protestanten in Nederlandsch-Indië;
Gelet op de Kóninkljjke besluiten van 3 Augustus 1849, n;. 64,
10 Februarjj 1855, n°. 72, 7 November 1855, n°. 75, 8 Junij
1860, n°. 74 en 14 Maart 1861, n°. 63;
Op de voordragt van Onzen Minister van Koloniën dd. 21
Augustus 1863, lit. Aaz, n°. 17, in overleg met Onzen Minister
van Justitie;
Den Raad van State gehoord (advies van den 23 October
1863, n°. 3) ;
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Koloniën,
dd. 23 November 1863, lit. Aaz, n°. 27;
Hebben besloten en besluiten :
Art. 1. Bij de Protestantsehe gemeente in Nederlandsch-Indië
worden aangesteld vijf en dertig predikanten en drie hulppredikers.
Van de vijf en dertig predikanten genieten: negen eene bezoldiging van vijf honderd gulden 'smaands; zes en twintig eene bezoldiging van vier honderd gulden 's maande.
Aan elk der drie hulppredikers wordt eene bezoldiging toegekend van twee honderd en vijftig gulden 's maande.
Art. 2. De

regeling

der standplaatsen en de aanwijzing der

daaronder behoorende gemeenten wordt opgedragen aan Onzen
Gouverneur-Generaal, die het bestuur der Protestantsche kerken
in Nederlandsch-Indië daarop hoort.
Art. 3. Onze Gouverneur-Generaal bepaalt, naar gelang van
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de meerdere of mindere belangrijkheid der standplaatsen, welke
der in art. 1 vermelde jaarwedden elk predikant geniet.
Art.

4.

Onder de predikanten te Batavia zal er steeds één

zijn, gekozen uit het' Evangelisch-Luthersch kerkgenootschap.
Art. 6. De door Ons, voor de dienst in Nederlandsch-Indië
te benoemen predikanten en hulppredikers genieten:
a. eene voorloopige bezoldiging , ingaande met den dag der
inscheping naar Nederlandsch-Indië en voortdurende tot op den
dag, waarop zij hunne dienst aldaar aanvaarden. Voor de predikanten bedraagt deze bezoldiging honderd en vijftig , voor de
hulppredikers honderd gulden 's maandl;
b.

voor hun vertrek naar Indië, een voorschot van vier of

desverkiezende van zes maanden op de sub a vermelde bezoldiging; en
c. eene gratificatie tot bestrijding der kosten van uitrusting,
ten bedrage van:
voor de predikanten :

achttien honderd gulden voor gehuwden , mitsgaders voor weduwenaren , met één of meer kinderen ten hunnen laste;

twaalf honderd gulden voor ongehuwden;
voor de hulppredikers :

twaalf honderd gulden voor gehuwden, mitsgaders voor weduwenaren, met één of meer kinderen ten hunnen laste;

acht honderd gulden voor ongehuwden;
d. bij aankomst in Ind te, eene gratificatie tot tegemoetkoming
in de kosten van vestiging ten bedrage van vijftien honderd gulden
voor gehuwden, mitsgaders voor weduwenaren met één of
meer kinderen ten hunnen laste, en van duizend gulden voor
ongehuwden;
e. vrijen overvoer naar Batavia op den gebruikslijken voet,
als passagier der eerste klasse, met genot van gewone scheepsvoeding; ook voor hunne vrouwen en kinderen.
Zij, die tijdens hunne benoeming reeds in Nederlandsch-Indië
zijn , ontvangen alleen de sub d vermelde gratificatie.
Art. 6. Zoodra zij hunne dienst op de hun aangewezen stand-
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plaats hebben aanvaard , treden de predikanten in het genot
van vrije woning of van eene schadeloosstelling deswege, boven
hunne vaste bezoldiging , bedragende :

te Batavia, honderd en zestig gulden 'smaands;
te

Samarang en Soerabaija , honderd en dertig gulden
tachtig gulden 'smaands.

'smaands;

elders

Bíj gemis van vrije woning wordt aan de hulppredikers eene
gelijke schadeloosstelling toegekend tot een bedrag van

zestig

gulden.
Art. 7. Na verloop van het eerste vijftal dienstjaren , gerekend
van den dag , waarop zij hun dienstwerk in

Indte hebben aan-

vaard , wordt aan de predikanten, genietende eene bezoldiging

vijf honderd gulden 'smaands, verleend eene tractementshonderd en vil /'tag gulden 's maands, en aan de
overige predikanten eene verhooging van honderd gulden 's maands.
Na verloop van het tweede en derde vijftal dienstjaren , ontvan

verhooging van

vangen de predikanten andermaal eene gelijke tractementsverhooging.
Art. 8. Na eene in

Indie vervulde dienst van ten minste tien

jaren , te rekenen van den dag van aankomst daar te lande ,
hebben de predikanten en hulppredikers aanspraak op pensioen
uit 's lands kas, mitsgaders op vrijen terugvoer ook voor hunne
vrouwen en kinderen naar

Nederland, op den voet bedoeld

sub e, art. 5.
Aan predikanten en hulppredikers, die uithoofde van zielsof ligchaamsgebreken voor verdere dienst in Nederlandsch-Indië
ongeschikt zijn (mits de oorzaak der ongeschiktheid worde
bewezen door eene onder aanbod van Bede afgegeven verklaring
van eene geneeskundige commissie, of, waar deze niet aanwezig is, van een bevoegden geneesheer) kan ook pensioen
worden verleend, mits zij den lande in Nederlandsch-Indië
minstens

vijf jaren hebben gediend , en zulks voor het overige

overeenkomstig de algemeene grondslagen voor het pensioneren
in dit besluit nedergelegd.
Art. 9. Het pensioen bedraagt:
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honderd en veertig gulden voor elk jaar Indisehe dienst, voor
hen, die gedurende de twee laatste jaren , tengevolge eener
vaste benoeming, in het genot zijn geweest eener vaste bezoldiging (de periodieke tractements-verhooging niet mede gerekend) van vij f honderd gulden 's maanfis;

honderd en twintig gulden voor elk jaar Indische dienst, voor
de predikanten niet in de eerste categorie vallende;

honderd gulden voor elk jaar Indische dienst, voor de hulppredikers;
behoudens een maximum voor de drie categoriën , respectivelijk
ten bedrage van acht en twintig honderd, vier en twintig honderd
en tivee duizend gulden 's jaars, bij twintig of meer jaren dienst.
Art. 10. Voor .de berekening van het pensioen voor predikanten en hulppredikers:

a. wordt van elk verlof tot herstel van gezondheid buiten
Nederlandseh-Indië doorgebragt, de helft, doch in geen geval
meer dan één jaar als Indische diensttijd aangerekend;

h. wordt elk verlof, binnen Nederlandseh-Indië doorgebragt,
medegerekend, mits in geen geval langer dan zes maanden;

c. worden, ten aanzien van hen, die meer dan tien volle jaren
Indische dienst tellen, de overschietende gedeelten van één jaar,
mits ten minste zes volle maanden bedragende, aangerekend
voor één geheel jaar, wanneer de gezondheidstoestand van den
belanghebbende hem verhindert het volle jaar uit te dienen.
Art. 11. Onder de dienstjaren voor de berekening, hetzij van
het pensioen, hetzij van de tractements-verhooging, worden

niet begrepen:
a. de tijd met verlof om andere redenen dan wegens ziekte,
buiten NederIandsch Indië doorgebragt;
b. de tijd uithoofde van berispelijk gedrag, of wachtgeld of
onder suspensie doorgebragt;
c. vroegere Nederlandsche dienst, onverschillig in welke betrekking.

Art. 12. Het pensioen gaat in met de maand, volgende op
die, waarin de bediening wordt nedergelegd.
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Bij terugkeer naar Nederland kan daarop een voorschot van
vaer maanden worden uitbetaald.
Art. 13. De bepalingen omtrent het Indisch civiel weduwen
en wezenfonds, die nopens het verleenen van verloven .aau
burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch Indië, die betreffende
reis- en verblijfkosten in Nederlandsch Indië, alsmede die ten
aanzien van het cumuleren van pensioenen en tractementen,
vastgesteld bij Ons besluit van 21 April 1863, n°. 96 (Nederlandsch Staatsblad n o. 25), zijn van toepassing op dein dit besluit
bedoelde predikanten en hulppredikers.
Art. 14. De Koninklijke besluiten van 3 Augustus 1849,
n°. 64, van 10 Februarij 1855, n°. 72, van 7 November 1855 ,
no. 75, van 8 Junij 1860, n°. 74 en van 14 Maart 1861, n°. 63,
zijn ingetrokken, met dien verstande evenwel, dat de thans in
Nederlandsch Indië gevestigde predikanten, wat het geldelijke
aangaat, onverkort blijven in de aanspraken, welke zij, volgens
die besluiten doen gelden.
Onze Minister van Koloniën is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen
Minister van Justitie en aan den Raad van State.

Ook voor de Roomsch Katholijke geestelijken, die voor de
dienst in Nederlandsch Indië bestemd zijn, is bij Koninklijk
besluit van den 25 Mei 1864, n°. 53, eene meer gunstige bepaling gemaakt, waardoor zij voor het vervolg eene tegemoetkoming zullen genieten zoo voor de kosten hunner uitrusting
als voor die hunner vestiging.

Dit besluit luidt als volgt:

Op de gemeenschappelijke voordragt van Onzen Minister
van Koloniën en van Onzen Minister van Buitenlandsehe Zaken
(Administratie voor de Zaken der R. K. Eeredienst), dd. 23 Mei
1864, L s . APz. n°. 27, en van den 24 Mei 1864, n°. 12/1353;
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gezien Onze besluiten dd. 25 December 1855 , n°. 64 , 22 April
1860, n°. 85 en 28 December 1860, n°. 67.
Hebben goedgevonden en verstaan:
Met aanvulling van art. 3 van Ons besluit dd. 25 December
1855, n°. 64, te bepalen:
10. dat de, in dat artikel bedoelde geestelijken in het vervolg,
boven de daarbij bepaalde verstrekkingen, zullen genieten:
a. vbár hunne uitzending naar Indie, eene gratificatie tot
bestrijding der kosten van uitrusting, ten bedrage van (1200

(duizend twee honderd gulden); en
b. bij hunne aankomst in Indie, eene gratificatie tot tegemoetkoming in de kosten van vestiging ten bedrage van (1000

(duizend gulden); en
20. dat de geestelijken, die, voorzien van het door Ons
verleende radicaal, boren het getal van het van staatswege bezoldigde personeel naar Nederlandsch Indie zijn of zullen worden
uitgezonden , alleen de hierboven sub b bepaalde gratificatie
zullen verkrijgen, wanneer zij op den voet van artikel 4 van
het voormelde besluit voor het eerst in eene van staatswege
bezoldigde kerkelijke betrekking worden benoemd of geplaatst.
Onze Minister van Koloniën en Onze Minister van Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Zaken der R. K. Eeredienst) zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de
uitvoering dezes.

De uitgaven , betreffende de bevordering van kunsten en
wetenschappen mitsgaders die voor het onderwijs of schoolwezen,
bij het vijfde hoofdstuk der koloniale begrooting voor 1863
toegestaan, beloopen na de wijzigingen, welke het oorspronkelijk geraamd bedrag heeft ondergaan:
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Afdeling I. Art. 1-3. Kunsten en wetenschappen f211,020
♦
4
IV. ,, 23---56. ©ndery ijs ` of sehooivwezen. „ 465,43i
n
»

V. ,, 57--71.Idem ten dienste van de ,
jeugd onder de inlandscie
bevolking . . . . . ... ,,121,281
.....................................
Totaal , . . /797,736
....................,.............

De uitgaven, betreffende de godshuizen en gestichten van wel•

dadigheed, bij de IV Afdeeling, art. 27-34 van het elfde hoofd•
stuk der koloniale begrooting voor 1863 toegestaan, bedragen,
f 195,820.

2,01
STAAT der UITGAVEN, betreffende de EEREDIENST,
toegestaan op dekoloniale begrootingen van NEDERLANDSCH WEST–INDIE voor het jaar 1864 (*).
^^
^
.^
^

Onderwerpen van uitgaaf.

Bedrag.

..4

f
Kolonie SURINAME.
57

Tractementen en toelagen aan 3 predikanten bij de
Hervormde gemeente

58

f 16,000

Tractement en toelage aan den predikant bij de Lu
thersehe gemeente, benevens subsidie aan de armenkas

59

ir

6,800

Tractementen en toelagen aan 6 geestelijken bij de
Roomsch Katholijke gemeenten

u 13,800

Nota. Deze tractementen zijn bepaald voor .
1 geestelijke van den len rang. . . . . f 3,500
met personele toelage van
. „ 1,800 (t)
5 geestelijken van den 2en rang t f 1,500 = „ 7,500
Toelagen voor woning
„ 1,000
60

Toelage aan de Moravische Broedergemeente en voor
liet opvoedingsgesticht Beek huizen

61

e

7,000

it

7,500

Tractement en toelage aan den opperrabbijn bij de
Nederlandsche en Portugeesch-Israelstisehe gemeente,
en toelage aan de beide gemeenten

Totaal

f 51,100

(s) Deze begrootingen zdn bij het Koninklijk besluit van den 31 October 1863,
no. 69, voor Suriname en by dat van den 25 October 1838 , no. 08, voor Cur a g a o c. a. vastgesteld.
- age is met bet overlijden van den Apostolisehen Vicaris
(t) Deze personele to R
Mgr: 0. Schepers, den 29 November 1363 hebbende plaats gehad, vervallen.
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Bedrag.

Onderwerpen van uitgaaf.

Kolonie CURAcAO en ONDERHOORIGHEDEi.

34

Tractementen en toelagen voor huishuur aan 4 predikanten en toelage aan zendeling-leeraars . . . . . .

u 14,120

35

Tractementen en toelage aan 14 Roomsch Katholijke
geestelijken

e 19,600

Nota. Deze tractementen z ij n bepaald voor
. . f 2,500
1 geestelijke van den len rang . .
met eene jaarljksche toelage van . . . „ 1,500
13 geestelijken van den Zen rang à f 1,200 =. „ 15,600
(De 9 Kapellaans waren niet in het genot van
lands tractement.)
•

36

Tractement en toelage van 1 rabbijn .

.

•

•

•

.

•

e

3,360

f 37,080

Totaal
Totaal-Generaal .

.

.

f 88,180

AANMERKINGEN.
Behalve de hierboven vermelde uitgaven, uitsluitend voor de EEaEDIENST bestemd,
zijn op de begrootingen van de West-Indische Koloniën voor 1314, in het hoofdstuk
EEaEDIENST en ONDERWIJS, nog toegestaan
Kolonie Kolonie
SURINAME. CUaAgao e. a.
Voor tractementen aan onderwijzers en onderwijzeressen, schoolgelden voor behoeftige kinderen, schoolbe•
hoeften, toelagen aan bijzondere scholen en andere kosten
van het onderwijs
f 13,570.00
f 19,146.00
Voor pensioenen en onderstanden aan onderwijzers ,
onderwijzeressen en kerkleeraars
„ 10,742.60
„ 2,731.01
Voor onvoorziene uitgaven
„ 2,500 00
„ 5,000.00
Totaal . . .

f

26,812.60

1 26 927.01

De uitgaven, betreffende het AanwEzza, zijn voor 18C4 begroot als volgt.
Voor huisvesting, voeding, kleeding of alimentatie
van weezen
f 11,340.00
1 3,500.00
Voor verschillende behoeften van liefdadige instellingen „
0.00
,, 4,981,00
Totaal . . . f 11,340.00

f

8,481=00
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STAAT

^
der dI
TGAVEN

^

betreffende de EERE.DIENST

toegestaan op de begrooting der Nederlandsche bezittingen ter KUSTE van

GUINEA

voor het jaar

1864 (t).

Bedrag.

Onderwerpen van uitgaat.

19

Tractement van den predikant

f 3,100

20

Toelage aan den tolk bij de middag-godsdienst-oefeningen.

t'

Totaal

f 3,200

AANbIERKING.
Behalve de hierboven vermelde uitgaven, uitsluitend voor de ECREDIzNST bestemd,
zijn op de hier bedoelde begrooting voor 1864 in het hoofdstuk EEaEDIEaST en ONDERWIJS nog toegestaan:
voor tractementen van den onderwijzer en de hulp-onderwijzers, benevens kosten
van het onderwijs in vrouwelijke handwerken , prijzen nit te deelen aan de schooljeugd, schoolbehoeften en kosten op de uit- en terugzending van onderwijzers f 5,240
„ 1,220
voor onvoorziene uitgaven . .
Totaal . . . f 6,460

(1 Deze begrooting is vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 5 September
1863, no, S8.
16
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STAAT van de gedurende het jaar 1.803 , door het
Nederlandsche Staatsgezag verleende ' magtiging tot
aanvaarding I van ScHEN$I.NGEN, ERFSTELLINGEN en
LEGATEN, bij beschikkingen onder de levenden en
bij uiterste willen, bes roken aan ROOMSCH KATII0LIdKE INSTELLINGEN , behoorende tot het KERK- en
ARMWEZEN in de Nederlandsche Bisdommen.
. .71,...Y.
Verleende magtigingen aan besturen van :

Roomse p Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

BISDOMMEN.

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadigheid.

Geldelijk bedrag
Getal.

Utrecht .

.

.

.

.

13

Haarlem.

.

.

,

.

20

's Hertogenbosch . .

geauthor seerde
makingen.

f

Geldelijk bedrag'
Getal

23,650 00

21

17,460 00

40

geauthoriseerde
rnakingen.

f

19,215 73
70,532 315

12

9,115 00

2

1,050 00

,

.

,

7

13,200 00

6

7,70000`

Roermond . .

.

.

81

39,926 35

1

15000

103,35135

70

186,497.325

77

Breda.

.

.

1863

,

133

1862 ,

,

134

f

f

98,648.015

- 264,307.54

1861 .

.

10

7

78 340 54

54

118,15131

Totaal

1860 ,

,

116

71,176 51,

64

331,231 83

in

1859.

,

170,902 53

het jaar

1858
•

•

1857 .

•

1856.
1855 .

.

1 07

68,767 23

5Í

126

85,817.30

58

75,793.12

136,331823

58

239,630 99
120,803 88

12

8

125

98,344 52

45

56

49,502.01

47

98,833 355

2418

AANMERKINGEN

OP

DEN VOORGAANDEN STAAT.
De-, in dezen staat vervatte makingen zijn diegene, tot
welker aanvaarding de betrokken besturen, ingevolge artt. 917
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek, de noodige magtiging van
het Staatsgezag hebben verkregen.
De giften van hand tot hand gedaan, welke zonder magtiging
r worden aangenomen, en de gedane makingen , walker aanivaardzig,
zonder dat de vereischte magtiging daartoe q gevraagd, feitelijk heeft

zijn in dezen staat niet begrepen. Het beloop dier
is moeijelijk na te gaan; doch mag veiligpp
een hooger bedrag worden geschat dan dat der in dezen spat
}
opgenomen schenkingen , erfstellingen en legaten.
Ook zijn in dezen staat niet vervat de makingen aan delgemeene artnbesturen en dergelijke instellingen van weldadigheid ten

plaats gehad ,

giften en makingen

deel gevallen.

Met opzigt tot de Bisdommen van 's Hertogenbosch , Breda en
behoort , voor zooveel de schenkingen , erfstellingen
en legaten ten behoeve van het Armwezen betreft, te worden
4
in het oog gehouden , dat de aldaar, sedert het Fransche testuur, als, burgerlijke instellingen, bestaande algemeene arnibestrcren
en godshuizen (Bureaux de kienfaisance et des hospices) iii het genot
zijn der door de Katholzjke liefdadigheid bijeengebrIgte armengoederen en fondsen, en dientengevolge ook meerendeels de
makingen verkrijgen, welke aldaar, ten behoeve van de Roomsch
Katholieke armen, veezen en hulpbehoevenden, bij ui rste wilsbeschikkingen besproken worden.
Roermoed

De makingen, begrepen in den, op vorenstaande bladziiide
vermelden staat, verdeelen zich, provinciesgewijs, als volgt:
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Verleende magtigingen aan besturen i an :

Roomsch Katholyke
kerken en kerkelj6e
inrigtingen.

PROVINCIEn,

Geldelijk bedrag
der
geautlioriseerde

Getal.

Parochiale en andere
Katholjke instellingen
i an liefdadigheid.

Getal

makingen.
Noordbrabant.

f

15

16,105.00

7

Geldel jk bedrag
der
geautlioriseerde
makingen.

f

7,750.00

.

8

13,460.00

6

7,550.00

Zuidholland .

12

7,31000

19

33,235.665

Noordholland .

8

9,650.00

22

37,896.65

Zeeland .

.

3

4,500.00

1

150.00

Utrecht.

.

2

2,300,00

7

6,683.33

•

2

1,300.00

0

0.00

2

8,400.00

7

5,232.40

•

0

0 00

0

0.00

Gelderland

.

Friesland .

•

Overijssel .

.

Groningen .

•

Drenthe

.

.

Limburg

.

0

0.00

0

0.00

81

39.926.35

1

150.00

1863 .

133

f 103,351.35

70

1862 .

134

186,497.325

1861 .

107

78,340 54

54

118,151.31

Totaal

1860 .

116

71,176.545

64

334,231.83

in

1859 .

107

68,767.23

57

170,902.53

het jaar

1858 .

126

85,817.30

58

7 93.12
75,7

1857

•

128

136,331.825

58

939,630.99

1856 .

125

98,844.52

45

120,803.88

1855 .

56

49,502.01

47

f
1

77

f

98,648.0 15
264,307.54

98,833.355

i
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STAAT
van het yin den jare 1861 aanwezige aantal
LINGEN

der

van

WELDADIGHEID

NEDERLANDEN ;

INSTEL-

(1) in het Koningrijk

tevens aanwijzende het getal

die, gedurende dat jaar, door.
gaans of tijdelijk door deze Instellingen zijn

der

PERSONEN,

BEDEELD

geworden ; den tot dat einde

verstrekten ONDERSTAND; de opbrengst
der daarvoor gedane
INSCHRIJVINGEN

en

COLLECTEN ,
BIJDRAGEN,

en het beloop der te dier zake
verleende SUBSIDIEN.
__....____

^

(I) De bier bedoelde instellingen zon die, welke strekken ten behoeve of tot
het eerzorgen van ARMEN Zo worden, bij artikel 2 der wet van den 28 June 1854
(Staatsblad no. 100), onderscheiden in:
A. Staats-, provinciale- en gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid
geregeld,en van harentwege bestuurd;
B. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerkelijke gemeente geregeld
en bestuurd,
1
C. instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke,
vereenigingen geregeld en bestuurd;
D. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door de!
burgerlijke overheid en van wege eene kerkelijke gemeente of door bijzondere'
personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen gezamenlijk
wordt voorzien.
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GETAL

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand .

en

AARD DER INSTELLING.k.(.

instellingen.

INSTELLINGEN

I

Gulden.

1216

200,562

2,012,644.25

1

150

1,701.15

• .

21

Memorie

26,856.17

10,549.39

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouw en . ..

3

939

4,190.12

2,230.58

184

8,864

800,981.663

21,466.145

35

14,281

578,563.20

a

9

2,021

277,008.123

^!

1469

226,817

3,701,944.68

13

2,015

10

1492

Commissien voor winter-eutdeelingen. .

Godshuizen

Gast- of ziekenhuizen

Gestiekten voor krankzinufigeu

i

bijdragen

deelden

Gulden.

Genootschappen voor schawele armen

i

Be-

A en D.

Besturen voor huiszittende armen

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

SUBSIDIES

Collecten,

136,056.16

ii

van

van gemeenten,

andere

de provincién en

instellingen.

den Staat.

Gulden.

Gulden.

68,099.33

1,239,981.28s
•
n

ii

1,946.72

n

5,000.00

`

a

35,259.521

233,167.085

6,023.075

301,206.965

rr

32,067.62

169,302.275

111,328.65

1,811,422.9(

2,450.79

4,624 555

275.00

77,843.885

1,348

3,339.38

363.265

230,180

3,707,764 85

174,290.095

j

,

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

i

Totaal. .

•

a

111,603.65

1,625.00

1,890,891 84

248

24e.

.
i
i

GETAL
Verstrekte

rnsclzrirjvingen

onderstand.

en

AARD DER INSTELLINGEN.

ILSTELLLSGEN

Besturen voor huiszittende armen.

.

.

.

Genootschappen voor schamele armen

.

.

.

.

.

.

.

,

,

' Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen .

.

Comnussien N oor winter-uitdeelingen.

.

,

,

.

.

.

Gestichten voor krankzinnigen .

.

•

.

stellingen.

deelden.

,

,

134,299 21

.

99

31,392

121,617.29

138,876.27

.

.

5

Memorie.

5,220,29

5,48819

.

.

1

46

47211

49165

297

12,130

1,1Q'2,95135

426,860 34

13

980

39,282 58

1

b8

2925

278,139

7

272

6,487 015

1,24219;

6

305

1,326.57

3,961,31

.

,

den Staat.

80,156.97

•

..

de provinciën en

Gulden

2,159,028 975

,

andere
instellingen.

Gulden.

3,138,200 815

.

van gemeenten,

Gulden.

5133,503

,

,

van

Gulden
2509

,

,

bijdragen.

.

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen .

Be,

,

Godshuizen,

Gast, of ziekenhuizen .

In-

B.

.

S 4BSIDI E W

Collecten,

10,683 975

4,421,431.42

18,645 13;

u

2,749,391 16

830.00

11

1

li

n

117,072 20^

4,925 40

Ir

202,981.575

2,255 185

91,fi40.055

820 00

1,919 25

161,678 515

rt

,

Instellingen als boven op andere u ijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

Topaal

•

•

1

2938 -

278,716

4,429,245 00;

2,754,594,89-,

I!

205,239.76

161,678.515

250

251

GETAL
.

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

AARD DER INSTELLINGEN.

Instellingen.

Be-

bijdragen.

;deelden.

INSTELLINGEN C.

Gulden.

Gulden.

Besturen voor huiszittende armen

92

6,624

76,712 431

21,096.4;

Genootschappen voor schamele armen

58

9,549

36,109 815

34,239.285

Commissién voor winter-uitdeelingen .

98

Memorie.

48

3,448

217

5,599

9

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

Godshuizen.

.

.

•

.

Gast- of ziekenhuizen .

.

Gestichten voor krankzinnigen

SGBBIDIEN

Collecten,

160,210.18

van

van gemeenten,

andere

de provinciën en

instellingen.

den Staat.

Gulden.

Gulden.

161.61

3,084.50

75.00

183,394 12

126.00

346,035

30,316.505

28,724.08

190.00

645.00

555,766.393

145,504.27

2,487.00

5,184.30

839

21,919.34

19,90209

1

158

18,561.50

523

26,217

899,596.17

19

3,388

21,309.015

19,866 82

46

4,252

36,031.873

41,914.18

588

33,857

ir

432,860 291

e

2,964.61

a

9,334 83.5

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
301.00

11,800 00

ingerigte werkplaatsen

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

650.00

.

Totaal

.

•

956,957 06

494,641 '293

3,265.61

21,784 83s

24-
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GETAL

SUBSiDIEN

Collecten ,
,Verstrekte

inschr^jvingen

onderstand.

en

AABI) DER INSTELLINGEN.

In -

Be-

stellingen.

deelden.

bijdragen.

ra n

vin gesteenten,

andere

de provincien en

instellingen.

den Staat.

^..••,-----

ItiSTY.LLItiGEN

A en

1),

B en C te zamen.

Besturen voor linls7Ittende armen

Genootschappen Noor schamele armen

•

Commisslen koor winter-u3tdeelingen

Genootschappen voor behoeftige kraa3tisrouwen

Godshuizen.

Gast- of ziekenhuizen .

•

•

Gestichten voor krankzinnigen•

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

5,227,557.50

2,315,181.585

148,417.91

1,377,364.995

83000

3,817

440,689

158

41,091

162.428.255

173,115.555

125

Ik[emorie.

192,286.645

199,432.00

2,072.72

31,446.31

190.00

645.00

154,818 73

262,991.44

75.00
5,346.035

52

4,433

34,978.735

698

26,593

2,459,702 415

593,830.755

57

16,100

639,765.12

38, 517.523

11

2,267

306,253.60

4,917

531,173

9,022,972.27

3,351,553.73

317,277.835

1,982,436.305

39

5,675

30,276.82

25,733.57

2,831.18

89,643 683

40,717.825

46,238.983

9,093,966.915

3,423,526.285

u

10,948.473
u

302,026 965
33,986 87

1 Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
Ingerigte werkplaatsen .

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen •

. . •

. .

Algemeen totaal. .

11

320,109.02

2,275.00

2,074,355 19

44. 4
TOELICHTING VAN DEN VOORGAANDEN STAAT.
Ter voorkoming van een verkeerd begrip van het GETAL
BEDEELDEN , moét worden in het oog gehouden:
1 0. dat vele personen door twee of meer instellingen zijn
ondersteund geworden en derhalve ook twee of meermalen
onder het getal der bedeelden zijn begrepen;
20. dat vele personen slechts gedurende een gedeelte van het
jaar ondersteuning hebben genoten ; en
30. dat onder de verpleegden in godshuizen , in gast- of ziekenhuizen en in gestichten voor krankzinnigen een niet onbeIan grk getal personen zijn medegeteld, die niet tot
de behoeftigen behoorden , maar ten koste van zich zelven
of van hunne betrekkingen werden verzorgd.
Men mag dus uit het algemeen totaal der bedeelden niet besluiten, dat bijna 4/25 gedeelten der bevolking in Nederland tot
de eigenlijk gezegde armen behoorden.
Voorts wordt opgemerkt :
1 0. dat de armen , die in de instellingen der Maatschappij
van Weldadigheid , gedurende het jaar 1861, zijn verpleegd geworden , noch ook de deswege gedane uitgaven
en ontvangsten in den voorgaanden staat zijn begrepen,
omdat die Maatschappij beweert, dat zij tot de instellingen

tot het voorkomen van armoede zonde behooren en derhalve
niet valt in de termen der wet op het Armbestuur van
den 28°° Junij 1854 (Staatsblad no. 100); en
2o. dat in den voorgaanden staat mede niets is vervat wegens de verpleegden in de Rijksgestichten voor bedelaars,
veezen, vondelingen, verlaten kinderen enz. te Ommer-

schans en te Veenhuizen. Het gemiddeld getal dier verpleegden, gedurende het jaar 1861, bedroeg 5,989. De
kosten van deze gestichten komen voor rekening van
den Staat. De verpleegden zijn ten laste der burgerlijke
gemeenten.
Het getal der bedeelden door de Commissien voor winteruildee-

lingen , is voor Afenaorae uitgetrokken , omdat daarvan geene
opgave is gedaan.
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zeven eerstgemelde instellingen verde-irrsteilingen
ng besteed, bedroeg in.158661: in geld I 2,7.# 9,012.48
ter werkverschaffing
en in geldswaarde I 6,313,959.79.. Die 'splitsing ,wa is voor de
onderscheidene soorten .der zeven, eerste instellingen :
De ONDN$STA D door *de

strekt, en alzoo'net uitsondering run dien, door

in geldswaarde.
f 2,íl7,849.295

in geld,

f

A en D .

984,095.38 5

B.

„ 1,658,980.24 5 '

C.

„

" 2,76,451.175
'838,659.32

„

'65,936.85

De SUBSIDIEN, door de zeuetz eerstgemelde instellingen van
de gemeenten, de provincien en den Staat genoten, verdeeles

I 1,966,607.89 van de gemeenten en
preuinccen en den Staat.

zich- in:
de

in

f

15,828.41 4 van

De EIGEN INKOMSTEN EN MIDDELEN der instellingen A en D
(uitgezonderd

van

die ter werkverschaffing)

hebben, buiten de

subsidies

de gemeenten, de provincien en den Staat, aver''1861

bedragen:
1 0. gelden op 1 Januarij 1861, in kas . .

1

506,515.96

„

2,077,538.69

2°. inkomsten van bezittingen van allerlei
^

aard en toegekende regten. . .
3°. erfstellingen, legaten en schenkingen .

„

31,568.505

„

169,302.275

„

111,328,65

»

380,493.51

40. collecten, inschrijvingen en vrijwillige
bijdragen
5 0 . subsidien van andere instellingen van
Weldadigheid
•

erlangde aflossingen van hypotheken,
koopprijzen van verkochte vaste goederen en te gelde gemaakte inschulden,
,

effecten of andere bezittingen, en de
daarop ontvangen renten . .
7°. opbrengst van verkochte voedingsmiddelen

.
Transporteren .

r/

.

^ 239.663

I 3,276,987.255

256
Per transport . . .

I '3,276,987.256

8°. ' terug ontvangen kosten van verplègtng
in gast- of ziekenhuizen en in gestiehten
voor krankzinnigen van:

a. de verpleegden zelven of andere
f 188,065.116

particulieren .

6. andere instellingen
van weldadigheid. ,, 24,716.45
c.

gemeenten .

d.

de provincien en
den Staat. .

n 218,201.66

. ,, 116,984.335
„ 647,967.56

9°. verschillende onderwerpen van ontvangst
10°. opgenomen gelden . . .

„

67,170.47

,,

25,703.13

Totaal . . . f 3,917,828.415
Wanneer de som, door deze instellingen aan
ONDEBSTAND uitgegeven, hiervan wordt afgetrokken , ad

n 3,701,944.68

Dan blijkt het, dat die onderstand, niet slechts
door de eigen inkomsten en middelen is gedekt,
maar dat deze laatsten nog een voordeelig slot
hebben opgeleverd van

f

215,883.735

Voegt men hierbij de subsidicn, door gemeenten, de provincien en den Staat verstrekt,
tot

,, 1,811,422.95e

Dan bedragen de ONTVANGSTEN, na aftrek
van den verleenden onderstand, eene som van . f 2,027,306.69
De UITGAVEN van anderen aard dan wegens

onderstand, door de instellingen A en D gedaan,
bedragen als volgt:

Transporteren .

. 1 2,027,306.69

25q
Per Transport .

f 2,027,306.69

1°. onderhoud van gebodwen, geonden,
meubelen en anderetezittingen; de verdere lasten, waarmede de eigendommen
zijn bezwaard, en alle kosten van beheer.

.

..

1 838,142.41

2.. aflossing en renten van
opgenomen gelden. . . „ 52,309.78
3°. belegging van gelden,
hetzij op hypotheek, hetzij door aankoop van
vaste goederen of effecten , hetzij op eenigerhands andere wijze en
voor de op de aangekochte effecten verschenen en, bijbet. renten . „ 455,875.223
4°. verschillende onderwerpen van uitgaaf .
Totaal .

. n 137,474.323
--

n 1,483,801.74

Zoodat het BATIG SALDO op 31 December
1861 beliep

r

543,504.95

Terwijl de kapitaal-rekening betreffende de

opgenomen gelden ad r 25,703.13 en de gedane
aflossingen ad f 52,309.78 een voordeelig verschil
opleverden van j 26,606.65. -- De be;ittingen,
door belegging en aankoop, ter somme van
455,875.22 5 verkregen, zijn, na aftrek van

erlangd a flossi>rg en gedanen verkoop, ad
f 380,493.51, vermeerderd met f 75,381.71 5 . Dit
een en ander verhoogt derhalve het batig
saldo met

,, 101,988.365
Totaal .

' 645,493.31'
17

Van de EIGEN INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen B
en C geschiedt geene opgave, weshalve er geene vergelijking
tussehen de ONTVANGSTEN en de UITGAVEN, door die instellingen
IN HET GEHEEL gedaan, kan plaats hebben.
Het is alleen bekend, dat deze instellingen, met uitzondering
van die ter werkverschaffing , aan KOSTEN VAN BEHEER over 1861
hebben uitgegeven:

. f

de instellingen B .

„

C.

,,

„

184,183.335
92,985.47

Do verstrekte onderstand verdeelt zich nagenoeg als volgt:
16/40 door de

20/40
4/40

instellingen A

„„
„

n

en D.

77

B.

f! ,

C.

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

B.

C.

Collecten

bijna 2/40 bijna 21/40 ruim 17/40

Subsidien

•„

25/40 ruim 3/40 bijna 12/40

Eigen inkomsten . . . ruim 19/40 bijna 1/40 ruim 20/40

In 1861 werden aan onderscheidene besturen van instellingen
van weldadigheid, te zamen 259 magtigingen van Staatswege,
verleend tot het aanvaarden van EBFSTBI.LINGEN, LEGATEN en
SCHENKINGEN.

269
De waarde daarvan bedroeg voor
burgerlijke of algemeene armbesturen

j

21,906.72

,,

220,266.515

diakonien of andere kerkelijke besturen voor
huiszittende armen . . . . . . .

vereeniging van den H. Vincentius van Paulo „

2,05'2.50

commissien of vereenigingen ter uitdeeling
van levensmiddelen en brandstoffen gedurende
den winter ..

n

200,00

genootschappen tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen . . .

,,

937.00

n

62,900.00

oude mannen-, vrouwen- en kinderhuizen . n

7,900.00

bestedelinghuizen

n

1,000.00

armwerkhuizen en andere werkinrigtingen n

1,937.00

weeshuizen

andere godshuizen en daartoe behoorende
„

fundatien
Totaal .
Voegt men hierbij de opbrengst der

•

I

37,315.00
356,414.735

collecten,

inschrijvingen en vrijwillige bijdragen in 1861
verkregen ad

,, 3,423,526.28e

Dan bedraagt dit een en ander te zamen . l 3,779,941.02
Welke aanzienlijke som ten bewijze verstrekt, dat de algemeene belangstelling in de verzorging 'der armen in Nederland
levend blijft, en dat alzoo de klagten der gemeente-besturen,
over het terugblijven van de kerkelijke liefdadigheid, in het
algemeen beschouwd, geenszins door de uitkomsten worden
bevestigd.

281

IOW
STAAT

van

de

BEVOLKING- der GEYANG1 NISSEN in het Koningrijk der NEDERLANDEN ,
gedurende

he

jaar 1862.

B{j afwisseling.
Staat.

aanwezig geweest.

GEVANGENISSEN.

^•

R
m
.

a^

G

;:
g

^

^

á

^
y
^
^^

~
r

^a

^^
i

a
^

^
^

Strafgevangenissen

1,741

1,214

P5

3,050

2,135

Auicen van verzek.

6,033

3,408

194

8,635

4,844

Y.
4

799 ,

3,346

i

^

á

^,

^

^#

Standpunt
van
beschaving.

n

'

q
^

^

Ouderdom.

I

M

^°
^

A A,o^iRKI? GZN.

,^

.

i+uJ

61Gt
pa

t
...
.A

01

.0
+.4

,

aai

SI

Cl

II
o ,,
.4

5

F±-; d

.2i
A

y
a4

73

43

1,065

1,985

2,250

800

297

148

3,059

5,576

5,027

3,608

•

Huizen van arrest

4,290 , 3,478

11.,

7.883

4,305

8,038

334

206

2,946

8,937

3,946

4,938

.
1862

11,064

8,100

404

19,568

11,284

7.183

704

397

7,069 12,499 11,214

8,354

1861

11,034

8,602

373

20,009

12,021

6,878

- 653

467

7,205 12,804 11,206

8,803

Totaal over

Het getal der gevangenen , gedurende het jaar 1862
bij afwisseling in 168 nuizar VAN BEWARING aanwezig
geweest, bedroeg voor iedere soort als V olgt:

'

Aangehouden burgerlijke personen . . . . 2,271
Gearresteerde militairen
189
Nalatige miliciens en gestrafte verlofgangers.
379
Opgesloten wegens verkwisting of wangedrag.
13
Veroordeelden door den kantonregter . . . 12,049
Gegijzelden om schulden.
. . . . . .
16
Gegijzelden om boeten . . . . . . . .
503
Doortrekkende gevangenen
5,200
Tijdelijk opgenomen krankzinnigen . . . .
22
Gevangenen bestemd om naar de bedelaarsgestichten of over de grenzen te worden
gebragt
2,376
Elders veroordeelden, die hunne gevangenschap in het huis van bewaring hebben
ondergaan9 g
Mannen . . . .
Vrouwen .
.
Jongens beneden
16 jaren. . . .
Meisjes idem . .
In 1861 bedroeg het getal

17,915
4,108

Algemeen totaal

Meerder .
Verserail

30

u

31

o

a

802

N

49d

737

305

51-

a

n

a

60

+f

3

!f

23,926
1,529
374

rf

^

25,991
....--._.

Dus minder in 1862

2,065

'

^,

Minder .

a

1

186

305

a

449

Het getal kleine kinderen, tijdelijk bij hunne
moeders opgenomen, beliep

189

TOELICHTING
VAN DEN

VOORGAANDEN STAAT.

Het getal gevangenen is over 1862 in het algemeen verminderd met 2506.
Bij de strafgevangenissen was het totaal echter 46 grooter.
In de huizen van verzekering was eene vermindering van 72.
De vermindering in de huizen van arrest beliep 415.
Maar in de huizen van bewaring bedroeg de vermindering
het aanzienlijk cijfer van 2065. Dit moet worden toegeschreven
daaraan, dat het getal van hen, die bestemd waren voor de
bedelaars-gestichten of voor transport over de grenzen , veel
minder was. Het getal der veroordeelden door de kantonregters
was in 1862 echter weder honger. Het bedroeg 12,049 en in
1852 slechts 1290. De verordeningen der gemeentebesturen ,
waarbij straf wordt bedreigd tegen kleine overtredingen, bren
gen het meest toe tot deze opklimming.
De volgende tabel wijst de beyveging der gevangenen aan in
de gevangenissen, met uitzondering der huizen van bewaring.
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Onder
de 16 uren.
GFVANGLNISSEN.

STIt 4. I`G EVANGENISSEN.

Aanwezig op 31 December 1861 .
Opgenomen in 1862 .

.

Totaal ..
Ontslagen, verplaatst, overleden.
Overgebleven op 31 December 1862.

1744

232

179

42

593

54

149

27.

2337

3l6

328

69

672

80

94

18

764

1765

236

231

51

2286

1361

2197
853
3050

HUIZEN VAN VF.RZER FRING.

.

1059

245

47

10

.

2486

643

125

60

3314

2725

781

222

46

3774

boeten .

127

23

7

it

157

schulden

29

ii

Aanwezig op 31 December 1861.
' Onveroordeelden .
Opgenomen
in 1862

Veroordeelden.
Gegijzeld

.

u

rr

29

6426

1692 ,

401

116

8635

.

5456

1451

363

109

7379

Overgebleven op 31 December 1862.

970

241

38
_______

7

1256

500

137

23

4

664

Onveroordeelden.

1127

314

83

14

1538

Veroordeelden

3720

1226

432

118

5196

boeten.

100

27

rt

rr

127

schulden

56

2

o

e

58

om
Totaal ..

Ontslagen, verplaatst, overleden.

HUIZEN VAN ARREST.

Aanwezig op 31 December 1861 .-

Opgenomen
an 1862

J Geg,^zeid
om
Totaal.

.

.

5503

1706

538

136

7883

.

6080

1616

524

I31

7351

Overgebleven op 31 December 1862.

423

90

I4

5

532

Ontslagen, verplaatst, overleden .
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Het getal' der in al de gevangenissen hij afwisseling aanwezig
geweest zijnde gevangenen bedroeg 43,494 en verdeelde zich,
met onderscheiding van het geslacht, naar de provinciën ,
als volgt:

Vrouwen.

Totaal.

3,966

1,250

5,216

Gelderland .

4,197

1,182

5,379

Zuidholland .

6,375

1,454

7,8.29

Noordholland

6,432

1,191

7,623
2,227

Mannen.

Provineien.

.
No ordbrabant

Zeeland .

1,713

514

Utrecht .

2,182

483

2,665

Friesland .

2,201

371

2,572

.

Overijssel.

3,358

819

4,177

Groningen

1,475

341

1,816

Drenthe .

1,141

'282

1,423

Limburg .

1,941

626

2,567

. 34,981

8,513

43,494

Totaal .

In de provincien Noordbrabant, Gelderland, Utrecht, Friesland,

Overijssel, Drenthe en Limburg was het getal der gevangenen iti
1862 minder dan in 1861. De overige provinciën telden er meet.
In verhouding tot de mannen werden de meeste vrouwelijke s
gevangenen aangetroffen in Limburg, Noordbrabant , Zeeland en

Gelderland ; de minste in Friesland , Noordholland , Utrecht , Zuidholland, Groningen, Overijssel en Drenthe. Opmerkelijk is steeds
het gering getal vrouwen in sommige provinciën, vergeleken
met dat in andere. Zoo bedraagt het getal vrouwelijke gevangenen in Friesland en Noordholland bijna de helft van dat in

Noordbrabant en Limburg.;
In verhouding tot de algemeene bevolking des Rijks kwamen
de meeste gevangenen voor in Overijssel, Utrecht , Zeeland en

Drenthe; de minste in Friesland, Groningen, Limburg en Noordholland.

286.
Onder het getal gevangenen , telde men de volgende vreemdelingen

Uit

Huizen

Straf-

Huizen

gevange-

van

van

nissen.

vrerzekernng.

arrest.

Totaal.

Pruissen .

.

55

66

75

196

Hannover

..

35

32

28

95

Duitsehe Staten .

22

16

21

59

Belgie.

42

24

46

112
19

.

.

Frankrijk

...

.

13

5

1

Rusland ..

1

ri

1

2

Zwitserland.

72

1

n

73

2

3

5

10

Engeland

.

Denemarken, Zweden en
.

.

.

1

2

6

9

.

.

.

.

1

1

2

4

Noord-Amerika

.

.

.

1

2

7

n

3

10

251

151

189

591

Noorwegen .
Italië .

.

.

17

Ned. 0. en W. Indiën
Totaal

.

.

In verhouding tot het gelal gevangenen in de huizen van
verzekering en arrest komen de meeste vreemdelingen voor in

Limburg, Overr{jssel en Noordholland; de minste in Friesland , Utrecht
en Drenthe.

Op de 1000 gevangenen telde men:

Protestanten. Katholijken.
in de strafgevangenissen .

.

,,

r huizen van verzekering .

„

ri

)1

,,

arrest .

.

Israéileten.

671

398

583

395

31
22

544

441

15

De gevangenen, vergeleken met het zielental der verschillende

godsdienstige gezindten in het Rijk, geven de volgende uitkomsten op de 1000:
Protestanten.

KntliCken.

In 1862

5,33

6,35

Israelieten.
5,09

77

1861

5.39

6,83

5,51

r1

1860

5,30

7,01

5,20

71

.

5,10

6,87

5,G7

17

•

5,30

7,49

5,87 ,

1867

5,37

7,96

7,26

„ 1856

6,11

8,06

6,74

» 1855

5,94

6,94

7,6;1'

„ 1854

5,74

6,67

6,9g

„

In de strafgevangenissen verdeelden ziek de in 1862 bij af-

wisseling aanwezig geweest zijnde bevolking, als volgt:
Protestanten.

Katholgken.

Isracheten

Mannen (*)

.

1,330

918

74

Vrouwen

.

175

120

4

Jongens.

.

191

136

16

Meisjes .

.

45

40

1

1,214

95

1,741

Van. de 429 jeugdige verootdeelden in de strafgevangenissen opgenomen:
lezen en schrijven 179 jongens en 37 meisjes.
kenden
dit niet . . . . 164

„

„ 49

Onder deze jeugdige veroordeelden telde men:
236 Protestanten.
176 Katholjken.
17 Israëliten.
(') Hieronder waren. 300 Protestanten, 233 Katholjken en 12 Israelieten, welke
in de Militaire Strafgevangenis te li e y den waren opgenomen ; en 518 Protestanten, 271 Katholdken en 29 Israelieten in de correctionele gevangenis te Hoorn.

Van tleze jeugdige {veroordeelden w arm 427 afkometir t it

de , Noigende provinciën:
4 on gi*n .

Meisjes. Totaal.

Noordbrabant •

15

5

30

Gelderland .

52

14

66

97

18

115

Zuidholland
Noordholland .
Zeeland .

.

Utrecht .
Friesland . .

75

7

82

20

10

30

15

7

22

. 5

3

4

Overijssel.

8

2

10

Groningen

. 16

8

24

Drenthe .

. 7

2

9

21

10

31

. 341

86

427

Limburg

Totaal .

De overige 2 jongens waren door zeekrijgsraden veroordeeld.

Het getal jeugdige gevangenen beneden de 16 jaren bedroeg:
Beneden

10

13

10

tot

tot

jaren.

13.

16.

in de

Totaal.

Strafgevangenissen .

.

12

131

162

305

Huizen van verzekering

.

65

146

302

513

,, arrest .

.

17

227

430

674

Totaal .

.

94

504

894

1492

n

248
Het aantal kinderen in het Huis van arrest te Breda is in
1862 de helft minder dan in 1861 geweest. Die v erbetering
wordt toegeschreven eensdeels aan de goedkoopte der eerste
levensbehoeften, anderdeels aan de groote werken van Staatswege begonnen en in den winter voortgezet; mar evenzeer heeft
het nieuwe tarief op den uitvoer van lompen een gezegenden
invloed gehad, dewijl de smokkelhandel geene voordeelen meer
aanbiedt.
Het getal vrijgesprokenen, doch op grond *van art. 66 des
Wetboeks van Strafregt in de Huizen van verbetering geplaatste
kinderen, bedroeg: 125 jongens en 19 meisjes, te zamen 144
kinderen; dus 28 meer dan in 1861.
De jongens worden te Alkmaar en de meisjes te Montfoort
verpleegd in de aldaar gevestigde Huizen van verbetering en
opvoeding.
Van al de in die beide Huizen , gedurende het jaar 1862, bij
afwisseling aanwezig geweest zijnde gevangenen behoorden:
54 jongens en 45 meisjes tot dë Protestantsche gezindten.
71

„

^, 40

0

,,

„

„
Katholijken.
„
1 meisje „ „ Israëlieten.

Van het totaal dier gevangenen
koenen

lezen en schrijven: 54 Jongens. 37 Meisjes. Totaal 91

dit niet . . . . 7149
„
„ 120
„
Er deed zich 1 geval voor van zelfmoord; namelijk in het

Huis van arrest te Dordrecht.
Niet minder dan 7 gevallen van krankzinnigheid zijn voorgekomen; namelijk te Lenden. 2 en te Leeuwarden, Utrecht
(cellulair huis), Assen (cellulair huis) Zutphen (cellulair huis)
en te Telel (cellulair huis) ieder 1.
Het getal kleine kinderen met hunne moeders opgenomen bedroeg:
In de Strafgevangenissen : .

8

„ Huizen van verzekering 188
„ „
„ ,,

77

,,

arrest. • • 109
„ bewaring . 189

494

t69

E

werden geboren
In de Strafgevangenissen . . T

Haizen van verzekering. 20
„

„

„ arrest .

38

. 11 j

In -1862 bedroeg het getal der bij herhaling veroordeelden
4764, tegen 4456 In 1861. Het getal gevangenen, reeds vroegra
cellulair veroordeeld e is over 1862 wederom zeer aanzienlijk toegenomen, het bedroeg 546 tegen 423 in 1861. Het getal van,
hen, die meermalen cellulair gestraft waren, bedroeg 116 tegen
91 in 1861, zijnde bijna de helft van de 308 waarmede het
geheel aantal recidivisten is toegenomen.
De aard der misdaden en wanbedrijven der veroordeeke gevangenen
kan uit de volgende opgave blijken:
StrafHuizen Buizen
van
van
gevanrenissen. verzekering. arrest.

Tegen de algemeene zaak.
Aanslag tegen de uitwendige veiligheid
van den Staat .. • .

fi

a

a

7

„

n

4

„ .

i

Aanslag tegen de inwendige veiligheid
van den Staat
Misdrijven tegen de staatsregeling des
Rijks
Valsche munt. Geldsnoeijerij. .

12

a

a

Valschheid in geschriften . .

90

38

9

1

Id. in paspoorten enz. . .

15

„
5

»

Verduistering van geld en goed
Feitelijke wederspannigheid . .

7

145

179

1

Ontvlugting van gevangenen en veeberging van misdadigers . .
Bedelarij en landlooperij .
Rustverstoring . . .
Overtreding van bijzondere wetten

•f

•

„

n

„

72

1,654

695

1

24

22

6

579

1,035

215

2,445

1,942

Straf.
Huizen Huizen
gevano•
ran
van
nissen. 1' erzel* ering. arrest.
Tegen bijzondere personen.
Moord, doodslag of poging daartoe .

97

Kindermoord
Bedreiging (brandbrieven) .

13

»

23

,,

1

. 102

17

14

Moedwillige ,verwonding en mishandeling

98

Onwillige nederlaag , verwonding enz. 11

1,244 '

1,254

49

14

Aantasting van zeden en verkrachting . 82

67

11

Dubbel huwelijk en overspel .

2

10

Wegmaking van kinderen. .

2

2

Opligting van minderjarigen. .

12

Inbreuk op de wetten op het begraven.,

n

„

n
n

1
'

Y9

Valsche getuigenis, meineed. .

.

16

13

5

Hoon en laster. .

.

3

59

102

436

1,47.7

1A03

Diefstal en poging daartoe

1,924

2,572

2,896

Bankbreuk en opligting. .

97

92

56

Misbruik van vertrouwen .

24

60

-50
.21

..

Tegen eigendom.

Brandstichting, vernieling, schade.

108

84

^....

_..___.,

2,149

2,808

211
Strafgevange-

nissen.

Huizen Huizen
van
van
verzekering, arrest

Militaire wanbedrijven.
Desertie

.

.

Geweldenarij enz. .
Insubordinatie . .

119

103

3

n

t0

n

.

13

22.

n

.

99

2$-

n

231

173

3

19

^

n

19

n

27

3,050

6,903

IZonselarij

• ■ •• ■ ••••■■ ••••••••••■ •••••■

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

Totaal

.

.

5,877

Het getal bedelaars was aanmerkelijk minder; terwijl diefstallen veel meer, verwondingen daarentegen minder voor-

kwamen.
Naar de hoofd-afdeelingen der verschillende misdrijven, waren
er in 1862 veroordeelden wegens daden
tegen de algemeene zaak .
4,602
n personen ..
3,316
15,404
eigendommen . .
7,486
•
Die wegens militaire wanbedrijven beliepen. .
407
Het gedrag der gevangenen in de gevangenis onderscheidt zich:
.i teafgevangenissen.

Goed . . 2,437
Redelijk .
487
126
Slecht . .

Huizen
van
verzekering.

Huizen
van
Arrest.

8,188
378
69 -

7,527
312
44

272
Het getal der in de gevangenis gestraften bedroeg:
Huizen
Huizen
StrafI aai
van
gevangenissen. verzekering. arrest.

Ter zake van:
Onzedelijkheid . .

ii

5

5

Luiheid . . .

0

11

6

36

21

40

27

n
14

Gewelddadigheid .
Insubordinatie . .

.

Andere vergrijpen .

.

405

100

66

.

499

164

91

Totaal

.

Het getal misdrijven in de gevangenis gepleegd bedroeg slechts
4, namelijk:

2 Moedwillige mishandeling.
1, Diefstal.
1 Poging tot ontvlugting.

BEKNOPT OVERZIGT
den staat van het RooarscH KAMOLI K KERKWEZEN,
binnen let tegenwoordig grondgebied der Nederlandsche Bisdommen, in den fare 1814 en
van de veranderingen, welke, gedurende
let sedert verloopen vijftigjarig
tijdvak, in dien staat kebben plaats gehad.

van

VOORAFGAANDE AANMERKINGEN.

Het hier bedoelde Kerkwezen verkeerde in het jaar 1814 nog
in dien anormalen toestand, welke het gevolg was van de ruim
twee honderd jarige verdrukking, waaraan de Katholjjke Kerk
en hare leden, zoo in de sedert 1579 vereenigde Nederlanden,
als in de daaraan , na den Munstersehen vrede van 1648, onderhoorige generaliteits-landen, tot in den jare 1795 hadden ten
doel gestaan.
Bij de invoering der Reformatie aldaar was alles aan de Kerk

ontnomen, wat haar in eigendom toekwam en de bezittingen
uitmaakten van hare geestelijkheid, kerkelijke instellingen,
gestichten en inrigtingen van godsvrucht, liefdadigheid, onder_
wijs, enz. Van toen af werd tevens aan de Kerk ontzegd de
vrijheid tot regeling van hare inrigting en haar bestuur, tot
het openbaar uitoefenen van bare godsdienst, tot het weder
oprigten van kerken , gestichten of instellingen, tot het bezitten of verkrijgen van eigendom en tot het aangaan, in hoedanigheid van zedelijk ligchaam, van burgerlijke handelingen.
Hare leden waren, naar de wet, verstoken van staatkundige
18

en burgerschaps-regten, en tevens, ter oorzake hunner godsdienstige belijdenis, niet slechts uitgesloten van ambten , bedieningen , bijzondere regten en voordeelen, maar ook onderworpen aan onderscheidene kwellingen en lasten. Vooral hadden
de Katho " ke geestelijken veel te verduren door willekeurige
onderdrukking der plaatselijke besturen en van de toepassing
der boeten en straffen, bij de tegen lien, gerigte vervolgingsplakkaten omschreven.
De vrijheid en gelijkheid, bij de omwenteling van 1795 toegekend , moesten aan deze ondragelijke bezwaren een einde
maken. De verdrnkkings-plakkaten en resalutien, uit het stelsel
eener heerschende Kerk geboren, werden dan ook in 1796
vernietigd, en vervolgens hergaven de Staatsregelingen van
1798, 1801, 1805 en 1806 de zoo lang gemiste staatkundige
regten, met verzekering, aan alle godsdienstige gezindten, van
gelijke bescherming en aanspraak op het genieten van dezelfde
regten en vrijheden.
Van toen af waren de Katholíjken wederom bevoegd tot
vrije uitoefening van godsdienst en tot regeling hunner kerkelijke aangelegenheden. De toestand van hun kerk- en armwezen was echter zoO benard en de tallooze behoeften van
allerlei aard waren z66 groot, dat aan geene dadelijke voorziening in eiken nood te denken viel.
In 1795 telden men binnen de grenzen van de tegenwoordige provinciën des Koningrijks, zonder het hertogdom Lim-

burg (1) mede te' rekenen, slechts 579 Roomseh Katholijke
(1) De landstreken, waaruit het tegenwoordig hertogdom Limburg is zamengesteld, werden in 1794 door de Franschen veroverd en vervolgens, met de Belgische
gewesten, ingevolge de wet van den It Yendénuaire, jaar IV (1 Ocfober 1795) bij-4e
Fransche republiek ingelijfd. Door de toen ingevoerde revolutionaire wetten zag de
berk aldaar zich aan eene vinnige vervolging en Bene geheele berooving harer bezittingen blootgesteld. De kerkelijke instellingen, corporatien en gestichten werden
er opgeheven en de daaraan toebehoorendg geestelijke, kerkelijke en armengoederen
n a t i o n a al verklaard. Eerst na de uitvoering van het concordaat van 1801 werd
het kerkwezen, op den voet der wet van den 18 Germinal, jaar X (8 April 1808),
hersteld, maar z66 bekrompep eu aan z66 vele beperkingen oaderworpen4 dat de
noodlijdende toestand in het jaar 1814, bij het einde der Fransche overheersehing,,
nog zeer groot was gebleven.
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kerkgemeenten , statiën of pcirochiJn genoemd. liet merendeel was
uit versehillcnde ;burgerlijke gemeenten zamengesteld en had

eene al te groote uitgestrektheid, waardoor de gelbovig;en ap
vete plaatsen niet dan uren ver gelegenheid konden vinden tot
uitoefening hunner godsdienstpligten. Hit= °gebrek, waarin
vroeger niet had mogen voorzien worden, vorderde de oprigting van een aantal statiën of parochien, ieder met ' eenti kerk
en pastorij; maar de aanzienlijke kosten, daaraan' verbonden ,
waren oori ualr, dat deze dringende behoeften, niet dan- in betrekkel jk geringe mate konden vervuld worden (1).
Slechts op die plaatsen, welke in 1795 noch niet onder het
gebied der Vereenigde Nederlanden behoorden (2), waren voldoende kerkgebouwen aanwezig. Al de overige R. X. kerkgemeenten misten zoodanige gebouwen, omdat het stichten

daarvan aan haar niet vergund was geweest. Zij hadden zich,
nadat hare parochiale kerken door de Hervormden waren in
bezit genomen, moeten behelpen met zoogenaamde bedehuizen
of schuurkerken, welke geen uitwendig kerkelijk aanzien mogten
hebben, maar die, meestal op ongelegen plaatsen, in schuren,
stallen, op kamers of zolders van woonhuizen, hadden moeten
worden ingerigt. Deze, door bekrompenheid en andere gebreken, ongeschikte lokalen eisehten dringend verbetering,
waartoe vele uitgaven werden besteed, schoon maar weinige
(1) Sedert 1795-1814 werden er 88 statie of parochien opgerigt en 18 door combinatie of om andere redenen opgeheven; zoodat het in 1795 aanwezige getal R. K.
kerk-gemeenten in die 20 jaren met 78 was toegenomen , daaronder niet begrepen de
veranderingen , welke in dat t ij dvak in het hertogdom L i m b u r g war es voetgevallen.
(2) Eerst na 1795 werden, behalve in Limburg, aan Nederland afgestaan :
lo. de heerlijkheden van Ravenstein, Megen, Boxmeer, Gernert en
F o k ho v e n, met de daartoe behoorende deepen en gehtichten, ingevolge
de transactie van 5 Januarij 1800;
to. De gemeenten Zevenaar, Huissen, Malburgen, Duiven, Gtrdéseen, Leo, Oud•7evenaar, Wehl, Lobith, Loeth, Kekerdoim
en 0 e f f e l t , ingevolge de tractaten van den 14 November 1802, 11 November
1807, M Mei 1815, 26 Juni en 7 October 1816; en
So. de gemeenten Lu ijk s g e e tel, in ruiling tegen de gemeente Lom m el ingevolge tractaat van 11 November 1807.
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kerk-gemeentel destijds de middelen bezaten,., om in die behoeften op eeue afdoende wi
jze , door het bouwen van bekwame kerken, te kannen voorzien.
- In die gemeenten , waar de bevolking geheel of voor ver het
grootste deel uit Katholijken bestond, en deze er in slaagden,,
om, overeenkomstig het 6de van de additionele artikelen der
Staatsregeling van 1798, doornaasting, weder in het bezit
der hun vroeger ontnomen parochiale kerken en pastorijen
c. a. te geraken, moesten aanzienlijke kosten worden aangewend, om die meestal geheel verwaarloosde en diep vervallen oude
gebouwen iu bruikbaren staat te herstellen , terwijl bovendien
vele uitgaven werden gevorderd tot het kwijten van de geldelijke uitkeering , welke, volgens het contract van vergelijk ,
aan de minderheid der bevolking, naar de wet verschuldigd
was.
Wijders ontbraken schier in alle kerkgemeenten de vereischte inrigtingen voor de verzorging van armen, weezen
en andere hulpbehoevenden. Slechts in enkele steden waren
godshuizen opgerigt , maar de verder noodige geatiehten vau
godsvrucht , liefdadigheid en onderwijs moesten tot betere tijden
worden ontbeerd.
In het laatst der vorige eeuw ontstond eensklaps eerre nieuwe
behoefte, welke onverwijlde voorziening eischte. Toen toch
gingen de hulpmiddelen te loon, welke, tijdens de verdrukking,
aan de Nederlandsche Katholijken in Belgic en elders hadden
ten dienste gestaan, zoo tot opleiding van kweekelingen voor
den geestelijken stand, als tot beoefening der hoogere wetenschappen. De Fransche revolutie vernietigde de daartoe beschikbare–instellingen en nam tevens in beslag de Nederlandsche
beurzen-stichtingen, aan die instellingen verbonden. Dit geschiedde niettegenstaande de Fransche wetten de instandhouding van die stichtingen voorschreven en de internationale
regten de uitlevering daarvan aan de geregtigden buiten Frankrijk
vorderden. Uit dien hoofde moest hier te lande bij het oprigten
van seminarien, ter vervanging van dein Belgic gesupprimeerde

instellingen voor de studift f ook= in datsbelangrijk--gemis van
stadie-middelen zi)a goed `mogolijk' Wordett' voorzien.
Hoezeer ' de Kathelijke bevolking; gedurende ` het tijdvak vast
1195- 1814, veel ten offer ` bragt, Wis' haaf vermogen= eater
te beperkt en waren de tijdsomstandigheden Vim die vamp
spoedige jaren te ongunstig, dan- dat déstijda eene duurzame
voorziening in de tallooze noodwendigheden van haar kerken armwezen zonde hebben kunnen tot stand gebragt Worden.
Eerst tijdens de' Koninklijke regering van 18061-1811 werd
uit .'s lands kas eenige ondersteuning ten' behoeve van kerktin
en pastorijen; verstrekt (1). Het , organiek deereet van den
2 Augustus 1808 en volgende besluiten openden cie stelligste
uitzigten, zoo op het verleenen van bezoldiging aan de dienstdoende geestelijken , als op eene behoorlijke regeling van de
kerkelijke aangelegenheden; maar de vervulling daarvan werd
belemmerd door de staatkundige verwikkelingen en de dnaneiële
moeijelijkheden, welke achtervolgens plaats grepen.
De organisatie van het Roomseh Katholijk,kerkwezen in
het Koningrijk Holland was bereids ontworpen (2) toen dat
rij k genoodzaakt werd de Departementen Zeeland en Braband,
mitsgaders het land tussehen Maas en Waal, Nijmegen daaronder
begrepen, als ook de Bomrneterwaard en het land van Altena,
bij tractaat van den 16 Maart 1810 aan Frankrijk af te staan.
Ten gevolge daarvan moest eene andere kerkorganisatie worden
voorbereid, maar vóór dat deze in gereedheid was, werden de
overige deelen van het Hollandsche Koningrjjk, bij decreet
van den 9 Julij 1810, met het Fransche Keizerr ij k vereenigd.
Daardoor verloor ons vaderland zijne onafhankelijkheid en
onderging toen eene overheersching , welke bloei en welvaart vernietigde, de bestaande vrijheid aan ondragelijke banden
legde en hoogst nadeelige gevolgen voor de belangen van het
kerk- en armwezen te weeg bragt.
(1) Het gezamenlijk bedrag van dezen geldel ken onderstand beliep van 1806--1810
ruim f 240,000.
(2) Zie Tweeden Jaargang van dit Handboekje bladz. 12 en volgende.

l a een rt m driejarigen druk en onbeschrijfelijk leed 4eagde,
door Gods ,zegen, Bene gelukkige uitkomst, ,teen Nederland, in,
bet laatst ,van. ket jaar 1813, van de vreemde overheersching
Wist, zijne onafl sake " hbeiid herwon, en vervolgens, -btj
t herstel van den algemeenen vrede, handel en nijverheid
herleefden en da gelegenheid ontstond tot herstel van veel
geleden rampspoed.
gedurende de daaro p gevolgde vijftig jaren mogt het, aan
Nederlands Katholijken, door hunne ijverige zamenwerking en
ten koste van groote opofferingen , net ondersteuning van
Staatswege , gelukken, den ongunstigen toestand, waarinhunne
kerkelijke zaken nog in het begin van 1814 verkeerden, langzamerhand te verbeteren. De daardoor verkregen nitkomSten
hebben dan ook niet weinig sporen van-de vroegere verdruk-,
king uitgewischt en mogen in menig opzigt bevredigende ge-,
noemd worden, al blijft er nog veel te doen over, niet alleen
om de gevestigde schulden, door de kerkelijke gemeenten, bij
de oprigting harer kerken en gestichten, tot zeer aanzienlijke
bedragen aangegaan, te verrenten en af te lossen; maar`ook
om te voorzien in de algemeene en bijzondere behoeften,
welke met den aanwas der bevolking, de uitbreiding van
steden, de vestiging van nieuwe dorpen en de ontwikkeling
van maatschappelijk bedrijf, ook op het kerkelijk gebied gestadig aangroeijen.

STAAT VAN HET ROOMSCH KATHOLIJK KERKWEZEN IN
HEN JARS 1814.
Bet grondgebied, waaruit het tegenwoordige Koningrijk der

Nederlanden, met inbegrip van het hertogdom Limburg , bestaat,
was in het jaar 1814 bij 10 onderscheidene kerkressorten ingedeeld, waarvan 5 inlandsche en 5 buitenlandsche,
De inlandsche kerkressorten omvatten de Noord-Nederlandsche
overblijfselen der kerkorganisatie, van 14559, welke sedert de
,zestiende eeuw zoo niet feitelijk opgeheven, dan toch aan-

merkelijk gewijzigd en eindel , 'door het concordaat van
1801, op eene wettige wijze geheel vervallen was.
De buitenlandfiche kerkressorten •warende aan Nederland grenzende Pruissisehe en Belgische dincesen, welke , in 1814e meet of
min uitgestrekte enclaves hadden op het grondgebied der tegenwoordige provinciën Noordb-rabunt, Gelderland , Zeeband en Limburg.
STAAT DER INLiNDSCHE KERKRESSORTEN.

Eerste ressort.
Dit droeg den naam van HOLLANDSCHE ZENDING en strekte
zich uit, behalve over eenige thans `tot Hannover en Pruissen
behoorende gemeenten (1), over het tegenwoordige grondgebied der provinciën Zuid- en N©ordholland, Utrecht , Friesland ,

Overijssel, Groningen en Drenthe , mitsgaders over een groot deel
van Gelderland en Zeeland, en over de, thans tot Noordbrabant
behoorende gemeente Nieuw Vosrneer (2). Het bevatte alzoo de
in 1559 opgerigte Kerk-provincie, welke luit het toenmalige
Aartsbisdom -van Utrecht en de 5 daaraan onderhoorige bisdommen van Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Groningen en Middelburg
was zamengesteld, en waarvan in het laatst der zestiende eeuw
een Apostolisch Vicariaat werd gevormd, hetwelk sedert 1721
als een land van Mzssze, door een Pauseljjken gedelegeerde, die
den titel van Vice-Superior der Hollandsche Zending voerde, is
bestuurd geweest.
In 1814 was de Hollandsche Zending afgedeeld in IX Aartspriesterschappen, waarvan 7 inlandsche en 2 buitenlandsehe,
namelijk:
(1) De hier bedoelde gemeenten behoorden tot het Duitsche graafschap L i u g e n
en tot bet hertogdom Kleef. Deze vorstendommen werden In 1810 met Prat kr u k vereenigd, doch keerden in 1814 aan Pruis sen terug, van het graafschap
Li n gen, hetwelk voorheen in Opper- en Neder-L i n g e n 'was verdeeld, bleef
het eene deel aan P r u i s s e n en werd in 1822 kerkelijk onderiioorig aan het
bisdom van Munster; terwijl Nederlingen, in 1815-aan Hannover afgestaan, in 1824 kerkelijk onderhoorig werd aan het bisdom O s n ab rug.
(2) Deze gemeente is ingevolge de wet van den 20 Julij 1814 (8 t a at s b 1 a d no. 84)
van de provincie Z e elan d tot die van Noordbrabant overkegaau.
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1n jaadscho Aarts,,prirslerschapPon.

I. IIoLLAND Qn ZEEZAND.
Dit was teen ingedeeld in 8 Dekenaten: Amsterdam, Jienne-

merland, Mijnland, Deljland, Schieland, West-Vriesland, Noordholland en Zeeland. Het bevatte: de tegenwoordige provinciën Zuiden Noordholland, uitgenomen eenige tot het tweede Aartspriesterschap behoorenle gemeenten; voorts eene enkele gemeente
(die van Abcoude) in de provincie Utrecht ; en wijders de provincie Zeeland, uitgenomen de stad Vlissingen (1) en het voormalige Staats Vlaanderen. (2)
II. UTRRECHx.
Het bevatte, uitgenomen de gemeente Abcoude, de geheele
provincie Utrecht en eenige gemeenten , welke thans tot de provincin Gelderland, Zuid- en Noordholland behooren.
III. GELDn BLAND.
Dit was zamengesteld uit het noordelijk, boven de rivier de

Waal gelegen deel van Gelderland , uitgezonderd eenige aan
Pruissen grenzende gemeenten; voorts uit dat gedeelte van het
vroegere graafschap Lijmers, hetwelk bij de tractaten van 14
November 1802 en 11 November 1807 aan Nederland was afgestaan, in 1814 wederom door Pruissen werd in bezit genomen,
doch, ingevolge het Weener-tractaat van den 31 Mei 1815, bij
de conventie van den 25 Mei 1816, voor goed aan het koningrijk der Nederlanden is toegewezen.
(1) De stad Vlissingen had tot in den jare 1808 deel uitgemaakt der H o 1lands oh e Z ending, maar was, bij traetraat van den 11 November 1807, aan
Fran k r ij k afgestaan en dientengevolge kerkeluk onderhoorig geworden aan het
toenmalige bisdom van (lent.
(2) Het voormalige S t a a is V la and eren had vroeger ten deele onder het
toenmalig bisdom van Brug g e en ten deele onder dat van Gent geressorteerd.
maar was hij tractaat van 16 Mei 1795 aan Fran kruk afgestaan en werd bij de
uitvoering van het concordaat van 1801 kerkelgk onderhoorig aan het toen ingestelde bisdom van Gt a a t.

IV

r

i Bpawu.

Het welk de provincie van dien naam bevatte.

V. SALLAND en DRENTHE.

Dit -bevatte de landstreek Salland in Overijssel eu de geheele
provincie Drenthe,

VI. TWEN THE.

Het bevatte het landschap van dien naam in de provincie

O v er!jssel en Bene gemeente (Neede en &etntmlen in de provincie
Gelderland.

Vn. GRONINGEN.
Het bevatte alleen de provincie van dien naam.

Butlenla-tdsche Aar lspriesterscltappen.

VIII. LrnaEN.

Het bevatte 16 kerkel jke gemeenten of statiën, welke behoorden tot het thans gedeeltelijk bit Pruissen en ten deelti bij
Hannover ingelijfde graafschap Lengen, hetwelk aan Overijssel
grenst en in de zestiende eeuw onder de heerschappij van
koning Philippus II van Spanje kwam ; waarom bet in de omschrijving van het in 1559 opgerigte bisdom van Deventer werd
begrepen. Daar dit graafschap in 1814 geheel vreemd aan

Nederland was en sedert gebleven is, zoo wordt daarvan in dit
overzigt slechts melding gemaakt, om de toenmalige uitgestrektheid der Hollandsche zending te doen kennen, zonder omtrent het Kerkwezen aldaar in verdere bijzonderheden te treden.

2(1)
Het bevatte in 1814 nog slechts 4 parochiën, welke toen
onder het koningrijk Pruissen behoorden. Twee daarvan, namelijk Lobith en Wehl, werden, ten gevolge van het grenstractaat
van 7 October 1816, door Pruissen aan Nederland afgestaan en
zijn vervolgens burgerlijk bij de provincie Gelderland en kerkelijk
bij het Aartspriesterschap van dien naam ingedeeld.
De Hollandsche Zending, welker geestelijken vroeger hunne
opleiding moesten ontvangen aan de in 1797 gesupprimeerde Universiteit van Leuven en aan andere lïuitenlandsche inrigtingen,
had in 1814 twee SEMINARIEN. Deze ' waren in 1799 ter vervanging van die inrigtingen, opgerigt, het eene voor het
Aartspriesterschap Holland en Zeeland, te Warmond in Zuzdholland,
en het andere , voor de overige Aartspriesterschappen , te
's Heerenberg in Gelderland. Het onderwijzend personeel op die
8eminariën bestond in 1814 uit 7 professoren , waarvan 3 te
Warmond en 4 te 's Heerenberg.
Hare zeven inlandsche Aartspriesterschappen telden in 1814 slechts
en van de 20 statiën, welke hare twee buitenlandsche Aartspriesterschappen toen hadden, waren er 2, wier
vestigingsplaats thans binnen het tegenwoordige grondgebied
van Nederland gevonden wordt.
Deze 380 KERKELIJKE GEMEENTBN waren ingedeeld en hadden
zooveel DIENSTDOENDE GERSTBLIJKEN en BEDEHUIZEN of kerken en bijkerken, als de volgende tabel aantoont.
378 STATIEN;

(1) Dit Aartspriesterschap der Hollandsche Zending droeg ook wel den naam van
E m m e rik. Het eigeilijke hertogdom K l e e f was kerkelijk onderhoorig aan het
Aartsbisdom ,van Il~ eul e n. Alleen de daaraan toegevoegde gedeelten, welke tijdens
de- kerkelijke organisatie aan 1559 tot bet toenmalige graafsehap Lijmers behoorden, waren in de kerkelijke omschrijving van het voormalig Aartsbisdom van
Utrecht begrepen en zijn dien ten gevolge onder de H o 11 a n d s c h e Zen d i n g
blijven ressorteren.
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Behalve eene van vkir de Reformatie gevestigde en in stand
gebleven vereeniging van Bagijnen te Amsterdam , had de Hollandsche Zending geene andere religieuse vereenigingen, noch

(1) Hieronder begrepen 1 Rectoraat.
(2) Idem 1 Rector.

aee
koester-instellingen. De enkele kloosters -en geestelijke oorpbratiën, welke in de tot het Pruissische grondgebied behoord
hbbbenÏe gedeelten, zoo van het Aartspriesterschap Gelderland,
als van dat van Kleed' hadden bestaan, waren tijdens het Franséhe bestuur opgeheven.

Tweede ressort.
Het tweede inlandsche Kerkressort was het Apostolisch Vicariaat
van 's HEBTOGENBOSCH. Dit was in de tweede helft der zeventiende eeuw gevormd uit het grondgebied van het in 1559
ingestelde bisdom van dien naam. Van dat vicariaat werden
echter afgescheiden en onder buitenlandsche kerkressorten overgebragt: in het laatst der zeventiende eeuw de landen van
liavenstein en Megen , en in 1731 dat gedeelte van het oudbisdom van 's Hertogenbosch, hetwelk zich toen in Oostenrijksch
Brabant uitstrekte.
Aan voormeld Vicariaat waren dien ten gevolge in 1814 nog
onderhoorig: de stad en mejjerjj van 's Hertogenbosch, de heerlijkheden Gernert , Bokhoven , Geertruidenberg , Zevenbergen en de
daarbij gelegen dorpen; voorts de stad Bommel, de Bommelerwaard en eenige ten zuiden van de Maas gelegen plaatsen van
Gelderland, de stad en landen van Heusden en van Altena, mitsgaders een dorp in de baronij van Cuijk.
Het was in 1814 afgedeeld in 9 DEKENATEN, namelijk 's Hertogenbosch, Orthen , Bommel , Hzlvarenbeek , Eindhoven , Oss, Geertruidenberg , Heusden en Helmond.
Deze dekenaten telden te zamen :
127 Parochiën

1 133 Kerkelijke gemeenten.

6 Rectoraten'
127 Pastoors
6 Rectors

I 188 Dienstdoende geestelijken.

55 Kapellaans
127 Kerken
6 Rectoraat-kerken
9 Bijkerken

142 Kerkgebouwen,

Ook dit kerkressort verloor iu 1797 de in Delgié aan de
Universiteit van Leuven bestaande gelegenheid tot opleiding van
kweekelingen voor den geestelijken stand en moest derhalve
toen onverw ij ld voorzien in de behoefte aan ,,een seminarie.
Zoodanig gesticht werd in 1798 voorloopig te 's Hertogenbosch
geopend, doch in het volgende jaar op den huize Nieuw-Herlaar,
onder St. Michiels-Gestel in Noordbrabant, overgebragt. Het onderwijzend personeel op dat seminarie bestond in 1814 uit 4
professoren.
Het merendeel den parochiën was door naasting, op den
voet van het zesde additioneel artikel der Staatsregeling van
1798 , weder in het bezit gekomen van de tijdens de Reformatie
aan haar ontnomen parochiale kerkgebouwen , welke echtdr
toen in een deerlijk verwaarloosden staat verkeerden, waarin
tijdens het jaar 1814 nog slechts ten deele was voorzien.
De vádr de Reformatie in het bisdom van 'sHertogenbosch bestaan hebbende kloosters en andere religieuse instellingen waren
vernietigd en in 1814 was geen enkele van deze godsdienstige
gestichten hersteld.
Derde ressort.
Het derde inlandsche kerkressort bevatte het Nederlandsch gedeelte van het in 1559 opgerigte, doch in 1801 opgeheven bisdom van Rora MOND , welks overige deelen bij de in het laatst
gemeld jaar bevestigde bisdommen van Luik en Aken werden
ingelijfd.De laatste Bisschop van Roermond behield, in hoedanigheid
van Apostolischen Administrateur, de geestel ij ke regtsmagt over
de Nederlandsche parochien van zijn opgeheven bisdom, welke
in 3 dekenaten, namelijk: Cuyk, Nijmegen en Druten waren afgedeeld.
In 1814 telden dezé dekenaten te samen:
53 Bárochfé>i `.
I Rectoraat

,-‘41 54 Kerkelijke gemeenten.
...

53 Pastor
1 Rector

75 Dienstdoende geestelijken.

Kapellaaua
53 Kerken

1 Rectoraat-Kerk
1 Bijkerk

56 KerkgebbuWen.

1 Hulpkerk
In plaats van het, bij de opheffing des bisdoms, vervallen
seminarie te Roermond, had de kerkvoogd aanvankelijk te
Nijmegen, doch sedert 1813 te Groet-Linden in NoordTrabant eene
godgeleerde kweekschool voor geestelijken opgerigt, waarin
2 professoren in 1814 onderwijs gaven.
Na de Reformatie werden de kloosters en andere religieuze
instellingen in het Nederlandsche deel vair het bisdom van
Roermond gesupprimeerd, behalve het klooster te St. Agatha onder
Cuyk, hetwelk met toestemming van het Staatsgezag was' in

stand gebleven. Het mannen- en het vrouwenklooster te Boxmeer,
hoezeer door den Souverein van die vrije heerlijkheid gehandhaafd, werden echter, even als dat te St. Agatha , bij het Keizerlijk decreet van den 3 Januarij 1812 opgeheven; maar de kloosterlingen waren in 1814 wederom toegelaten tot het blijven
bewonen der kloostergebouwen aldaar.
Eenige der tot dit kerkressort behoorende parochiën hebben
hare vroeger ontnomen kerkgebouwen na 1798 door naasting
terug bekomen, en enkele dier parochiën waren voortdurend
in het bezit harer kerken gebleven, omdat zij buiten het gebled der Vereenigde Nederlanden , lagen.
Vierde ressort.
Het vierde inlandsche kerkressort was het in 1803 gevormde
Apostolisch 'Vicariaat van het Nederl ndach gedeelte des lesdoms van ANTwBRPzN; welk bisdom, bij het coneordaa , van
s
1801, werd` e eheven, ten gevolge waarvan die gedeelten,
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welke tot het toenmalig Fransche greudgebie4 behpv den, bij
bet Aartsbisdom van Meskeku zijn ingedeeld.
Dit Apostolisch Vicariaat bevatte 2 dekenacteur, namom :
lireda en Bergen-op-Zoom, en telde in 1814:
45 Parochiën
46 Kerkelijke gemeenten.

1 Rectoraat
45 Pastoors
1 Rector

86 Dienstdoende geestelijken.

40 Kapellaans
45 Kerken
1 Rectoraat-Kerk
50 Kerkgebouwen.

3 Bijkerken
1 Algemeene hulpkerk

Na de suppressie van het te Antwerpen gevestigde seminarie,
werd in 1798 te Breda eene geestelijke kweekschool opgerjgt,
welke in 1800 naar het dorp Bazel op de hofstede de lipelaar
werd overgebragt, waarin 3 professoren in 1$14 onderwijs
gaven.
Van de kloosters, welke vóór de reformatie in het Nederlandsch gedeelte van het Antwerpsche bisdom bestonden, is
er slechts 1 overgebleven, namelijk het vrouwenklooster te

Oosterhout, hetwelk, door bijzondere bescherming der Vorsten
uit het Huis van Oranje, tegen opheffing was beveiligd en bij

Keizerlijk decreet van den 12 November 1811 als geestelijke
vereeniging is erkend geworden.
Ook het bagijnhof te Breda was, krachtens de capitulatie
van 10 October 1637 en de resolutie der Staten-Generaal van
den 3 Maart 1747, in stand gebleven.
In 1803 was te Dongen eene geestelijke vereeniging gevormd.

Vijfde ressort.
Het, vij f de snlaadsche kerkressort bevatte het Nederlandsch gedeelte van het oud-bisdom van

Lvu,

tot welks geestelijk
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regtsgebied -de landen van Baresstein en ifegen sedert het laatst
der zeventiende eeuw hadden behoord. Bij de opheffing van
voormeld bisdom- in 1801, - bleef de afgetreden bisschop de
geestelijke regtsmagt over die -landen uitoefenen , waartoe hij
een bisschoppelijken commissaris aanstelde.
In 1814 telde dit bisschoppelijk commissariaat:
16 Parochiën

18 Kerkelijke gemeenten.

2 Rectoraten
16 Pastoors
29 Dienstdoende geestelijken.

2 Rectors
11 Kapellaans
16 Kerken

2 Rectoraat kerken 19 Kerkgebouwen.
1 Bijkerk

Tot opleiding der kweekelingen voor den geestelijken stand
was in 1809 eene kweekschool opgerigt te Huzsseling in Noord-

brabant, waarin 2 Professoren in 1814 onderwijs gaven.
In dit kerkressort waren van ouds gevestigd gebleven 4
mannen- en 3 vrouwenkloosters, welke eerst bij het decreet
van den 3 Januarij 1812 zijn gesupprimeerd, doch in 1814
wederom door de kloosterlingen werden betrokken. Behalve
de in die kloosters gevestige geestelijke zamenlevingen , bestond er nog eene geestelijke vereeniging van broeders.
ENCLAVES OP NEDEBLANDSCII GRONDGEBIED VAN BUITENLANDSCRE KERKRESSORTEN.
I. Bisdorn van GENT.
Dit in 1801 ingesteld bisdom strekte zich uit over de - toenmalige Departementen van de Schelde en de L fs. Daaronder
ressorteerden:
1°.' dat gedeelte van de tegenwoordige provincie Zeeland ,
hetwelk aan ^ tden k °linkerl `oever der Wester-Schelde' ligt en
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vroeger den naam van Staats-Vlaanderen droeg. Het werd
bjj het tractaat van den 16 Mei 1795 aan Frankrijk afgestaan en dien ten gevolge, bij de wet van den 9 Vendémiaire jaar IV (1 October 1795) bij het Departement
van de Schelde gevoegd. Deze landstreek is eerst krachtens
de wet van den 20 Julij 1814 (Staatsblad no. 83) met de
provincie Zeeland vereenigd; en
20 . de stad Vlissingen, welke bij tractaat van den 11 November 1807 aan Frankrijk afgestaan en krachtens decreet
van den Pauselijken gezant a latere, den kardinaal
Caprara, van den 26 Februari 1808, (goedgekeurd bij
Keizerlijk klecreet van den 1 April van dat jaar) van de
Hollandsche Zending afgescheiden en gevoegd was bij het
bisdom van Gent.
Hoezeer de kerkelijke organisatie op den voet der Fransche
verordeningen in de Nederlandsche gedeelten van het bisdom
van Gent was gedecreteerd, liet echter de uitvoering daarvan
in 1814 nog zeer veel te wenschen over. De staat van het
kerkwezen was er dan ook in vele opzigten gebrekkig. Slechts
enkele parochiën hadden het gebruik der oude parochiale
kerkgebouwen herkregen, maar overigens waren de gevolgen
der verdrukking van vóór 1795 er nog heerschende.
In 1814 werden er geteld:
1 Pastorij der 1 e klasse
5 Pastoren der 2e klasse

20 Kerkelijke gemeenten.

13 Succursalen
1 Annexe (Rectoraat)
6 Pastoors
13 Desservanten

24 Dienstdoende geestelijken.

1 Rector (Vicaris-Desserv.)
4 Vicarissen
19 Kerken of bedehuizen
1 Rectoraat-kerk

20 Kerkgebouwen.

19
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IL Bisdom van MUNSTER.
Onder dit reeds in de jare 791 gestichte bisdom ressorteer-

den van ouds eenige Geldersche grensplaatsen, welke in 1814
telden:
7 Parochiën of kerkelijke gemeenten.
7 Pastoors
8 Dienstdoende geestelijken.
1 Kapellaan
7 Kerkgebouwen.

III. Bisdom van AKEN.
Dit in 1821 opgeheven bisdom had in 1814 enclaves in Limburg, en daaronder behoorden toen opk twee gemeenten (Loeth
en Kekerdom), welke bij tractaat van den 7 October 1816 door

Prutssen aan Nederland afgestaan en vervolgens bij de provincie
Gelderland ingedeeld zijn.
Het was overeenkomstig de Fransche verordeningen ingerigt
en telde op het tegenwoordig Nederlandsche grondgebied:
2 Pastorijen der 2 e klasse
39 Succursalen

48 Kerkelijke gemeenten.

7 Annexen (Rectoraten)
2 Pastoors
39 Desservanten
7 Rectors (Vicaris-Desserv.)

73 Dienstdoende geestelijken.

25 Vicarissen
41 Parochie-kerken
7 Annexen (rectoraat-kerken)

56 Kerkgebouwen.

8 Openbare kapellen (bij-kerken)
Behalve de hier vermelde kerkgebouwen waren er nog anderen, welke echter bij de organisatie van de Eeredienst geene
openbare erkenning hadden verkregen, doch waarin niet te
min dienst werd gedaan.
IV. Bisdom van Luix.
Dit bisdom, welks oprigting van de vierde eeuw dag-
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teelcent, Was bij 'de kerk-organisatie van 1801 zamengesteld

Beneden-Maas en de
Ourthe. Daartoe behoorden, behalve de thans Belgische provinciën Luik en Limburg mitsgaders een deel van Luxemburg, op
nit de toenmalige Departementen van de

het tegenwoordig Nederlandsch grondgebied:

Limburg, hetwelk niet
Aken onderhoorig was; en
. 2°. de thans Noordbrabantsche gemeente Luijksgestel, welke
bij het tractaat van 11 November 1807 door Frankrijk was
1 0. dat gedeelte van het hertogdom
aan het bisdom van

afgestaan in ruiling tegen de toen Nederlandsche gemeente

Lommel.

Ook dit bisdom was overeenkomstig de Fransche verordeningen ingerigt. Het telde op het tegenwoordig Nederlandsche
grondgebied:
3 Pastorijen der

le klasse

7 Pastorijen der 2 e klasse
117 Kerkelijke gemeenten.
86 Succursalen
21 Annexen

(Rectoraten)

.

10 Pastoors
86 Desservanten
21 Rectors(Vicarissen-Desservan t)

198 Dienstdoende geestelijken.

81 Vicarissen
96 Parochiekerken
21 Annexen

(Rectoraatkerken)

8 Openbare kapellen

125 Kerkgebouwen.

(Bijkerken)

Behalve de zoo even vermelde kerkgebouwen waren er nog
anderen, welke echter bij de organisatie van de Eeredienst
geene openbare erkenning hadden verkregen , doch waarin
niettemin dienst werd gedaan.
In dit en in het kerkressort van

Aken bestonden in 1814 nog

verschillende geestelijke zamenlevirgen, welke zich uit de,
tijdens het Fransch bestuur, gesupprimeerde kloosters en
andere geestelijke corporatiën hadden gevormd.

V, Apostolisch Vicariaat van DIIT Tz.
Dit Vicariaat was hij de suppressie van het oud Aartsbisdom
van KErn ?, uit de daartoe behoord hebbende, aan den regter
Rijn-oever gelegene, Duitsche parochiën gevormd.
De thans Noordbrabantsche gemeente Oefelt, welke onder
voormeld Aartsbisdom had geressorteerd, maakte in 1814 deel
uit van het voornoemde Vicariaat.
Zij bevatte eene parochie, welke steeds in het bezit harer
kerk c. a. was gebleven en door een pastoor en 1 kapellaan
werd bediend.

RECAPITULATIE.
De 10 hierboven omschreven Kerkressorten telden in 1814,
voor de openbare dienst binnen het tegenwoordig Nederlandsche grondgebied, te zamen:
6 Seminariën of geestel ij ke kweekscholen. '
18 Professoren.
784 Statiën of parochiën.

824 Kerkelijke gemeenten.

40 Rectoraten.
784 Pastoors of desservanten.
40 Rectors.

1216 Dienstdoende geestelijken.

392 Kapellaans of vicarissen.
783 Kerken of bedehuizen.
40 Rectoraat-kerken.
69 Bijkerken,

898 Kerkgebouwen.

2 Algemeens hulpkerken.
4 Bijzondere
Van de bijzondere kapellen , welke in sommige Kerkressorten
werden aangetroffen, is hier geene melding gemaakt.
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ROOMSCH KPTHOLIJKE BEVOLKING.
Deze bevolking telde in 1814 binnen het tegenwoordig grondgebied der Nederlandsche provinciën, bet volgende zielental:
Noordbrabant. ..

259.500

Gelderland

97180

Zuidholland ..

92.921

Noordholland . . . . .

102.653

Zeeland. . . . . . .

29.07 5

Utrecht. . . . . . .

41.286
16.289

Friesland ..
Overijssel .

. 49.347

Groningen .

. 10.307

Drenthe .

429

Limburg .

148.890

Totaal.. 847.827

Van de communicanten, welke in 1814 tot elk der toenmalige
Kerkressorten behoorden , is geene naauwkeurige opgave bekend.

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

YTBANDERINGEN IN DEN STAAT PAN HET gERRwEZEN
SEDERT 1814-1864.

KERKRESSORTEN.
De onregelmatige indeeling van het kerkelijk grondgebied
bragt in verschillende

opzigten ongelegenheden voort, welke

moejjeljjk waren te ontwijken, zoolang het kerkwezen in den
anormaden toestand bleef verkeeren.
Hoezeer het Nederlandsche Gouvernement reeds van af het

Aar 1814 had gepoogd, om het kerkwezen op eenen normalen
voet te doen inrigten, zagen de daartoe te Rome gedane stappen
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zich echter eerst door de overeenkomst van den 18 Junj 1827
bekroond. De uitvoering der daarbij getroffen schikkingen
ontmoette echter vele zwarigheden en de staatkundige gebeurtenis van 1830 was oorzaak , dat die uitvoering toen werd
opgeschort.
In 1840 werden de daartoe betrekkelijke onderhandelingen
hervat, maar in het daarop volgende jaar besloten met eene
onderlinge schikking tusschen het Gouvernement en den H. Stoel,
ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst van 1827
op nieuw werd verdaagd onder bepaling, dat intussehen in
de behoefte van het bestuur der Kerk zou worden voorzien
door Kerkvoogden met de bisschoppelijke waarrlaghead bekleed.
Van af het jaar 1851 begonnen er nieuwe onderhandelingen,
welke tot uitkomst hadden, dat de grondwettige vrijheid tot
regeling der kerkelijke aangelegenheden van Gouvernementswege erkend en op den 16 October 1852 bepaald werd, dat
de Paus vrijelijk tot die regeling en alzoo tot het herstel der
bisschoppelijke Hierarchie kon overgaan, mits daarmede alsdan
de overeenkomsten van 1827 en 1841 zouden komen te vervallen.
Hiermede nam de H. Stoel genoegen en dien ten gevolge
werd de kerkelijke organisatie bij de Pauselijke breven van
den 4 Maart 1853 zoodanig vastgesteld als zij thans bestaat;
zoodat de in 1795 herkregene godsdienst-vrijheid ongeveer

zestig jaren had bestaan, alvorens het der Kathol jken hier te
lande had mogen gelukken de inrigting en het bestuur harer
Kerk op den daaraan noodzakelijk voegenden normalen voet te
zien brengen.

In de omschrijving van het kerkelijk grondgebied waren
sedert 1814 verschillende veranderingen gemaakt.
De eerste aanleiding daartoe gaf de kerkelijke organisatie,
welke bij de Pauselijke bulle van den 16 Julij 1821, voor het
Koningrijk Pruissen was vastgesteld. Daardoor ontvielen aan
de Hollandsche Zending de in de landen van Langen en Kleef
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gelegene plaatsen ; doch, ten gevolge der omschrijving van de
nieuw ingestelde Pruissische bisdommen , werden de zeven ker-

kelijke gemeenten in Gelderland, namelijk: Aalten , Borculo, Bredevoort , Eibergen, Grot, Lichtenvoorde en Winterswijk , welke van auds
onder het bisdom van Munster resorteerden , daarvan afgescheiden en bij de Hollandsche Zending , onder het Aartspriesterschap
van Gelderland , ingelijfd. Deze verandering werd goedgekeurd
bij h€ t Koninklijk besluit van den 27 Juljj 1823 , n°. 109.
Eene meer omvattende wijziging in de kerkelijke jurisdictie
vloeide voort uit 'de, overeenkomstig bovengemelde Pauselijke
bulle gedane opheffing van het Pruissische bisdom Aken. Ten
gevolge daarvan werden , bij twee Pauselijke breven van den
24 December 1821, van het kerkelijk gebied van dat bisdom
losgemaakt en vereenigd:
a
,1 0. met het Nederlandsche gedeelte van het oud-bisdom van Roer-

mond : de in Gelderland gelegene parochien : Leuth en
Kekerdom ; en
2°. met het bisdom van Luik : de 26 parochien en 7 rectoraten gelegen in de timburgsche kantons van Horst en
van Sittard;
welke verandering werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit
van den 3 Maart 1822, n°. 34.
De overige 13 onder het opgeheven bisdom van Aken geressorteerd hebbende parochien werden, bij de Pauselijke breven
van den 30 Julij 1822, toegevoegd; als volgt:
1°. aan het Nederlandsch gedeelte van het oud-bisdom van Roermond :
de parochien A fferden, Bergen, Gennep, Heijen, Middelaar,
Mook en Ottersum; en
2°. aan het bisdom van Luik : de parochien Arcen , Herkenbosch,

Melvck, Tegelen, Velden en Well;
welke verandering werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van
den 17 Augustus 1823, n°. 115.
Voorts werd de parochie Oefj`'ett in Noordbrabant, bij decreet
der consistoriale vergadering te Rome van den 26 Junij 1832;
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afgesc1eidep van het Aartsbisdom van Keulen , waaronder die
parochie zich, bij de ophe ffing van het Apostolisch Vicariaat
van Duytz en het herstel van den 'Aartsbissehoppelijken zetel
yan Keulen, jure postlzmznii gevoegd had, niettegenstaande zij
daarvan , volgens de Pauselijke bulle van 16 Julij 1821, geen
deel behoorde uit te maken , maar, even als bij de ,Pauselijke
breven van den 24 December 1821 en 30 Julij 1822, ten aanzien van de onder het bisdom van Aken geressorteerd hebbende
Nederlandsche parochien was geschied, biij het Nederlandsch
gedeelte van het oud-bisdom van Roermond moest zijn ingelijfd.
Deze inlijving heeft dan ook in 1832, met goedkeuring des
Konings , gedagteekend den 5 Mei, no. 33, plaats gehad.
Bij het overlijden , op den 22 Januarij 1824, van den Bïischop voorheen van Roermond ging zijne geestelijke regtsmat
over het Noord-Nederlandsch gedeelte van dat oud-bisdom, na
vooraf verkregene toestemming van Z. H. den Paus , over op
twee zijner onderhoorige geestelijken, en deze beschikking
werd bij Koninklijk besluit van den 10 Februarij 1824, n°.161,
welgevallig verklaard. Toen één dezer twee geestelijken op
den 8 Mei 1827 overleed, bleef de andere, te Grave residerende , met het bestuur van dit Kerkressort belast, onder den
titel van Apostohitchen Vicaris der Noord-Nederlandsche districten
van het voormalig bisdom van Roermond,

Op den 15 Januarij 1831 overleed de toenmalige Aartsbisschop van Mechelen, die tevens Apostolisch-Administrateur was
der landen van Ravenstein en Megen. Dit gaf aanleiding, tint het
bestuur van dat Kerkressort, op den 12 Junij 1831, in afwachting der uitvoering van het concordaat, door Z. H. den Paus,
werd opgedragen aan een inlandschen geestelijke, te Reek
residerende, onder den titel van Apostolaschen Vicaris van het
Vicariaat van Ravenstein en Megen.

De in 1830 ontstane staatkundige verwikkelingen met de
toenmalige zuidelijke provinciën van het ,Koninkrijk gaven aanleiding tot verschillende ongelegenheden bij de uitoefening der
geestelijke regtsmagt over die gedeelten van Zeeland, Noord-
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Brabant en Limburg , welke destjds nog deel uitmaakten van de
bisdommen Gent en Luik,
Om daarin voorziening te bevorderen, deed de Nederlandsche regering te Rome stappen, opdat die geestelijke regtsmagt
voorloopig mogt worden overgedragen op in Noord-Nederland
gevestigde Kerkvoogden.
Daartoe werden dan ook de bisschoppen van Gent en Luik,
door Z. H, den Paus, uitgenoodigd en dien ten gevolge benoemde:
1 0 . de Bisschop van Gent , op den 9 September 1832, den
toenmaligen Vice-Superior der Hollandsche Zending, tot
zijnen gedelegeerde, onder den titel van Bzsschoppelijken

Commissaris voor het Zeeuwsch gedeelte,des bisdoms van Gent;
waaraan de Koning, bij rescript van den 27 Februarij
1833, litt. J ó , zijne goedkeuring hechtte; en
2 0 . de Bisschop van Luik , op den 16 December 1833, den
Apostolisehen Administrateur van het Vicariaat van 's Her-

togenbosch , tot zijnen Vzcarts-generaal voor de stad Maastricht
en het dorp Lzaijksgestel; welke benoeming bij Koninklijk
rescript van - den 1 Februarij 1834, litt. S 2 , welgevallig
werd verklaard.
Toen de staatsregtelijke scheiding tussehen Nederland en

Belgie, hij het tractaat van den 19 April 1839, was tot stand
gebragt, verlangde de Nederlandsche regering, dat ook de kerkelijke verbinding van onder haar gezag staande landstreken
met de Belgische bisdommen mogt ophouden, en dat, bij de
deswege door den H. Stoel te nemen beschikkingen, tevens
maatregelen zouden worden vastgesteld ter voorbereiding van
de toekomstige uitvoering van het concordaat van

1827 , in

betrekking tot de inrigting van het, bij de Pauselijke bulle van
den 16 der Kalenden van September 1827 ingestelde bisdom
van 's Hertogenbosch.
Ter voldoening aan dat verlangen werd aanvankelijk bij de
Pauselijke breve van den 2 Junij 1840, voor zoo veel Nederland
betreft, bepaald:
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dat aan het Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch worden
toegevoegd het Vicariaat der Noord Nederlandsche districten
van het voormalig bisdom van Roermond en het Vicariaat van
Ravenstein en Megen;
dat de gemeente Luijlesgestel van het bisdom van Luik afgescheiden en almede gevoegd worde bij het Apostolisch Vicariaat
van 's Hertogenbosch ; en
dat de steden en plaatsen van het hertogdom Limburg van
hare respectieve kerkressorten worden afgescheiden en een
zelfstandig Apostolisch Vicariaat van Limburg zullen uitmaken.
Deze bepalingen, welke bij Koninklijk besluit van den 8 Julj
1840, n°. 83, zijn welgevallig verklaard, werden bij de PauseIiijke breve van den" 9 Maart 1841 aangevuld, voor zooveel
betrof het Zeeuwsch gedeelte van het bisdom van Gent, het
welk daarvan afgescheiden en gevoegd werd bij het Apostolisch
Vicariaat van Breda. Het Koninklijk besluit van den 19 April
1841, n". 96, verklaarde deze beschikking welgevallig.
Ten gevolge van de voormelde veranderingen was het tegenwoordige Nederlandsche grondgebied , hetwelk in 1814 tot 10
verschillende Kerkressorten behoorde, in 1841 ingedeeld in 4
Kerkdistricten , namelijk :
1. De Hollandsche Zending , verdeeld in 7 Aartspriesterschappen;
II. het Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch ;
„
»
III.
n Breda; en
,,
IV. »
»
,,
A Limburg.
Reeds op den 7 Februarjj 1832 was door Paus Gregorius XVI
een Nederlandsch geestelijke mat de waardigheid van Bisschop
in partibus bekleed , ten einde in de ongelegenheden te voor-

zien, welke uit het gemis aan een inlandschen bisschop voortvloeiden. Tot het aannemen van die waardigheid verleende het
besluit van den 10 Julij 1833, no. 86, 'sKonings toestemming.
Wijders werden de Kerkvoogden der 3 in 1841 bestaande
Apostolische Vicariaten met de bisschoppelijke waardigheid
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Coadjutor, tevens Bisschop zijnde , toegevoegd ; zoodat sedert het
jaar 1841, behalve de Bisschop, die reeds in 1833 was erkend,
een 5 tal Bisschoppen in Nederland fungeerde; waartoe de
Koninklijke toestemming acltervolgens was verleend bij de
besluiten van 1 Januarij 1841, n°. 15, 25 Februari] 1842, n°. 74,
20 Januarij 1847, n°. 71, 6 Augustus 1849, n°. 28 en 25 Mei
1850, no. 83.
Eindelijk kwam in 1853 de kerkelijke organisatie met herstel
der bisschoppelijke Hierarchie tot stand, waartoe van regeringswege op den 16 October 1852 vrijheid was gegeven. De regeling daarvan en de benoeming der toen ingestelde diocesaanbisschoppen hadden plaats bij de Pauselijke breven van den
4 Maart 1853. Daarbij werd , met opheffing der bestaande
Nederlandsche kerkressorten , een Aartsbisdom en vier daaraan
onderhoorige bisdommen opgerigt. Het grondgebied der toen
gevormde vijf diocesen werd zamengesteld als volgt :
I.

de Aartsdiocees van UTRECHT , uit de opgeheven Aartspriesterschappen van Utrecht, Gelderland, Friesland , Salley
en Drenthe , Twenthe en Groningen;

II.

de diocees van HAARLEM, uit het opgeheven Aartspriesterschap van holland en Zeeland ;

III.

de diocees van 's HERTOGENBOSCH, uit het opgeheven
Apostolisch Vicariaat van dien naam ;

IV.

de diocees van BREDA, uit het opgeheven Apostolisch
Vicariaat van dien naam; en

V.

de diocees van ROERMOND , uit het opgeheven Apostolisch Vicariaat van Limburg.

Bij de Pauselijke beschikking van den 18 December 1853 ,
vervat in het decreet, op den 27 daaraanvolgende, door de
H. Vergadering tot voortplanting des Geloofs, uitgevaardigd:
werd in de kerkelijke omschrijving van het grondgebied der
Nederlandsche Bisdommen eenige wijziging gemaakt, waardoor:
1 0. aan het Aartsbisdom van Utrecht onttrokken en bij het
bisdom van Haarlem gevoegd werden de vroeger onder
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het kerkelijk grondgebied van het toenmalig Aartspriesterschap van Utrecht geressorteerd hebbende statiën Bode-

graven, Haastrecht , Muiden , Nederhorst den Berg , Oudewater,
Schoonhoven , Weesp en Woerden;
Z'. De buurtschap Erlicumn, die onderhoorig was aan de statie
Hulhuizen in het Aartspriesterschap Gelderland , werd toegevoegd aan de diocees van 's Hertogenbosch, om vereenigd
te worden met de daartoe behoorende parochie Kekerdom;
30. De statie Abcoude , die , ofschoon in de provincie Utrecht
gelegen , echter aan het Aartspriesterschap van Holland
en Zeeland onderhoorig was , werd toegevoegd aan de
Aartsdiocees van Utrecht;'
40. de statie Nieuw Vosmeer , die , ofschoon in de provincie

Noordbrabant gelegen , echter aan het Aartspriesterschap
van Holland en Zeeland onderhoorig was , werd toegevoegd
aan de diocees van Breda ; en
50 . de parochie Vlissingen, die aan het Apostolisch Vicariaat
(thans bisdom) van Breda onderhoorig was, werd van
die diocees afgescheiden en gevoegd bij het bisdom van

Haarlem.
Tengevolge van deze in de Pauselijke breve van den 4 Maart
1853 gebragte wijzigingen, bevindt zich het grondgebied van
ieder der tegenwoordige diocesen van UTRECHT, HAARLEM,
's HERTOGENBOSCH, BREDA en ROERMOND , thans zoodanig
zamengesteld, als in het eerste hoofdstuk van dezen Jaargang
van dit Handboekje breedvoerig staat vermeld.
Eindelijk werd, bij Pauselijke breve van den 23 Julij 1858,
de instelling bepaald van een KAPITTEL bij de hoofdkerk van
elke der vil[ Nederlandsche diocesen, bestaande uit een dignitaris
met den titel van Proost en uit acht kanoniken. Deze instelling
werd goedgekeurd bij Koninklijk rescript van den 11 Februarij
1859, lett. K1.

SEMINARIEN.
Ten aanzien van de 6 in 1814 bestaande seminarian hebben
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sedert dat jaar veelsoortige veranderingen plaats gehad. Volgens art. 58 van het organiek besluit van den 2 Augustus
1815, regelende de zaken

van het hooger onderwijs , zou aan

de behoefte van dat onderwijs in de Roomsch Katholijke
godsdienst, door het subsidieren van seminaria voldaan worden.
Dit is echter niet geschied. Slechts aan eenige professoren zijn
Rijks jaarwedden verleend, maar tot een zoo gering bedrag,
dat daardoor niet in de behoefte der seminaria is voorzien. In
het jaar 1825 werd van Staatswege een collegium Philosophzcum
voor de kweekelingen tot het priesterschap opgerigt; doch
hoe weinig nut deze , in 1830 wederom opgeheven instelling
heeft aangebragt, kan blijken uit het beknopt overzigt vervat
in den Tweeden Jaargang van dit Handboekje, bladz. 5-8.
Het seminarie te Warmond werd in 1821 vernieuwd en in 1842
aanmerkelijk vergroot. Eene afdeeling van dit seminarie, bestemd tot voorbereiding der kweekelingen tot de hoogere studien,
werd in 1817 op de hofstede Hageveld, onder Velzen in Noord-

holland, geplaatst. Deze instelling , welke den naam van kleinseminarie ontving, werd, tengevolge van het Koninklijk besluit
van den 14 Junij 1825 (Staatsblad n°. 55), met I October 1825
opgeheven, doch in 1830, na daartoe bij Koninklijk rescript
van den 9 Mei 1830, n°. 165, verleend verlof, voorloopig hersteld en in 1835 verbouwd, na daartoe verleende magtiging,
vervat in het Koninklijk besluit van den 22 Maart 1835, n°. 89.
Sedert 1847 is de afdeeling of het klein-seminarie Hageveld overgebragt naar een daartoe nieuw opgerigt gebouw, gevestigd
op de hofstede Schoonoord, onder Voorhout in Zuadholland, waartoe
de Koninklijke magtiging bij besluit van den 11 December 1845,
n°. 86 was verstrekt.
Het seminarie te 's Heerenbetg werd in 1842 opgeheven en
overgebragt ten deele in het door aanbouw vergroote seminarie
te Warmond en overigens in de daartoe ingerigte gebouwen te

Culemborg, waartoe vrijheid was gegeven bij Koninklijk besluit
van den 11 December 1840, n°. 50.
Bij de kerkelijke organisatie van 1853 , toen uit het grond-
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gebied der opgeheven Hollandsche Zending twee diocesen (die
van het Aartsbisdom van UTRECHT en van het Bisdom van
HAARLEM) werden gevormd, bleef het seminarie van Warmond,
met de afdeeling Hageveld te Voorhout, aan het bisdom van

Haarlem. Het seminarie te Culemborg werd eene afdeeling van
het Aartsbisschoppelijk seminarie , hetwelk op de daartoe aangekochte hofstede Spar) endaal, onder de gemeente Driebergen in
de provincie Utrecht , is gesticht, ingevolge de bij Koninklijk
besluit van den 22 October 1854, n°. 44 verstrekte magtiging.
Het seminarie Nseuw-Herlaar te St. Michiels-Gestel, heeft in
1815 eene afzonderlijke afdeeling of klein seminarie verkregen ,
welke eerst is geplaatst geweest op het landgoed Veebeek onder

Berlicum en op den 14 November 1817 werd overgebragt naar
bet landgoed Beekvliet onder St. Michiels-Gestel. In Julij 1839
werd het groot seminarie Nieuw-Herlaar aldaar opgeheven en
overgeplaatst in het daartoe nieuw gesticht gebouw te Haaren,
waartoe bij de Koninklijke rescripten van den 12 April 1835,
n°. 77 en 7 Februarij 1839, lett. H a , magtiging was verstrekt.
Het seminarie of de geestelijke kweekschool te Groot-Linden
is sedert 1829 opgeheven en van toen af zijn de kweekelingen
van het daarbij betrokken Kerkressort in het seminarie van
bet Apostolisch Vicariaat van 's Hertogenbosch opgeleid.
Het seminarie op den IJpelaar onder Bavel werd in 1817 overgeplaatst op het di&rtoe, bij Koninklijk besluit van den 6 Mei
1816, n°. 74, in gebruik gegeven landgoed Bovendonk, eertijds
aan den Bisschop van Antwerpen toebehoord hebbende en sedert
1800 aan 'slands domein getrokken, gelegen onder de gemeente

Hoeven in Noordbrabant. Aan dat seminarie is vervolgens toegevoegd eene afdeeling of klein seminarie, opgerigt in het collegie te Oudenbosch, welke afdeeling bij Koninklijk besluit van
den 8 Junij 1854, n°. 45, werd erkend.
De kweekschool te Huisseling werd sedert 1823 overgeplaatst
op het theologisch instituut te Uden in Noordbrabant, hetwelk,
bij Koninklijk besluit van den 12 Maart 1831, n°. 80, als
seminarie erkend, doch op den 1 April 1842 opgeheven werd
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ten gevolge der vereeniging van het Apostolisch Vicariaat van

Ravenstein en Megen met dat van 's Hertogenbosch.
Eindelijk gaf de in 1840 gedane oprigting van het Apostolisch Vicariaat van Limburg aanleiding tot het oprigten van een
seminarie te Roermond, hetwelk bij Koninklijk besluit van den
26 December 1841, n a. 141, werd erkend. Aan dat seminarie
is eene onderafdeeling toegevoegd , welke in het gebouw der
voormalige abdij Bolduc, te 's Hertogenrade in Limburg , gevestigd
en bij Koninklijk besluit van den 11 Augustus 1843, n°. 59,
erkend werd.
De , door deze verschillende veranderingen tot stand gekomen
5 seminariën, ieder met eene onderafdeeling of klein seminarie,
zijn sedert de kerkelijke organisatie van 1853 tot Bisschoppe
lijke seminariën ingerigt. De materiële toestand van de gebouwen, waarin die 10 gestichten zijn geplaatst, is, door vernieuwing en aanbouw, op eene voldoende wijze verbeterd;
terwijl vooral ook de inrigting en het bestuur, mitsgaders het
onderwijs en het onderwijzend personeel op eenen meer volkomen voet zijn gebragt.
Het besturend en onderwijzend personeel, hetwelk in 1814,
op de toen bestaande 6 seminariën of geestelijke kweekscholen,
te zamen slechts 18 professoren telde, is, met de uitbreiding
der wetenschappelijke vakken, achtervolgens vermeerderd en
bedroeg in 1864, per hoofd- en onderafdeeling der thans gevestigde seminariën der 5 Nederlandsche diocesen, als volgt:

Onder-a f deeling

Diocees

Hoofd-afdeeling

van

te

te

Driebergen . 5.

Culenborg ..... 8.

UTRECHT.
HAABLEy.

Warmond .. 5.

Voorhout ..... 10.

's HERTOGENBOSCH.

Haaren ... 7.

St. Michiels-Gestel 11.

BREDA.

Hoeven ... 4.

Oudenbosch .... 11.

ROERMOND.

Roermond. . 5.

Rolduc ....... 13.

V

Totaal , . . 26
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KERKELIJKE GEMEENTEN.
De behoeftige toestand , waarin de meeste der 824 in 1814 bestaande kerkelijke gemeenten schier in alle opzigten verkeerden ,
heeft sedert dien tijd , door den uitmuntenden godsdienstijver der
gemeentenaren en de onvermoeide zorgen harer geestelijkheid,
eene aanmerkelijke verbetering ondergaan. Meest alle toen nog
gebruikt wordende oude en bekrompen bedehuizen en schuurkerken met priesterwoning, zijn door bekwame kerken en afzonderlijk staande pastorijen vervangen , en bovendien is op vele
plaatsen in het gemis van zoodanige gebouwen voor de aldaar
nieuw gevormde kerkelijke gemeenten voorzien. Het ontbrekende
aan het voor de plegtstatige godsvereering onontbeerlijk kerk- en
altaar-apparaat is , naar vermogen, aangevuld en op sommige
plaatsen zijn daartoe zeer rijke offers gebragt , waardoor een
aantal tempelgebouwen , op eene waardige wijze, met schoone
kunststukken prijken. In het meerendeel der parochiën hebben
de Katholijken voor eigen rekening kerkelijke begraafplaatsen
aangelegd, ten einde aan de afgestorvene geloovigen eene gewijde rustplaats te verzekeren en hunne lijken met de, volgens
de liturgie, vereischte godsdienstige plegtigheden ter aarde te
kunnen bestellen. Tevens is het belang der armen , weezen ,
ouden en andere hulpbehoevenden , zooveel mogelijk , bevorderd
door het stichten van gods- en weeshuizen; het oprigten van
liefdegestichten, bewaar- en leerscholen, werkinrigtingen, enz.;
het instellen van kerkelijke armbesturen, liefdadige vereenigingen voor schamele armen, zieken en kraamvrouwen. Daarenboven hebben zich in vele parochiën broederschappen en andere
godvruchtige vereenigingen gevormd, ten einde, door aanboudende gebeden en het beoefenen van verschillende goede
werken, het heil der zielen , te bevorderen.
Eindelijk is nog, door het vaststellen van algemeens reglementen, het beheer der parochiale kerkbesturen, der parochiale armbesturen en der overige Katholijke instellingen van
liefdadigheid, aan doelmatige voorschriften en bepalingen
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onderworpen, bij welker stipte naleving de gunstige veranderingen, welke sedert 1814 in den toestand van de kerkelijke
gesteenten-- en Ren zen.,. mct
gingen

ZOQ Ydeint fe-

zijn tot stand gebragt, duurzame vruchten beloven.

Wanneer de in 1814 bestaande 824 kerkelijke gemeenten
naar, de tegenwoordige indeeling'Van het kerkelijk grondgebied
*orden gerangschikt, dan verdeelt zich dat getal, diocees-

gewjs,

als volgt:
Station
en
Parochien.

Diocesen.

Rectoraten.

Totaal.

'Utrecht . . .

. 202

-1

203

Haarlem . . .

. 184

)9

184

's Hertogenbosch

. 200

9

209

64

2

66

.

. 134

28

162

Totaal .

. 784

40

824

Breda
Roermond. .

Gedurende het sedert 1 Juljj 1864 verloopen vijftigjarig
tijdvak hebben er velerlei veranderingen , zoo wel in de hoedanigheid - dezer kerkelijke gemeenten, als in de omschrijving
van haar grondgebied, plaats gehad. Men telt niet minder dan
183 oprigtingen van nieuwe statien of parochien en nieuwe
rectoraten; waartegen echter 66 opheffingen gin geschiedt, ,ten
gevolge, zoo van inééénsmelting (romóinatie) van bestaande
statiën of parochien , als van verheffing van rectoraten tot
zelfstandige parochien.
De volgende tabel wijst de vermeerdering en de vermindering
win, welke de zoo even bedoelde optigtingen en opheffingen hebben aangebragt in het getal der in 1814 bestaande statien of
párochien en rectoraten, een en ander naar de tegenwoordige
kerkelijke indeeling, di©ceesgewijs gerangschikt.
20
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Kerkelijke' gemeenten
in den jare
1814

;

Sedert 1814, tot 1 dnlSj 1864
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1
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0
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1
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$ietbt :vit op te merken, dat Sedert de kerkelijke orgpi-

sa ié , 4an 1863 de toen nog in de Hollandsehe Zending bestaande
ke1rkel1ke gemeenten, statien genaamd, aebtervolgena tot parochien zijn gevormd.
De kerkelijke gemeenten , waarvan in de bovenstaande
tabél sprake is, zijn alleen die , Welke voor de openbare
dienrit 1fs^andig bestaan, eigen kerken en geestelijke hebben
en, id hare bepaalde hoedanigheid, doer het openbaar gezag
erkend zijn. Onder de opgegevene getallen zijn dus niet , af
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zonderlijk medegeteld die gemeenten , welke met anderen zijn
gecombineerd en arzoo te zamen ééne parochie of één rectoraat uitmaken noch ook zulke afdeelingen van bestaande en
opgerigte parochien en rectoraten, welke , hoezeer eigen en
openbaar erkende kerken bezittende, echter slechts de hoedanigheid van filiaal , bij- of dochter-kerk , hebben verkregen
en als zoodanig van de moederkerk afhangen en niet door
eigen priesters, maar door de dienstdoende geestelijken van die
moederkerk, bediend worden.
Nog zijn sedert 1814 op verschillende plaatsen bijzondere

communiteiten en niet openbaar erkende rectoraten opgerigt, ten
dienste van de bevolking van gods- en weeshuizen, liefdegestichten en andere inrigtingen voor onderwijs, opvoeding,
verpleging, enz. Daaraan zijn eigen kapellen en dienstdoende
geestelijken verbonden, doch deze instellingen zijn niet begrepen onder de hierboven besproken openbaar erkende kerke-

lijke gemeenten. Dit is evenmin het geval met de kapellen,
welke in de gevangenissen en krankzinnigen-gestichten zijn
opgerigt, en welke d ec or daartoe aangewezen priesters der
parochie, uitsluitend voor de verpleegden in die gestichten ,
bediend worden.

DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN.
De belangrijke ontwikkeling, welke de 824 in 1814 bestaande
kerkelijke gemeenten, zoo wel in aantal als in sterkte hebben
ondergaan, vorderde noodzakelijk, dat het personeel der plaatselijk dienstdoende geestelijken , destijds 1216 tellende, in evenredigheid vermeerderde. Dit heeft dan ook gedurende de verloopene jaren achtervolgers plaats gehad , waarvan de uitkomsten
zijn vervat in de hier volgende tabel, welke, naar de tegenwoordige kerkelijke indeeling, dioceesgewijs is opgemaakt, en
waaruit blijkt, dat de aanwas van gemeld personeel in het
geheel 510, dat is nagenoeg 42°/0 , heeft bedragen.
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Om de veelvuldige afwisseling, welke, gedurende het vijftigjarige tijdvak , in het oprigtcn en opheffen van kapellaans-betrekkingen heeft plaats gehad , is in de vorenstaande tabel
alleen de eind-uitkomst van het verschil tussehen de vermeerdering en vermindering van het in den jare 1814 bestaande
getal dier geestelijken vermeld.
Hoezeer reeds i ^ 1808, 1810 en 1814 van Staatswege uitclrukkeljk was bepaald , dat aan de Roomsch Katholjke dienstdoende geestelijken , even als aan de kerkleeraars van andere
erkende gezindten , bezoldiging uit 'slands kas zoude worden
toegekend , is daaraan niet dan zeer langzaam voldaan. In 1814
was de bezoldiging der geestelijken , alleen voor zoo veel het
tegenwoordige hertogdom Lnnbury en die gedeelten van Zeeland ,
welke reeds in 1795 en 1807 met Frankrijk waren vereenigd,
op den voet der wet van den 18 Germinal jaar X en de decreten

van 27 Brumaire , 14 Ventose , 18 Germinal jaar XI, 11 Prairial
jaar XII en 30 December 1809 geregeld ; — maar de uitvoering
van deze wettelijke verordeningen bleef, ten aanzien van de
overige Nederlandsche gewesten , geschorst tot dat de in 1812 ontworpene organisatie (1) zoude zijn vastgesteld. In 1804 was, als
uitkoering uit de inkomsten der geestelijke goederen in 1Bataa`sc r
flu abant,

voor het eerst Benige bezoldiging aan de Kerkvoog-

den, Professoren der seminariën en Pastoors aldaar toegekend.
Ook waren , ter uitvoering van het organiek decreet van den
i Augustus 1808, aan sommige plaatselijk dienstdoende geestelijken in het Koningr jk holland , tractementen uit 's lands kas
toegelegd; doch de verdere uitvoering van dat decreet werd,
in dat opzigt, door den finantielen toestand des Koningr jks
belemmerd en vervolgens, als gevolg der staatkundige gebeurtenissen van 1810, verschoven. Het Souverein besluit van den
19 Januarj 1814 stelde echter als beginsel vast: „ dat de trac„ tementen en toelagen tot en met 1810 uit 's Rijks kas aan

(I) Zie liladz 12-31 van den Tweeden Jaargang van dit Handboekje.
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„ geestel jken en kerkleeraars toegestaan, daaronder begrepen
„de zoogenaamde competentiën, te rekenen van den 1 December 1813 , wederom zullen warden uitbetaald; alsmede dat er
„ zal worden voorzien in de bezoldiging dier geestelijken en
„kerkleeraars en bepaaldelijk van de Roomsch Katholijken, welke
„tot nog toe geen tractement van den lande genieten ".
Dit beginsel, door de Grondwetten van 1814 en 1815 bevestigd, kreeg aanvankelijk uitvoering door het toekennen , bij
opvolgende besluiten, van voorloopig op een zeer laag bedrag
bepaalde toelagen. De finale regeling van dat onderwerp bleef
na 1814 opgeschort in afwachting dat de organisatie der kerkelijke aangelegenheden, waartoe de Regering reeds sedert 1815
stappen te Rome had gedaan, zonde zijn tot stand gebragt. Toen
deze organisatie in 1827 was vastgesteld, verkregen die geestelijken, welke daartoe jaarlijks aanvraag deden, eenige tegemoetkoming wegens gemis van landelijke bezoldiging. Dit geschiedde wederom in afwachting der eindregeling bij de eventuele uitvoering der Kerkorganisatie. Eerst sedert 1853 zijn de
voorloopige toelagen achtereenvolgende aangevuld en is aan de
betrekking der voor de dienst noodig erkende geestelijken eene
Rijks jaarwedde verbonden tot zoodanig bedrag als in het

Eerste Hoofdstuk van dit Handboekje is opgegeven.

KERKGEBOUWEN.
De veranderingen, welke, met opzigt tot die gebouwen,
sedert 1814 hebben plaats gehad, zijn allezins belangrijk. Niet
slechts de vermeerdering van het getal, maar veel meer nog
de verbetering der hoedanigheid verdient opmerking.
De 898 gebouwen, die in 1814 voor de openbare godsdienstoefening bij de toen bestaande 824 kerkelijke gemeenten in
gebruik waren, verdeelen zich, wanneer ze naar de tegenwoordige kerkelijke indeeling worden gerangschikt, diocees,
gew js, als volgt:
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Sedert 1814-1864 zijn de toen nog bestaande ongeschikte
bedehuizen, schuur- en zolderkerken meestal opgeruimd en
door bekwame kerkgebouwen vervangen. De overige destijds
aanwezige oude kerken zijn grootendeels vernieuwd of vergroot; terwijl de nieuw opgerigte kerkelijke gemeenten schier
allen nieuwe kerken hebben verkregen. Elke thans bestaande
parochie heeft Bene pastor, en ook ten aanzien van die gebouwen hebben zeer belangrijke verbeteringen en geheele vernieuwingen den vroeger gebrekkigen toestand op de meeste
plaatsen gunstig veranderd.
De oude kerkgebouwen, welke, ingevolge het zesde van de
additionele artikelen der Staatsregeling van 1798 , art. 9 van
het Koninklijk organiek decreet van 2 Augustus 1808 en enkele
latere besluiten, aan de Katholijke gemeenten zijn teruggekeerd
en waarvan het getal omtrent 170 bedraagt, waren meestal
diep vervallen. Zij, die daarvoor vatbaar werden bevonden,
zijn hersteld , terwijl men op de grondslagen van eenige anderen nieuwe kerken heeft gebouwd. Vele van de oude parochie-
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kerken in Noordbrabant moesten ten laste van het Staatsdomein,
in hoedanigheid van geestelijken tiendheffer, hersteld en onderhouden worden. Deze verpligting , waaraan ondanks de bestaande
wetsbepalingen in vele jaren niet was voldaan , is sedert het
jaar 1820 van 's Rijkswege afgekocht, waarvan de bijzonderheden in den Derden Jaargang van dit Ho ^idboekje, bladz. 72 en
volgende, zijn vermeld.
Hoogt aanzienlijk zijn de opofferingen , welke de Kathol jken
sedert 1814 gedaan en nog bij voortduring te doen hebben , om
+le zoo dringend noodzakelijke verbetering in den toestand
hunner openbare kerkgebouwen tot stand te brengen. De gezamenlijke kosten aan het stichten van nieuwe- het vergrooten
en verbeteren van bestaande kerk- en pastorj-gebouwen, in
de laatst verloopen 50 jaren besteed, zijn niet naauwkeurig
bekend; maar kunnen, bij raming, veilig op 30 millioen guldens
geschat worden. Daarin is van wege het Rijk, de provinciën
en de burgerlijke gemeenten ruim 3 millioen aan subsidiën bijgedragen , terwijl het overige door de parochianen is verstrekt,
of ten deele nog aan jaarljksche contributiën , tot aflossing en
rentebetaling van gedane gcldleeningen, moet worden gekweten.
De in 1864 voor de openbare dienst der parochiën en rectoraten
bestaande kerkgebouwen verdeeles zich dioceesgewijs als volgt:
^
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In de bovenstaande tabel zijn niet begrepen de kerken en
kapellen van de bijzondere communiteiten , van gods- en weeshuizen, gestichten van liefde en andere inrigtingen voor onderwijs, opvoeding , verpleging , enz.; noch de kapellen op parochiale begraafplaatsen en de zoodanigen , welke bijzondere
bidplaatsen uitmaken en waaraan geene dienstdoende geestelijken verbonden zijn.
De meesten dezer bijzondere kerkgebouwen zijn sedert 1814
opgerigt uit daartoe afzonderlijk bijeengezamelde giften en bijdragen. Daaruit is tevens bekostigd de oprigting van een aantal
wees- en godshuizen, gestichten van liefde, bijzondere scholen,
bewaarscholen cii dergelijke inrigtingen van godsvrucht, weldadigheid, onderwijs, enz., waarvan de instandhouding jaarlijks
groote opofferingen vordert, die, gevoegd bij het onderhoud
van de kerkelijke gebouwen en de seminariën, mitsgaders bij
de kosten van de Eeredienst en het onderhoud der dienstdoende geestelijken , zeer aanzienlijke uitgaven veroorzaken,
waarin door de giften en bijdragen der geloovigen moet worden
voorzien.

ROOMSCH KATHOLIJKE BEVOLKING.
a
Sedert 1814 tot 1864 is dez e bevolking met nagenoeg 422,500
zielen toegenomen, dat is ongeveer 500/0.
Provinciesgewijs bedroeg het zielental der werkelijke bevolking op 1 Januarij 1864, als volgt :

Noordbrabant
Gelderland

.

.

Zuidholland .
Noordholland.

.

.

366.944

.

155.256

.

157.542

.

152.184

Zeeland

44 090

Utrecht

61 043

Transporteren .

. 937,059
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Per transport
Friesland
Overijssel .
Groningen. .
Drenthe ..
Limburg . .

. 937,059
23 396
74.255
15.566
.
5.237
. 214.824

Totaal . . .1,270.337

^
Dioceesgewijs verdeelde dit totaal zich ongeveer als volgt:

Utrecht. .
Haarlem
's Hertogenbosch
Breda
Roermond .

.

294.400
307 100
. 318.800
135 200
. 214.800
.

DERDE HOOFDSTUK.

LEGISLATIE, of STAATS -VEIIOIIDEMN&EN,
IN VERBAND STAANDE TOT

KERKELIJ g E 'LAKEN.

AANMERKING.

De algemeen aanmerkingen, op bladz. 116 van den Eersten
Jaargang van dit Handboekje voorkomende, zijn ook ten deele
op dit Hoofdstuk van toepassing; weshalve daarnaar wordt
verwezen.
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TIJDREKENKUNDIGE OPGAVE
der wetten, besluiten en verordeningen , door het
,Nederlandsche Staatsbestuur uitgevaardigd, in betrekking tot de Zaken van de EEREDIENST , het
ONDERWIJS en het ARMWEZEN in het algemeen,
en inzonderheid van die, welke het ROOMSCH
KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP betrej7en;
mit8gaders der daartoe betrekkelijke
regterh'ike uitspraken.

1863.

2 Januarij 1863.

Arrest van den Hoogen Raad, luidende:
Gehoord den advocaat-generaal GREGORY, namens den procureur-generaal, in zijne conclusie , strekkende tot verwerping
van den eisch tot cassatie, met veroordeeling van den eischer
in de kosten;
Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld:
schending of verkeerde toepassing van de artikelen 1393 en
1390, eerste zinsnede, Burgerlijk Wetboek, en van-de artikelen
41, 44 en 45 , in verband met de artikelen 21 en 25 der wet
van 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100), doordien bij het beklaagde vonnis niet is aangenomen, dat de eischer de zaak der
verweerders uit noodzaak heeft waargenomen, niettegenstaande
deze, krachtens de wet, bevoegd is zich de door hem verpleegde aan te trekken en haar in onderstand op te nemen,
en van deze bevoegdheid hebbende gebruik gemaakt, daardoor
de zorg voor die arme met der daad tot hunne zaak hebben
gemaakt;
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Overwegende, dat de door den eischer tegen de verweerders
ingestelde vórdéring daartoe ' heeft ‘ gestrekt, dat z j zoden
wLorden veroordeeld hem te betalen zekere som ter zake van
huisvesting, versehooning, oppassing en het,noodig onderhoud
eener door hem in alimentatie opgenomen zieke dienstmeid,
doch dat zij bij het beklaagde vonnis is ontzegd, op grond,
dat niet is gebleken van eenige lastgeving daartoe en evenmin
aanwezig was eene negotiori na gestio :

Overwegende , dat de beslissing, dat in deze niet is eene
negotiorum gestto, bij het middel van cassatie daarmede is bestreden , dat de verweerders de zorg voor de verpleegde met
der daad tot hunne zaak hadden gemaakt; dat echter, volgens
de feitelijke beslissing van het beklaagde vonnis, daarbij wel
is aangenomen, dat de eischer zich tot de verweerders heeft
vervoegd, ten einde zijne zieke dienstmeid door hen in onderhoud werd opgenomen, en dat door hen aan de armvoogden
van het domicilie van onderstand is geschreven , dat door hen
aan die armlastige geneeskundige hulp was verleend, welke
kosten door hen van die armvoogden zijn teruggevorderd en
terugbekomen, doch niet dat zij zouden hebben voldaan aan
des eischers verzoek om zijne zieke dienstmeid in onderstand
op te nemen, terwijl integendeel is beslist, dat de armlastige
gedurende eenigen tijd ten huize van den eischer is gebleven,
en deze haar van huisvesting, voeding, versehooning, oppassing en al het noodige heeft voorzien, zonder dat evenwel
was gemaakt eenige bepaling omtrent de schadeloosstelling
daarvoor;

Overwegende, dat mitsdien bij het beklaagde vonnis is beslist,
dat de verweerders zich de zorg voor de elders armlastige
zieke alleen hebben aangetrokken, voor zoover betreft de geneeskundige hulp, en dat daarbij niet als bewezen is geoor,deeld, dat zij haar in onderstand zouden hebben aangenomen;
dat daarmede vervalt de geheele feitelijke grondslag van het
middel en dat derhalve het eenig aangevoerde middel van
cassatie is ongegrond;
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Verwerpt bet beroep en veroordeelt den eischer in de kosten.
(Zie Vonnis 17 Juniij 1861.)
8 Januarjj 1863, n°. 67 (Staats-Courant n°. 17).

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging tot stichting en
instandhouding eener bijzondere school voor christelijk onderwijs te Sauwuerd, gemeente Adorp, provincie Groningen, worden
goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging wordt verklaard in het 9de
artikel der statuten, Iuidende :
Op de school wordt uitsluitend lager onderwijs gegeven.
Bij grondigheid en degelijkheid van het onderwijs, zal het
hoogste streven zijn, onder Hoogeren zegen, de kinderen
te brengen tot de levende kennis van den eenigen waren
God , zozo als Hij zich tot behoudenis en zaliging van verloren zondaren de gansche Heilige Schrift door heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heiligen Geest. Om de kinderen
de Heilige Schrift te leeren verstaan, waarderen en liefhebben,
wordt bij het onderwijs de Bijbel zoo veel mogelijk gebruikt.

Deze vereeniging is aangegaan voor 29 jaren en I I maanden.
14 Januarij 1863, n o. 48 (Staats-Courant no. 20).

Besluit, waarb ij de statuten der vereeniging ,, Chrsstel jke
Wijkvereeniging" te Amsterdam worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De oprigters zijn leden der wijkcommissie ran de Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam voor de buurten

N N en R R dier stad, als zoodanig bij den kerkeraad dier
gemeente bekend. Zij behartigen de godsdienstige en zedelijke
belangen der Hervormde bewoners dier buurten en zoeken
het christelijk leven van hen te bevorderen.
Zij zijn te raden geworden, hunne bemoeijingen niet enkel
te bepalen bij hen , welke tot genoemd kerkgenootschap be
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hooren , maar die glit te strekken tot al de bewoners dezer

buurten , die wenschen toe te nemen in kennis, te worden aangespoord en geleid tot het leiden van een christelijke levenswandel,
tot het betrachten van wat edel en goed is , en die de gezondheid, zedelijkheid, orde en welvaart hunner gezinnen willen
bevorderen.
Zij willen dit doel trachten te bereiken door bijbellezing,
toespraak en raadgeving , in localen, binnen den kring dier
buurten op te rigten , en door behulpzaam te zijn in het in
gezegde buurten bekomen van gezonder en beter ingerigte
woningen dan vele thans aldaar aanwezig.
Zij zijn overeengekomen , om dit meer uitgebreid doel te
bereiken , zonder daarom op te houden als leden van gemelde
wijkcommissie werkzaam te zijn , zich voor 29 jaren, tot een
afzonderlijk, onafhankelijk , zedelijk ligchaam te vereenigen,
om door dat ligchaam in gemelde buurten een en , zoo dit
later blijken mogt noodig te zijn, meer ruime localen op te
rigten ; tot het daarin nu en dan of op bepaalde tijden vereenigen van die bewoners dezer buurten , welke begeeren deze
vergaderingen bij te wonen en zich onderwerpen aan of gedragen overeenkomstig de gemaakte bepalingen tot handhaving
eener goede orde, en om de bewoners dier buurten in het
bouwen van goede woningen en het verbeteren der bestaande
met raad, zoo mogelijk met daad, hij te staan.
De vereeniging bestaat uit leden en begunstigers. hefeden
zijn bewoners der gemelde buurten en verbinden zich tot
ee'ne jaarlijksche bijdrage van vijf gulden. De begunstigers
zijn zij , die niet in deze buurten wonen , doch die ten behoeve der vereeniging jaarlijks minstens vijf gulden bijdragen.
1)e bestuurders zijn leden, onverschillig of zij al dan niet
in die buurten wonen. Zij kunnen bestuurderessen in het
bestuur opnemen. Bestuurders en bestuurderessen zullen moeten
zijn leden der Nederduiteche Hervormde gemeente.
Het bestuur bestaat uit drie van de zes oprigters der vet.eeniging. Het kan het getal bestuurders uitbreiden. Dé vaca-
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turen in het bestuur worden door de overblijvende bestuurders
aangevuld.
De kosten tot opbouw, onderhoud en behoud der gebouwen
en woningen, zoo mede die - door het houden der vergaderingen , het geven van onderwijs als anderzins veroorzaakt,
zullen worden bestreden uit de bijdragen, giften en schenkingen
van belangstellenden en uit de huurpenningen der verhuringen
van de gebouwen.
20 Januarlj 1863, Staatsblad no. 3.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 26sten November 1862, no. 152, 5de Afdeeling,
ten geleide van een voorstel van Gedeputeerde Staten der
provincie Gelderland , tot vernietiging van een besluit van
burgemeester en wethouders der gemeente Driel , van den
5den November 1862, n°. 1;
0 verwegende :
dat het besluit strekte om aan eene hulp-onderwijzeres aan
eene bijzondere school te Driel het bewijs te geven , gevorderd
in art. 37 der wet , regelende het lager onderwijs , dat de stuk-

ken , onder a en b van dat artikel vermeld , door burgemeester
en wethouders zijn gezien en in orde bevonden;
dat als onder b vermelde getuigschriften van goed zedelijk
gedrag, afgegeven door het dagelijksch bestuur der gemeente
of gemeenten, waar gemelde hulp-onderwijzeres gedurende de
twee laatste jaren heeft gewoond, alleen aan burgemeester et
wethouders zijn overgelegd een getuigschrift, afgegeven door
burgemeester en wethouders van Haarlem, onder dagteekening
van 25 September 1860, en een getuigschrift van burgemeester
en wethouders van Heusden, afgegeven den 2lsten Juliij 1862,
waarbij wordt verklaard, dat zij sedert het jaar 1861 te Neusden
woonachtig en van een goed zedelijk gedrag is geweest;
dat derhalve zoodanig getuigschrift ontbreekhvoor het tijdvak
van 3 November 1860 tot den aanvang van 1861, en voor het
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t ij dvak van 21 Julij 1862 tot den 3den November 1862, op
welk tijdstip het bewijs door de belanghebbende ,is gevraagd;
dat derhalve burgemeester en wethouders te Driel een bewijs,
dat de vereischte stukken zijn gezien en in orde bevonden,
niet konden afgeven;
dat dus hun besluit tot afgifte van zoodanig bewijs strijdig
is met de wet;
Gelet op art. 153 der gemeentewet;
Den Raad van State gehoord, (advies van den 2den December 1862, n°. 4);
Gezien het rapport van Onzen Minister vaa. Binnenlandsche
Zaken, van den 17den Januarij 1863, no. 224, 5de Afdeeling;
Hebben goedgevonden en verstaan , het besluit van burgemeester en wethouders van Driel, van den 5den November
1862, n°. 1, te vernietigen.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

20 Januarij 1863, n°. 51.

Besluit , luidende:

Beschikkende op het aan Ons ingediend adres van den schoolopziener in het tiende district van Noordholland, daarbij in
hooger beroep komende van het besluit van Gedeputeerde
Staten dier provincie van den 4 Junij 1862, strekkende tot
het verleenen van goedkeuring, dat door Frederik Zwart, te
Schermerhorn, gelijktijdig worden waargenomen de betrekkingen van hulp-onderwijzer aan de openbare school aldaar.
en van onderwijzer in koraalgezang en bijbellezen;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van
bestuur, gehoord, advies van den 7 Januarij 1863, n°. 18;
Op de voordragt van Onzen Minister van BinnenIandscileZaken van den 18den Januarij 1863, n°. 1, 5de Afdeeling;
Overwegende, dat uit de overgelegde stukken is gebleken,
dat aan genoemden hulp-onderwijzer het geven van onderws-
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in koraalgezang en bijbellezeu is opgedragen door de kerkeraden der Hervormde gemeenten te Schermerhorn en Ursem;
dat dierhalve de gevraagde goedkeuring het bekleeden van
eerre kerkelijke bediening betreft;
dat het bekleeden van kerkelijke bedieningen door openbare
hoofd- en hulp-onderwijzers in het algemeen als strijdig met
den geest der wet op het lager onderwijs moet worden beschouwd, en er ten deze geene bijzondere redenen bestaan om
daartoe goedkeuring te verleenen;
Gelet op artikel 24 der wet van den 13den Augustus 1857

(Staatsblad n°. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Met intrekking der door Gedeputeerde Staten van Noordholland verleende goedkeuring, te verklaren, dat er geene
termen aanwezig zijn om het verzoek van den hulp-onderwijzer

Frederik Zwart, te Schermerhorn, in te willigen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.

Nota. Gedeputeerde Staten van Noordholland hadden , kort na
de invoe,ing der wet op het lager onderwijs, afwijzend beschikt op een verzoek van een onderwijzer tot het gelijktijdig
waarnemen der bediening van catechiseermeester. Deze afwijzing
was toen gegrond op de volgende overweging:

H

dat het de

bedoeling der wet schijnt te zijn, dat het wenschelijk is,
• den onderwijzer der openbare school zooveel immer mogelijk
" onafhankelijk te laten blijven van al hetgeen op het onderwijs
van eenigen kerkelijken invloed zou kunnen zijn; -- dat
« het, bij de veelvuldige verzoeken van openbare onderwijzers,
voorzien van kerkelijke admissiiin tot het geven van godsdienftig onderwijs, niet slechts zeer bezwaarlijk, maar ook
N

onmogelijk is vast te stellen wat onder godsdienstig onder-

- wijs, door zoodanigen openbaren onderwijzer, hetzij onder
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• den naam van catechiseermeester, hetzij onder eenige andere
• benaming te geven, begrepen is; bijv. of daaronder alleen
• begrepen is het onderrigt in de bijbelsche geschiedenis in
• den strikten zin des woords, het geven van leerstellig onder• wijs in de kerkgenootschapsleer, het eenvoudig zoogenaamd
• verhooren van bijbelsche of andere vraagboekjes enz. •
Uit dien hoofde en ter voorkoming van alle inmenging
in en invloed op het openbaar lager onderwijs, achtten Gedeputeerde Staten het destijds wenschelijk, gebruik te maken van
hunne bij de wet toegekende bevoegdheid, en alzoo op
soortgelijke verzoeken geene goedkeuring te verleenen.
De belanghebbende onderwijzer kwam echter tegen de
afwijzende beschikking van Gedeputeerde Staten bij den
Koning in hooger beroep en verkreeg dien ten gevolge de
gevraagde vergunning bij Zijner Majesteits besluit van den
28 Augustus 1858 (*).
(*) Dit besluit luidt als volgt :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken , van den
25 Augustus 1858, no. 124, 5de Afdeeling:
Gezien het adres van J. L. van Beek, hoofd-onderwijzer der stads-armenschool
no. 4, op den Zwanenburgwal te Amsterdam, daarbij krachtens art. 13 der
wet op het lager onderwijs bij Ons in beroep komende van een besluit van
Gedeputeerde Staten van Noordholland , bij hetwelk hein niet is vergund dè
bediening van c a t e c h i s e e rm eest er bij de Remonstrantsch Gereformeerde
gemeente te dier stede te blijven bekleeden;
Gelet op art. 13 voornoemd;
Overwegende, dat de wet op het lager onderwijs den openbaren onderwijzer
de verpligting heeft opgelegd, zich bij het schoolonderwijs te onthouden iets te
leeren, te doen of toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd
aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden;
dat zij het geven van onderwijs in de godsdienst heeft overgelaten aan de
kerkgenootschappen;
dat het alzoo den openbaren onderwijzer geoorloofd is, buiten de school,
onderwijs in de godsdienst te geven, wanneer hij er door het kerkgenootschap,
waartoe hij behoort, toe bevoegd is verklaard;
dat de strekking der wet zonde worden miskend, zoo den openbaren onderwijzer het bekleeden van een ambt of eene bediening werd geweigerd, niettegenstaande daaruit geene schade voor het behoorlijk waarnemen der betrekking
van onderwijzer zou voortvloeijen;
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Na dit besluit des Konings hebben Gedeputeerde Staten
gemeend te moeten berusten in de zienswijze der Regering,
en mitsdien voortaan , bij de behandeling van dergelijke verzoeken , alleen te moeten letten op de vraag, of de waarneining lier bedieningen ook van nadeeligen invloed zou kunnen
zijn op de behoorlijke waarneming der betrekking van openbaar onderwijzer ; zoodatf zij dan ook van toen af , telkens
wanneer die vraag ontkennend moest worden beantwoord,
vergunning tot gelijktijdige waarneming hebben verleend.
De schoolopziener beweerde echter dat deze handeling van
Gedeputeerde Staten in strijd moest worden geacht met de
beginselen der schoolwet en het algemeen belang; als zullende
de gelijktijdige waarneming der betrekking van onderwijzer
in het koraalgezang en het bijbellezer, namens de Hervormde
gemeente, met die van openbaren onderwijzer, het vertrouwen
in het openbaar onderwijs bij de leden van andere godsdienstige gezindten schokken en den openbaren onderwijzer
van eene kerkelijke gemeente afhankelijk maken.
Om deze reden heeft de schoolopziener zich verpligt geaeht,
krachtens art. 13 der w et op het lager onderwijs, in heoger
beroep bij den Koning te komen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten, hetwelk bij het bovenstaande Koninklijk
besluit van den 20 Januarij 1863, n o . 51 , is ingetrokken.
(Zie besluit 20 Januarij 1863, n o. 52)
20 Januar}j 1863, n°. 52.

Besluit, luidende:
Beschikkende op het aan Ons ingediend adres van burgedat, blijkens de ondervinding van 31 jaren, het onderwijs in de bijbelsche
geschiedenis, door den adressant des Zondags na de voormiddag-godsdienstoefening, in een vertrek, tot het kerkgebouw behoorende, gedurende don uur
gegeven, aan de behoorlijke uitoefening zijner betrekking van hoofdonderwijzer
niet schadelijk is geweest;
Hebben goedgevonden en verstaan, aan den adressant vergunning te verleenen , om bij zijne voornoemde betrekking van hoofdonderwijzer de kerkelijke
bediening van onderwijzer in de bijbelsche geschiedenis te blijven bekleeden.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering dezes.
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meester en wethouders van Loosduinen, waarbij zij, op grond
van artikel 13 der wet op het lager onderwijs en als daartoe
bevoegd, zoowel krachtens het hun bij de wet toevertrouwde
gedurig toezigt op al wat de gemeente aangaat, als krachtens
de aan hen opgedragene werkzaamheden der plaatselijke Schoolcommissie , in beroep zijn gekomen van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 26 Februarij 1862,
houdende beslissing, dat de werkzaamheden, tot welker waarneming voor den hoofdonderwijzer hunne goedkeuring wordt
verzocht, door hen niet als eene bediening worden beschouwd,
en alzoo hunne goedkeuring daarop niet wordt vereischt;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 7 Januarij 1863, n°. 17;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 18 Januarjj 1863, n°. 2, Me Afdeeling;
Overwegende , dat bij het iste lid van art. 24 der wet op het
lager onderwijs is bepaald, dat de hoofd- en hulponderwijzers
geene ambten of bedieningen mogen bekleeden dan met goedkeuring van Gedeputeerde Staten;
dat, daargelaten wat onder het woord bedieningen in evengemeld wetsartikel in het algemeen te verstaan zij, daaronder
ongetwijfeld moet worden begrepen het waarnemen, krachtens
de aanstelling, opdragt } admissie of lastgeving van een wettig

bestaand kerkelijk gezag, van werkzaamheden ten dienste en
ten behoeve van eenig kerkgenootschappelijk belang, onverschillig of daaraan al dan niet eene bijzondere kerkelijke benaming verbonden is;
dat uit de overgelegde stukken en het ingestelde onderzoek
is gebleken, dat door den hoofdonderwijzer der gemeenteschool
te Loosduinen, J. W. van Eek, buiten de gewone schooluren,
aan sommige der schoolgaande kinderen onderwijs wordt gegeven in het koraalgezang, benevens in de bijbelsche en vaderlandsche geschiedenis; en dat het geven van dit onderwijs hem
is opgedragen door den kerkeraad der Hervormde gemeente te
Loosduinen, die hem daartoe heeft aangesteld, ter voldoening
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aan eene aansehrijving van de Synode der Hervormde Kerk,
betreffende het geven van godsdienstig onderwijs aan de kinderen der Hervormde gemeenten, en alzoo ten behoeve van de
kerkgenootschappeljjke belangen, welke zij geroepen is binnen
de grenzen harer bevoegdheid te behartigen;
dat dierhalve het geven van voormeld onderwijs onder de
voormelde omstandigheden moet worden beschouwd als het
bekleeden van eene kerkelijke bediening;
Gezien art. 24, late lid, der wet van 13 Augustus 1857

(Staatsblad na. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat de waarneming der werkzaamheden, voor
welke door genoemden hoofdonderwijzer der gemeenteschool
te Loosduinen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is gevraagd, als het bekleeden van eene bediening, vallende in de
termen van art. 24 der wet op het lager onderwijs, is te beschouwen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur. (Zie Besluit 20 Januarjj 1863, n°. 51.) _

Nota.

Reeds was in 1851 door den gemeenteraad en in 1853

door de plaatselijke schoolcommissie aan den openbaren hoofdonderwijzer te Loosduinen, het geven van godsdienstig onderwijs, op aanzoek van sommige ouders, verboden, omdat de
godsdienstige begrippen van den onderwijzer in strijd waren,
met die der meeste leden van de Hervormde gemeente. Na
dien tijd verzocht die onderwijzer de toestemming van het
gemeentebestuur om in het schoollocaal onderwijs in het
koraalgezang te mogen geven. Dit werd hem toegestaan ,
doch in 1859 werd deze vergunning weder ingetrokken, toen
het na onderzoek gebleken was, dat hij zich niet uitsluitend
bepaalde tot het geven van onderwijs in het koraalgezang,
maar daaraan tevens godsdienstig onderwijs verbond.
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In .1861 Y verzocht 'de kerkeraad te luieen, ingevolge
aanschrijving van wege de Synode der .Hervormde .Kerk, aan
het gemeentebestuur, om voortaan het schoollbcaal; te doen
gebruiken door een persoon , dien hij daartoe zoude mogen
en willen aanstellen , ten einde in gemeld losaal tweemaal
's weeks, gedurende het geheele jaar, het door de Synode
bedoeld en aanbevolen godsdienstig onderwijs te doen geven,
en daarenboven een paar uren op den Zondag om eenige
onkundigen in het bijbellezen te oefenen.
Dat verzoek werd door het gemeentebestuur ingewilligd,
voor wat betreft de ter school gaande kinderen , doch voor
het overige gedeelte afgewezen.
De kerkeraad gaf vervolgens officieel kennis aan het gemeentebestuur, dat de hoofdonderwijzer der gemeenteschool
door hem was aangsteld tot het geven van onderwijs in het
kerkelijk gezang en bijbelsche benevens vaderlandsche geschiedenis.
Naar aanleiding van die kennisgeving werd alstoen de
hoofdonderwijzer door het gemeentebestuur opmerkzaam gemaakt op de bepaling van art. 24 der wet op het lager
onderwijs. Aanvankelijk ontkende deze door den kerkeraad
te zijn aangesteld; later erkende hij zoodanige aanstelling te
hebben ontvangen, en na herhaaldelijk door burgemeester en
wethouders te zijn aangemaand, om met het geven van het
door den kerkeraad aan hem opgedragen onderwijs niet voort
te gaan in strijd met art. 24 der wet, en eindelijk bedreigd
te zijn geworden met zijn ontslag, waartoe burgemeester en
wethouders zich zouden verpligt zien een voorstel aan den
gemeenteraad te doen , -- wendde de hoofdonderwijzer zich
tot Gedeputeerde Staten , met verzoek om te worden ingelicht,
- of hij , met het geven van privaat-lessen in het koraalgezang
en de geschiedenis voor een ligehaam als de kerkeraad der
Hervormde gemeente, moet geacht worden de grenzen zijner
bevoegdheid te overschrijden, en, zoo dit privaat-onderwijs als
eerre bediening moet worden beschouwd, hem daartoe, naar
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aanleiding van art. 24 der wet , de vereischte vergunning te
verleenen. •
Dit verzoek van den hoofdonderwijzer werd ondersteund
door een adres van den kerkeraad der Hervormde gemeente
te Loosduinen , waarbij aan Gedeputeerde Staten werd verzocht : • dat aan den hoofdonderwijzer der openbare school
aldaar vergunning moge worden verleend om tweemaal 's weeks,
na de gezette schooluren , aan de Protestantsche jeugd onderwijs te geven in het koraalgezang , alsmede in de bijbelsche
en vaderlandsche geschiedenis.
Burgemeester en wethouders ontraadden de inwilliging van
het verzochte , onder mededeeling der feiten en omstandigheden , en op grond, dat bet in het belang van het openbaar
schoolonderwijs niet raadzaam te achten is , de geve aagde
vergunning toe te staan , ook omdat daardoor welligt aanstoot
zal worden gegeven aan de ouders van andere godsdienstige
gezindten , wier kinderen de openbare school bezoeken.
De schoolopziener was van gevoelen , dat art. 24 der wet
op het lager onderwijs op het onderwerpelijk geval toepasselijk
was en dat de gevraagde vergunning niet behoorde te worden
verleend. Hij betoogde : dat

in casu

de door den kerkeraad

aangestelde onderwijzer van dien kerkeraad afhankelijk is
en het door hem te geven onderwijs onder diens toezigt staat;
zoodat bij gevolg het geven van het onderwijs , dat hem door
den kerkeraad is opgedragen, ongetwijfeld moet worden beschouwd als eene bediening; -- dat uit de beraadslagingen
over de wet op het lager onderwijs de onmiskenbare bedoeling des wetgevers blijkt, om zoo weinig mogelijk aan den
openbaren onderwijzer het waarnemen van kerkelijke bedieningen toe te staan; -- dat de getrouwe naleving dezer bedoeling, ter handhaving van het beginsel van afscheiding van
Kerk en School, wenschelijk is; --- dat er geene reden
bestaat om ten deze eene uitzondering op het voorschrift
van ` art. 24 der

wet toe te laten ; — en dat dit te minder

raadzaam zonde zijn , ook met het oog op de individualiteit
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van tien hoofdonderwijzer te Loonduinen, hem te vergunnen
om onderrigt te geven in vakken , zoo na verwant aan hetgeen door hem op de openbare school moet-wordet onderwezen , en waardoor hij er zoo ligt toe gebragt zou kunnen
worden 7 om aan zijn onderwijs op de openbare school eene
rigting te geven in strijd niet de bedoeling der wet ; terwijl,
al deed hij dit ook niet , het voorzeker geene houding zou
hebben , dat de onderwijzer , onmiddellijk na het sluiten der
openbare school , in hetzelfde locaal zou kunnen doen , wat
in art. 23 der wet uitdrukkelijk is verboden.
De provinciale Inspecteur van het lager onderwijs kon zich
echter met het advies van den schoolopziener niet vereenigen.
Hij was van oordeel , dat , vermits het door den kerkeraad
aan den hoofdonderwijzer opgedragen onderwijs vakken betreft , die , hetzij gedeeltelijk , hetzij althans in dien vorm,
niet behooren tot het gewoon lager onderwijs , en die zelfs
deel uitmaken van het onderrigt op vele bijzondere scholen,
de hoofdonderwijzer dus , van welke hier sprake is , wordt
een bijzonder onderwijzer, die les geeft in eene bijzondere
school , en dus hier inderdaad eene bijzondere school geopend
wordt van bijzonderen aard, zoo men wil, maar in zooverre
gelijkstaande met de zondags- en herhalingsscholen. Het is
hierbij niet de vraag, merkte de Inspecteur op, wie aan den
onderwijzer deze taak heeft opgedragen. Dit is geheel onverschillig; het door hem te geven onderwijs is bijzonder onderwijs; hij is bijzonder onderwijzer en als zoodanig oefent hij
een beroep uit. Maar nu zijn in art. 24 der wet, volgens de
uitdrukkelijke verklaring der .Regering, onder het woord

beroep alleen begrepen andere bedrijven, afgescheiden van het
geven van onderwis, en zoo het bijzonder onderwijs, waarvan
hier de reden is, als een ongeoorloofd beroep voor den openbaren onderwijzer zou moeten worden aangemerkt, dan
zouden alle openbare onderwijzers moeten ophouden met het
geven van privaatlessen, met het geven van les op de kostscholen, enz. Het geven van zulk onderwijs kan ook even-
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volgen

'dep t Inspecteur, Als eens tediening worden

beschouwd. Eerst dan , wanneer het kerkgenootschap, de
bliek regterlljke vet+eeni+ging, als' zoodafiig, een kerkelijk
ambt aan den onderwijzer opdraagt , too als bijv. van
cMseernteeetér, koster

of

f oorlezer,

cate-

`zou dit het geWal wezen

en zonde er vergnnninl; van Gedeputeerde Staten tbt de
'waarneming volgens (le wet worden vereischt. Dbch ook dan
telf&, wanheer bier aan eene bediening te denken vlei, zou,
maar de meetring van den provincialen Inspecteur , het weigeren der gevraagde vergunning allerverkeerdst werken. Bij
de handhaving toch van het beginsel om alle leerstellig
onderwijs van de openbare school te weren , is het van belang
te zorgen , dat godsdienstig onderwijs buiten den schooltijd
met ruiinte en grondig worde gegeven. Reeds in 1842 werd
dit van wege de toenmalige Regering aanbevolen aan de
leeraars der verschillende gezindten , en in t 843 werd, daarom
door de Synode der hervormde Kerk bepaald, dat de godsdienstige opleiding der Hervormde schooljeugd , behalve aan
den predikant , ook aan een kundigen schoolonderwijzer
van de Hervormde belijdenis zou worden opgedragen. Ook
nu nog moet de Regering trachten op die wijze twee 'belangen te vereenigen. De vrees, dat dit onderwijs nadeelig
zou kunnen terugwerken op de i igting van het openbaar
sehoolonderwijs, scheen den Inspecteur niet gegrond. Hij
verwachtte veeleer, dat de onderwijzer, die weet, dat hij in
de daartoe bestemde uren mag spreken over alle zaken, welke
op de openbare school aanstoot kunnen geven, geen reden
zal hebben om dit ook te doen bij de openbare lessen.
Na overweging van deze verschillende adviesen, besloten
Gedeputeerde Staten, bij hun besluit van den 26sten Februarij
18'62, te kennen te geven, u dat de werkzaamheden, tot
welker waarneming voor den hoofdonderwijzer vergunning
wordt verzocht, door hen niet wordt beschouwd als eene
bediening en alaoo hunne goedkeuring daarop niet wordt
" vereischt.

N

De motieven, die Gedeputeerde Staten tot die
21

$18
beslissing hebben geleid, zijn echter in bun besluit niet opgenomen.
Van dat besluit van Gedeputeerde Staten zijn burgemeester
en wethouders van Loosduinen in hooger ' beroep gekomen
bij den Koning, op grond van art. 13 der wet op het lager
onderwijs. In hun adres geven zij als reden op, waarom zij
zich verpligt achten de tusschenkomst van Zijne Majesteit in
te roepen , dat, naar hunne meening , de uitspraak van Gedeputeerde Staten niet is overeenkomstig de bepalingen der wet.
Gedeputeerde Staten, door den Minister van Binnenlandsche
Zaken gehoord op het adres, hebben eenvoudig verklaard
bij hun genomen besluit te blijven volharde-n.
De betrokken onderwijzer heeft zijne zaak bij den Raad
van StAte, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, mondeling doen bepleiten door een regtsgeleerde, die in een tal van
bijzonderheden trad , het advies van den schoolopziener be.
streed en met dat van den provincialen Inspecteur instemde.
21 Januarij 1863.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Amsterdam ,
luidende :
Gehoord de conclusie van den officier van justitie , strekkende
tot niet-ontvankelijk-verklaring van de eischers in de door hen
ingestelde vordering, met veroordeeling van de eischers in de
kosten van het regtsgeding;

Overwegende ten aanzien der daadzaken:
dat, bij geregistreerd arrest van het Provinciaal Geregtshof
van Noordholland van den 24 November 1859, de kennisneming
van dit regtsgeding, hetwelk oorspronkelijk was aanhangig gemaakt bij de Arrondissements-regtbank te Hoorn, aan deze
Regtbank is opgedragen, op grond, dat de meeste leden van
de Regtbank te Hoorn zich om geldende redenen van de kennisneming dezer zaak hadden verschoond, en daardoor de leden
van die Regtbank niet meer in genoegzamen getale waren, om
over dit geding te jugeren;
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dat ten gevolge van dit renvooi , de eisehers den gedaagde
voor deze regtbank hebben gedagvaard, ten einde te worden
veroordeeld , om aan hen over te geven en ter hunner beschikking te stellen de Noorderkerk te Hoorn , gelegen aan de
kleine Noord aldaar, en bekend bij het kadaster sectie B,
no. 171, met de daarbij behoorende vaste goederen en fondsen,
en om , ten einde daartoe te geraken , met de eischers , op de
wijze , bij de wet voorgeschreven, over te gaan tot schifting,
scheiding en verdeeling der thans onder eerre administratie
zijnde kerkelijke en armen-fondsen , met veroordeeling van den
gedaagde in de kosten ; en zulks op grond , dat zij eisehers,
uit krachte der bestaande reglementaire bepalingen, zijn belast
met het beheer over de kerken en verdere eigendommen der
Hervormde gemeente te Hoorn , en over derzelver inkomsten
en uitgaven , en dat op de gronden, in de conclusie van eisch
in het breede omschreven , tot deze eigendommen behoort de
Noorderkerk , met de daaraan verbonden vaste goederen en
fondsen;
dat de gedaagde , bij conclusie van antwoord , daartegen heeft
aangevoerd : dat de eischers ten deze noch voorkomen als de
wettige vertegenwoordigers der Hervormde gemeente te Hoorn,
noch als tot het instellen dezer actie behoorlijk gequalificeerd te
zijn , en dat hij gedaagde de feiten , door de eischers ten grondslag voor hunne vordering gelegd, ten eenemale ontkent; —
concluderende tot niet-ontvankelijk-verklaring van de eischers
in hunne vordering, met veroordeeling in de kosten;
dat de eischers bij conclusie van repliek hebben aangevoerd:
dat zij krachtens het reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de Hervormde
gemeente te íoorn, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van
den 8 Januari] 1829, n°. 113, het regt hebben voor de finantidle
belangen en eigendommein van de Hervormde gemeente te
Hoorn p op te treden en, ten gevolge van hun met notabelen
gemeenschappelijk genomen besluit, tot het instellen dezer actie
bevoegd te zijn; dat zij voor zooveel mogel ij k bereid zijn, door
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alle middelen regtens, de door hen gestelde en door den gedaagde ontkende daadzaken nader te bewijzen en van deze
bereid-verklaring acte hebben gevraagd; en op deze gronden
hebben gepersisteerd bij hunnen gedanen eisch en genomen
conclusie;
dat de gedaagde bij conclusie van dupliek heeft aangevoerd:
dat het reglement, waarop de eisehers zich beroepen , als van
huishoudelijken aard , aan de eisciers geene verdere administratie
heeft kunnen opdragen , dan over goederen , die werkelijk waren
in bezit der gemeente, doch dat daaruit geenszins volgt, dat
de eischers zouden zijn de wettige vertegenwoordigers der
Hervormde gemeente te Hoorn, en als zoodanig bevoegd ,om
de tegenwoordige actie in te stellen; dat zij ook tot het iastellen dier actie niet zijn gequalifieeerd; dat overigens het
tegendeel zoude zijn bewezen der feiten, waarop de eisehers

zich beroepen, en dat het vague van het aangeboden nader
bewijs hem gedaagde , in de onmogelijkheid stelt, om daaropte
antwoorden; persisterende op die gronden bij zijne genomen
conclusie van antwoord;
Overwegende, in regten:
dat de vordering, zooals zij door de eischers is ingesteld,
strekkende tot overgifte en ter hunner beschikking-stelling van
de daarbij genoemde vaste goederen en fondsen, bevat eene
opvordering van eigendom (rei vindicatio);
dat eene zoodanige vordering alleen kan geschieden door de
wettige eigenaars van het opgevorderde goed, en derhalve in
de eerste plaats behoort onderzocht te worden, of de eischers
zijn de eigenaars van de Noorderkerk te Hoorn, met de daarbij
behoorende fondsen en goederen;
Overwegende te dien aanzien:
dat de eisehers, zoowel bij de geregistreerde dagvaarding als
bij de conclusie van eisch, hebben geposeerd, dat de Noorder-

kerk te Hoorn, met de daaraan verbonden vaste goederen en
fondsen, tot de eigendommen behoort van de Hervormde gemeente te Hoorn;

dat dus Alleen die gemeente de bevoegdheid bezig om bare
eigendcnnmen in regten op te 'vorderen;,
dat , volgens het algemeen reglement voor delleievoiendeKerk,
in het Koningrjjk der Nederlanden, bekrachtigd .bij,KeninkiÜk
besluit van den 23 Maart 1852, de kerkeraad de gemeente ver-'
tegenwoordigt;
dat dus aaleen de kerkeraad der Hervormde gemeente te
Hoorn , in regten kan optreden, Om de eigendommen,, welke.
beweerd worden aan die gemeente toe te behoOren r ,-van derdem
op te vorderen;
dat de eischers,, ofschoon krachtens een reglement, door den

kerkeraad der Hervormde gemeente te Hoorn, door commissarissen tot instandhouding van de Hervormde godsdienst t er
Hoorn en door notabelen van die gemeente gearresteerd, en.
bij Koninklijk besluit van den 8 Januarij 1529 goedgekeurd,
in commissie aangesteld om, onder toezigt van notabelen, het
bestuur over de flnantiële aangelegenheden en eigendommen
der Hervormde gemeente te Hoorn te voeren , daardoor nog
niet geregtigd zijn, voor die gemeente in regten op te treden,
omdat deze commissie een bloot mandaat daarstelt om te administreren en te besturen de eigendommen, die in het bezit
dér gemeente zijn, geenszins om de gemeente in regten te
vertegenwoertligen ;
dat bij dat reglement, waarop de eischers zich ten opzigte hunner bevoegdheid beroepen, hun die bevoegdheid niet is gegeven;
dat bovendien ook thans nog geldende is de regtsregel: nul

ne . piuide par procureur, welke regtsregel, ofschoon niet uitdrukkelijk in de Nederlandsche wetboeken herhaald, echter nog
geldende moet worden aangenomen, 6n om het beginsel, in
artikel 1351 Burgerlijk Wetboek nedergelegd, dat niemand
zich op zijnen eigen naam kan verbinden of lets bedingen dan
voor zich zelven, én omdat op dezen algemeenen regtsregel in
het Wetboek van Burgerlijke Regtsvrordering Bene uitz ndëring
ten aanzien van Z. M. den Koning, wanneer die in regten
moet verschijnen, is voorgeschreven;
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dat mitsdien de eisehers zijn onbevoegd, op hunnen naam
eene regtavordering in te stellen ten behoeve van de Hervormde
gemeente te Hoorn;
Oat het bij deze beschouwing nutteloos zon zijn in een nader
onderzoek te treden omtrent de gronden, voor de vordering
ten principale aangevoerd;
Gezien artikel 18, al. 4, van het algemeen reglement voor
de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 23 Maart 1852; artikel
1 van het reglement op de administratie der kerkelijke
fondsen enz. bij de Hervormde gemeente te Hoorn, goedgekeurd bij bet Koninklijk besluit van den 8 Januarij 1829; de
artikelen 1351, Burgerlijk Wetboek, 6 en 56 Burgerlijke Regtsvordering;
Regt doende, verklaart de eischors niet ontvankelijk in hunnen eisch en genomen conclusie;
Veroordeelt de eischers in de kosten van het geding.

Nota. De eischers hadden zich gekwalificeerd als: Commissarissen van de finantiele aangelegenheden en eigendommen
der Hervormde gemeente te Hoorn ; terwijl volgens het algemeen reglement voor de Hervormde Kerk in bet Koningrijk
der Nederlanden, bekrachtigd bij Koninklijk besluit van den

23

Maart

1852, de kerkeraad die gemeente vertegenwoordigt.

De gedaagde was : de burgemeester der gemeente Hoorn,
als vertegenwoordigende die gemeente.
De Noorderkerk, welke de eischers van den gedaagde
opvorderen , is in

1426 aangelegd, in 1427 aan de H. Maria

toegewijd, en naderhand, op onderscheiden tijden , voltooid.
Sedert de reformatie

in

is

dat gebouw door de Gereformeerden

bezit genomen.

De boven bedoelde commissarissen hebben het gevoelen van
de Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk over het bovenstaande vonnis gevraagd, en
daarop ten antwoord bekomen : dat zij commissie zich moest
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onthouden van inlichtingen en oordeel te geven , • omdat
M de administratie der (kerkelijke) gemeente-eigendommen
',bid tot bet gebied der kerkelijke besturen behoort, gel jk
• dan ook de kerkeraad wel de gemeente in het bestuur over
• de kerk , maar geenszins in het bestuur over hare eigendom-

• men vertegenwoordigt; dat de administratie dier eigendom» men is geregeld bij de reglementen op de kerkelijke fondsen
• en kosten van eeredienst, goedgekeurd bij Koninklijk
M slait,

be-

zoo als die te Hoorn goedgekeurd is bij Koninklijk

• besluit van den 8 Januarij I829, n°. 113; en eindelijk,
• dat ook het door commibsarissen bedoeld concept-reglement
voor het beheer der fondsen en goederen van de Neder• landache Hervormde Kerk, niet van de Synode, maar van
N

de Regering is uitgegaan..
Deze beschikking is door de Synode der Nederlandsche

Hervormde Kerk, in hare zitting van den 16{ .iulij 1863 ,
goedgekeurd.
Volgens art. 11, van het Algemeen Reglement voor de
Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 23 Maart 1852, n°. 3,
wordt de gemeente door den kerkeraad vertegenwoordigd en

bestuurd. Edoch in het zoo even gemeld besluit des Konings
wordt onder andere bepaald : • dat bij name het vaststellen
• van bepalingen omtrent de administratie der bijzondere
• kerk- , pastorij-, kosterij- en andere gemeentefondsen en
• goederen , niet kan geacht worden daardoor (door de Koninklijke goedkeuring van ` dat Algemeen Reglement) als
eene bevoegdheid der Synode te zijn erkend..

22 Januarjj 1863, n°. 47 (Staatb•Courartt n°. 25).

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging ter bevordering
van in- en uitwendige zending te Almelo, onder de zinspreuk:
Predikt het Evangelie aan alle creaturen, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

.Nota, Ret doel dier vemenifgieg s om mede{ werkzaam te
zijn aan de epbouwing en ttbreiding van bet Wijk Gods op
farde.
Ten, einde dat, deel tec bereiken , zal cie weekkring der
vereeniging bestaan in het bevorderen van Bijbelsche kennis,
het verspreiden van godsdi,enstige blaadjes en het aanwenden
zoo mogijjk van christelijk onderwijs ,. en voorts in gelden
bijeen te zamelen door middel van jaarlijksche contributien
en vrije bijdragen , tot ondersteuning van trersenetr,, ,die het
doel den vereeniging traobten uit tee voeren , alsmede aan
vereenigingen of pereor en., di* mede tot hetzelfde doel werkzaam zijn, ee eindelijl albe op Gods woord gegronde middelen in het werk te, stellen, te bevorderen of te helpen bevorderen, die met het uitgebreide doel der vereeniging in
verband staan.
De leden der vuereeniging benoemen mG hun midden een
bestuur.
Elk lid, jaarlijks minstens viji,gulden coetribuerende, en
elke gever, eenei gift van minstens, tien gulden heeft het
regt om in de maand Januarij van ieder jaar inzage te vorderen van de, ontvangsten en, uitgaven der vereeniging.
De dunt' van d ze,4 vereeniging is bepaald op 29, jaren en
11 maanden.
^23 Januarjj{ 1863 , n°. 65.
Besluit, luidende:
Gezieni de stukken , betreffende het- tam Onze beslissing
onderworpen geschil tussehen de gemeentebesturen van A en B
over het domicilie van onderstand van C.;
Den Raad van State-, Afdeeling voan `de galtillen van bestuur, gehoord; advies van den 7 Januari' 1863, n°. 5;
Op die' voerdrag van° Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken vat' den 22 Janttarij 1863, n°. 173, 7de Atdeeling;
fh erweg nct h, '+ fit niet betwist wordt dat C., geboren ' te A.,
tot Mei 1860 overeenkomstig art. 36 der wet van 28 June 18

30.
(Sjwa slaiad, rro,100) demi

} vaa onderatiggt1i 1 geladriA de

gemeente B.;
dat hij doer de diiiaconiea te
rQrtde,

P,

per

44e hete bvhj-

meetdl .. sta =ondermand; en N alet

Awe

de

balar zomer woniig tot diens tijd tor3door d&stiaco ie ia betaald i~
dat echter van Mei 1860 tot en met Julij 1861, :s eu alzoxt
gedurende 15 achtereenvolgende maanden, hem geen onderstand hoegenaamd, hetzij, doodit gelde diaconie, hetaij door
het gemeentebestuur van B., is verstrekt;
dat wel gedurende dat tijdvak hem vats tijd. tot .W4 eeugge
geldelijke ondersteuning is verleend en zijne buishuur . over die

vijftien maanden voor hesp is betaald door Bene commissieNsin
vier ingezetenen te D., naaar dat deze vulgeus, bene lerklar
ring de gelden, daatoe , besteed, verkregen hadden uit liefdegaven , hun door welgestelde ingezetenen van bun dorp ter
hand gesteld, zonder daarvoor eenige bijdrage bf van de diatonic
df van het gemeentebestuur te hebben genoten, hetgeen door
deze beiden wordt bevestigd;
dat alzoo r gemelde behoeftige na Mei 1860 gedurende v" tien
achtereenvolgende maanden geen onderstand heeft verkrom
uit de fondsen, in het aangehaalde art. 36 bedoeld;
dal ook, al moge warden aangenomen, dat de diaconie zich
in Maart 1860 borg gesteld heeft vcor de huishuur v an dezad
behoeftige over h et jaar, loopende van Mei 1860. tot 1 Mei
1861, deze enkele borgstelling, zonder dat de diaconie als b or
gomdebtalingerhuisangeprok fdieht,baW
toch niet beschouwd kan,.worden al$ onderatandgeclurende dat
huurjaar uit de fondsen ,der diaconie aan den huurder verleend;,
dat mitsdien, toen gemelde behoeftige in, December 1861 opr
nieuw te B. in onderstand werd opgenomen, art. 38 der wet
cap, het armbestuur op hem van . toepassing was en dus volgens
art. 2R dier wet de plaatut z juer geboorte als zijn, domicilie
van onderstand behoort te worden aangewezen;
Gezlsn artt. 27, 36 en 38 ,der wet van 28 Jsua4j1854 (Slal e&
lil

no. 100);
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Hebben goedgevonden en verstaan: te verklaren, dat C.
domicilie van onderstand heeft in de gemeente A.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
30 Januarij 1863.

Arrest van den - Hoogen Raad, luidende:
Gehoord den advocaat generaal GREGORY, namens den procureur-generaal, in zijne conclusie, strekkende tot verwerping
van den eisch tot cassatie;
Overwegende, dat als Benig middel van cassatie is voorgesteld:
schending en verkeerde toepassing der artikelen 5, 12 en 13
der wet van den 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32), de artikelen
5, no. 1 en 93 B. R., de artikelen 1690, 1700, 1701 en 1374
Burgerlijk Wetboek, door eene niet-ontvankelheid uit te
spreken, op grond van artikel 5 der genoemde wet, niettegenstaande in deze all een sprake is van de onderlinge verhouding
der leden, geregeld bij artikel 13 dier wet;
Overwegende, dat het, volgens de feitelijke beslissing van het
beklaagde vonnis, vaststaat, dat de oorspronkelijke eiscbers niet
zijn opgetreden als zoovele individuëu, tusschen wie en de
oorspronkelijke gedaagde, ten gevolge eener aangegane verbindtenis, een regtsband was ontstaan, maar als vertegenwoordigers van een zedelijk ligehaam; en dat het evenzeer is
buiten geschil, dat hier geen sprake is van eene NI de Grondwet of andere wetten ingestelde of eene door eene wet of
door den Koning erkende vereeniging;
Overwegende, dat mitsdien het al of niet gegronde van het
voorgestelde middel alleen daarvan afhangt, of het bij artikel
5 der meergenoemde wet voorkomend verbod van het als
regtspersoon optreden van dusdanige vereeniging moet worden
beperkt tot hare optreding tegen derden en tegen den Staat,
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dan wel of het is algemeen , en mitsdien ook is toepasseljk
op de regtsvordering tegenover de leden der vereeniging;
Overwegende, dat artikel 5 der aangehaalde wet is algemeen
en geene beperking hoegenaamd bevat, en dat eene beperkende
uitlegging niet volgt uit de artikelen 12 en 13, waarop zich
de eischers hoofdzakelijk beroepen;
Overwegende, immers, dat, ofschoon bij artikel 12 ten aanzien
der door niet erkende vereenigingen aangegane overeenkomsten alleen ten opzigte van het Rijk en van derden wordt
gezegd, dat zij volgen de personen, die haar hebben gesloten,
hieruit echter niet volgt, dat door de, het Rijk en derden beschermende, bepaling van artikel 12 het algemeen beginsel van
artikel 5 zonde zijn beperkt, en dat dit blijkt zoowel uit het
doel dier bepaling, de bescherming van derden tegen misbruik
van het in artikel 5 voorafgegaan verbod als regtspersoon op
te treden, als uit hare eerste zinsnede, voorschrijvende, dat
niet erkende vereenigingen als zoodanig geene burgerlijke, dat
is naar buitenwerkende, handelingen kunnen aangaan;
Overwegende, dat eene beperkende uitlegging van artikel 6
evenmin volgt uit artikel 13, vermits daarbij wel is bepaald,
dat de onderlinge verhouding der leden van niet erkende vereenigingen zich regelt naar de door hen vastgestelde reglementen
en de algemeene regelen van het busgelijk regt, maai niettemin
uit de daarbij' voorkomende uitdrukking: ,, vereenigingen welke
niet als regispersonen kunnen optreden," noodzakelijk volgt, dat
zij, ook ter handhaving der uit die onderlinge verhouding
voortvloeijende regten, niet als zoodanig kunnen optreden,
maar dit aan de leden onderling moet worden overgelaten;
Overwegende, wat betreft de beweerde schending van artikel
1690 Burgerlijk Wetboek, dat dit artikel is gewijzigd door do
latere bepaling van artikel 5 der wet van den 22 April 1865
(Staatsblad n°. 32); dat al de overige aangehaalde artikelen, zoo
van het Burgerlijk Wetboek als van Burgerlijke Regtsvordering,
zijn vreemd aan het onderwerpelijk geschil; en dat mitsdien
het eenig aangevoerde middel van cassatie is ongegrond;

Verw $ het beroep en veroordeelt de eischers in de Mates
en boete, van oassa*ie. (Zie Arrest 3 Januari] 186 24
Nota. Volgens art. 13 der wet van den 22 April 1865 (Staats•
blad n e. 32) kunnen er vereenigingen van personen wettig
bestaan , zonder erkenning op den voet van art, 5 dier wet
te hebben verkregen.

De leden van zoodanige vereeniging -- niet de vereeniging als
zedelijk ligchaam — kunnen burgerlijke handelingen aangaan

y,

goederen bezitten en een bestuur hebben , hetwelk namens

hen handelt en mitsdien ook namens hen in regten optreedt.
Doch alsdan gaan de leden der vereeniging de burgerlijke
handeling aan als zoo vele individuën , bezitten zij de goederen
als zoodanig , handelt hun bestuur , namens hen als zoo vele
individuën en zijn zij ook persoonlvk aansprakelijk voor de
verbindtenissen door het bestuur namens hen aangegaan.
Zij handelen dan ten gevolge van. het contract, hetwelk
tusschen hen is gesloten, en waardoor een regtsband tusschen

hen is ontstaan.
Is, echter de vereeniging eerre corporatie, een zedelijk

ligchaam, hetwelk even als een particulier persoon burgerlijke handelingen wil aangaan, met andere woorden, als
zoodanig wil handelen , zich als zoodanig aan derden en
derden aan zich wil verbinden, mitsgaders als zoodanig, zoo
eischende als verwerende, in regten wil opt' eden , of een en
ander in zijnen naam wil laten doen door zijne bestuurders, dan
heeft zoodanige vereeniging, wanneer zij na de wet van den
22 April 1855 is opgerigt (*), erkenning noodig, daar art. 5
dier wet gebiedend voorschrijft, dat geene vereeniging, buiten
die door de Grondwet of andere wette], ingesteld, als regts.

(}) Vereenigingen, welke vóór het in werking komen der wet van 22 April
1655 (Staatsblad no. 32) bestonden, warden beoordeeld naar de wetten,
waaronder zij zijn opgerigt.
kunnen hunne verbindtenis echter niet veranderen, noch hunne statuten
wijzigen zonder nadere goedkeuring
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persoon optreedt, dan na of door eene wet of door den
Honing te zijn erkend; terwijl haar 12de ai tikel bepaalt,
dat vereenigingen, niet als iegtspersonen volgens deze wet
ingesteld of erkend , als zoodanig geene burggei4ijke handelingen kunnen aangaan.
12 Februarij 1863, n°. 72.

Besluit, luidende:
Gezien de stukken, betreffende het aan Ons ter beslissing
voorgedragen geschil over het onderstandsrtdomieBie van A,
tusachen de gemeenten B (provincie Noordbrabant) en C
(provincie Gelderland) bestaande;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 28 Januarij 1863, na. 3 ;
Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 11den Februarij 1863, n o. 148, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat op grond van de beëedigde verklaringen
van ....., Armmeestor te B, ....., landbouwer aldaar, ..... en
diens huisvrouw, .,..., de laatste eigenaresse 'van het door A
bewoonde huis, — zoo op zich zelven als in onderling verband beschouwd, --• moet worden aangenomen, dat gedurende
vijftien achtereenvolgende maanden of langer, en zulks te
rekenen van 7 Augustus 1858, aan'A middelijk noch onmiddelijk onderstand is verleend door of van wege het algemeen
armbestuur te B, en dat die behoeftige van Augustus 1858
tot 18 November 1859, toen hij weder bij voornoemd algemeen
armbestuur in bedeeling werd opgenomen, geene andere on4
dersteuning genoten heeft dan die der bijzondere liefdadigheid
van A. S
en anderen;
Overwegende, dat niet blijkt, dat A. S
voormeld in deze
zoude gehandeld hebben namens of op last van het gemeenteof algemeen armbestuur van B, noch anders dan uit eigen
hoofde en als bijzonder persoon;
Overwegende, dat onder deze omstandigheden A niet gerekend

kan worden alsnog te verkeeren in het geval, vermeld bij
artikel 36 der wet tot regeling van het algemeen armbestuur;
Gelet op de artikelen 36, 38, 27 en 28 der genoemde wet
van den 28 Junjj 1854 (Staatsblad n°. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat de gemeente C (provincie Gelderland), als
zijnde die, waar A geboren is, immers geacht wordt geboren
te zijn, het domicilie van onderstand is van A voormeld.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden medegedeeld
aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van
bestuur.
21 Februarij 1863, Staatsblad n°. 12.

Besluit, luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 19 Februarij 1863, n°. 184, Ede Afdeeling;
Gelet op Ons besluit van den 14 Januarjj 1862, no. 77,
waarbij is bevolen, dat het getal der openbare scholen in de
gemeente Vledder, door den gemeenteraad bepaald op drie,
worde vermeerderd met drie en alzoo gebragt op zes;
Overwegende :
dat de raad dier gemeente geweigerd heeft mede te werken
tot uitvoering van dit bevel;
dat daarop de burgemeester, naardien de wethouders hunne
betrekking nedergelegd en de nieuw benoemde geweigerd hadden, die betrekking te aanvaarden, de vereischte voordragt tot
regeling van het lager onderwijs heeft vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten van Drenthe ingezonden, ten einde daarop,
voor zooveel het bedrag der jaarwedden van de onderwijzers
betreft, hunne goedkeuring bij artikel 19 der wet, regelende
et lager onderwijs, gevorderd te verkrijgen;
dat Gedeputeerde Staten, onder dagteekening van den 20
Januari jl. hebben besloten te verklaren, dat z ij zwarigheid
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maken mede te werken tot een maatregel, dien zij onbevoegdeljjk genomen achten;
dat alzoo Gedeputeerde Staten niet zorgen voor de uitvoering
van Ons bevel van den 14 Januarjj 1862;
Gelet op artikel 129 der provinciale wet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onzen Commissaris in de provincie Drenthe te magtigen in de
uitvoering van Ons voorschreven bevel te voorzien.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden
geplaatst. (Zie Besluit van 14 Januarij 1862, n°. 77 en de
daarbij geplaatste nota op bladz. 308-316 van den Achttienden
Jaargang van dit Handboekje.)

Nota. Bij Koninklijk besluit van den 6 Augustus 1863, n°. 49,
werd een Rijks subsidie van

1

1424 aan de gemeente Vledder

over 1863 verleend ter bestrijding der uitgaven tot eene behoorlijke inrigting van het lager onderwijs, voor de kinderen
der kolonisten in die gemeente vereischt.
Volgens dat besluit moest, krachtens alt. 36 der wet tot
regeling van het lager onderwijs , door de provincie Drenthe
een gelijk subsidie worden bijgedragen.
Gedeputeerde Staten dier provincie verklaarden echter zwarigheid te moeten maken voor de uitbetaling van het aandeel
der provincie te zorgen.
Uit dien hoofde werd , bij Koninklijk besluit van den 22
October 1863

(Staatsblad

n°. 126), uit krachte van art. 129

der provinciale wet , de Commissaris des Konings in die
provincie gemagtigd in de uitvoering van het besluit van den
6 Augustus 1863, n° 49, te voorzien.

21 Februarij 1863, n°. 279.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, lui-

dende:
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Een aantal voorstellen van gemeente-besturen tot heffing van
begrafenisregten zijn steeds aanhangig bij het Departement van
Binnenlandsche Zaken.
Het schijnt noodig, dat de heffing dier regten voor good
worde geregeld.
Sedert de indiening dier voorstellen is echter veel tijd voorbij
gegaan, zoodat het waarschijnlijk is, dat de omstandigheden,
waaronder die voorstellen z ij n opgemaakt voor anderen hebben
plaats gemaakt. De indiening van nieuwe v oorstellen wordt
dus wenschelijk geacht.
Gelieft de gemeenteraden van uw gewest daartoe uit te
noodigen. B ij die voorstellen zullen memorien van toelichting
gevoegd behooren te worden, waaruit, onder opgave van de
jaarlijksche kosten en de vermoedel ij ke jaarljjksche opbrengst,
kunne blaken, dat het beginsel van art. 254 der gemeentewet
in het oog is gehouden.
Nota.

De afdoening van de voorstellen der gemeentebesturen,

tot heffing van begrafenisregten op de algemeene bur gerlijke
begraafplaatsen , is telkens uitgesteld, in verband met het
voornemen der Regering tot het andermaal indienen , bij de
wetgevende magt, van een ontwerp van wet op het begraven
en de begraafplaatsen. Volgens het antwoord door den Minister van Binnenlandsche Zaken in December 1863 gegeven
aan de Tweede Kamer, op eerie daartoe betrekkelijke vraag,
vervat in het Voorloopig Verslag op het Vde hoofdstuk der
staatsbegrooting voor 1864, moest de indiening dier wet
achterstaan bij vele andere onderwerpen ; doch werden intusschen de ingezonden raadsbesluiten tot heffing van

be-

grafenisregten onderzocht en voor zoover zij daarvoor vatbaar
zijn , aan 's Konings goedkeuring onderworpen.
23 Februarij 1863.

Vonnis der Arrondissements regtbank te Dordrecht, luidende :
Gehoord de conclusie van het Openbaar Ministerie bij monde
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van den heer officier van justitie te Dordrecht , Mr. van Maanen,
daartoe strekkende , dat de vordering van den eischer overeenkomstig zijne genomen conclusie zal worden toegewezen met
veroordeeling van den gedaagde in de kosten van het proces;
Overwegende, dat de eischer , in hoedanigheid van diaken, en
als zoodanig uitmakende het bestuur der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht , tegen den gedaagde eene vordering
heeft ingesteld tot overgifte en ter zijner beschikkingstelling
van het kerkgebouw met kerkekamer van de Doopsgezinde
gemeente te Dordrecht , met twee daarbijbehoorende huizen;
voorts tot afgifte der boeken en papieren , aan die gemeente
behoorende ; wijders tot het doen van rekening en verantwoording van zijn beheer, zoo van de onroerende goederen als van
de ten behoeve der gemeente bestaande inschrijving op het
grootboek der nationale werkelijke schuld , een en ander breeder
omschreven in de acte van dagvaarding en de conclusie van
eisch; en zulks op grond, dat hij eischer, in zijne voornoemde
hoedanigheid , met uitsluiting van alle anderen , bevoegd is om
de goederen der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht (waarvan de gedaagde echter sedert geruimen tijd bezitter en beheerder is) onder zich te nemen en te besturen;
dat door den gedaagde daarop is geantwoord : dat de Doopsgezinde gemeente , waarvan hij gedaagde in der tijd lid was,
overeenkomstig het voorschrift van art. 1700 Burgerlijk Wetboek, is ontbonden, en wel toen hij gedaagde van die gemeente
was geworden het laatst overgebleven lid; dat hij gedaagde
bij die ontbinding in den eigendom van de goederen der gemeente is getreden; dat alzoo van afgifte, noch van het doen
van rekening en verantwoording sprake kan zijn, en dat afgifte,
noch rekening en verantwoording, door den eischer kan gevraagd worden, ook dan niet, wanneer bewezen wordt, dat
de vereeniging, waarvan de eischer?'zegt lid te zijn, werkelijk
is eene Doopsgezinde gemeente, en hij eischer bij die gemeente
de hoedanigheid" bezit , die hij zich toeschrijft; dat, in dit
geval, de gemeente als eene nieuwe binnen

Dordrecht geves22
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tigde Doopsgezinde gemeente is te beschouwen , op grond van
de plaats gehad hebbende ontbinding van de Doopsgezinde
gemeente , waarvan hij gedaagde is geweest laatst overgebleven
lid; welk een en ander te meer klemt met het oog op de zelfstandigheid der kerkelijke gemeenten van het Doopsgezinde
kerkgenootschap ; weshalve door den gedaagde wordt geconcludeerd tot ontzegging der vordering , immers tot niet ontvankelijk verklaring van den eischer;
dat de eischer, onder nadere toelichting zijner sustenuën,
heeft opgemerkt : dat de gedaagde wel als ter loops een twijfel
oppert omtrent de hoedanigheid , welke de eischer zich toeschrijft , doch daaromtrent geene exceptie voorstelt, noch eengen
grond voor dien twijfel aanvoert ; dat hij daarom overlegt , tot
staving zijner hoedanigheid , het afschrift van een procesverbaal eener op 18 December 1861 gehouden vergadering van
leden der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht , opgemaakt
ten overstaan van den te Dordrecht residerenden notaris S. van
Dorsser , in verband met de Dordrechtsche couranten van 12
en 17 December 1861 ; persisterende hij bij zijne genomen conclusie , waarop ook door den gedaagde , onder tegenspraak van
des eischers beweringen , is gepersisteerd;
Overwegende , ten aanzien der vraag , of door den gedaagde
de exceptie van non-qualificatie is voorgesteld , dat deze in
bevestigenden zin moet worden beantwoord; dat toch , hoezeer

de exceptie in duidelijker beantwoordingen kon zijn voorgedragen, uit het boven overwogene onmiskenbaar blikt, dat de
gedaagde de exceptie werkelijk heeft voorgesteld, vermits de
bepaalde conclusie tot niet-ontvankelijkverklaring, na den daarvoor opgegeven voorafgaander grond : ,, dat de ingestelde vordering niet door den eischer kan gedaan worden, ook dan
niet, wanneer bewezen wordt, dat de vereeniging, waarvan
de eischer zegt lid te zijn, werkelijk is Bene Doopsgezinde
gemeente, en de eischer bij die gemeente de hoedanigheid
bezit, die hij zich toeschrijft," geene andere uitlegging toelaat;
Overwegende, dat verder behoort te worden onderzocht:
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1 e of de gedaagde afgifte en rekening en verantwoording,
zoo als die van hem wordt gevorderd , verschuldigd is; en
2e of de eischer bevoegd is deze in regten van den gedaagde
te vorderen;
Overwegende , ad lum , dat de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, na de afscheiding van Kerk en Staat , en na de vrijverklaring van alle godsdienstige gezindheden, moet worden
aangemerkt als een zedelijk ligchaam, door het openbaar gezag
erkend , waarop de bepaling van art. 1700 Burgerlijk Wetboek
van toepassing is;
Overwegende, dat zoodanig zedelijk ligchaam niet wordt outbonden door het verminderen der leden tot op een toe , of door
ontstentenis van alle leden , maar door ontbinding krachtens
instelling, reglement of overeenkomst, of door het ophouden
van het doel of het voorwerp;
Overwegende , dat bij gemis van eeuige bepaling, bij instelling,
reglement of overeenkomst gegeven , van geene ontbinding
krachtens die bepaling sprake kan zijn ; dat het evenmin opgaat te beweren , dat het doel of voorwerp van de kerkgemeente
zou hebben opgehouden te bestaan , naardien eene kerkgemeente
niet wordt daargesteld in het uitsluitend belang der leden , die
tot de dwarstelling medewerken , maar ook van hen , die later
als leden dier gemeente zullen zijn aangenomen en erkend;
dat, bij ontstentenis van leden, wel is waar tijdelijk niet aan
het doel der gemeente wordt beantwoord, maar dat dit niet
belet, dat later geloofsgenooten als leden dier gemeente optreden, waardoor het doel der gemeente weder bereikt wordt;
Overwegende, dat de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht

alzoo moet geacht worden niet te hebben opgehouden te bestaan, weshalve de eigendommen dier gemeente ook niet kunnen zijn overgegaan aan den gedaagde, maar deze, die ze
feitelijk in zijn bezit en onder zijn beheer heeft gehad, moet
geacht worden ze niet anders onder zich gehad te hebben dan
als negotiorum gestor, als bewaarder voor en ten behoeve van
de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht;
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Overwegende, dat hieruit volgt , dat de gedaagde verpligt is,
die eigendommen over te geven en rekening en verantwoording
van zijn beheer te doen aan voornoemde gemeente , of die haar
wettig vertegenwoordigt of aanstelt om hare materiële belangen te behartigen;
Overwegende, ad gum , dat de eischer , tot staving van zijne
hoedanigheid als diaken , en als zoodanig uitmakende het bestuur der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht , heeft overgelegd , bij afschrift, een proces-verbaal , opgemaakt door den
notaris van Dorsser voornoemd , constaterende het verhandelde
op eene door J. A. de Boer, A. J. de Boer en G. W. van den
Bovenkamp opgeroepen vergadering van de Doopsgezinden,
binnen Dordrecht en in den omtrek gevestigd, tot vaststelling
van een reglement van orde en tot de benoeming van een bestuur voor de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht;
Overwegende, dat uit dit proces-verbaal blijkt , dat de aldaar
vergaderde personen zich als vergadering hebben geconstitueerd,
ten einde voort te gaan met de werkzaamheden , waartoe die
vergadering was belegd , dat zij daarna zijn overgegaan tot
het onderzoek van elkanders bewijzen van kerklidmaatschap ,
en , nadat zij alien hadden verklaard die in volkomen orde bevonden te hebben , tot vaststelling van een reglement va an orde
voor de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht; dat zij vervolgens ingevolge dat reglement zijn overgegaan tot de benoeming
van het bestuur dier gemeente, waarbij is gebleken, dat de
eischer als diaken der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht
is verkozen, welke betrekking door hem is aanvaard;
Overwegende, dat hoezeer in het proces-verbaal vermeld staat,
dat de ter voornoemde vergadering aanwezige personen elkan-

ders bewijzen van kerkelijk lidmaatschap hebben onderzocht
en in orde bevonden, daaruit niet ad evident zant juris is gebleken, dat die personen de Doopsgezinde geloofsbelijdenis zijn toegedaan, veelmin dat zij leden zijn van de Doopsgezinde gemeente
te Dordrecht en alzoo bevoegd voor die gemeente een reglemeat van orde vast te stellen of een bestuur over die gemeente
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aan te stellen; dat toch, bij de zelfstandigheid der Doopsgezinde gemeenten in Nederland , niet zonder bewijs kan worden aangenomen , dat ieder Doopsgezinde , die te Dordrecht
woonachtig is , lid der Doopsgezinde gemeente te Dordrecht
is; dat het er veeleer voor moet gehouden worden , dat er
eene erkenning en opname als lid in de gemeente moet plaats
hebben, na afgelegde geloofsbelijdenis of overgelegde attestatie;
Overwegende, dat uit het bovenstaande volgt, dat de eischer
niet heeft bewezen, dat hij door daartoe bevoegde leden der
Doopsgezinde gemeente te Dordrecht tot diaken dier gemeente
is verkozen, zoodat hij moet geacht worden de hoedanigheid
niet te bezitten, die hij zich heeft toegekend, en alzoo moet
worden verklaard niet-ontvankelijk in zijne ingestelde vordering;
Regt doende enz.
Gezien art. 1700 Burgerlijk Wetboek en art. 56 Burgerlijke
Regtsvordering;
Verklaart den eischer niet-ontvankelijk in zijne ingestelde
vordering en veroordeelt hem in de kosten van het proces.
(Zie Arrest 31 December 1860.)
Nota. Het vorenstaande vonnis is bevestigd, bij arrest van het
Provinciaal Geregtshof in Zuidholland van 25 Januarij 1864 ,
op dezelfde gronden als door de Regtbank zijn aangenomen.

26 Februarij 1863, Staatsblad n°. 13.

Besluit, luidende:
Gezien een adres der schoolopzieners van het late, 2de en
4de district in Noordholland, waarbij zij in hooger beroep komen
van het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van
den 2lsten Mei 1862, no. 15 , betreffende vijf openbare é ehoollocalen in de gemeente Amsterdam, welke door hen op den 3
Februarij bevorens zijn verklaard voor de gezondheid schadelijk
en van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen, en de handhaving verzoeken van de door hen gegeven
verklaring;
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Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 18 Februarij 1863;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 24 Februarij 1863 n°. 162, Me Afdeeling;
Overwegende, dat bij het beklaagd besluit van Gedeputeerde
Staten is beslist, dat de vijf door de schoolopzieners afgekeurde
schoollocalen nog tijdelijk in gebruik mogen blijven, immers
tot zoolang de nieuwe scholen in dienst zullen zijn gesteld,
met verdere dringende aanbeveling aan het gemeentebestuur
van Amsterdam om den aanbouw der nieuwe scholen met den
meesten spoed te doen volbrengen;
Overwegende, dat ingevolge het 4de artikel der wet, regelende
het lager onderwijs, van den 13de Augustus 1857 (Staatsblad
n°. 103), de schoolopzieners de vijf genoemde localen verklaard
hadden voor de gezondheid schadelijk en van onvoldoende ruimte
voor het aantal schoolgaande kinderen , en dat het gemeentebestuur van Amsterdam , in die verklaring niet berustende
daarvan in hooger beroep was gekomen bij Gedeputeerde Staten;
Overwegende , dat derhalve het ddnige punt, waaromtrent Ge deputeerde Staten hadden te beslissen, in het handhaven of te
niet doen van de verklaring der schoolopzieners bestond;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten integendeel op dit punt
niet hebben beslist, maar eerre uitspraak gegeven omtrent punten, die tot de uitvoering der beslissingebehoorden;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten daarmede den aard
van het hooger beroep en hunne roeping, om als administratief
regter uitspraak te doen, hebben miskend;
Overwegende, dat uit de beschouwingen, welke de uitspraak

van Gedeputeerde Staten voorafgaan, voldoende blijkt, dat
het door hen volgens het voorschrift der wet ingesteld nieuw
zelfstandig onderzoek tot de uitkomst heeft geleid , dat de verklaring der schoolopzieners voor waar is te houden;
Gezien genoemd artikel 4 der wet van 13 Augustus 1857
(Staatsblad no. 103) en de artikelen 39 en 40 der wet van 21

December 1861 (Staatsblad n°. 129) ;
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Hebben goedgevonden en verstaan:
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten

van Noordholland, van den 21 Mei 1862, no. 15, de verklaringen
van den 3 Februarij bevorens door de schoolopzieners van het
1ste, 2de en 4de schooldistrict in dat gewest gegeven, te handhaven.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad, en tegelijk
met het rapport van Onzen genoemden Minister in de StaatsCourant zal worden geplaatst.
28 Februarij 1863, n°. 130.

Resolutie van den Minister van Finantiën luidende :
Gelet op het request van N. N. commissaris der bewaarschool
te Z. , strekkende ter bekoming van restitutie van zijnen aanslag in het patentregt, wegens eene letterkundige voordragt,
door den heer C., ten behoeve dier bewaarschool gehouden;
Gelezen het berigt van den Provincialen Directeur der directe
belastingen , in en uitgaande regten en accijnsen;
En in aanmerking nemende, dat de grond, waarop bij resolutie
van den 16 April 1856, n°. 48 en bij die van den 20 Februarjj
1862, n°. 157 , de tegen betaling van contributie gehouden wordende voorlezingen van godsdienstigen, geschiedkundigen en landbouwkundigen aard, als niet aan het patentregt onderworpen
zijn beschouwd, evenzeer geldt ten aanzien van voordragten,
als bij het request bedoeld;
Heeft goedgevonden en verstaan, voornoemden Provincialen
Directeur uit te noodigen, om den ontvanger te 0. te magtigen
tot teruggave aan den belanghebbende, zoowel van het regt als
van de beschrijvingskosten, die ter zake zijn betaald, en tot
aftrekking van een en ander op het voorloopig journaal comptabiliteit n°. 1a.
Nota. De vraag heeft zich opgedaan, of vrijstelling van personele
belasting kan toegestaan worden voor een locaal, dat uitsluitend
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bestemd is tot het houden van bijbellezingen en eene enkele
maal voor het katechetisch onderwijs door een onderwijzer
in de godsdienst , die van ~vege de gemeente is aangesteld.
De Minister van Finantiën heeft hieromtrent , bij resolutie
van 3 Augustus 1864, n°. 70, aan de prov. directeurs der
directe belastingen enz. het volgende te kennen gegeven :
,, Het behoeft geen betoog, dat een locaal', waarin een
bijzonder persoon bijbellezingen houdt, niet kan gezegd worden
wegens deze verrigting tot openbare eeredienst bestemd te
zijn of gebezigd te worden. De eeredienst of godsdienstoefening,
in art. 5 , § 2, lett. a der Patentwet bedoeld , moet niet
alleen met ontsloten deuren plaats hebben , en voor iedereen,
van welken rang , klasse of leeftijd ook , toegankelijk zijn ,
maar behoort ook een kerkgenootschappelijk karakter te hebben
of van een kerkgenootschap uit te gaan.
1r

Hieraan moeten dan ook in de daartoe leidende gevallen

de feiten worden getoetst. Mogt er dienaangaande twijfel bestaan , dan kan bij het gemeentebestuur wol den vernomen, of
dit volgens art. 7 der wet van den 10 September 1853 (Stbl.
n o . 102) , omtrent de oprigting of inrigting van het gebouw
tot uitoefening van openbare eeredienst, hebbe beslist. (4)
N

In geen geval echter kunnen localen, waarin katechisatie

gehouden of godsdienstig, leerstellig onderrigt gegeven wordt,
gezegd worden tot schoollocalen te worden gebezigd of onder
de toepassing van art. 5 , § 2 , lett. c der wet te vallen.
w Door deze laatste localen toch kunnen geene andere
worden verstaan dan de zoodanige, waarin de gewone vakken
van het lager of middelbaar onderwijs met de leerlingen
worden behandeld. Voor de toepassing der vrijstelling als

schoollocalen zal het alzoo voldoende zijn , ten aanzien van

(*) Hieromtrent valt aan te merken: dat de bedoelde beslissing slechts dan
wordt vereischt, wanneer er oprigting of inrigting plaats heeft van een gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst, binnen den afstand
van twee honderd ellen van eene bestaande kerk.
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het lager onderwijs, den regel te volgen, vervat in de resolutie
van den 24 December 1862, n o. 80 (Verzameling 1863, no. 55),
en, wat het middelbaar onderwijs betreft, te onderzoeken of
dit gegeven wordt door personen, die in het bezit zijn van
de bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid, in art. 4 der
wet van den 2 Mei 1863 (Stbl. n° . 50) bedoeld. Overigens
zal het, in vet band met het voorafgaande , naauwelijks noodig
zijn , te doen opmerken , dat , wanneer een gebouw of een
gedeelte daarvan uitsluitend tot openbare eeredienst bestemd
is , de vrijstelling naar art. 5 , § 2 , letter a der wet niet
kan geacht worden verloren te gaan , wanneer daarin tevens
katechisatiën worden gehouden..

De hierboven aangehaalde resolutie van den 24 December
1862, n°. 80, luidt als volgt :
In antwoord op uwen brief van den 12 dezer heb ik de
eer u te kennen te geven , dat het aantal vakken , waarin
onderwijs woedt gegeven , niet beslissen kan omtrent de
vraag of een lokaal tot school wordt gebezigd , gelijk onder
anderen ook blijkt uit artikel 42, 2de lid , artikel 47 en
artikel 49, 2de lid der wet op het lager onderwijs van den
k
13 : Augustus 1857 (Staatsblad, n°. 103). De toepassing van
artikel 5, § 2, letter c der wet op het personeel kan dus,
wat de schoollokalen betreft, van die omstandigheid niet afhankelijk zijn.
Voorts meen ik, dat de bij deze wetsbepaling bedoelde
vrijstelling van schoollokalen , zich behoort uit te strekken
tot alle lokalen, waarin uitsluitend of een, of pater, of al

de

vakken van gewoon of meer uitgebreid lager onderwijs,

in artikel 1 van eerstgemelde wet genoemd, onderwezen
worden, mits dit geschiede, wat de 'openbare scholen betreft,
door personen, volgens art. 22 dier wet benoemd, en wat
de bijzondere scholen aangaat, door hen , die in het bezit
zijn der vereischten, bij artikel 37 derzelfde wet vermeld.
De resolutien van den 14den October 1837, n°. 57 en
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14 Maart 1844, n b . 114, voorkomende in de 13de aanteekening op artikel 5 der wet op het personeel , en in zooverre
ook die van den 12 December 1859, n°. 96, moeten dus
geacht worden door vorenstaande toelichting vervangen te
zijn, terwijl de overigen in die zelfde aanteekening vermelde
resolutiën voortdurend van kracht blijven.

N

3 Maart 1863, n o. 60. (Staats-Courant no. 65.)
Besluit , waarbij de statuten der vereeniging ter voorziening
in gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Avereest
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel is uitsluitend voorziening in voldoend gewoon
en meer uitgebreid lager onderwijs te Avereest.
Daartoe zal eene bijzondere school worden opgerigt , waarvan de kosten zullen worden gevonden uit het jaarlijksch
subsidie, hetwelk van wege de gemeente Avereest mogt
worden verleend, uit de schoolgelden en uit de bijdragen
der begunstigers.
Leden dezer vereeniging zijn :
a. de eerste oprigters der vereeniging en die als zoodanig
hebben betaald hun volgens inschrijving genomen aandeel
in de kosten van aankoop van grond en stichting van het
schoolgebouw;
b. zij, die jaarlijks dertig gulden of meer betalen voor het
onderwijs aan hunne kinderen, op de door deze vereeniging
te stichten school te geven, en daarenboven binnen de
gemeente Avereest wonen.
Begunstigers zijn al de overigen, die door vrijwillige giften
t of uit andere hooide tot de instandhouding bijdragen.
De duur dezer vereeniging is bepaald op 25 jaren.
4 Maart 1563, no. 54.

Besluit, luidende :
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onder-
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worpen geschil over het domicilie van onderstand van A., die
op den 16 December 1857 in onderstand is opgenomen door
het burgerlijk armbestuur te B., gemeente C.;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 18 Februarij 1863, n°. 42;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 3 Maart 1863, n°. 128, 7de Afdeeling;
Overwegende , dat het buiten geschil is, dat A., in den loop
van vijftien maanden, laatst voorafgegaan aan het in werking
treden der wet op het armbestuur, onderstand heeft genoten
van de Hervormde diaconie te D. en na dien tijd geen vijftien
achtervolgende maanden buiten ondersteuning van die diaconie
geweest was, toen hij in 1857 in onderstand werd opgenomen;
dat hij alzoo toen behouden had het domicilie van onderstand,

hetwelk hij overeenkomstig de wet van 28 November 1818
(Staatsblad n o . 40) had, toen de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100) in werking trad;
dat het, niettegenstaande een naauwkeurig onderzoek , niet
is gebleken, dat hij het onderstands-domicilie, door zijne geboorte verkregen, ooit door ee ri e vierjarige inwoning in eerre
andere gemeente, zoo als bij art. 3 der wet van 28 November
1818 bedoeld, naar elders heeft overgebragt;
dat blijkens doopacte, ingeschreven in het register der gedoopten in de gemeente E., voor zooveel betreft het dorp D.,
den 30 November 1804 F. en G., echtelieden te D., een zoon
hebben laten duopen, genaamd Hotze, geboren te G. den
25 April 1804;
dat de behoeftige zelf heeft opgegeven van zijne ouders te
hebben gehoord, dat hij te H. is geboren in hun schip, destijds liggende buiten de Aapoort, welk feit bevestigd is door
twee broeders van zijne moeder, waarvan de één tijdens de
geboorte aan boord is tegenwoordig geweest, zoodat de geboorte geacht moet worden toevallig te H. te hebben plaats
gehad;
dat de doopacte vermeldt, dat de ouders woonachtig waren

344
te D., en deze vermelding, opgenomen in de aanteekening van
een doop, die in datzelfde dorp werd toegediend, als bewijs
mag worden aangenomen, dat werkel ij k hunne woonplaats daar
gevestigd was , hetwelk ook bevestigd wordt door het feit dat
die echtelieden , in het vorige jaar te D. gehuwd , het kind,
dat hun in April 1804 te Groningen geboren was , eerst hebben
laten doopera, toen zij , die schippers waren , met den winter
te D. waren teruggekeerd ; dat alzoo deze behoeftige, volgens
art. 2 der wet van 28 November 1818 armlastig is geworden
te D. , als de plaats , waar zijne ouders tijdens zijne geboorte
woonden; dat dit ook in de jaren 1836-1844 altijd door het armbestuur te D. en het grietenijbestuur van E. , waaronder D.
behoort , is aangenomen , welk armbestuur gedurende die jaren
den onderstand , aan den behoeftige te I. en te J. verstrekt,
steeds heeft teruggegeven , of, waar het reden meende te hebben dien te weigeren , die weigering nimmer op ontkenning
van de armlastigheid heeft gegrond ; zoodat Gedeputeerde Staten
van Friesland , bij hunne beschikking van 30 September 1845,
no. 14, het armbestuur van het dorp D. dan ook tot teruggave
der kosten van de geneeskundige hulp, aan een kind van den
behoeftige verleend, en van de begrafenis van dat kind verpligt hebben verklaard;
dat het enkele beweren van E., dat deze vroegere erkentenissen zonder voorafgaand onderzoek zijn gedaan, niet voldoende is om hare kracht tot bevestiging van hetgeen uit de
doopacte is op te maken, te ontzenuwen;
Gezien de artikelen 2 en 3 der wet van 28 November 1818
(Staatsblad n°. 40) en art. 36 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);

Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van A., toen
- hij in December 1857 in onderstand werd opgenomen, gevestigd
was te D., gemeente E.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
10 Maart 1863, no. 72.
Besluit , luidende:

Gezien de stukken , betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil omtrent het domicilie van onderstand van

A. thans huisvrouw van B., vroeger van C., en dat harer
minderjarige kinderen , met genoemden haren eersten man in
huwelijk verwekt;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord , in zijn advies van den 25 Februari 1863,
no. 37;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 9 Maart 1863, n°. 242, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat genoemde vrouw op den 28 Januari 1860
en op den 2 Januarij 1861, en hare twee minderjarige kinderen
uit het eerste huwelijk, met name D. en E., op den 21 Julij
en den '20 October 1860 onderstand hebben genoten van het
burgerlijk armbestuur te F. en dat het bestuur dier gemeente
hoezeer erkennende, dat het domicilie van onderstand van C.
(de vader) aldaar was gevestigd , beweert, dat het domicilie
der genoemde bedeelden thans is gevestigd te G., door het
huwel ij k van A. met B., die aldaar is geboren;
Overwegende, dat door ,het ingesteld onderzoek volledig is
bewezen, dat C. (de vader), terwijl zijne vrouw met hem
zamenwoonde, gedurende de wintermaanden van de jaren 1853

tot en met 1856 is bedeeld geworden door de Diaconie der
Hervormde gemeente te F., en dat na zijn overlijden in dat
jaar zone weduwe voortdurend ondersteuning heeft genoten van
het armbestuur der Roomsch Katholijke gemeente aldaar tot
in Maart 1859;
Overwegende, dat van de ondersteuning, aan C. verleend,
zone met hem zamenwonende vrouw genot heeft gehad, en
zij dus geacht moet worden in den loop der v ij ftien maanden,

346
laatst voorafgegaan aan het in werking treden der wet tot
regeling van het armbestuur , onderstand te hebben genoten,
en dat ook na de invoering dier wet aan haar onderstand is
verleend , zonder tusschenpozing van vijftien maanden , zoodat,
volgens de bepa'ing van artikel 36 der genoemde wet , haar
domicilie van onderstand en dat harer minderjarige kinderen
gevestigd was te F. , toen zij op den 18 December 1859 aldaar
een tweede huwelijk aanging met B.;
Overwegende , dat dit tweede huwelijk daarin geene verandering heeft gebragt , omdat artikel 36, als behoorende tot de
Afdeeling , welke de overgangsbepalingen inhoudt , de voorschriften beheerscht , in de twee voorafgaande Afdeelingen vervat, die volgens de duidelijke letter van artikel 38 alleen
kunnen toepasselijk zijn op hen , die niet vallen binnen het
bereik van artikel 36;
Overwegende, dat dit door het gemeentebestuur van F. verder
wordt beweerd , dat de toepassing van artikel 36 niet van invloed zijn kan op het domicilie van onderstand van E. , die
op den 21 September 1854, en dus na de invoering der gemelde wet , is geboren ; doch dat die bewering blijkbaar onjuist
is, terwijl het hier enkel de vraag geldt, waar de moeder
domicilie van onderstand heeft, omdat minderjarige kinderen,
onafhankelijk van het tijdstip hunner geboorte, vóór of na de
invoering der wet altijd het domicilie volgen van de langst
levende hunner ouders;
Gelet op artikel 36 der wet tot regeling van het armbestuur
van 28 Junij 1854 (Staatsblad ne. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan : de gemeente F. aan te
wijzen als het domicilie van onderstand van A., thans huisvrouw
van B., en dat van hare minderjarige kinderen, door haar in
vroeger huwelijk verwekt met haren eersten man C.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen

van bestuur.
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18 Maart 1863, n°. 79.
Besluit , luidende:

Gezien de stukken , betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil over het domicilie van onderstand van A.;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord in zijn advies van den 4 Maart 1863, n°. 4;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 17 Maart 1863, n°. 126, 7de Afdeeling:
Overwegende , dat, bij besluit van den burgemeester der gemeente B. , dd. 12 Januarij 1861, voor rekening der geboorteplaats, in onderstand is opgenomen A., geboren, volgens zijne
opgave, op een der zoogenaamde Medemblikker watermolens,
en dat de gemeente C. , als de geboorteplaats van den verpleegde
aangesproken , heeft ontkend , dat hij aldaar is geboren, bewerende , dat de gemeente D. de geboorteplaats is, doch dat
die gemeente daarop heeft volgehouden , dat de geboorte werkelijk te C. heeft plaats gehad;
Overwegende , dat door de verklaringen der gehoorde getuigen
niet tot klaarheid is kunnen gebragt worden, binnen welke
dier twee gemeenten de verpleegde is geboren; dat dit evenmin
kan worden opgemaakt uit de omstandigheid, dat zijne zuster
tot op haar overlijden is en zijn broeder tot heden nog wordt
onderhouden door armvoogden of de diaconie der Hervormde
gemeenten te E. en te F.; en dat hij in het lotings-register
voor de nationale militie van F. voor het jaar 1813, als aldaar
geboren voorkomt, omdat de bedeeling door kerkelijke armbesturen van de Hervormde.kerk, tijdens de ondersteuning der
bedoelde personen is aangevangen, niet uitsluitend op geboorte,
maar ook op inwoning werd gegrond en bij de loting voor de
nationale militie niet de geboorteplaats, maar de woonplaats
in aanmerking komt;
Overwegende, dat, blijkens het extract uit de doopregisters
van de Luthersche gemeente te C., de verpleegde aldaar in de
Luthersche kerk is gedoopt op den 24 Januarjj 1794; dat, bij
gebreke eener acte van geboorte, de gemeente, waar de be-
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hoeftige is gedoopt, volgens de wet geacht wordt zijne geboorteplaats te zijn, indien het tegendeel niet blijkt, en dat
de bloote bewering van de gemeente C., dat in de Luthersche
kerk aldaar ook werden gedoopt de kinderen van ouders,
woonachtig in de omliggende dorpen, waar geene Luthersche
kerk bestaat, niet als een blijk van het tegendeel kan worden
aangemerkt en het wettelijk vermoeden niet kan doen ter zijde
stellen;
Gelet op de artikelen 27 en 28 der wet tot regeling van het
armbestuur van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
de gemeente C. aan te wijzen als het domicilie van onderstand van A.
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
18 Maart 1863, n°. 80.
Besluit , luidende:
Gezien de stukken , betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de besturen der gemeente A. en
B. over het domicilie van onderstand van C. weduwe van D;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van be-

stuur, gehoord, advies van den 4 Maart 1863, I°. 54;
Op de vqordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 17 Maart 1863, n°. 127, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat het buiten geschil is, dat genoemde behoeftige geboren den 10 October 1786 te E. gemeente B., tijdens
het in werking treden der wet op het armbestuur domicilie
van onderstand had te A. en aldaar heeft behouden tot October
1857; doch dat te A. wordt beweerd, dat zij sedert laatstgemeld tijdstip tot 1 April 1859, wanneer zij weder door het
algemeen armbestuur dier gemeente in onderstand is opgenomen, en dus gedurende meer dan vijftien achtereenvolgende
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maanden geene ondersteuning uit fondsen , bedoeld in artikel
36 der aangehaalde wet , heeft genoten , maar slechts eene
wekelijksche liefdegift van 75 centen heeft ontvangen van N. N.
koopman en winkelier te A. , uit gelden , die door bijzondere
personen ter zijner beschikking waren gesteld;
Overwegende , dat door de weduwe D. , onder Bede is verklaard,
dat zij van October 1857 tot 1 April 1859 geen onderstand
van eenig burgerlijk of kerkelijk armbestuur te A. heeft genoten,
maar alleen eene gift van 75 centen wekelijks ten huize van
N.N. heeft erlangd;
dat door N. N. herhaaldelijk , zoowel mondeling als schriftelijk , is verklaard , dat de door hem of van zijnentwege aan
de weduwe D uitgereikte gift niet afkomstig was van eenig
armbestuur , of van eenige andere liefdadige instelling , of van
gemeentefondsen;
dat door het algemeen armbestuur en door het Roomsch
Katholijk armbestuur te A schriftelijke verklaringen zijn overgelegd , houdende dat de weduwe D gedurende meer dan vijftien
achtereenvolgende maanden , laatst voorafgegaan aan den 1 April
1859, bij geene van die beide instellingen onderstand heeft gevraagd of verkregen ;
en dat in de kwartaalsrekeningen van het algemeen armbestuur te A, over 1858 en 1859 tot 9 Junij, de weduwe D
niet voorkomt onder de bij namen vermelde bedeelden gedurende evengemeld tijdvak;
Overwegende, dat de weigering van N. N., om de door hem
afgegevene schriftelijke verklaring onder pede te bevestigen op
zich zelve geen voldoenden grond oplevert, om daaruit gevolgtrekkingen af te leiden, strijdig zoowel met de stellige bewoordingen, waarin die verklaring is vervat, als met de verklaringen der in deze betrokkene armbesturen te A, vermits
toch uit geenerlei andere daadzaken of omstandigheden is gebleken, dat hij de aan de weduwe D verstrekte gelden van
eenig armbestuur of Benige andere liefdadige inrigting of uit
gemeentefondsen zoude hebben ontvangen, noch ook dat die
23
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gelden hem later uit de fondsen van het arm- of gemeentebestuur zouden zijn teruggegeven;
Overwegende, dat door al het vorenstaande genoegzaam is
bewezen, dat de weduwe D langer dan vijftien achtereenvolgende maanden, laatst voorafgegaan aan den 1 April 1859,
geen onderstand uit fondsen, bedoeld in art. 36 der wet op
het armbestuur, heeft genoten, en alzoo op dat tijdstip heeft
verkeerd in het geval, vermeld in het slot van gemeld wetsartikel;
Gezien artt. 36 en 27 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
n o . 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van C, weduwe D, toen zij op 1 April 1859 te A in onderstand is opgenomen, gevestigd was in hare geboorteplaats, de gemeente B.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
20 Maart 1863, n°. 74.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de gemeenten A en B, over het domicilie van onderstand van C, weduwe van D;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 4 Maart 1863, n°. 23;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 19 Maart 1863, no. 173, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat het buiten geschil is, dat voormelde behoeftige, geboren te B, volgens artikel 36 der wet van 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100) , tot 22 Februarij 1856 heeft behouden
het domicilie van onderstand, dat z ij had bij het in werking
treden dier wet;
dat echter door het gemeentebestuur van A beweerd wordt :
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10. dat zij van genoemden dag af tot aan 16 Maart 1858 geen
onderstand heeft gevraagd en verkregen en alzoo , toen zij op
den laatstgemelden dag op nieuw te B in onderstand werd opgenomen , armlastig was in hare geboorteplaats; en
20. dat ook , indien zij geacht kon worden dest ij ds haar onderstands-domicilie nog te hebben , ' waar zij het bij de invoering
der meergemelde wet had , niet de gemeente A , maar B toen
haar onderstands-domicilie was;
dat , wat het eerste punt betreft , zoo uit een besluit van den
burgemeester van B als uit eene declaratie van diakenen van
B en F , door de beëedigde verklaring der ondersteunde zelve
bevestigd, blikt, dat aan haar in Januarij 1857 te B op hare
aanvraag , ondersteuning is verleend , en wel ten bedrage van
f' 1, zoodat zij op 16 Maart 1858 nog geen vijftien achtereenvolgende maanden buiten onderstand was geweest;
dat het in deze niets ter zake doet, of die ondersteuning in
Januarij 1857 al dan niet plaats heeft gehad met toestemming
van het domicilie van onderstand;
dat , wat het tweede punt betreft , èn bij gelegenheid der
opneming van B ter verpleging in de Ommerschans in 1852,
èn bij gelegenheid der inschrijving van zijnen zoon voor de
nationale militie in 1855, van de zijde van A uitdrukkelijk is
erkend, dat D en daarna zijne weduwe in die gemeente armlastig waren; dat z ij ook in de jaren 1853, 1854,1855 en 1856,
hoewel te B woonachtig, uit de fondsen van de Diaconie der
Hervormde gemeente te A is ondersteund, en zoowel in
December 1855 als in Januarij 1857, bij het berigt der ontvangst
van de besluiten des burgemeesters te B, waarbij haar ondersteuning werd verleend, haar domicilie van onderstand door
het gemeentebestuur van A stilzwijgend is erkend;
dat laatstgemeld bestuur wel heeft trachten aan te toonen ,
dat die erkentenissen op eene dwaling berusten, zich daartoe
beroepende op eene opgave van de dochter der ondersteunde,
maar dat deze opgave wordt bestreden door het gemeentebestuur van B en bepaaldelijk wedersproken door de beëedigde
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verklaring van de ondersteunde zelve, zoodat de beweerde
dwaling volstrekt niet is bewezen en er alzoo geene reden is,
om die herhaalde erkentenissen niet als juist te beschouwen;
dat alzoo moet worden aangenomen, dat meergemelde behoeftige tijdens het in werking treden der wet van 28 Junij
1854 (Staatsblad no . 100) haar domicilie van onderstand had in
de gemeente A en het dáár behouden heeft, immers tot 16
Maart 1858;
Gezien artikel 36 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
no. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren dat C, weduwe D, toen zij in Januarij 1857
en later in Maart 1858 te B in onderstand werd opgenomen,
domicilie van onderstand had in de gemeente A.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
21 Maart 1863, no. 83.
Besluit, luidende;
Gezien de stukken , betre ffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil over het domicilie van onderstand van A;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord in zijn advies van den 11 Maart 1863, no. 49;
Op de voordagt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken,
van den 20 Maart 1863, n°. 165, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat de genoemde A, in het jaar 1851 te B
wegens bedelarij opgenomen , en onder n o. 1979 geplaatst in
de bedelaars-gestichten, alwaar zij zich nog bevindt, is geboren
op den 13 October 1792 in de gemeente C, doch door meer
dan vierjarige inwoning tijdens die plaatsing, haar domicilie
van onderstand had in de gemeente D;
Overwegende, dat die gemeente beweert, dat dit domicilie
thans te C, hare geboorteplaats, is gevestigd, omdat zij te D
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in den loop der vijftien maanden , laatst voorafgegaan aan de
invoering der wet tot regeling van het armbestnur, en daarna,
geen onderstand heeft genoten , vermits haar zwager de kosten
van haar onderhoud in de gestichten van den aanvang af tot
op zijn overlijden in 1861 zou hebben betaald, en het gemeentebestuur van D zich enkel zou hebben belast met het overmaken
der gelden , zoodat artikel 36 der genoemde wet ten deze niet
kan worden ingeroepen;
Overwegende, dat uit een ingesteld onderzoek en de rekening
en verantwoording der inkomsten en uitgaven van de gemeente D
over de jaren 1852 tot en met 1861 is gebleken , dat in die
rekeningen over dé eerste acht jaren niets in ontvangst of uitgaaf is verantwoord betreffende het onderhoud van de verpleegde, en dat in ieder van die rekeningen over 1860 en
1861 voorkomen een post in ontvangst en een in uitgaaf, ieder
groot 1 85 , met vermelding, dat die gelden zijn betaald door
den zwager van de verpleegde en uitgegeven voor kosten van
haar onderhoud;
Overwegende, dat daardoor volledig is bewezen , dat door
de gemeente D geen koten van onderhoud zijn betaald; dat
niet is beweerd, dat die betaling aldaar zou zijn geschied uit
andere fondsen, bedoeld bij artikel 36 der armenwet; en dat
het volkomen aannemelijk en voor de jaren 1860 en 1861 bewezen is, dat die zijn gedragen door den zwager van de verpleegde, zoodat ten deze gemeld artikel niet kan wonen
toegepast en de geboorteplaats het domicilie van onderstand is;
Gelet op artikel 36 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n o. 100), tot regeling van het armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
de gemeente C aan te wijzen als het domicilie van onderstand
van A.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is, belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
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22 Maart 1863, no. 5.
Besluit , luidende :
Gezien de stukken , betreffende het aan Onze beslissing onderworpen , tusschen de gemeenten A (provincie Noordbrabant)
en B (hertogdom Limburg) gerezen geschil over het onderstands-domicilie van C ;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord , advies van den 11 Maart 1863, n°. 55;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 21 Maart 1863, n°. 188, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat te A is erkend, dat C, welke in 1824 geboren is te B , tijdens het in werking treden der wet op het
armbestuur van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) onderstandsdomicilie te A had, met bewering echter , dat hij van Maart
1855 tot 15 September 1857, en dus gedurende meer dan vijftien
maanden , geen onderstand uit de armenfondsen der gemeente
A zou hebbes genoten;
Overwegende , wel is waar, dat door den armmeester van A
onder eede verklaard is, dat op de Boeken, door hem als armmeester gehouden, voormelde C van 1854 tot 1857 onder de
bedeelden niet voorkomt; dat alléén in Maart 1855 door hem
aan de dochter van C eenige kleederen zijn uitgereikt en eindelijk, dat gedurende al dien tijd aan C ondersteuning verleend
is door eerre in Januarij 1854 te A opgerigte bijzondere commissie van liefdadigheid;
Overwegende, dat uit de overgelegde stukken, en met name
uit de twee beëedigde verklaringen van voornoemden armmeester, in verband met gelijke beëedigde verklaring van C
zelven, blijkt, dat de bewuste commissie van liefdadigheid is
tot stand gekomen met medewerking van het arm- en gemeentebestuur van A; dat het armbestuur van A gewoonlijk in overleg
met die commissie handelde; dat de onderstand, van wege die

Commissie verstrekt, door den gemeente-veldwachter van A
pleegde te worden uitgereikt; dat de armmeester van A voor-
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meld , lid dier bijzondere commissie en bij hare uitdeelingen
veelal tegenwoordig was; en eindelijk , dat C van de commissie
onderstand heeft verkregen op verzoek en met medewerking
van het gemeente- en armbestuur van A , en dat zulks is geschied om zijn onderstands-domicilie op de gemeente B over
te brengen;
Overwegende , dat er, met het oog op de vorenstaande feiten,
voldoende redenen bestaan , om den door tusschenkomst van
meergemelde commissie verstrekten onderstand te beschouwen,
als in het wezen der zaak gelijk te staan met dien, uit eigenlijk
gezegde armenfondsen verleend, en aldus in den geest en de
strekking der wet op het armbestuur te behooren tot den
onderstand, in art. 36 dier wet bedoeld;
Overwegende derhalve, dat toen C den 15 September 1857
door het armbestuur te A op nieuw in onderstand werd opgenomen, hij niet geacht kon worden te verkre gen in het geval,
aan het slot van art. 36 vermeld;
Gelet op art. 36 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te beslissen, dat C op laatstgemeld tijdstip alsnog domicilie
van onderstand had te A.
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.

23 Maart 1863 , n°. 64.
Besluit, luidende :
Gezien de stukken, betreffende het aan Ons onderworpen
geschil over het onderstands-domicilie van A;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord in zijn advies van den 7 Januarij 1863, n°. 14;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 20 Maart 1863, n°. 200, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat, bij besluit van den burgemeester der ge-
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meente B van den 14 October 1861, aan A , oud ongeveer 82
jaren, gepensioneerd militair , onderstand is verleend ten laste
van het Rik, omdat zijn domicilie van onderstand niet is te
vinden ; en dat van wege het Rijk is betwist , dat die behoeftige
bij het Rijk armlastig is, als zijnde hij een vreemdeling , die
gedurende meer dan de zes laatste achtereenvolgende jaren ,zonder
genot van onderstand uit fondsen , tot ondersteuning van armen
bestemd , te B woonachtig is geweest , en dus aldaar zijn domicilie van onderstand heeft;
Overwegende , dat A , bij gelegenheid , dat er voor hem een
acte van bekendheid moest worden opgemaakt, om een huwelijk
te kunnen aangaan , op den 25 Februarij 1814, voor den toenmaligen vrederegter van het kanton 's Hertogenbosch heeft
verklaard (welke verklaring door de toen gehoorde getuigen
is bevestigd), dat hij is geboren op zee uit de echtelieden C en
D, toen zijn vader naar de Nederlanden overkwam , om te
dienen bij de Schotsche brigade , in dienst bij de voormalige
republiek ; dat die verklaring overeenstemt met de in zijn stamboek voorkomende vermelding , dat hij is geboren op de Noordzee; dat, wel is waar, in het zakboekje, aan hem als sergeant
bij het 3de bataillon Luxemburgsche jagers uitgereikt, staat
opgeteekend, dat hij is geboren op de reele van Texel; doch
dat die bloote vermelding in dergelijk boekje, van elders door
niets gestaafd, niet als bewijs kan gelden; dat A alzoo hoogst
waarschijnlijk is geboren op zee, en dat althans niet is bewezen, dat hij binnen dit Rijk is geboren;
Overwegende, dat zijne ouders vreemdelingen waren, hetgeen
ook door de gemeente B niet wordt betwist; dat hij alzoo,
insgelijks vreemdeling is en zijn domicilie van onderstand heeft
te B, alwaar hij het laatst, vóór dat hij in onderstand is opgenomen, langer dan zes achtereenvolgende jaren heeft gewoond,
zonder onderstand te hebben genoten uit fondsen, tot ondersteuning van armen bestemd;
Gelet op art. 30 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan :
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te verklaren, dat B is het domicilie van onderstand van A .
Onze Minister van Binnenlandsebe Zaken is belast met de
uitvoering, van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
1 April 1863, Provinciaal blad, n°. 56.
Missive van Gedeputeerde Staten van Limburg , luidende :
In den jare 1834, en alzoo circa negen en twintig jaren geleden , zijn in dit gewest een vrij groot aantal titels van renten
aan gemeenten , instellingen van weldadigheid ' en kerkfabrieken
verschuldigd , vernieuwd geworden.
De vraag heeft zich voorgedaan of, ook onder de tegenwoordige wetgeving , eene nieuwe erkenning dier renten van de
zijde der schuldenaren , zoo al niet ter voorkoming der dertigjarige prescriptie als noodzakelijk , dan toch tot vermijding van
moeijelijkheden en twistgedingen, als raadzaam is te beschouwen.
De in het hertogdom bestaande consultatieve collegiën, die
wij desaangaande hebben geraadpleegd, zijn eenstemmig van
oordeel, dat dit vraagstuk voor eene bevestigende oplossing
vatbaar is.
Onder mededeeling daarvan, hebben wij de eer U bij deze
uit te noodigen, om op deze gewigtige aangelegenheid te letten;
alsmede om daarop ook de aandacht der in Uwe gemeente„
aanwezige besturen van gestichten en instellingen van weldadigheid, mitsgaders die der kerkfabrieken te vestigen; hen
daarbij aanbevelende, om, bij tijds, ten opzigte des onderwerps,
datgene te verrigten, wat vereischt wordt om het hen toevertrouwd geldelijk beheer tegen schade of verlies te waarborgen.

Nota. Artikel 2030 van het Nederlandsche Wetboek bepaalt:
• De verjaringen, welke reeds vóór de afkondiging van
dit Wetboek eenen aanvang hebben genomen, zullen over. eenkomstig de bepalingen van het vorige Wetboek geregeld
• worden..
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Art. 2262 van den Code Civil bepaalde :
N Toutes

les actions , tant réelles que personnelles , sont

M prescrites

par trente ans , sans que celui qui allègue cette

H prescription
N lui

soit obligé d'en rapporter un titre , ou qu'on

puisse opposer l'exception déduite de la mauvaise fol.',

De vraag: of de termijn der verjaring van het regt op
jaarlijksche prestatien moet worden berekend van af de jongste
erkenning bij de kwijting op 3 Junij 1830; dan wel van
af het tijdstip, waarop de schuldeischer, na die jongste
betaling, de schuldpligtigen wederom tot voldoening zoude
hebben kunnen aanspreken na het verstrijken van dien
termijn (zijnde den 22 Februarij 1831), waarop de eerstvolgende prestatiën waren invorderbaar geworden ? -- is bij
arrest van den boogen Raad van den 4 Februarij 1863 in
eerstgemelden zin beslist , omdat het hier niet de rede was
van verschuldigde jaarlijksche kwi,,ting van renten of prestatiën , maar van het regt zelf, waaruit de prestatien voortvloeijen.
Volgens art. 2263 van den Code Civil, kon de schuldenaar
van eene rente, na 28 jaren sedert de dagteekening van
den laatsten titel, genoodzaakt worden, op zijne kosten, aan
den schuldeischer of diens regtverkrijgenden eenen nieuwen
titel te verstrekken , omdat (zoo als dit bij de beweegredenen
is kenbaar gemaakt) de oude titel door de ophanden zijnde
dertigjarige verjaring (volgens art. 2262) op het punt staat
om te vervallen, maar ook door de overweging, dat, indien
de dertigjarige verjaring in voege voorschreven niet was toegelaten, alsdan elke tijdsbepaling voor de verjaring van het
regt zelf zonde ontbreken.
Bij art. 1921 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald:
r De eigenaar van eenen titel kan daarvan , te zijne kosten,
N de

vernieuwing vorderen, indien het schrift wegens ouder-

dom of Benige andere reden onleesbaar wordt..
Dit artikel is nieuw en staat geenzins in verband met
art, 2263 Code Civil; want aldaar is de beweegreden der
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vernieuwing, om de veraring te vdórkomen. Zoodanige bepaling als artikel 2263 C. C. bevat, heeft de Nederlandsche
wetgever niet noodig geacht, omdat de schuldeischer het
te niet gaan der schuld door verjaring kan beletten door
zijnen schuldenaar op te roepen om de rente te erkennen of
hem voor een termijn te dagvaarden , of eene notariele kwijting
te passeren.
6 April 1863.

Besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Gezien de ministeriële resolutie dd. 30 Januarij 1862, n°. 203,
7de Afdeeling, geplaatst in de Staats-Courant van 2/3 Februarij
daaraanvolgende, n o. 29, houdende ter voldoening aan artikel 6
van het Koninklijk besluit van den 6 Februarij 1861, n°. 71,
algemeene openbare rekenschap van de besteding der liefdegaven, ontvangen ten gevolge der bij dat besluit uitgeschreven
algemeene collecte, en der verdere tot en met den 10 Januarij
1862 bij het Departement van Binnenlandsche Zaken ingekomen
giften tot leniging der rampen, veroorzaakt door den watersnood
van 1861.
Heeft vastgesteld de volgende nadere ALGEMEENS OPENBARE
REKENSCHAP, enz. (*)
BALANS.

Ontvangen in geld .
Uitgegeven in geld .

I 6,065.775
- 6,065.775

Slot. . . . quitte.
Bij zamentrekking dier sommen met die, welke volgens de
eerste algemeene openbare rekenschap van 30 Januarij 1862,
destijds reeds aan de betrokken provincien waren toegelegd,
blijkt, dat uit de opbrengst zoo der algemeene collecte, als uit
(*) In het Ministerieel besluit volgt te dezer plaatse eene specifieke opgave
van de ontvangsten en uitgaven, welke kortheidshalve alhier wordt achterwege
gelaten, met verwijzing naar de Staats-Courant van den 8 Apia 1863,
no. 83.
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de verdere bij de Regering ontvangen giften, zonder bijzondere
bestemming is genoten door de noodlijdenden in :
Noordbrabant . . . f 142,908.655
Gelderland . . . . - 1,367,063.565
Limburg . . .
6,001.20
s
Te zamen . . f 1,515,973.42
Boven en behalve de verstrekkingen van brood, dekens, enz.
uit militaire bakkerijen en magazijnen, en van hooi ten behoeve van runderen door de veeartsenijschool, te zamen ten
bedrage van f 11,112.92, en dat daarenboven uit de giften in
geld vóór den 10 Januarij 1862 ontvangen, aan welke door de
gevers eerre b ij zondere bestemming was toegekend, is overgemaakt aan de Commissarissen des Konings, in:
Noordbrabant ..
.. f 129.79
Gelderland ..
- 2,651.095
Te zamen. . . . f 2,780.885
en dat de mede vóór dat tijdstip in natura ontvangen voedingsmiddelen, kleeding en liggingsstukken alle naar hunne bestemming zijn verzonden. (Zie Besluit 6 Februarij 1861, n°. 70 en
de daarbij geplaatste Nota op bladz. 303-311 van den Zeventienden Jaargang van dit Handboekje.)
8 April 1863, n°. 40.

Besluit, luidende :
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de gemeente A en B over het domicilie van onderstand van C, welke op 14 September 1860 ter
verpleging is opgenomen in het burgerlik ziekenhuis te A;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 21 Januarij 1863, n°. 16;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 7 April 1863, n o. 357, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat het buiten geschil is, dat C den 4 Januarij
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1804 is geboren te B, hertogdom Limburg; dat zij in 1843 te

D , in Belgie, is gehuwd met E, een Belg; dat bij het huwelijk
zijn in acht genomen de bepalingen, voor de geldigheid van
zoodanig huwelijk bij art. 138 van het Burgerlijk Wetboek
voorgeschreven ; en dat beide echtgenooten , tijdens de opneming
der vrouw in het ziekenhuis , niet meer dan zes jaren woonden te A ;
dat het evenzeer erkend is , dat na de komst der echtgenooten
op het grondgebied van het Koningrilk, de acte van huwelijksvoltrekking niet in de huwelijksregisters hunner woonplaats
hier te lande is overgeschreven , zoo als volgens art. 139 Burgerlijk Wetboek had behooren te geschieden;
dat door het gemeentebestuur van A wordt beweerd, dat,
zoo lang die overschrijving niet heeft plaats gehad , het buitenlands gesloten huwelijk hier te lande als onbewezen en mitsdien als niet bestaande moet worden aangemerkt , en dien ten
gevolge C als ongehuwde vrouw geacht moet worden haar
domicilie van onderstand te hebben in hare geboorteplaats;
dat echter de wet de geldigheid van een huwelijk, door een
Nederlander in een vreemd land aangegaan , wel van de naleving der bepalingen van art. 138, maar niet van de overschrijving, in art. 139 Burgerlijk Wetboek bedoeld, heeft afhankelijk gesteld;
dat mitsdien, daar de bepalingen van art. 138 bij het huwelijk
van C zijn in acht genomen, en haar huwelijk volledig bewezen wordt door de acte daarvan , ter plaatse der voltrekking
opgemaakt en in de dáár bestaande registers ingeschreven, zij
voor de toepassing der wet op het armbestuur als getrouwde
vrouw behoort te worden aangemerkt en dus het domicilie van
onderstand van haren man, die vreemdeling is, volgt;
Gezien de artt. 138 en 139 van het Burgerlijk Wetboek en
de artt. 30 en 31 der wet van 28 Junij 1854

(Staatsblad n°.100);

Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat de gemeente A is het domicilie van onderstand van C, huisvrouw van D.
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
14 April 1863 , n°. 83.
Besluit , luidende :
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de besturen der gemeenten A en B,
over het domicilie van onderstand van C , huisvrouw van D;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord , advies van den 27 Maart 1863, n o. 8;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13 April 1863, n°. 273, 7de Afdeeling;
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Overwegende, dat de genoemde vrouw, toen zij ongehuwd was,
van den 11 Februarij 1854 tot den 15 April 1857, en van den
9 October 1857 tot den 30 April 1862, en dus vóór en in den
loop der vijftien maanden , laatst voorafgegaan aan het in werking treden der aangehaalde wet , en ook daarna , in de bedelaars-gestichten is verpleegd, voor rekening van haar toenmalig
domicilie van onderstand A;
Overwegende , dat de even gemelde wet, door te gewagen van
het domicilie van onderstand van bedelaars enz. , als belast met

de voldoening der kosten, voortvloejjende uit hunne plaatsing
en verzorging in de bedelaars-gestichten, hen blijkbaar beschouwt als armen, en dat ook in verband hiermede de bedoelde kosten, naar den duidelijken geest en de geheele strekking
dier wet, voor hare toepassing gelijkstaan met die, in haar
36ste artikel omschreven;
Overwegende, dat de genoemde vrouw den 2 Julij 1862 op
nieuw in de bedelaars-gestichten is opgenomen, en dat te A
wordt beweerd, dat zij, ofschoon zij geene vijftien maanden
na het in werking treden der wet op het armbestuur buiten
het genot dier verpleging is geweest, niet meer zou vallen in
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de toepassing van artikel 36, maar wel in die van het eerste
lid van artikel 31 der wet, op grond, dat zij, na den 30 April
1862 uit de meergemelde gestichten te zijn ontslagen, gehuwd
is met D, ten gevolge waarvan zij zou moeten geacht worden
thans domicilie van onderstand te hebben te B, waar haar man
dit heeft;
Overwegende , dat artikel 36 der aangehaalde wet , blijkens het

opschrift der Afdeeling , waartoe het behoort, al de bepalingen,
der beide voorafgaande afdeelingen beheerscht;
dat mitsdien die bepalingen ook volgens de duidelijke letter
van artikel 38, alleen kunnen werken voor hen, die niet vallen
in de termen van artikel 36, en dat dus eene ongehuwde vrouw,
die in den loop van vijftien maanden , laatst voorafgegaan aan
het in werking treden der voorschreven wet, is ondersteund,
ook dan, wanneer zij een huwel ij k aangaat, vóór dat zij, gedurende vijftien maanden of langer, geen onderstand heeft gevraagd of verkregen, tot dat dit het geval is geweest, het
domicilie van onderstand behoudt, dat zij op 1 September 1854
had;
Waaruit volgt, dat C, vermits zij, tijdens hare wederopneming in de bedelaars-gestichten in Julij 1862, nog niet verkeerde in het geval van het slot van artikel 36 der wet, als
nog domicilie van onderstand te A heeft;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Te verklaren , dat C , thans huisvrouw van D, als nog domicilie van onderstand heeft te A.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
17 April 1863, Provinciaal blad, n°. 65.

Aanschrijving van Gedeputeerde Staten van Limburg, luilende
Uit de berigten, welke ons, ter voldoening aan onze aan-
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schrijving van den 23 October 1862 (Provinciaal blad, n°. 153),
tot hieraan zijn geworden , hebben wij met genoegen vernomen,
dat de meeste gemeente- en kerkelijke gebouwen in dit gewest
op voldoende wijze tegen brandschade zijn verzekerd.
Enkele der bedoelde gebouwen zijn dit, blijkens die berigten,
echter nog niet.
Het is naar aanleiding daarvan , dat wij voor zoover er in
Uwe gemeente nog gebouwen bestaan , die aan haar of aan
kerkbesturen toebehooren en tot dus verre niet tegen brandschade verzekerd zijn, Uwe aandacht op de wenschelijkheid
dier verzekering vestigen, met verzoek, om, wat de gemeentegebouwen aangaat, te bevorderen, dat zulks alsnog zoodra
doenlijk plaats hebbe, en wat de overige, onder het beheer
van kerkbesturen staande gebouwen betreft, die besturen te
gelegener tijd andermaal te wijzen op het belang, dat er, onder
anderen, ook voor hen in gelegen is, om laatstbedoelde gebouwen op voldoende wijze tegen brandschade te verzekeren.
Voor het overige gedragen wij ons aan de bovenaangehaalde
aanschrijving en aan die van den voorzitter dezer vergadering,
dd. 15 Julij 1857 (Provinciaal blad, n°. 84). (Zie Aanschrijving
23 October 1862 en de daarbij geplaatste nota op bladz. 504--507 van den Achttienden Jaargang van dit llandbocije.)
14 April 1863.

Arrest van den Ho pgen Raad, luidende:
Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant voorgesteld bij pleidooi door zijnen advocaat, en bestaande in :
schending of verkeerde toepassing van de artikelen 6, 8 en 68
der wet van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), dewijl
is aangenomen, dat P. B. v. K. slechts pro forma is geweest
hoofd-onderwijzer;
Overwegende ten aanzien van het voorgestelde middel, dat dit
wordt aangedrongen door het beweren, dat, zoo requirant al,

als bezitter van den derden rang, niet bevoegd mogt zijn aan
het hoofd eener school te staan, bij de wet nergens is ver-
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boden, dat door een als zoodanig onbevoegd persoon eene
school worde gehouden , mits maar een hoofd-onderwijzer aan
het hoofd daarvan zij geplaatst; dat dit in casu het geval is
geweest, aangezien de getuigen P. B. v.. K.... die den rang
van hoofd-onderwijzer heeft, werkelijk die betrekking vervult
en de school niet heeft verlaten vóór 1 October 1861; dat de
regter niet vermogt te beslissen , zoo als in casu is geschied,
dat dit slechts pro forma is geweest, en dat, daar de overtreding is beweerd te zijn begaan op den 3 Maart 1862, in
allen gevalle de termijn van zes maanden, b ij artikel 8 der
wet gegeven aan den hulp-onderwijzer tot tijdelijke waarneming
der school, nog niet was verloopen , tot welke tijdelijke waarneming hij, krachtens zijne acte van den derden rang, in verband met artikel 68 der wet, zoude zijn bevoegd;
Overwegende , dat bij dagvaarding in substantie den nu requirant
was ten laste gelegd , dat hij op den 3 Maart 1862 was bevonden onbevoegd onderwijs te geven in een lokaal, daarbij
vermeld, waarin tot den 28 Junij 1861 eene school was gevestigd onder P. B. v.. K.... als hoofd-onderwijzer;
Overwegende nu , dat b ij het bestreden vonnis feitelijk is beslist,
dat genoemde school niet alleen uitsluitend voor rekening van
den requirant is opgerigt en voortdurend wordt gehouden , maar
dat hij heeft gestaan en nog staat aan het hoofd dezer ook
voor gemeenschappelijk onderwijs bestemde school; en dat,
indien al de getuige P. B. v.. K.... voor een tijd den naam van
hoofd-onderwijzer aan die school mogt hebben aangenomen,
zulks niet anders dan pro forma is geweest, zoodat van eene
tijdelijke waarneming van het hoofd-onderwijzerschap ten opzigte van den appellant geene sprake kon zijn;
Overwegende, dat de regter, aan wien de beoordeeling en waardering der onderscheiden handelingen is opgedragen, de bevoegdheid niet kan worden ontzegd te beslissen, of deze of
gene handeling werkelijk of slechts in schijn heeft plaats gehad;
dat dus door de beslissing, dat het waarnemen der hoofdonderwijzers-betrekking slechts pro forma was, geen wets-artikel
24
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is geschonden en hiertegen niet in cassatie kan worden gekomen; dat dus dat beweren van den requirant is ongegrond;
dat ook de tweede grond van beweren van den requirant, als
zijnen feitelyken grondslag missende, is onaannemelijk; vermits
bij den achtsten en negenden considerans, in verband met den
zevenden, in fac t o vaststaat, dat genoemde v.. K.... tot den
28 Junij 1861 als hoofd-onderw ij zer aan die school werkzaam
was, waaruit noodwendig volgt, dat, zoo al niet de betrekking
van hoofd-onderwijzer door den requirant, bl ij kens de bovengemelde feitel ij ke beslissing, in strijd met de wet was waargenomen, echter de termijn van zes maanden, bij het middel
bedoeld, reeds voor lang was verstreken, en dus de requirant
ook zelfs in dat geval onbevoegd tot het geven van onderwijs,
záá en in dier voege als door hem is gedaan; dat derhalve
het voorgestelde middel is ongegrond;
Verwerpt enz.
21 April 1863.

Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Breda, luidende:
Gehoord partijen , benevens den heer officier van justitie in
zijne conclusie, strekkende dat het intervenierend bestuur, alvorens ten principale regt te doen , zal worden toegelaten tot
het bewijs van de geposeerde daadzaken met voorbehoud van
kosten ;
Overwegende, dat de eischers, zich qualificerende president

en leden van den fabriekraad en van het kerkbestuur van de
Roomsch Katholijke kerk van St. Remigius te Baarle-Hertog,
de gedaagden voor deze regtbank hebben geroepen, om te
hooren verklaren, dat gemeld bestuur is eigenaar van drie
renten, uitgaande op goederen te Nijhoven, gemeente BaarleNassau, bij het kadaster bekend sectie F no. 142, 144, 149,
150, 151, 152, 154 en 155, en om zich, als houders Biergoederen, tot betaling van twee jaren achterstallen van gedachte
renten, met interessen en kosten, te hooren veroordeelen;
dat de gedaagden, alvorens andere weren te doen, hebben
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gevorderd , dat de eischers, als vreemdelingen , zekerheid zouden stellen voor de condemnatiën , eventueel ten hunnen laste
uit te spreken ; en dat het kerkbestuur der Roomsch Katholijke
parochie van Baarle-Nassau, zoodra die zekerheidstelling bij
vonnis van den 26 November 1861 was bevolen , heeft verzocht
als interveniënt in gemeld geding te worden toegelaten , en,
onder bereid-verklaring om de verdediging der gedaagden op
zich te nemen , heeft geconcludeerd , dat de eischers in hunne
vordering niet-ontvankelijk, immers ongegrond zullen worden
verklaard ; terwijl door de gedaagden is te kennen gegeven,
dat zij zich met deze conclusie , en met de gronden daarvoor
aangevoerd , in allen deele vereenigden, en de eischers daarentegen , na deze gronden te hebben bestreden aan het interveniërend bestuur de bevoegdheid hebben betwist , om in deze
tusschen beide te komen , en bij hunnen oorspronkelijken eisch
hebben gepersisteerd;
dat noch door de gedaagden, noch door het interveniërend
bestuur , eenige bedenking is gemaakt , hetzij ten aanzien van
het bestaan der voormelde renten, hetzij ten aanzien van de
gehoudenheid der gedaagden om die als eigenaars der bovengenoemde vaste goederen te vergelden ; maar dat het verschil
tusschen partijen zich oplost in de drieledige vraag : vooreerst,
of de eischers, zoo als zij ten deze ageren, in het algemeen
binnen dit rijk in regten kunnen optreden; ten tweede, of het
interveniërend bestuur bevoegd is hunnen eisch te betwisten;
ten derde eindelijk, of de eischers te regt op de evengenoemde
renten en hare achterstallen aanspraak maken;
Overwegende, dat het, om de eerste dier vragen bevestigend
te beantwoorden, voldoende is op te merken, dat de kerk van
St. Remigius, als wier voorstanders de eischers zijn opgekomen, is eene zoogenaamde succursale kerk gelegen te BaarleHertog, op Belgisch grondgebied en aldaar ressorterende onder
het Aartsbisdom Mechelen;
dat in het tegenwoordig Koningrijk Belgje in der tijd zijn
afgekondigd en alsnog vigeren de wetten van 18 Germinal,

368
Xde jaar, betrekkelijk de inrigting der eeredienst, en van
30 December 1809, rakende de kerkfabrieken , naar welke bij
iedere parochiale of succursale kerk behoort een fabriekraad,
bevoegd en verpligt , onder anderen , om de goederen tot zulke
kerk behoorende , te beheeren , en om ter verdediging harer
uitwendige belangen in regten op te treden;
dat de eischers , behalve onderscheidene andere stukken van
dezelfde strekking , hebben overgelegd een besluit van de bestendige deputatie van den provincialen raad van Antwerpen
van 23 Augustus 1861, waarbij wordt goedgekeurd een besluit
van de kerkfabriek van den Heiligen Remigius te BaarleHertog, om tegen nalatige rentpligtigen in Nederland regtsvervolging in te stellen ; dat laatstgemeld besluit door dezelfde
personen, die alhier als eischers zijn opgetreden , is onderteekend; dat deze alzoo op ondubbelzinnige wijze hebben doen
blijken , dat zij in België in de door hen aangenomen qualiteit
zijn erkend , en dat eindelijk de Nederlandsche wetgeving den
vreemdeling bekwaam houdt , om binnen dit rijk , althans zeker
tegen Nederlanders zijne belangen in regten te doen gelden,
zonder daarvan zedelijke ligchamen of andere, die regtspersoonlijkheid hebben , uit te sluiten.
Overwegende , dat de verdere beweringen, waardoor het interveniërend bestuur te gelijk zijne tusschenkomst tracht te wettigen, en de vordering der eischers te bestrijden, en waarmede
de gedaagden hebben verklaard zich te vereenigen, hoofdzakelijk daarop nederkomen : dat het grondgebied der twee
burgerlijke gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau steeds
heeft uitgemaakt ééne kerkelijke parochie; dat deze vereeniging,
ook na de afkondiging en invoering der zoo even genoemde
Fransche wetten in België, althans feitelijk heeft voortgeduurd,
bepaaldelijk in dien zin, dat de belangen van gezegde parochie

door een bestuur, uit ingezetenen der beide burgerlijke gemeenten zamengesteld, zijn waargenomen; dat daarin eerst
verandering is gekomen in het jaar 1859, toen de eischers zich
van het voormalig parochiaal kerkbestuur hebben afgescheiden,
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zich tot eenen zoogenaamden fabriekraad van de kerk van
St. Remigius hebben opgeworpen , zich in het bezit der kerk
en van de daaraan verbondene goederen hebben gesteld, en
de leden van het voormalig kerkbestuur te Baarle-Nassau 't huis
behoorende , van hunne bemoeijingen hebben uitgesloten ; dat
in laatstgenoemde gemeente , ten gevolge van een en ander
door den bisschop van Breda, eene parochie is gevestigd , en
dat het interveniërend bestuur, aan het hoofd dier parochie
geplaatst , moet geacht worden in de renten te zijn getreden van
het feitel ij k ontbonden voormalig kerkbestuur ; dat in elk geval de
questieuse renten, even als alle dergelijke kerkelijke goederen,
zijn geweest het gemeenschappelijk eigendom der parochianen
onder de beide burgerlijke gemeenten , en bij ontbinding of
splitsing der parochie , tusschen gemelde parochianen , of tusschen de nieuwe parochiën , waartoe zij zich hebben gevormd,
moeten worden verdeeld , en dat de eischers ook uit dien hoofde
onbevoegd zijn , gedachte renten , immers voor het geheel, op
te vorderen;
dat het intervenierend bestuur, ten einde deze asserties te
staven, eenige bescheiden heeft overlegd , en daarenboven eene
r
reeks van zoogenaamde daadzaken heeft gearticuleerd, met
aanbod om daarvan , des gevorderd , nader bewijs te leveren;
terwijl de eischers gedachte assertiën en al wat tot justificatie
daarvan is aangevoerd, ontkennende, van hunne zijde een aantal
andere bescheiden bij een hunner schrifturen met name aangewezen, in het geding hebben gebragt, om daaruit af te leiden, dat zij, als voorstanders der St. Remigius-kerk te BaarleHertog, volkomen en alleen bevoegd zijn van de gedaagden
betaling der questieuse renten te vragen , en dat het interveniërend bestuur zich ten onregte met deze actie komt moeijen;
Overwegende, omtrent dit laatste punt, dat door het interveniërend bestuur, gelijk zoo even is gezegd, op den voorgrond
wordt gesteld, dat de bisschop van Breda in het jaar 1859
eene parochie te Baarle-Nassau heeft gevestigd, en dat de tijdelijke belangen dier parochie aan zijne zorg zijn toevertrouwd ,
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en dat dit beweren door de overgelegde bescheiden zakelijk
wordt gewettigd;
dat toch uit die bescheiden resulteert, dat er in even genoemd jaar, tusschen den bisschop van Breda en den aartsbisschop van Mechelen , verschil is ontstaan over de al of niet
benoeming van eenen geestelijke bij de kerk van St. Remigius
te Baarle-Hertog, die, als Nederlander, bevoegd zou zijn binnen dit rijk zijne bediening uit te oefenen ; dat daarvan het
gevolg is geweest, dat te Baarle-Nassau eene nieuwe kerk,
aan de Heilige Maagd Maria van Bijstand gewijd , is gebouwd,
en dat eerstgenoemde kerkvoogd , in het begin van 1860, die
kerk tot eene parochie voor het dorp Baarle, zoover het tot
Nederland behoort , heeft verheven , en aldaar op den 21 Maart
van hetzelfde jaar eenen pastoor heeft benoemd ; alsmede , dat
het interveniërend bestuur als parochiaal kerkbestuur van die
aldus nieuw gevestigde parochie , tot het voeren van dit regtsgeding door zijne kerkel ij ke overheid is geautoriseerd geworden
en ten deze in regten is verschenen;
dat deze eenvoudige daadzaken, wat er ook zij van eene
gepretendeerde afscheiding van de eischers van een voormalig
kerkbestuur bij de St. Remigius-kerk te Baarle-Hertog , of van
eene uitdrijving van ingezetenen van Baarle-Nassau uit datzelfde
bestuur, volkomen voldoende zjjn, om aan het interveniërend
bestuur, alle bevoegdheid te ontzeggen, om zich als de Benige

wettige vertegenwoordigers der parochie van St. Remigius te
gedragen, en de regten hetzij van die parochie, hetzij van hare
kerk, te vindiceren ;
dat toch , naar de instelling der Roomsch Katholijke Kerk,
zoo als die ook én hier te lande, én in het Koningrijk Belgie,
zijn geregeld, ieder fabriekraad of ieder parochiaal kerkbestuur
zoo naauw aan de parochiale of succursale kerk, waarover het
werd ingesteld, is verbonden, dat het ondenkbaar is, dat het
zich, uit eigen hoofde, de goederen en regten, tot éene andere
parochiale of succursale kerk behoorende , zou mogen aantrekken ;

371
dat het voorts een betwist vraagstuk moge zijn , of zulke
goederen en regten , in het geval dat eene parochie in twee
nieuwe parochien wordt gesplitst , of dat een gedeelte van het
grondgebied der eerste aan Bene andere wordt toegevoegd ,
moeten of kunnen worden verdeeld (*) ; doch dat het altijd
zeker is , dat de instellingen der Roomsch-Katholijke Kerk zich
niet minder verzetten tegen het denkbeeld , dat de gedachte
goederen zouden zijn het gemeenschappelijk eigendom der parochianen , in dien zin , dat ieder van deze , bij ontbinding der
parochie, op een zeker deel daarvan aanspraak zoude hebben,
en dat zoodanig deel hem bij eene andere kerkelijke indeeling
regtens zoude volgen;
dat zulke leer in strijd is met het onbetwistbaar feit , dat het
meerendeel der kerkelijke goederen aan de kerken zijn geschonken, hetzij ad majorem Dei gloriar, hetzij ter vergelding van
kerkelijke diensten, en niet minder met het kerkelijk regt, dat
wel in sommige gevallen aan nieuw opgerigte parochie-kerken
een deel van de goederen der moederkerk wilde hebben toegekend, maar niet anders dan bij wijze van dotatie, indien de
inkomsten der laatste zoodanige liberaliteit toelieten, en ook
dan naar goedvinden van den bisschop ; terwijl de Frl nsehe
wetgeving, voor zoo ver zij ten deze van toepassing zoude
kunnen zijn , eerder schijnt uit te gaan van het denkbeeld ,
dat de fabriekraden of kerkbesturen alleen het genot hebben
van de goederen aan de eeredienst geaffecteerd, immers voor-

(*) Dit vraagstuk is in de zaak der kerkfabriek van Ei n i g h a u s en tegen
die van Limbricht in dien zin beslist, dat bij het splitsen van eene parochie
in twee parochien, geene verdeeling van de goederen, oorspronkelijk aan de
moederkeik behoorende, kan gevorderd worden. Zie Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Maastricht, gedagteekend 30 Junij 1859, het arrest van
het geregtsliof in Limburg, gedagteekend 10 September 1860, en liet arrest
van den iloogen raad, gedagteekend 23 Januar>j 1862, mitsgaders de daarbij
geplaatste Nota's op bladz. 401-412 van den Vijftienden Jaargang,
bladz. 340-358 van den Zestienden Jaargang en bladz. 316-318 van den
Achttienden Jaargang van dit Handboekje.
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zeker tusschen die goederen en de parochianen geen regtsband
erkent ;
dat , naar aanleiding van een en ander , het besluit voor de
hand ligt , dat het interveniërend bestuur, ook al ware zijn
beweren gegrond , dat Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eene
parochie hebben uitgemaakt, zoolang de goederen , tot de St.
Remigius-kerk behoord hebbende , niet zijn verdeeld , noch in
eigen naam , noch als uitoefenende de regten zijner parochianen,
ingezetenen van eerstgenoemde gemeente , zich een gedeelte
dier goederen kan toeëigenen , of aan een ander , met name aan
de eischers , den eigendom of de inkomsten daarvan kan betwisten ;
en dat gemeld bestuur derhalve in zijne interventie niet
ontvankelijk moet worden verklaard , zonder dat de door dat
bestuur gearticuleerde daadzaken daartegen iets kunnen afdoen;
Overwegende, dat dezelfde bezwaren aan de verwering van de
gedaagden in den weg staan , voor zoover ook deze steunt op
de stelling, dat er door de gepretendeerde ontbinding van de
voormalige parochie van Baarle, voor de parochianen onder
Baarle-Nassau of voor hun kerkbestuur een bepaald regt op
de goederen van gedachte parochie zou zijn geboren; doch dat
zij gedaagden , even als ieder verweerder, geregtigd zijn te
vorderen, dat de eischers niet alleen de qualiteit, waarin zij
optreden, maar ook hunne aanspraak op wat zij zich willen
hebben toegewezen, justificeren;
dat te dien aanzien in aanmerking komt , dat de gedaagden
wel hebben beweerd, maar niet hebben bewezen, dat de burgerlijke gemeenten van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog eertijds
ééne kerkelijke parochie hebben uitgemaakt (*) ; maar dat het
(*) Het is onbetwistbaar dat het dorp Baarle, hetwelk sedert den Munsterschen vrede, tusschen Nederland en B e l g i e is verdeeld, vele eeuwen lang
ééne parochie heeft uitgemaakt. Het Nederlandsche deel van dat dorp wordt
Baarle-Nassau en het Belgische deel Baarle-Hertog genoemd, maar
beide deden zijn zoo dooréén gemengd, dat sommige huizen half Nederlandsch
en half Belgisch zijn. Toen in den jare 1803 uitvoering werd gegeven aan de
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daarentegen een historisch feit is, dat na de afkondiging der
wet van 18 Germinal Xde jaar, in België, zoowel als in
Frankrijk, eene nieuwe indeeling van het grondgebied, niet
alleen in bisdommen, maar ook in parochiën, heeft plaats gehad, en dat te dier gelegegheid het voormalig diocees van
Antwerpen, voor zoover het ressorteerde onder de Fransche
republiek, grootendeels is overgegaan onder het onmiddeljjk
bestuur van den te gelijk ingestelden Aartsbisschop van Mechelen; terwijl door de eischers is overgelegd een authentiek, te
Breda, den 5 Januarij 1863, tegen betaling van een regt van
f 1.10i, geregistreerd extract uit een decreet van laatstgenoemden kerkvoogd, gegeven te Mechelen, den 6 Junij 1803,
waaruit blijkt, dat de kerk van St. Remigius te Baarle-Hertog
destijds door hem, onder; de vereischte goedkeuring der wereldlijke magt, is gemaakt tot eene succursale kerk onder het
pastoraat van zekeren J. van Dijck (*) ;

Pauselijke bulle van den 3den der Kalenden van December 1801, waarbij het
toenmalig bisdom van Antwerpen opgeheven en deszelfs grondgebied, voor
zoo vei het tot de toenmalige Fransche republiek behoorde, bij het Aartsbisdom
van Mechelen ingelijfd werd, geraakte Baarle-Hertog onder de diocees
van Mechelen, maar Baarle-Nassau werd eene parochie onder het kerkelijk
gebied van het, bij de Pauselijke breve van den 22 Maait 1803, ingestelde
Apostolisch Vicariaat van het Bataafsche deel van het opgeheven bisdom van
Antwerpen, bevattende de dekenaten van Breda en Bergen-op-Zoom.
Daardoor werd de oude parochie Baarle in twee zelfstandige deelen gescheiden
en alzoo kerk e l ij k in soortgelijke stelling gebragt, als waarin het dorp B a a r l e
sedert het laar 1648 burgerlijk verkeert. Deze twee deelen bezaten echter
slechts ééne kerk en ééne pastorij , waarom er schikkingen werden getroffen,
ten gevolge waarvan Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, voor zoo veel
het dorp Baarle betreft, kerkelijk zijn gecombineeid geworden, welke combinatie tot in 1860 heeft stand gehouden.
(*) De heer J. van Dijck werd in 1803, door den Aartsbisschop van
Mechelen, aangesteld tot desservant der succursale kerk te Baarle-Hertog
en tevens, door den kerkvoogd van het Apostolisch vicariaat van Breda, benoemd tot pastoor der parochie Baarle-Nassau.
Na het overlijden van den heer J. van Dijck, in 1829, werd zijne tweeledige
betrekking van desservant voor Baarle-Hertog en pastoor van BaarleN a s s a u, door de beide betrokken Kerkvoogden , opgedragen aan den heer
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dat zoodanige handeling van eenen buitenlandschee kerkvoogd voorzeker niet heeft kunnen verkorten de regten van
hen, die, als ingezetenen van de Bataafsche republiek, niet
onder de gedachte nieuwe indeeling konden worden begrepen,
en , ten gevolge van de opheffing van het bisdom van Antwerpen, onder het vicariaat, thans bisdom van Breda, zijn
overgegaan ; doch dat het in ieder geval vast staat, dat door
de evenvermelde erkenning der St. Remigius-kerk te BaarleHertog, als succursale kerk , aldaar is gevestigd eerre parochie,
welke, zoover het grondgebied der Fransche republiek betrof,
voor de vroegere parochie is in de plaats getreden;
dat door de gedaagden , in navolging van het interveniërend
bestuur, wordt gesustineerd, dat het beheer over evengemelde
kerk en hare goederen, ook nadat die verandering had plaats
gehad, gemeenschappelijk, door ingezetenen van Baarle-Nassau
en Baarle-Hertog is gevoerd,• doch dat deze vrij onbepaalde
en tot dusver onbewezene assertie bezwaarlijk is overeen te
brengen met onderscheidene daadzaken , uit die productie van
de eischers resulterende ;
dat toch onder die bescheiden behooren , vooreerst eene
rekening en verantwoording van den tijdelijken tresorier of
dienenden kerkmeester van St. Remigius , van zijn beheer
over 1810 , waaruit blijkt, dat die rekening op den 20 Februarij 1811 werd afgelegd ten overstaan van en goedge-

keurd door den fabriekraad, waarin zitting had de maire
van Baarle-Hertog, doch dat het burgerlijk bestuur van BaarleG. de Kater, die in 1859 aftrad en toen, m zijne hoedanigheid van pastoor
van Baarle-Nassau, ten laste der Nederlandsche schatkist, is gepensioneerd geworden.
In 1860 benoemde de Aartsbisschop van Mechelen den heer J. F. Maes
tot desservalft voor B a a r l e -Hertog; terwijl de Bisschop van Breda den
heer J. Mastboom tot pastoor der parochie Baarle-Nassau aanstelde. Ten
gevolge daarvan is de combinatie dezer twee parochien opgeheven en heeft

B aarle-Nassau Bene afzonderlijke kerk op;erigt, waardoor de gemeenschappelijke kerk van St. Remigius alleen aan de parochie Baarle-Hertog is
verbleven.
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Nassau daarbij niet werd vertegenwoordigd (*); ten andere ,
twee extracten uit het register van resolutiën van Gedeputeerde Staten der provincie Antwerpen, naar welke dezelfde
fabriekraad op den 30 December 1820 en den 6 Maart 1828,
door dat collegie, zonder tussch-enkomst van of overleg met
het provinciaal bestuur van Noordbrabant, tot geldbelegging
en tot het instellen van regtsvervolgingen tegen nalatige debiteuren, is geautoriseerd geworden; (**) terwijl eindelijk de
kerkfabriek van Baarle-Hertog, provincie Antwerpen, bij Koninklijk besluit van 18 September 1820, zeer bepaald bevestigd
is in het bezit der renten en eigendommen , die volgens vroeger
besluit van 19 Augustus 1817, in verband met de wet van
7 Termidor XIde jaar, aan de Roomsch Kathalijke kerk aldaar
toekwamen; (*44)
(*) Hieromt, ent valt op te merken , dat de mais e van 13 a ar 1 e -Hertog in
1811 van regtswege lid van den kerkfabriekraad was, volgens art 4 van liet
Fransch Kei7erlak decreet van 30 December 1809, bepalende : n De plus, seront
n de droit membre du eonseil
n 1. le curé ou desservant, qui aura la première place,
n 2. le maire de la commune du chef-lieu de la cure on succursale.

r,

Pe matre w an Baarle-Nassau kon derhalve toen geen u membre de
dr oit du con seiln wezen , omdat zijne gemeente niet was t: ie chef -lieu
de la cure ou succursale."
(**) 1heiomtrent valt op te merken , dal niet Gedeputeerde Staten vals
Noordbrabant, maar die van de provincie Antwerpen de bedoelde autorisaties moesten verleenen, omdat de vestigingsplaats der kerk, hoezeer aan
de grenshan van Baarle -Nassau gelegen, echter op het grondgebied van
B a ar le-Her t og en dus in de provincie Antwerpen wordt aangetroffen.
Daaruit volgt echter geenszins dat Baarle -Nassau in 1820 en 1828 vreemd
g oude geweest zijn aan de kerk, die te B a ar le-Her t o g stond en destijds
aan de beide parochien in gemeenschap toebehoorde.

(***) De bevestiging in het bezit der door het decreet van 7 Termulor Xlde jaar
aan de kerk te B a ar le-Her t o g teruggegeven goederen, bewijst geenszins
dat Baar 1 e -Nassau }n 1820 vreemd was aan die kerk. Beide parochien
waren, met toestemming der kerkelijke overheid van het Aartsbisdom van
Mechelen en van het Vicariaat

N an

Breda, gecombineerd en deze combi-

natie was door het Staatsgezag erkend. Daaruit kon alzoo geenerlei uitsluiting
van Baarle -Nassau ten voordeele van Baarle-Hertog voortvloeijen,
z oolang

de combinatie bestond en de gemeenschap voortduurde.
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dat het onder zulke omstandigheden niet onaannemelijk is te
achten , dat de door de gedaagden beweerde deelneming van
ingezetenen van Baarle-Nassau , aan het bestuur der kerk te
Baarle-Hertog, indien ze werkelijk heeft plaats gehad , is geweest een officieus overleg, uit inschikkelijkheid jegens de
betrekkelijk aanzienlijke bevolking van eerstgenoemde plaats,
die meerendeels te Baarle-Hertog ter kerk

ging,

voortgesproten;

maar dat de gedachte stukken althans boven twijfel stellen,
dat de uitwendige belangen der St. Remigius-kerk en van hare
parochie , sinds het begin dezer eeuw zijn behartigd , niet door
een zoogenaamd parochiaal kerkbestuur , maar door een fabriekraad , ingerigt naar het decreet van 30 December 1809, alsmede
dat deze fabriekraad als de eenige wettige vertegenwoordiger
van genoemde kerk is erkend geworden;
dat voorts reeds vroeger is opgemerkt , dat de eischers ten
deze door bescheiden hebben doen blijken, dat ook aan hen,
door het openbaar gezag in Belgie , dezelfde qualiteit en dezelfde attributen worden toegekend; en dat het in dien stand
der zaak daarvoor moet gehouden worden , dat zij eischers
bevoegd zijn , met den evengeroemden fabriekraad , dezelfde
regten uit te oefenen , zoolang van geene interventie is gebleken;
dat zelfs de beweerde uitdrijving van eenige leden , aan
derden, die jegens het zedelijk ligchaam zijn verbonden, geene
aanleiding zoude geven, om aan de overige, zoolang deze een
erkend bestuur uitmaken, de bevoegdheid, om die verbindtenissen te doen gelden, te betwisten; en dat het bewijs ook van
die omstandigheid derhalve in casu zou zijn irrelevant; terwijl
de gedaagden in gebreke zijn gebleven eenige daadzaak aan te
voeren, waaruit des noods bij gevolgtrekking zou kunnen worden opgemaakt, dat de eischers zich ten onregte met den
fabriekraad van 1859 bestaan hebbende, identifiëren;
dat het eindelijk in con[esso is, dat de ten deze betwiste renten,
even als zij zijn begrepen geweest in de voormelde bevestiging
bij Koninklijk besluit van 18 September 1820, indien al niet
vroeger, dan sinds dat tijdstip tot in 1859, zijn vergolden aan
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den meergenoemden fabriekraad, als behoorende tot de St. Remigius-kerk te Baarle-Hertog, en dat de gedaagden zich alzoo
aan de voortdurende betaling dier renten aan de eischers niet
mogen onttrekken , en deze ten hunnen aanzien als uitsluitend
daartoe geregtigd zijn te beschouwen;
Verleent acte aan partijen van hare respectieve verklaringen;
Verklaart het parochiaal kerkbestuur van Baarle-Nassau niet
ontvankelijk in zijne interventie;
Verklaart de daadzaken door het interveniërend bestuur gearticuleerd, voor zooveel de gedaagden zich deze articulatie,
met aanbod van bewijs , eigen hebben gemaakt, ter zake niet
afdoende;
Verklaart dat de eischers, zoo als zij ten deze ageren, ten
aanzien der gedaagden zijn geregtigd tot de drie eeuwigdurende
renten, uitgaande op goederen, gelegen te Nijhoven, gemeente
Baarle-Nassau, bij het kadaster bekend sectie F, n os. 142,144,
149, 150, 151, 152, 154 en 155 , de eene betaalbaar met 75
cents 'sjaars, de twee andere gezamenlijk met een loopens en
een kwartier rogge, Thoornsche markt;
Veroordeelt de gedaagden, als houders der gemelde goederen,
om aan de eischers, in kwaliteit, voor twee jaren achterstallen
van gedachte renten, verschenen den 1 Februarij 1860 en 1861,
te betalen de som van f 3.592 met interessen á vijf ten honderd in het jaar, te rekenen van den dag der dagvaarding,

zijnde geweest den 5 October 1861, tot de voldoening toe;
Verwijst de gedaagden en het interveniërend bestuur ieder
voor de helft in de kosten van het geding, aan de zijde der
eischers gerezen.
Nota.

Het

is,

in verband met de geschiedkundige bijzonder-

heden , welke zich ten aanzien der sedert 1803-1860 gecombineerd geweest zijnde parochiën van Baarle Nassau en
Baarle hertog

voordoen, niet onbelangrijk hier te laten

volgen de (met redenen omkleede beschikking van den
12 Februarij 1862, n°. 81424,

welke, door den toenmaligen
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Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke Feredienst,
is genomen op het destijds ingediende adres van den heer

J. F. Maes, desservant der succursale kerk te Baarle Hertog
in de provincie Antwerpen; welk adres de strekking had,
dat aan hem zoude wolden voldaan de jaarlijksche competentie van f 597.71, welke, ingevolge het Koninklijk besluit
van den 2den van Bloeimaand 1809, n°. 17, en opvolgende
bepalingen , uit de Nederlandsche schatkist aan den pastoor
der l^oomsch Katholijke gemeente van Baarle Nassau, in de
provincie Noordbrabant verschuldigd is en gekweten wordt.
De bedoelde beschikking luidt als volgt:'
,, 1)e Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst :
Beschikkende op een aan zijn Departement ingediend adres
van J. F. Maes , zich noemende pastoor te Baarle Hertog ,
in de provincie Antwerpen, (Koningrijk België), waarbij wordt
beweerd, dat hij in zijne regten zoude zijn geks enkt, omdat
aan hem, door het Nederlandsch Gouvernement, niet zijn
uitbetaald de waarde van 87 viertelen rogge en eerre som
van f 200 in geld, welke zijne ambtsvoorgangers in de genoemde betrekking zouden hebben genoten uit krachte eener
overeenkomst, op den 5 Julij 17 26 aangegaan tusschen den
toenmaligen pastoor van de parochie Baarle en de gevolmagtigden der destijds bestaande abdij van Thorn.
En in aanmerking nemende :
dat de voormelde overeenkomst door schuldvermenging
is vernietigd, toen het Fransch bestuur in België, in het
laatst der vorige eeuw, de abdij van Thorn heeft gesupprimeerd en de daartoe behoorende goederen, mitsgaders de
goederen en inkomsten der Belgische geestelijkheid, nationaal
heeft verklaard;
dat bet Nederlandsche Gouvernement nimmer iets wegens

pastorele competentie aan den pastoor der parochie Baarle is
verschuldigd geweest, noch ooit eenige verpligting heeft gehad tot betaling van zoodanige competentie aan den adressant;
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dat, wel is waar, tijdens het tre ffen van de voormelde
overeenkomst , de Nederlandsche gemeente

Baarle Nassau

en de Belgische gemeente Baarle Hertog, ééne , onder één
pastoor staande parochie uitmaakten ; doch dat deze combinatie , welke bij resolutie van het staatsgezag der Vereenigde
Nederlanden van den 13 Februarij 1754 is erkend gewoi den ,
door de uitvoering van het concordaat van 1801 is opgeheven ; als zijnde , ten gevolge daarvan, Baarle Nassau aan
het toen opgerigt Apostolisch Vicariaat (thans Bisdom) van

Breda , en Baarle Hertog , aan het toen ingestelde Aai tsbisdom
van Mechelen onderhoorig geworden ;
dat de omstandigheid , dat Baarle Nassau deelgeregtigd was
in de gemeenschappelijke parochie-kerk van den H. Remigius te

Baarle Hertog , wel aanleiding heeft gegeven , dat die beide
gemeenten , gedut ende het pastoraat van de heeren J. van Dijck
en G. de Kater, door een pastoor zijn bediend geworden en
de godsdienstoefeningen te zamen in die kerk hebben gehouden , maar dat de benoeming van die beide geestelijken ,
in hunne hoedanigheid van pastoor der Roomsch Katholijke
gemeente Baarle Nassau is geschied door den Apostolischen
Vicaris van Breda, onder wiens geestelijk gezag die gemeente
sedert het jaar 1803 behoorde;
dat aan die beide pastoors gedurende hunne bediening van

Baarle Nassau uit de Nederlandsche schatkist eene competentie is voldaan, waarvan het bedrag bij de Koninklijke
besluiten van den 2den van Bloeimaand 1809 , n o. 17 ,
30 November 1822, n b . 92 7 en 6 Julij 1827 , n o . 170, op
eene som van f 597.71 's jaars is bepaald geworden;
dat, hoezeer deze som is berekend geworden in verhouding
tot de geldswaarde der dotatie, welke de pastoors der parochie

Baarle , váór de suppressie der abdij van Thorn, uit hare
inkomsten hadden genoten, daaruit echter niet volgt, dai de
verpligting, welke voor die abdij tot het kwijten der bij de
overeenkomst van 5 Julij 1726 bepaalde jaarlijksche uittreering in granen en geld was geboren , op de Nederlandsche

380
schatkist zoude zijn overgegaan , of dat de desservant der
succursale kerk van Baarle Hertog , op wien de bepalingen
der wet van den 18 Germinal jaar X , en der overige staatsverordeningen van Franschen oorsprong, betre ffende de bezoldiging der parochiale geestelijken van de Belgische parochién , toepasselijk zijn , aanspraak zoude kunnen maken op
Benige competentie ten laste van de Nederlandsche schatkist i
dat de goederen der abdij van

Thorn , nadat die nationaal

zijn verklaard, voor zoo verre zij waren gelegen binnen de
grenzen der toenmalige Bataa fsche Republiek , door haar van
de Fransche Republiek zijn overgenomen op den voet van
het tractaat van den 5 Januarij 1800, en alzoo zonder dat
daaruit eenige gehoudenheid voortvloeide tot kwijting aan de

Belgische geestelijken , van die competentien , welke zij, vóór
de nationaal-verklaring hunner goederen en inkomsten , uit
de bezittingen der Belgische abdijen genoten ;
dat de onderwerpelijke reclame van den adressant J. F.

Macs niet alleen uit dien hoofde van allen grond is ontbloot,
maar bovendien bij het Nederlandsche gouvernement in geen
geval gelden kan , aangezien hij door den aartsbisschop van

Mechelen is benoemd tot desservant der succursale kerk te
Baarle Hertog; welke benoeming in het honingrijk der Nederlanden geene burgerlijke gevolgen kan hebben, eensdeels
omdat Baarle Hertog, tot het honingrijk Belgie behoorende,
evenzeer als de geestelijke jurisdictie van den aartsbisschop
van Mechelen, aan het Koningrijk der Nederlanden vreemd
is; en anderdeels omdat de adressant , in Belgie geboren
zijnde, volgens de Nederlandsche wet van 10 September 1853

(Staatsblad n o. 102) , hier te lande in zijne hoedanigheid van
vreemdeling, geene kerkelijke bediening kan aanvaarden, zonder
daartoe alvorens de toestemming des Konings te hebben gevraagd en verkregen;
dat de adressant nog te minder als pastoor der Roomsch-

Katholijke gemeente Baarle Nassau, aanspraak kan maken op
de in den jare 1808 door het toenmalige Hollandsche gouver-
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nement aan dat pastoraat verbondene competentie, vermits,
na het aftreden van den heer G. de Kater, niet de adressant,
maar de heer J. Mastboom, door den bisschop van Breda, tot
pastoor dier gemeente is benoemd geworden;
Heeft goedgevonden : aan den adressant te kennen te geven,
gelijk geschiedt bij deze, dat zijne reclame niet is gegrond

en derhalve wordt gewezen van de hand..
23 April 1863, Koloniaal Staatsblad n°. 10.

Publicatie van den Gouverneur der kolonie Suriname, houdende vaststelling en afkondiging van een Reglement op het
beheer der districten in die kolonie; waarbij in artikel 12 het
volgende wordt bepaald:
n De districts-commissaris bevordert, zoo veel in zijn vermogen is, het godsdienstig en ander onderwijs der arbeiders
n in z ij n onderhoorig district. Hij waakt ten strengste tegen
n alle afgodische dansen en tegen afgodische gebruiken bij het
„ begraven van lijken." (Zie art. 25 der wet van den 8 Augustus
1862 (Staatsblad n°. 164) op bladz. 490 van den Achttienden
Jaargang van dit Handboekje, als ook de Publicatie van den
16 Junij 1863 hierna opgenomen.)
23 April 1863.

Arrest van den Hoogen Raad, luidende :
Overwegende , dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld :
schending en verkeerde toepassing der artikelen 1401 en 1403,
in verband met de artikelen 624, 619, derde zinsnede, 1777
en 1787 Burgerlijk Wetboek, artikel 73 der wet van 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100), de artikelen 3 en 153 der Grondwet,
artikel 74 Burgerlijk Wetboek en artikel 184 Code Pénal, door
te homologeren de uitzetting via Tacti van den eischer op last
van en alzoo door de verweerders uit het door hem bewoond
afzonderlijk huisje in het Sionshofje te Leyden, gepleegd zonder
eenig regterlijk bevel of tusschenkomst, welke daad integen25
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deel had moeten zijn verklaard onregtmatig en de verweerders
verpligtende tot schadevergoeding;

Overwegende, dat het , volgens de feitelijke beslissing van het
beklaagde arrest , vast staat , dat tusschen den eischer en de
verweerders, regenten van het Sionshofje te Leyden, geene

overeenkomst is gesloten , maar dat aan eerstgenoemden de
bewoning van een der huisjes van het hofje uit loutere gunst
en liefdadigheid om niet is verleend ; dat hij de bewoning slechts
zoo lang kon genieten , als hij zich rustig en vreedzaam en
overeenkomstig de bestaande orders en de bepalingen der regenten gedroeg , terwijl hij , ingeval van tegenovergestelde gedragingen , het huisje en het hofje moest ruimen , en dat er
heeft bestaan noodzakelijkheid tot verwijdering van den eischer
uit het hofje;

Overwegende , dat de uitzetting van den eischer, in de gegeven
omstandigheden, niet is in strijd met eenige der aangehaalde
wets-artikelen ;

Overwegende , toch , dat , al moge het met vergunning van
regenten door den eischer in het hofje betrokken huisje, zoolang hij daarin werd toegelaten , tegenover derden zijn te beschouwen als de woning van den eischer , wier onschendbaarheid hem door de wet werd gewaarborgd , niettemin , zoo als

bij het beklaagde arrest teregt is overwogen, zijne verhouding
tegenover regenten gelijk stond met die van eenen bij hen ontvangen en tijdelijk geherbergden gast; dat daaruit volgt, dat
regenten allezins waren bevoegd, ter vervulling hunner pligten
en ter handhaving van orde, zelfs zijns ondanks cle met hunne
vergunning door den eischer betrokken woning binnen te treden; en dat mitsdien door zoodanige binnentreding de aangehaalde artikelen der Grondwet niet zijn geschonden en het
zijdelingsch beroep op art. 184 Strafregt in geene aanmerking
kan komen ;

Overwegende, dat almede door de, namens regenten verrigtet
litzetting niet is gehandeld in strijd met eenig der overige

aangehaalde wets-artikelen, en deze alzoo evenmin zijn ge-
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schonden; dat toch de artikelen 1401 tot 1403 Burgerlijk Wetboek, niet kunnen zijn geschonden, waar, zoo als in casu,
geene sprake is van eene onregtmatige daad; dat dit evenmin
het geval kan zijn met art. 74 Burgerlijk Wetboek, vermits
het in deze niet geldt eene quaestie van domicilie; noch ook
met de artikelen 619 en 624 van hetzelfde wetboek , omdat de
eischer tegenover regenten niet was bezitter der door hem
betrokken woning en mitsdien de bij art. 624 bedoelde regtsvordering tegen hen is ondenkbaar; noch met de artt. 1777
en 1787 van dat wetboek, omdat in deze, noch in het algemeen eenige overeenkomst, noch bepaald die van bruikleening,
is aangegaan; en dat eindelijk almede niet is geschonden of
verkeerd toegepast art. 73 der wet van den 28 Junij 1854
(Staatsblad n°. 100), als zijnde bij het beklaagde arrest met
juistheid beslist, dat onder godshuizen in den zin dier wet
mede zijn begrepen alle inrigtingen , waar armen uit weldadigheid worden gehuisvest;
Overwegende, dat alzoo het eenig aangevoerde middel van
cassatie is ongegrond;
Verwerpt het beroep en veroordeelt den eischer in de kosten , in cassatie gevallen. (Zie Arrest 16 Junij 1862.)
Nota. In de conclusie, te dezer zake door den advocaatgeneraal genomen, wordt onder anderen gezegd :
Het hofje van Sion, met al zijne huisjes en kamertjes,

Wetboek, het eigendom van de gemeenschap, het zedelijk ligchaam, de Nederis, volgens at tt. 575 en 585 Burgerlijk

duitsche Hervormde gemeente. De eischer kon dus op het
door hem bewoonde huisje geen regt van eigendom doen
gelden, evenmin het regt van bezit; in een woord hoegenaamd

geen regt, omdat

hij nit loutere gunst en liefdadig-

heid in het Sionshofje was opgenomen.
Het groote beginsel toch , waarop de geheele wet

tot

regeling van het armbestuur rust, is, dat er geen regt is op
onderstand, maar dat alles niets anders is dan zuivere

dadigheid.

wel-
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• De arme kon dus den armverzorger of de kerkelijke gemeente tot niets verpligten , tusschen hem en de gemeente
bestaat geen band van burgerregtelijken aard. Wanneer dus
de gemeente aan een harer armen eene harer woningen ten
gebruike afstaat, dan blijft die woning de woning der gemeente, evenzeer als elk oude-mannen- of vrouwenhuis de
woning blijft der gemeente, en geenszins de woning wordt
van de verschillende individuën , welke in dat gesticht zijn
opgenomen. Deze hebben daarin slechts een tijdelijk verblijf,
zoolang hun dit door de regenten gegund wordt , en in dit
opzigt staan zij , zoo als het Hof teregt opmerkt , gelijk met
de zoodanigen , aan wie een huisvader of gastheer , 't zij
voor langeren , 't zij voor korteren tijd , uit goedheid koste
booze huisvesting verleent, of als logeergast bij zich ontvangt.
N Iets

anders zoude het zijn , indien regenten de huisjes

verhuurden , dan toch zoude er tusschen de bewoners dier
woningen en de regenten van het ho fj e een burgerregtelijke
band bestaan , welke niet anders dan op de wijze , bij de
wet voorgeschreven , zou kunnen worden opgeheven ; doch
dit is in deze niet het geval , want het meer genoemd hofje
is eene instelling eener kerkelijke gemeente, bestemd voor
armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege
die kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd. Die bevoegdheid tot regeling en besturing, door de wet aan de kerkelijke
gemeente toegekend, doet nog meer uitkomen, dat\die huisjes
niet de woningen zijn van de individuële leden, die ze bewonen. Wie toch kan den toegang van het Sionshofje aan
anderen weigeren en beletten ? De regenten of de individuële
bewoners ? Zeer zeker alleen de regenten , wier ondanks
niemand het Sionshofje mag binnentreden. Doch hoe zullen
deze de instelling behoorlijk kunnen besturen , indien zij
niet den toegang tot alle de onderdeelen van het gesticht
hebben ? En toch zou hun die toegang tot elk der huisjes
van wege de bewoners kunnen belet worden, indien die
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huisjes de woningen der daarin opgenomene armen waren.
Moesten zij voor elk binnentreden eene regterlijke magtiging
of tusschenkomst behoeven, dan zouden zij de orde niet
kunnen handhaven en zou hun bestuur eene onmogelijkheid zijn.
Om te kunnen beweren, dat men zelf eene woning heeft,
moet men anderen daaruit kunnen weren; heeft men die bevoegdheid niet, heeft daartoe alleen een ander regt, dan verblijft
men niet in zijne eigene woning, maar in die van een
ander, en dan kan men ook niet klagen , dat men door de
regthebbenden daaruit worde verwijderd , indien deze begrijpen, dat daarvoor gronden aanwezig zijn.
Ik geloof dus, dat het beklaagde arrest volkomen juist is
gewezen, dat in allen gevalle geen der bij het middel aangehaalde artikelen is geschonden, omdat bij geen hunner
van eene regtelijke magtiging of tusschenkomst wordt melding
gemaakt , veel min dat die voor eene uitzetting als ten deze
heeft plaats gehad vereischt wordt en dat alzoo het aangevoerde middel van cassatie als ongegrond moet worden
aangemerkt.
25 April 1863, n o. 11.

Besluit, luidende:
Gezien de stukken, betreffende het aan Ons onderworpen
geschil over het onderstands-domicilie van A;

Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 15 April 1863, n o, 11;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 24 April 1863, n°. 192, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat A in 1825 uit vreemde ouders geboren is
te Namen (Koningrijk België) ; dat hij, in 1828 naar Maastricht
vertrokken, sedert aldaar is blijven wonen en ih 1851 met eene
Nederlandsche vrouw gehuwd is ) uit welke hij) in Nederland
geboren, kinderen heeft.
Overwegende, dat door de gemeente Maastricht, alwaar A
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op den 28 Maart 1862 in onderstand is opgenomen , beweerd
wordt , dat gezegde persoon Nederlander is en mitsdien in de
termen valt van artikel 33 der wet tot regeling van het armbesttur;
Overwegende , dat A te Namen geboren is uit ouders, èn
aan België èn aan Nederland vreemd, en bij zijne geboorte in de
termen viel van artikel 9 van den Code Civil, zonder dat hij na
zijne meerderjarigheid voldaan hebbe , noch door de afschaffing
van dat wetboek , voor zooveel Maastricht betrof, met 1 Januarij
1842 voldoen koude , aan de in gezegd wets-artikel gestelde
voorwaarde;
Overwegende alzoo , dat A , zoolang de Code Civil in zijne
woonplaats van kracht was , vreemdeling is gebleven en hij bij
of door de invoering van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek
geen Nederlander is kunnen worden;
Overwegende immers , dat onder de uitdrukking Koningrjk
van artikel 5, n°. 1, van het Burgerlijk Wetboek , niet begrepen
is de gemeente Namen of eenig ander deel van het tegenwoordig
Koningrijk België , en het Nederlanderschap van A des te minder
uit voorzegd artikel 5 n°. 1, kan worden afgeleid , dewijl,
toen het Burgerlijk Wetboek in 1842 in het hertogdom Limburg
werd ingevoerd, de scheiding van Nederland en België ook
regtens reeds sedert verscheidene jaren was voltrokken;
Overwegende, dat artikel 4 der wet van 28 Juli 1850

(Staatsblad n°. 44) in deze niet ter zake dienende is, omdat,
daargelaten dat de daarbij gevorderde staat van Nederlander bij
A nimmer aanwezig is geweest, de genoemde wet alleen het
Nederlanderschap bepaalt ten aanzien van het genot van burgerschapsregten, waarvan bij de aanwijzing van het onderstandsdomicilie van armen geene sprake is;
Overwegende alzoo, dat A is vreemdeling, zonder dat hij in
de termen verkeere om over de grenzen te worden uitgeleid;
Gelet op artikel 30 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100) tot regeling van het armbestuur :
Hebben goedgevonden en verstaan:
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te beslissen, dat de gemeente Maastricht is het domicilie van
onderstand van A voormeld.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden medegedeeld
aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van
bestuur.
25 April 1868, n°. 62 (Staats-Courant n°. 119).
Besluit , waarbij de statuten der vereeniging ter verbreiding
der waarheid , te Zaandam opgerigt , worden goedgekeurd , en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Als leden dezer vereeniging worden alleen zij erkend en
aangenomen , die den Bijbel voor Gods woord houden en wier
leven met dat woord overeenstemt.
Het doel der vereepiging is bevordering der kennis van den
Bijbel en van de geschiedenis des Vaderlands.
De vereeniging wenscht ter bereiking van dit doel openbare
voordragten en voorlezingen in daartoe bestemde localen te
houden , en de verspreiding te bevorderen van boekjes of
tractaatjes , welker inhoud uit den Bijbel en uit de vaderlandsche geschiedenis geput of daaraan ontleend is.
De voordragten of voorlezingen kunnen op onderscheidene
tijden worden gehouden en zijn voor een iegelijk zonder
onderscheid toegankelijk. ,
De leden betalen een gulden per jaar voor conti ibutie; deze
contributien zullen strekken ter bevordering van het doel ,
dat de vei eeniging zich voorstelt. Voorts zullen daartoe dienen
vrijwillige bijdragen, rentelooze voorschotten op naam of aan
toonder, legaten of schenkingen, aan te nemen volgens de wet.
Overtreding van burgerlijke wetten, wangedrag of misbruik
van sterken drank kan het verlies van het lidmaatschap ten
gevolge hebben, nadat daartoe, in eene besloten vergadering
der leden, het bestuur gemagtigd zal zijn.
De leden zijn gehouden op elkander acht te geven tot op•
scherping der liefde en der goede werken.
De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren.
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28 April 1863.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Groningen , luidende:
Gehoord de door partijen genomen conciusiën;
Gehoord de conclusie van den heer procureur generaal ,
strekkende tot bevestiging van het vonnis a quo , met veroordeeling van den appellant in de kosten van beide instantiën;
Overwegende ten aanzien der daadzaken in de gevoerde procedures, dat in het hierna te noemen vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Appingadam de feiten , welke tot dik
regtsgeding hebben aanleiding gegeven , alsmede de gevoerde
procedures, omstandig en met juistheid zijn opgenomen en
alzoo door den Hove kunnen worden geadopteerd;
dat bij bedoeld vonnis , gewezen den 6 Februarij 1862, aan
den eischer, met wel-ontvankelijk-verklaring van hem in zijnen
eisch , zijne ingestelde vordering is ontzegd, met veroordeeling
in al de kosten van het geding;
dat de àppellant, bij geregistreerde exploiten van den 21 en
23 Julij 1862 , tegen dat vonnis in hooger beroep is gekomen
bij dit Hof, alléén voor zooverre betreft de ontzegging van
den eisch en de veroordeeling in de kosten;
dat, na procureurstelling aan de zijde van de geintimeerden,
bij memorie van grieven, door den appellant zijne bezwaren
tegen die beslissing, uitvoerig zijn , uiteengezet en vervolgens
ten dienende dage namens hem is geconcludeerd, dat het Hof
gelieve te vernietigen het vonnis a quo, tusschen partijen gewezen, voor zoover daarbij aan den appellant, toen eischer,
zijn eisch is ontzegd, en hij, ofschoon, in weerwil de; opgeworpen exceptiën, in dien eisch wel-ontvankelijk verklaard,
evenwel in alle kosten is veroordeeld, en, op nieuw regt
doende , alsnog aan den appellant zijnen bij conclusie- omschreven eisch toe te wijzen , met veroordeeling der geintimeerde
kerkbesturen in de kosten van beide instantiën, en in allen gevalle in de door hunne exceptieve verdediging in eersten
aanleg veroorzaakte kosten;
dat de geïntimeerde kerkbesturen, na bij memorie van ant-
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woord de aangevoerde grieven te hebben weerlegd en het
vonnis a quo verdedigd, vervolgens hebben geconcludeerd: dat
het Provinciaal Geregtshof gelieve te verstaan , dat er wel is
gevonnisd en mitsdien kwalijk geappelleerd, en over zulks,
met te niet doening van het appel, het vonnis des eersten
regters gelieve te bevestigen , hetzij door den eischer te verklaren niet ontvankelijk in zijnen eisch, hetzij door hem dien
te ontzeggen , met veroordeeling van den appellant in de kosten.
van het hooger beroep, daaronder begrepen de kosten tegenover de mede-geintimeerden gevallen;
dat door de mede-geintimeerden bij conclusie is gedeclareerd,
dat zij zich refereren aan de uitspraak van den Hove, en
geconcludeerd: dat de succumberende partij ook jegens hen
wonde veroordeeld in de kosten van beide instantiën;
Overwegende , ten aanzien van het regt, dat de appellant zijn
hooger beroep uitdrukkelijk beperkt heeft tot de ontzegging
van den eisch en zijne veroordeeling in al de kosten; dat door
de geintimeerden géén incidenteel beroep is ingesteld van de
wel-ontvankelijk-verklaring van den eischer in zijnen eisch;
dat alzoo de vraag , of de eischer al dan niet te regt door den
eersten regter wel-ontvankelijk is verklaard, niet is onderworpen
aan: de beoordeeling van den hoogeren regter, en diens oordeel
zich mitsdien alleen behoort te bepalen tot de vraag: of de
ingestelde vordering al dan niet te regt door den eersten regter

is ontzegd, en of de appellant, toen eischer, in al de kosten
van het geding moest worden veroordeeld;

Overwegende, dat de beslissing of de ingestelde vordering al
dan niet te regt door den eersten regter is ontzegd, voornamelijk en boven alle andere in dit geding opgeworpen punten
van geschil, afhankelijk is van de vraag, of de appellant, aas
geregtigde voor vier zesde gedeelten tot de collatie van Niekerk
en - Vliedorp, op de wijze, waarop de door hem uitgebragte benoeming van eenen predikant in die gemeente heeft plaats
gehad, geacht moet worden eene vegtsgeldige, voor alle de
geregtigden tot die collatie verbindende , benoeming te hebben
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gedaan , te dien effecte , dat daaraan door de betrokken kerkelijke
besturen de vereischte kerkelijke sanctie moet worden gegeven;
Overwegende toch, dat , blijkens de dagvaardingen van den
6, 18 en 26 October 1858, waarbij dit geding is begonnen,
de geheele vordering van den eischer berust op deze gronden :
dat hij voor vier zesde gedeelten is geregtigd tot de unique
collatie van Niekerk en Vliedorp; dat hij uit eene, door den
kerkeraad dier gemeente aan de gezamenlijke collatoren aangeboden nominatie van twee predikanten den daarbij voorgedragen predikant A. C. van M ' heeft benoemd , terwijl zijne medegeregtigden , zonder zelve eenige benoeming te
doen , tegen die door hem gedane benoeming hebben geprotesteerd; dat die door hem gedane benoeming wettelijk is geschied en verbindend , even als of zij door alle geregtigden tot
deze unique collatie waren gedaan , en mitsdien door den
kerkeraad op zijn verzoek kerkelijk had moeten zijn gemaakt;
dat gevolgelijk het klassikaal bestuur niet bij regte was om
een viertal predikanten op te maken , ten einde het provinciaal
kerkbestuur daaruit eene benoeming zou doen;
Overwegende , dat de appellant zich beklaagt , dat zijne regten
zijn geschonden door de kerkelijke besturen , omdat zij hunne
medewerking daartoe hebben geweigerd en zich daartegen,
ter zake dezer benoeming, handelingen hebben veroorloofd,
waartoe zij niet geregtigd waren; dat hij voorts buiten effect
gesteld wil hebben al die handelingen, waardoor inbreuk zou
zijn gemaakt op zijne regten als collator, met verbod aan de
geïntimeerde besturen om met het begonnen beroepingswerk
verder voort te gaan; maar dat de appellant zich niet met
eenig gevolg kan beklagen over de schending z ij ner regten
door de handelingen, die door hem worden geïmputeerd aan
de kerkelijke besturen, en ook niet door die handelingen inbreuk kan zijn gemaakt op zijne regten als collator, indien
zijne eigen handeling in deze, de plaats gehad hebbende benoeming van den predikant

v..

geldige wijze mogt zijn verrigt;

M.

. niet op eene regts -
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Overwegende, toch, dat de appellant geacht moet worden
gién gebruik te hebben gemaakt van zijne regten als collator,
tenzij hij daarvan gebruik hebbe gemaakt op eene regtsgeldige
wijze ; dat voorts , indien er geene wettelijk verbindende benoeming door den appellant is gedaan , dit gelijk gesteld moet
worden met het geval, dat er in het geheel geene benoeming
heeft plaats gehad , omdat hij alzoo in dat geval geen regt
heeft zich te beklagen bij den regter over de handelingen der
geïntimeerde besturen;
Overwegende, voorts, dat het voor den appellant, zoo hij
geene regtsgeldige benoeming mogt hebben gedaan, geheel
onverschillig is, of:
1 0. de kerkeraad van Niekerk en Vliedorp al dan niet wettig
geconstitueerd was, toen deze aan de gezamenlijke collatoren
kennis gaf voornemens te zijn eene beroeping uit te brengen,
indien binnen een bepaald tijdstip geene benoeming werd gedaan door de collatoren, noch of
20. het klassikaal bestuur van Onderdendam eene voordragt
vaii vier predikanten heeft opgemaakt, ten einde het provinciaal kerkbestuur daaruit eene benoeming zou doen, en even-

min of
30. het provinciaal kerkbestuur op den 11 Augustus 1858
een besluit heeft genomen, waarbij is verstaan, dat de verschillende eigenaren dier collatie zich hebben te vereenigen
omtrent de wijze, waarop zij hunne stem willen uitbrengen,
bij gebreke waarvan het respective klassikale bestuur heeft
toe te zien, dat er ter vervulling der predikaatsplaats worde
gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Synodaal
reglement op de vacaturen, omdat het dan van géén invloed
kan zijn op de beslissing van dit geding , of de appellant door
die kennisgeving van den genoemden kerkeraad al dan niet
dp eene wettige wijze is sn mora gesteld, en omdat door die
handelingen der geïntimeerde besturen ook geene inbreuk kan
zijn gemaakt op de regten van den appellant als collator, die
doze zelf in gebreke is gebleven uit te oefenen
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Overwegende , dat alzoo de gegrondheid van des appellants
ingestelde vordering in de eerste plaats en voor alles afhankelijk is dáárvan, of de door hem gedane benoeming van een
predikant bij de Hervormde gemeente van Niekerk en Vliedorp
heeft plaats gehad op eene regtsgeldige wettelijke verbindende
wijze, terwijl een onderzoek naar al de overige in dit geding
over en weder opgeworpen punten van geschil eerst dan kan
te pas komen, wanneer het zal zijn uitgemaakt, dat die benoeming, in voege die heeft plaats gehad , regtsgeldig en alzoo
wettelijk verbindend is;
Overwegende , dat ter beoordeeling daarvan moet worden gelet:
1 0. op den aard van het regt van collatie in het algemeen
en van het unique collatieregt in het bijzonder, waarop de
appellant in deze aanspraak maakt;
20. op de wijze, waarop de appellant dat regt heeft uitgeoefend; ten einde daaruit
3°. af te leiden, of hier eene regtsgeldige benoeming heeft
plaats gehad;
Ad lum. Overwegende , dat het regt van collatie is begrepen
in het jus patrorcatus, wiens oorsprong moet gezocht worden
in de eerste tijden der Christenheid; dat het oorspronkelijk
slechts berustte bij één enkelen persoon en In zijne uitoefening
was ondeelbaar; dat die ondeelbaarheid in de uitoefening niet
veranderde, wanneer het door vererving op meerdere personen
was overgegaan, in welk geval het niet anders dan door alle
geregtigden te zamen konde uitgeoefend worden, met dien verstande, dat bij presentatie alle stemmen zich moesten vereenigen tot done stem, en op die wijze de priester moest worden
aangewezen, dien men wenschte te benoemen; dat volgens
uitdrukkelijke bepaling van het jus canonicum, bij decreet van
Paus GREaonNS IX, in het derde boek, tit. , 38, cap. 1

en 2, decretalium Gregorii noni, in dit geval, namelflk zoo het
jus patronatus op meerdere erfgenamen was overgegaan, voor
de kerkelijke sanctie vereiseht werd, dat de erfgenamen ad
concordiam waren teruggekeerd, opdat de kerk pari voto et co
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sttao eenera priester bekwam en dat die erfgenamen eerst concordi unanimttate den priester moesten kiezen, terwijl voortsbij
constitutie van Paus CLEMENS V, voorkomende in diens Constitutiones , IIIde boek , tit. 12, cap. 2, was bepaald: Plures ab
Imo ex patronzs ecclesiae relicti heredes, vocem duntaxat unies habebunt tn presentatione rectoris;
Overwegende, dat ook door de voornaamste schrijvers over
het kerkelijk- en patronaatregt, o. a. door Walter, Eichhorn,
Ypey en Boetes, wordt geleerd , dat de gezamenlijke regthebbenden tot eene collatie hunne stem (het suifragium) als édne
stem moesten uitbrengen, opdat er niet meer dan ééne stem
tot de Kerk kome, maar dat de geregtigden de uitoefening van
hun, gemeenschappelijk regt onderling zoodanig kunnen regelen
als zij mogten goedvinden;
Overwegende , dat in den loop der tijden onderscheiden soorten
van collatieregt zijn ontstaan, zoo als onder anderen in de
provincie Groningen het zoogenaamde unique collatieregt, en
het regt van primaire collatie, tusschen welke beide regten,
volgens alle schrijvers , dit het kenmerkend onderscheid is, dat
het eerste wordt uitgeoefend door alle geregtigden te zamen,
als met elkander uitbrengende ééne stem, terwijl bij het laatste
ieder regthebbende zijne stem afzonderlijk uitbrengt, en de
meerderheid van stemmen, bij een der regthebbende berustende, beslist;
Overwegende, dat alzoo het regt van unique collatie, zoo als
de benaming zelve reeds aanduidt en door bovengenoemde
schrijvers ook wordt aangenomen, de uitdrukking schijnt te
zijn van het oorspronkelijke jus patronatus, gelijk dat hierboven
is omschreven ;
Overwegende, dat, bij besluit van den Souvereinen Vorst der
Nederlanden van den 26 Maart 1814, waarb ij het regt van
collatie of beroeping van predikanten weer in het leven is geroepen, omtrent de uitoefening van dat regt, al naar gelang
van diens aard, zekere bepalingen zijn voorgeschreven, terwijl
uit art. 5 van het almede Souverein besluit van den 28 Sep-
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tember 1814, houdende nadere bepaling omtrent de uitoefening
van dat regt van collatie, blijkt, dat dáár, waar het regt van
collatie bestaat, even als in alle andere gemeenten , de kerkelijke wetten, die toen bestonden of in liet vervolg nog mogten
worden vastgesteld, geobserveerd zouden worden, enz.;
Overwegende , dat er geene kerkelijke wet hier te lande
bestaat, waarbij de wijze van uitoefening van het regt van
unique collatie is vastgesteld; dat aan de hierboven genoemde
Pauselijlie besluiten, welke vciór de Reformatie ongetwijfeld
verbindend waren, thans echter hier te lande wel gééne regtskracht meer kan worden toegekend, maar dat deze toch wel
kunnen dienen om met den aard van dat regt bekend te worden;
Overwegende , dat wanneer men die vroegere wijze van uitoefening van het regt van collatie alzoo als niet meer verbindend in regten kan beschouwen , de algemeene beginselen van
burgerlijk regt in deze ter beslissing in aanmerking moeten
komen
Overwegende nu, dat volgens algemeene beginselen van regt,
een mede-eigenaar van een met anderen in gemeenschap bezeten goed of regt niet geregtigd is om eigener autoriteit en
zonder medewerking van zijne mede-eigenaren over dat goed
te beschikken of dat regt uit te oefenen , al moge hij ook een
grooter aandeel daarin bezitten dan zijne mede-geregtigden;
Overwegende, dat gevolgelijk een mede-geregtigde tot eene
collatie dat regt niet alleen en zonder medewerking van zijne
mede-geregtigden wettelijk kan uitoefenen, tenzij door hem
worde aangetoond, dat hij daartoe door uitdrukkelijke wetsbepaling of krachtens overeenkomst met zijne medegeregtigden
het regt heeft;
Ad. Il um . Overwegende, dat, blijkens eene door den

notaris

Mr. du Peyrou van Breugel, op den 13 Julij 1857 opgemaakt .
en behoorlijk geregistreerd proces-verbaal, de appellant en zijne
mede-geregtigden tot de collatie op dien dag zijn te zamen gekomen in het kerkgebouw der Hervormde gemeente van Niekerk en
Vliedorp, en dat de appellant toen tot predikant dier gemeente
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heeft benoemd de heer A. C. van M
, zijnde een der beide
predikanten, door den kerkeraad aangeboden, terwijl de medegeregtigden , zonder zelve eene benoeming te doen, èn tegen
het regt van voordragt door den kerkeraad aan de geregtigden
tot de collatie, èn tegen de door den appellant gedane benoeming hebben geprotesteerd;
Oterwegende , dat hieruit blijkt, dat de appellant alleen, zonder
medewerking van zijne medegeregtigden, heeft gehandeld;
Ad IIIum . Overwegende , dat het tusschen partijen is in confesso,
dat in de kerkelijke gemeente Niekerk en Vliedorp bestaat het
regt van unique collatie , en dat de appellant daartoe is geregtigcl voor vier zesde gedeelten, de mede-geintimeerde Tebbens
voor één zesde gedeelte en de erven Kampenga te zamen voor
het overige één zesde gedeelte;
Overwegende , dat mitsdien het regt dier collatie is berustende
bij onderscheidene eigenaren;
Overwegende, dat zoowel volgens den oorspronkelijken aard van
het collatieregt zelf als volgens algemeene beginselen van regt,
één der mede-geregtigden niet bevoegd is om alléén en zonder
medewerking van zijne mede-eigenaren dat regt uit te oefenen,
en dat gevolgelijk de appellant, die dat regt alleen heeft uitgeoefend, zonder medewerking, althans adhaesie, van zijne
mede-geregtigden, niet wettig heeft benoemd noch heeft kunnen

benoemen een predikant ter vervulling der in die gemeente
bestaande vacature;
Overwegende, dat de appellant bij gebreké van eene regtsgeldige benoeming, alzoo nimmer met goed gevolg kon aandringen op het kerkelijk maken der door hem op den 13 Julij
1857 uitgebragte benoeming; dat hij evenmin door de handelingen en maatregelen van de geïntimeerde kerkelijke besturen,
in het belang der vacante gemeente in overeenstemming met
de op dat onderwerp bestaande kerkelijke reglementen gedaan,
is verhinderd of benadeeld in de uitoefening van zijn gemeenschappelijk regt van collatie, en dat hem overzulks zeer teregt
door den eersten regter zijn ingestelde eisch is ontzegd;
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Overwegende, ten aanzien der kosten , dat de appellant mede
in hooger beroep is gekomen van zijne veroordeeling in al de
kosten van het geding, bewerende ten onregte daarin te zijn
veroordeeld, omdat de aan zijde van de geïntimeerde , in prima
gedaagde , besturen voorgestelde exceptieve middelen van verdediging zijn verworpen en hij , appellant, wel ontvankelijk

is

verklaard in zijnen eisch;

Overwegende , dat de geïntimeerde besturen , gedaagden ia
prima, wel tegen den eisch zelven middelen van niet-ontvankelijkheid hebben aangevoerd tegelijk met die van ontzegging,
maar dat door hen geene eigenlijk gezegde exceptieve verdediging bij wijze van bepaaldelijk voorgestelde excepties, tegen
den eisch is gevoerd; dat wel niet alle aangevoerde middelen

van

verdediging even gegrond zijn bevonden , maar de eisch

op den hoofdgrond der verdediging is ontzegd; dat, ofschoon
de appellant wel-ontvankelijk is verklaard, evenwel de geintimeerde besturen niet in het ongelijk zijn gesteld; dat er derhalve geene veroordeeling van hen in de kosten te pas kwam,
en alzoo de appellant, die in het ongelijk werd gesteld, ook
teregt in al de kosten is veroordeeld;

Overwegende, dat mitsdien het vonnis a quo, als goed gewezen, behoort te worden bevestigd, en het daartegen ingesteld
hooger beroep is ongegrond;
Gezien art. 56 Burgerlijke Regtsvordering, verklaart, dat er
wel is gevonnisd en mitsdien kwalijk geappelleerd;
Vernietigt het ingesteld hooger beroep;
Bevestigt het vonnis des eersten regters, met veroordeeling
van den appellant in de kosten van het hooger beroep, daaronder begrepen de kosten , tegenover de mede-geintimeerden
gevallen. (Zie Vonnis 6 Februarij 1862.)
29 April 1863. n°. 48.
Besluit, waarbij, op grond van de eerste zinsnede van art.
127 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) ,
voor den tijd van één jaar ontheffing van de werkelijke dienst
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bij de militie is verleend, onder anderen, aan de volgende
studenten in de Roomsch Katholijke godgeleerdheid:
a.

36, die, in den jare 1862 en vroeger als dienstpligtig aangewezen en ingelijfd zijnde, laatstelijk bij het Koninklijk
besluit van den 29 Mei 1862, n°. 105, ontheffing van
dienst voor één jaar hadden bekomen; en

b.

36, die eerst in het jaar 1863 als dienstpligtig zijn aangewezen en toen hebben moeten worden ingelijfd.

Nota. De onder a en b bedoelde studenten werden tot den
geestelijken staat opgeleid op de Roomsch Iiatholijke seminaria , en wel op dat gevestigd:
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30 April 1863. Staatsblad n°. 39.
Wet luidende :
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten :
Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken tot het wijzigen van het Zevende hoofdstuk
der begrooting van de staatsuitgaven voor het dienstjaar 1862,
betreffende het Departement voor de Zaken der Roomsch Katholtjke

Eeredienst, vastgesteld bij de wet van den 2 Januarij 1862

(Staatsblad

n°. 6) ;

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:
26
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Eenig artikel.
Art. 13 (Pensioenen) wordt verhoogd met eene som van

duizend zeven honderd gulden (f 1,700), en mitsdien gebragt op
drie en vijftig duizend zes honderd vier en tachtig gulden (f 53,684).
Art. 1 (Jaarwedde van den Minister) wordt daarentegen verminderd met eene gelijke som van duizend zeven honderd gulden

(1 1,700) en mitsdien gebragt op zes duizend drie honderd gulden
(f 6,300) .
Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten ,
collegiën en ambtenaren , wiep zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Nota. De MEMORIE VAN TOELICHTING, nevens het ontwerp der
bovenstaande wet gevoegd , luidt als volgt :
U Het is noodzakelijk , dat het Zevende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1862, vastgesteld bij de wet
van den 2 Januarij 1862 (Staatsblad n°. 6), wonde gewijzigd,
ten einde de daarop aan te wijzen burgerlijke en kerkelijke

pensioenen, zoo als die volgens de wet en het reglement zijn
verschuldigd geworden , over dat dienstjaar behoorlijk te
kunnen kwijten.
Voor het daartoe betrekkelijke artikel 13 van dat hoofdstuk
was beschikbaar gesteld eene som van f 51,984; welke het
bedrag uitmaakte der pensioenen , die op 1 Julij 1861 genoten werden :
a. door 1 burgerlijk gepensioneerde ad f 2,080; en

b.

. 113 kerkelijke gepensioneerden

- 49,904.

De daarin , sedert 1 Julij 1861 tot 31 December 1862 ,
voorgevallen veranderingen zijn op de twee staten aangewezen , welke hiernevens onder litt. A en B worden overgelegd.
Gedurende gemeld tijdvak zijn , volgens den staat

A,

ver-

leend :
a.

1 burgerlijk pensioen , ad . . .

. . f 2,032

b. 30 kerkelijke pensioenen, ad . . . . . . - 14,187
te zamen uitmakende een jaarlijksch bedrag van .

f

16, 2 1
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Daarvan zal echter over 1862 , ter oorzake dat
een deel dier pensioenen eerst in den loop van dat
jaar is ingegaan, niet verschuldigd zijn eene som van
Blijft voor 1862 . . .
Daarentegen zijn, blijkens den staat

B,

f
f

4,408
11,811

in gemeld

tijdvak verstorven :
a. Burgerlijke pensioenen,

geene.

b. 20 kerkelijke pensioenen , ten bedrage

f

van

9,538 's jaarl.
Daarvan zal echter over 1862 , ter oorzake dat

een deel dier pensioenen eerst in den loop van dat
jaar heeft opgehouden, kunnen vrijvallen eene som
van

- 7,261

Zoodat het

accres

het

versterf

der pensioenen ,

voor zooveel het 13de artikel van het

Zevende

hoofdstuk der Staats-begrooting voor 1862 betreft,
zal te boven gaan met eerre som van . . . . .

f

4,550

Tot aanvulling van dat te kort is , uit krachte
van art. 2 der wet van den 2 Januarij 1862

blad n ..

6) , uit den post voor

(Staats-

onvoorziene uitgaven,

in hetzelfde hoofdstuk voorkomende, op art. 13
kunnen worden overgeschreven eene som van. . - 2,850
Er blijft derhalve behoefte aan eene bij de wet
toe te stave verhooging van . . . . . . . ,

f

1,700

ten einde het oorspronkelijk bedrag van het betrokken artikel, ad .. .
te brengen op de vereischte som van .

- 51,984
..

f 53,684

Daartoe is geene verhooging van het eind-cijfer van het
hoofdstuk noodig, vermits, ten gevolge van de opheffing der
betrekking van Minister voor de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst , te rekenen van 1 Julij 1862 , eene som van

f

9000 op art. 1 van dit hoofdstuk buiten bestemming blijft;
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waaruit de verhooging , welke art. 13 behoort te ondergaan ,
gevoegelijk kan gevonden worden.
's Gravenhage, den 19 Februarij 1863.

Tiet EiNDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
ontwerp van wet t8 dezer zake in de Tweede Kamer uitgebragt , luidt als volgt :
II Bij de overweging in de afdeelingen der Kamer van het
wets. ontwerp tot wijziging van het Zevende hoofdstuk der
Staats-begrooting voor 1862 heeft het de aandacht getrokken,
dat onder de nieuw verleende pensioenen aan Roomsch Katholijke geestelijken , waardoor de noodzakelijkheid tot indiening
dezer wijzigingswet geboren is , er enkele voorkomen , toegestaan aan geestelijken van den betrekkelijk jeugdigen
leeftijd van 39 of 45 jaren. Ofschoon men vertrouwde dat de
Regering bij het toekennen dezer pensioenen in overeenstemming gehandeld had met de voorschriften van het bestaande
reglement , werd door de leden , die dit punt ter sprake bragten,
een enkel woord van inlichting deswege niet overbodig geacht.
Daar de hierbedoelde inlichting bij de openbare beraadslaging
over het wets-ontwerp kan worden gegeven en geene andere
bedenking is ingebragt , meent de Commissie van Rapporteurs
te kunnen volstaan met het opnemen van het bovenstaande
in het tegenwoordig Eindverslag.
Aldus vastgesteld den 26 Maart 1863.
In de Zitting der Tweede Kamer van den 28 Maart 1863
wel d het hierbedoelde wets-ontwerp , zonder beraadslaging ,
met algemeene stemmen (46) aangenomen, nadat de Minister
van Buitenlandsche Zaken het volgénde had gezegd :
,^ In het verslag is gevraagd , of, bij het toekennen van
pensioen aan eenige geestelijken van 39 en 45 jaren , wel
altijd de bestaande reglementen waren toegepast. Ik kan
daarop niet anders dan bevestigend antwoorden. Ten bewijze
van de naauwkeurigheid, waarmede de reglementen gehandhaafd worden, kan ik mededeelen , dat van de Vier geestelijken van welke hier sprake is, twee reeds weinige dagen na
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hunne pensionering zijn overladen; terwijl de beide andere,
door krenking van /none verstanclelijlce Yernogens, toeti

voor de geestelijke dienst o p geschikt warm •
Bij de Eerste Kamer heeft het hier bedoelde ontwerp van
wet geene bedenkingen doen ontstaan en is het , in hare
zitting van den 28 April 1863 , zonder beraadslaging met
algemeene stemmen (34) aangenomen.
30 April 1863, no. 80.

Besluit, luidende :
Beschikkende op het beroep van den kerkeraad der Christelijk
Afgescheidene gemeente te Wezep, gemeente Oldebroek , tegen
eene beslissing van Gedeputeerde Staten van Gelderland, van
15 October 1862, n°. 23;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur 2 gehoord, advies van den 22 April 1863, n°. 2;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den
28 April 1863, no. 9;
Overwegende , dat gecommitteerden tot stichting eener zelfstandige Hervormde gemeente te Wezep eene kerk wenschen
op te rigten binnen den afstand van twee honderd ellen van
het bestaande kerkgebouw der Christelijk Afgescheidene gemeente aldaar;
dat het onderzoek omtrent de plaats der vestiging , bij artikel
7 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad no. 102) voorgeschreven, is ingesteld en dientengevolge door het gemeentebestuur op 17 Jun ij 1862 is beslist, dat tegen de voormelde oprigting in het belang der openbare orde geene bezwaren bestaan;
dat de kerkeraad der Christelijk Afgescheidene gemeente,
over de zaak door het gemeentebestuur niet gehoord, noeh in
de gelegenheid gesteld om zijne bezwaren tegen den voorgenomen bouw ter kennis van dat bestuur te brengen , zich
daarover bij Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft beklaagd
en, met opgave van zijne bezwaren, heeft trachten aan te
toonen, dat de oprigting der nieuwe kerk ter bepaalde plaatse
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in het belang der openbare orde niet mag worden toegelaten ,
verzoekende , dat die alzoo moge worden verboden;
dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 15 October 1862,
n°. 23 , het adres van den kerkeraad voor geene beschikking ,
bedoeld bij artikel 7 der aangehaalde wet, vatbaar hebben verklaard, tegen welke beslissing die kerkeraad bij Ons is gekomen
in beroep;
dat de grond dier beslissing deze is , dat , in een geding als
het onderwerpelijke, die oprigters der nieuw te stichten kerk
aan de ééne zijde, het belang der openbare orde aan de andere
zijde staat, maar het kerkbestuur der bestaande kerk geen
partij is en dus van de gevallen beslissing van het gemeentebestuur niet in hooger beroep kan komen;
dat echter de vergelijking van eene zaak als deze met een
geding tusschen hen, die de nieuwe kerk verlangen op te
rigten, ter eenre, en het belang der openbare orde ter andere
zijde niet opgaat, daar integendeel het gezag , dat het belang
der openbare orde vertegenwoordigt en daarvoor optreedt , door
de wet geroepen is om te beslissen ;
dat het openbaar gezag, aan hetwelk de wet de taak oplegt
om onderzoek en uitspraak omtrent de plaats der vestiging te
doen, verpligt is na te gaan en te overwegen alle bezwaren,
die, in het belang der openbare orde, tegen die vestigingsplaats
mogten kunnen worden gemaakt;

dat het bestuur der kerk, wier bestaan alleen het onderzoek noodig maakt, in de eerste plaats geroepen mag worden
geacht om het openbaar gezag te wijzen op de gevaren, die
de vestiging van het nieuwe kerkgebouw, binnen den bepaalden
afstand van het bestaande, voor de openbare orde hebben kan,
en dus ook bevoegd is op die bezwaren eene beslissing te vragen;
dat de wet niet alleen de weigering van het verlof, maar in
het algemeen de beslissing van het gemeentebestuur, hoe die
ook zij, aan het beroep op Gedeputeerde Staten onderwerpt,
en een beroep tegen een verleend verlof van niemand, eerder
dan van het bestuur der bestaande kerk, kan worden verwacht
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dat hiertegen niet afdoet de opmerking van Gedeputeerde

Staten , dat de wet geene kennisgeving van de beslissing aan
het bestuur der bestaande kerk en geen termijn voor het door
dat bestuur in te stellen beroep heeft voorgeschreven ;
dat toch zoodanige kennisgeving aan anderen clan de aanvragers der verguninng , en zoodanige termijn voor het hooger
beroep, evenmin zijn voorgeschreven in het Koninklijk besluit
van 31 Januarij 1824 (Staatsblad no. 19) , hetwelk in zijn artikel 11 dat hooger beroep uitdrukkelijk, zoowel tegen admissie
als tegen weigering van vergunning tot oprigting van fabrieken ,
toelaat ;
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland alzoo ten onregte
hebben geweigerd om de bezwaren, door den kerkeraad der
Christelijk Afgescheidene gemeente te Wezep, tegen de bovenbedoelde beslissing van het gemeentebestuur te Oldebroek ingebragt, in overweging te nemen en daaromtrent te beslissen;
Gezien artikel 7 der wet van 10 September 1853

(Staatsblad

n•. 102) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van
15 October 1862, n o. 23 , te vernietigen.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den
Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur.

Nota. De vraag : of de kerkeraad der Christelijk Afgescheidene
gemeente bevoegd was in appel te komen van de beslissing
van het gemeente-bestuur, waarbij was verklaard, dat in het
belang der openbare orde geene redenen bestonden om de
oprigting eener kerk voor de Hervormde gemeente, op ruim
100 ellen van de kerk der eerstgenoemde gemeente , te
weigeren ? heeft tot zeer uiteenloopende beschouwingen aanleiding gegeven.
Zij , die deze vraag ontkennend wilden beantwoord hebben,
voerden , onder meer, aan :

404
dat de wet niet voorschrijft , dat het bestuur van het kerkgebouw , hetwelk bestaat binnen de 200 ellen van de vestigings plaats der nieuw te bouwen kerk , moet worden gehoord ;
dat het onderzoek omtrent de plaats van vestiging , door
de wet wordt geboden in het belang der openbare orde, niet
in dat van bijzondere personen of kerkgenootschappen ;
dat het gemeentebestuur, hetwelk in de eerste plaats geroepen is om te beslissen , als vertegenwoordiger der openbare
orde , moet geacht worden volkomen bekend te zijn met de
gelegenheid der plaats en met alle omstandigheden en derhalve
geene inlichtingen behoeft te vragen van derden , die dikwerf,
in eene zaak als deze , niet in het belang der openbare orde,
maar in dat van bijzondere , uit godsdienstige onverdraagzaamheid voorspruitende beweegredenen , den bouw der nieuwe
kerk zoeken te verhinderen ;
dat, indien alleen hij, die eene kerk wil oprigten, bij
weigering van het verlof, geregtigd is tot het instellen van
het hooger beroep, art. 7 der wet kan volstaan en niet meer
behoefde te bepalen dan daarin is vervat , maar dat er eene

omissie in de wet zou zijn , wanneer anderen ook in hooger
beroep ontvankelijk moesten zijn ;
dat toch als de wet had gewild, dat derden , die geen partij

in het geding zijn, tegen de gevallen beslissing in hooger
beroep zouden mogen komen, zoodanige bevoegdheid noodzakelijk door den wetgever had moeten worden verleend,
met bepaling van een termijn voor dat hooger beroep en
met aanwijzing van het standpunt van partij , hetwelk derden
in de zaak zouden kunnen innemen;
dat het Koninklijk besluit van den 31 Januarij 1824

(Staatsblad n°. 19) niet kan geëigend zijn, om art. 7 der
wet van den 10 September 1853 (Staatsblad no. 102) te
verklaren of aan te vullen;
dat art. 4 van voormeld besluit uitdrukkelijk voorschrijft
dat

de bewoners der huizen naast aan de op te rigten trafiek

of fabriek gelegen, in hunne belangen moeten gehoord en
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hunne bezwaren in het proces-verbaal van informatiën de

eommodo et incommodo moeten opgenomen worden, en dat
het 11 de artikel hun daarom dan ook de bevoegdheid geeft
hunne bezwaren in hoogere instantie te doen gelden ; maar
dat soortgelijke bepalingen in art. 7 der gemelde wet niet
worden aangetroffen en daaruit mitsdien mag worden afgeleid,
dat de wetgever het hooren van derden en het aan hun
toekennen van hooger beroep , bij het toestaan of het weigeren van verlof tot oprigting van een kerkgebouw , niet
heeft gewild ;
dat de kwestie , waarvan in deze sprake is, naar het gevoelen van den Minister van Justitie, die de wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) heeft ingediend , verdedigd
en gecontrasigneerd , niet tot ontvankelijk-verklaring van het
kerkbestuur der Afgescheidene gemeente in hooger beroep
kan leiden , dewijl deze Minister in de zitting der Tweede
Kamer van den 13 Mei 1855, op de vraag : of art. 7 der
gemelde wet medebragt, dat het daarbij bedoelde beroep
toekomt aan elk , die binnen de twee honderd ellen van eene
goedgekeurde vestigingsplaats eene bestaande kerk heeft? ten
antwoord gaf:
N dat beroep is alleen gegeven aan dengene, wien de toelating geweigerd wordt. Wanneer het gemeente-bestuur
N weigert de concessie te verleenen , en dus het eigendomsN regt beperkt, dan heeft degene, wien dat geweigerd is,
N een beroep op Gedeputeerde Staten, en als ook Gedeputeerde
• Staten weigeren, dan is er beroep op den Koning. Maar
• er is volstrekt geene algemeene bevoegdheid daartoe ge• geven. Ware dat de strekking der wet, dan zou het bouwen
N van elke kerk binnen de twee honderd ellen onmogelijk
• zijn geworden, want er is geen termijn voor dat beroep.
• Wanneer dus eene kerk gebouwd wierd binnen de twee
N honderd ellen, op goedkeuring van het gemeente-bestuur,
• dan zou een naburig kerkbestuur kunnen wachten tot dat
N de kerk ware opgebouwd en dan kunnen zeggen : • nu doen
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..

wij een beroep op Gedeputeerde Staten , op den Koning ,

M M want het hindert ons ; wij verlangen die te doen sluiten.. -,, De strekking van deze wet is eenvoudig, dat worde onder- zocht of zoodanige bouwing, die in den regel geoorloofd
M

moet zijn (want elk moet van zijn eigendom gebruik mogen

N maken),

in het belang van de openbare orde moet geweigerd

worden..
Zij die de vraag toestemmend willen beantwoorden , beroepen
zich hoofdzakelijk op het belang der bestaande kerk en dat
men niet zou mogen aannemen, dat als dat belang gekwetst
wordt door eene beslissing, die tot den bouw verlof doet
geven, de bestaande kerk dit lijdelijk zoude moeten aanzien;
terwijl het belang der te bouwen kerk door drie instantien
zou kunnen worden bevorderd. Ziet gemis van een termijn
voor hooger beroep was voor hen geen bezwaar, omdat ieder
bijzonder geval aan de daadzaken kan worden getoetst, en
wanneer een redelijke tijd tot het komen in beroep verstreken
zal zijn, en de bouw intusschen begonnen of voltooid was,
de ontvankelijkheid zeker zoude moeten ophouden tegenover
een

fait accompli.

Tengevolge van het hierboven medegedeeld besluit van den
30 April 1863 , n°. 80, hebben Gedeputeerde Staten der
provincie Gelderland, de bezwaren der Christelijk Afgescheidene gemeente tegen den bouw der inmiddels voltooide
kerk der Hervormde gemeente ingebragt , nader ter hand
genomen. Zij hebben bij hun besluit van den 9 Junij 1863 ,
no . 92, met handhaving der vroegere beslissing van burgemeester en wethouders, verklaard, dat tegen de oprigting
dier kerk in het belang der openbare orde geene bezwaren
bestaan. De beweegredenen van dat besluit luiden als volgt :
Overwegende, dat uit het ingesteld onderzoek is geresulteerd, dat de thans reeds voltooide nieuwe kerk der Hervormden is gelegen op eenen afstand -- niet van 80 ellen —
maar van 113 à 115 Nederlandsche ellen van de bestaande
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kerk der Christelijk Afgescheidenen , en gemeten uit het
midden van den hoofdingang der beide kerken op een afstand
van ruim 116 Nederlandsche ellen;
dat in de tussehenruimte tusschen beide kerken zijn gelegen de pastorie van de nieuwe Hervormde kerk, het woonhuis enz. van Egbert Immeker en de in diens tuin aanwezige
vrucht- en andere boomen enz.
dat verder het zielental der beide betrokken kerkelijke
gemeenten gering, en geen der beide kerkgebouwen voor een
talrijk gehoor of voor het gebruik van een orgel ingerigt is,
terwijl tegen het eventueel klokkengelui , ingevolge art. 8 der
wet kan worden gewaakt;
N Overwegende,

dat het op grond van deze feiten niet aan-

nemelijk te achten is , dat het houden van godsdienstoefening
in het eene dezer kerkgebouwen werkelijk stoornis voor de
godsdienstoefening in het andere zoude kunnen veroorzaken;
H Overwegende

, dat de oprigters der nieuwe kerk zulk

eene stoornis dan ook volstrekt niet schijnen te hebben gevreesd, en geen het minste bezwaar , wat dit punt betreft,
in het Jaarstellen hunner kerk op de bedoelde plaats schijnen
te hebben gevonden;
Overwegende, verder, dat de plaats, waar de nieuwe
kerk thans is gebouwd, vlak tegenover het schoolgebouw gelegen is, terwijl dat schoolgebouw op ongeveer denzelfden
afstand als de nieuwgebouwde kerk van de kerk der Christelijk
Afgescheidenen verwijderd is ;
w

dat vroeger in dat schoolgebouw eiken Zondag de gods:

dienstoefening der Hervormden gehouden werd, en dat zulks
ook plaats had, vóór dat de kerk der Christelijk Afgescheidenen nog was opgerigt;
dat echter daardoor nooit stoornis ontstaan en de oprigters
der kerk voor de Christelijk Afgescheidenen die nabijheid
ook volstrekt niet schijnen te hebben gevreesd, daar zij uit
vrije verkiezing hun kerkgebouw op de plaats, waar het
zich thans bevindt, en alzoo op ongeveer gelijken afstand
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van het gebouw , waarin toen de godsdienstoefeningen der
Hervormden gehouden werden , als waarin zij thans zullen
gehouden worden, hebben opgerigt;
„ Overwegende eindelijk , wat de vrees van adressanten
voor stoornis der openbare orde tusschen de leden dier gemeenten buiten hunne kerkgebouwen betreft :
,, dat burgemeester en wethouders van Oldebroek deze
vrees vermeenen te moeten bejegenen met het meest ernstig
protest, dat zij verschuldigd zijn aan de vreedzame , ordelievende , zich steeds gewillig aan de wet onderwerpende
stemming der bevolking, zoodat er dan ook , gedurende meer
dan 25 jaren onder een vroeger Bestuur en gedurende 12
jaren onder het tegenwoordig Bestuur, nimmer de minste
stoornis der openbare orde plaats had ;
,,dat burgemeester en wethouders wijders vermeenen te
moeten verwijzen op het stichten eener nieuwe Roomsch
Katholijke kerkgemeente onder Hattemerbroek , te midden
eener Protestantsche bevolking , hetwelk eenige jaren geleden plaats had , terwijl dit nooit tot eenig be;waar heeft
aanleiding gegeven en de burgerlijke en maatschappelijke
verstandhouding der ingezetenen daardoor nimmer eenig nadeel
ondervond;
M Overwegende naar aanleiding van het bovenstaande, dat
de bezwaren, door adressanten in hun accres opgegeven,
niet kunnen geacht worden te bestaan, om de oprigting of
inrigting van het nieuwe kerkgebouw op de bedoelde plaats,
naar aanleiding van art. 7 der meergemelde wet van 10
September 1853 (Staatsblad n o. 102) te weigeren.
Tegen dat besluit kwam de kerkeraad der Afgescheidene
gemeente bij den Koning in honger beroep; doch bij het
daarop gevolgde besluit van den 1 October 1863, n°. 56,
werd mede verklaard, dat er in het belang der openbare orde
geene bezwaren tegen de op- en inrigting der voormelde kerk
bestaan; weshalve het verzoek van dien kerkeraad is gewezen
van de hand.
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1 Mei 1863, n°. 57. (Staats-Courant n°. 119).
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging, genaamd, de

vereeniging Caritas, te Rotterdam opgerigt, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

.Nota. Het doel dezer vereeniging en de werkkring van hare leden
is de kostelooze verpleging van behoeftige zieken in hunne
woningen , het voor hen vervaardigen van kleedingstukken,
het doen verrigten van kerkelijke diensten voor armen en
voor de leden der vereeniging, daaronder begrepen de eereleden , de leden van verdiensten , de contribuerende leden en
de donateurs , zoowel tijdens hun leven als na hun overlijden,
en dergelijke goede werken , alles voor zoover de middelen
tot het doel der vereeniging dit toelaten , en zulks door het
bestuur dienstig of noodig zal worden geoordeeld.
Personen van beiderlei geslacht kunnen leden dezer vereeniging zijn , doch moeten minstens den ouderdom van 23
jaren hebben bereikt en binnen het koningrijk der Nederlanden met der woon gevestigd zijn.
De leden worden door de vergadering der leden benoemd.
Indien zij hunne benoeming aannemen , onderteekenen zij de
statuten. Door die onderteekening verbinden zij zich tot opvolging van de statuten en reglementen der vereeniging.
Het staat elk ten allen tijde vrij voor zijn lidmaatschap
te bedanken.
Ook kunnen de leden bij besluit der vergadering van het
lidmaatschap vervallen worden verklaard.
De leden betalen eene contributie door de vergadering der
leden vast te stellen , doch welke hoogstens 20 centen per
week mag bedragen, kunnende zij bovendien steeds vrijwillige giften doen.
Eereleden zijn zij, aan wie het lidmaatschap ook zonder
contributie door het bestuur wordt aangeboden.
Leden van verdiensten zijn zij, die, lid zijnde, blijken
geven, dat zij die onderscheiding waardig zijn.
Contribuerende leden zijn zij, die door Bene jaarlijksche
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bijdrage van minstens drie gulden medewerken om de vereeniging in stand te houden.
Donateurs zijn zij, die door giften onder de levenden ,
legaten of erfstellingen het doel der vereeniging bevorderen.
De contributiën, giften, bijdragen en erfstellingen, bij dit
en het vorige artikel vermeld, strekken om het doel der
vereeniging te bereiken.
Het bestuur wordt door de vergadering der leden voor
onbepaalden tijd gekozen en door haar naar goedvinden
ontslagen.
De vereeniging is aangegaan voor 29 jaren.
2 Mei 1863, Staatsblad no. 50.
Wet, luidende:
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te
weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens art. 194
der Grondwet het middelbaar onderwijs moet worden geregeld
door de wet;
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:
TITEL I.
Algenteene bepalingen.

Art. 1.

Tot het middelbaar onderwijs worden gerekend te behooren
alle vakken, welke volgens deze wet onderwezen worden aan
de scholen, waarover zij zich uitstrekt.
Art. 2.
De scholen van middelbaar onderwijs worden onderscheiden
in openbare en bijzondere.
Openbare scholen zijn die, opgerigt en onderhouden door
gemeenten , provinciën en het Rijk, afzonderlijk of gezamenlijk;
de overige zijn b ij zondere.
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Aan bijzondere inrigtingen kan van wege de gemeente, de
provincie of het Rijk subsidie worden verleend, ander zoodanige voorwaarden als door het gemeentebestuur, het provinciaal bestuur of Ons noodig zal geacht worden.
Bijzondere inrigtingen, aldus gesubsidieerd, zijn, gelijk de
openbare scholen, voor alle leerlingen, zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid, toegankelijk.
Op de onderwijzers van scholen, van overheidswege opgerigt
of gesubsidieerd, is van toepassing het tweede lid van art. 23
der wet van den 13 Augustus 1857

(Staatsblad no.

103).

Op de localen van alle scholen is van toepassing art. 4 van
genoemde wet. De taak, in dat artikel aan den schoolopziener
opgedragen, is hier die van den inspecteur.
Art. 3.
Middelbaar onderwijs, gegeven aan jongelieden van niet meer
dan drie gezinnen gezamenlijk, wordt als huisonderwijs beschouwd.
Art. 4.
Niemand mag middelbaar onderwijs geven , die niet in het
bezit is der bij deze wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid.
Vreemdelingen behoeven bovendien Onze vergunning.
Art. 5.
De bepalingen van het voorgaande artikel zijn niet toepasselijk:
a. op hen, die aan de kinderen van slechts één gezin, middelbaar onderwijs geven;
b. op hen, die, van het geven van middelbaar onderwijs geen
beroep makende en zich zonder geldelijke belooning daartoe
bereid verklarende, van Ons vergunning hebben verkregen tot

het geven van zoodanig onderwijs.
Art. 6.
Ieder, die middelbaar onderwijs geeft, zonder daartoe bevoegd
te zijn, wordt voor de eerste maal gestraft met eene boete van
vijf en twintig tot vijftig gulden; voor de tweede maal met
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Bene boete van vijftig tot honderd gulden en gevangenisstraf
van acht. tot veertien dagen, te zamen of afzonderlijk, en
vervolgens telkens met gevangenisstraf van ééne maand tot
één jaar.
Wanneer men buiten de grenzen zijner bevoegdheid middelbaar onderwijs geeft, is de helft dezer straffen toepasselijk.
Hiervan zijn uitgezonderd de onderwijzers en onderwijzeressen

aan inrigtingen van middelbaar onderwijs, die bij het bestaan
tiener vacature of bij ontstentenis van een ambtgenoot eenige
lessen tijdelijk waarnemen, mits die waarneming niet langer
dan zes maanden dure.
Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 der wet
van den 29 sten Julij 1854 (Staatsblad n°.102) zijn ten deze toepasselijk.
Art. 7.
Bij elke veroordeeling tot boete wordt tevens door den regter
bepaald, dat, indien de veroordeelde, twee maanden na daartoe
te zijn aangemaand, in gebreke blijft de boete of geregtskosten
te voldoen, de opgelegde straf zal worden vervangen door gevangenisstraf van ten hoogste veertien dagen, indien meer dan
vijftig gulden, en ten hoogste zeven dagen, indien niet meer
dan vijftig gulden aan boete is opgelegd.
Art. 8.
De bevoegdheid tot het geven van middelbaar onderwijs vervalt voor hem, die bij een eindvonnis is veroordeeld:
a. wegens misdaad;
b. wegens diefstal, opligting, meineed, misbruik van vertrouwen of aantasting der zeden.
Bij ergerlijk levensgedrag of wanneer hij, bij het geven van
onderwijs, leeringen verspreidt strijdig met de goede zeden of
aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des Lands,
kan de onderwijzer door Ons worden verklaard zijne bevoegdheid tot het geven van onderwijs verloren te hebben.
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Art. 9.
Hij, die de bevoegdheid tot het geven van middelbaar onderwijs verloren heeft, kan haar niet terugkrijgen.
In het geval, omschreven in het laatste lid van het voorgaande artikel, kan zij door Ons worden teruggegeven.
Art. 10.
Van elk besluit, krachtens deze wet door Gedeputeerde
Staten genomen, kan bij Ons in beroep worden gekomen.
Art. 11.
Deze wet is niet toepassel ij k op inrigtingen van onderwijs
der zee- en landmagt, noch op de onderwijzers, bij die inrigtingen aangesteld.
Zij is, voor zooveel de bevoegdheid tot het geven van onderwijs aangaat, evenmin toepassel ij k op de scholen voor doofstommen of blinden , welke nogtans onderworpen zijn aan het
toezigt, vermeld in art. 46.
Bij geschil, of eene school hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk,
tot de inrigtingen van het lager, het middelbaar of het hooger
.onderwijs behoore, wordt daarover door Ons beslist.
TITEL II.
Van het openbaar middelbaar onderwijs.

Art. 12.
Openbaar middelbaar onderwijs wordt gegeven in :
a. burgerscholen;
b. hoogere burgerscholen;
c. landbouwscholen;
d. de polytechnische schoo l.
HOOFDSTUK I.

Van de burgerscholen, hoogere burgerscholen en landbouwscholen.

§ 1. Van de scholen.
Art. 13.
De burgerscholen , voornamelijk bestemd voor aanstaande
ambachtslieden en landbouwers, zijn dag- en avondscholen.
27
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De burgerdagschool is van een tweejarigen cursus.
Aan de burgerdagschool wordt onderwijs gegeven in :
a. de wiskunde;
b. de eerste beginselen der theoretische en toegepaste mechanica en der kennis van werktuigen;
c. die der natuur- en scheikunde;
d. die der natuurlijke historie;

e. die der technologie of der landbouwkunde;
1. de beginselen der aardrijkskunde;
g. die der geschiedenis;
h. die der nederlandsche taal;
I. de eerste gronden der staatshuishoudkunde;
h. het hand- en regtlijnig teekenen;
1. de gymnastiek.
De gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der technologie ,
dan wel die der landbouwkunde onderwezen zullen worden;
hij kan ook bepalen, dat in beide vakken onderwijs gegeven
zal worden. Hij kan ook bij de opgenoemde vakken van onderwijs dat in het boetseren en in eene of andere vreemde taal
voegen.
De raad bepaalt mede, welke van de in dit artikel genoemde
vakken aan de avondschool onderwezen zullen worden.
Art. 14.
In elke gemeente, waar de bevolking tien duizend zielen te
boven gaat, wordt door het gemeentebestuur ten minste ééne
burgerschool, dag- en avondschool, opgerigt. Zij kan aan eene
openbare lagere school verbonden worden.
Mogt de bevolking eener gemeente van boven tien duizend
zielen zóó ver uiteen wonen, dat op bezoek eener burgerschool
weinig te rekenen ware, of in de behoefte op andere wijze
voorzien zijn , dan kan zoodanige gemeente door Ons van het
voorschrift der eerste zinsnede van dit artikel vrijgestel worden.
Blijkt het, dat door eene burgeravondschool in de behoefte
eener gemeente voldoende wordt voorzien, dan kan van de
verpligting tot het oprigteu eener burgerdagschool door Ons ,
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doch telkens slechts voor een bepaald getal jaren , ontheffing
worden verleend. In dit geval is het onderwijs der avondschool
over een tweejarigen cursus verdeeld, en bepalen Wij , den
gemeenteraad gehoord, welke der in het vorig artikel genoemde
vakken het onderwijs zal omvatten.
Art. 15.
De hoogere burgerscholen worden onderscheiden in hoogere
burgerscholen met vijfjarigen, en in hoogere burgerscholen met
driejarigen cursus.
Art. 16.
Aan de hoogere burgerscholen met driejarigen cursus hordt
onderwijs gegeven in :
a. de wiskunde;
b. de eerste beginselen der natuur- en scheikunde;
c. de beginselen der plant- en dierkunde;
d. die der staatshuishoudkunde;
e.

die van het boekhouden ;

f.

de aardrijkskunde;

g. de geschiedenis;
h. de nederlandsche taal;

2. de fransche taal;

k.

de engelsche taal;

1. de hoogduitsche taal;

in. het schoonschrijven;
n. het hand- en regtlijnig teekenen;
o. de gymnastiek.
Art. 17.
Aan de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus wordt
onderwijs gegeven in :
a. de wiskunde;
b. de beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica,

van de kennis van werktuigen en van de technologie;
c. de natuurkunde en hare voornaamste toepassingen;
d. de scheikunde en hare voornaamste toepassingen;
e. de beginselen der delfstof-, aard-, plant- en dierkunde;
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1. die der kosmographie;
g. de gronden van de gemeente-, provinciale en Staatsinrigting van Nederland;
h. staatshuishoudkunde en de statistiek, inzonderheid van
Nederland en van zijne kolonien en bezitingen in andere werelddeelen;

i. de aardrijkskunde;

k. de geschiedenis;
1. de nederlandsche taal en letterkunde;
ni. de fransche taal en letterkunde;
n. de engelsche taal en letterkunde;
o. de hoogduitsche taal en letterkunde;
p. de beginselen der handelswetenschappen, daaronder die der
warenkennis en het boekhouden;
q. het schoonschrijven;
r. het hand- en regtlijnig teekenen;
s. de gymnastiek.
Art. 18.
Er zijn althans vijftien Rijks-hoogere burgerscholen, te vestigen in daarvoor meest gelegene gemeenten in de onderscheidene
oorden van het Land. Daaronder zijn ten minste vijf met vijfjarigen cursus.
Art. 19.
Er is eene Rijks-landbouwschool, indien in de behoefte aan
landbouwonderwijs niet op andere wijze wordt voorzien.
Aan bijzondere landbouwscholen kan Rijkssubsidie worden
verleend.
Art. 20.
Het onderwijs aan de Rijks-landbouwschool omvat :
a. staatshuishoudkunde;
b. toegepaste wiskunde, als landmeten, waterpassen en inhoudsberekeningen;
c. de werktuigkunde, toegepast op den landbouw en kennis
van landbouwwerktuigen;
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d. de zamenstelling en inrigting der gebouwen voor den
landbouw en de veeteelt;
e. het regtljjnig teekenen, toegepast op de bouwkunde en
werktuigen;
f. de natuurkunde, scheikunde en weerkunde , toegepast op
den landbouw;
g. de landbouw-technologie;
h. de delfstofkunde en aardkunde, toegepast op den landbouw;
i. de algemeene en bijzondere plant- en dierkunde;

k. de ontleedkunde en natuurkunde der planten en dieren;
1. de kennis van de uiterlijke vormen , rassen, ziekten en
geneesleer der huisdieren;
m. den algemeenen en bijzonderen landbouw, — akkerbouw,
weidebouw , warmoezerij, tuinbouw en hout- en ooftboomteelt;
n. de veeteelt, daaronder begrepen pluimvee- en bijenteelt,
en zuivelbereiding;
o. het landbouw-boekhouden;
p. den praktischen landbouw , houtteelt en behandeling der
huisdieren daaronder begrepen;
q. den kolonialen land- en boschbouw.
Art. 21.
Voor burgerscholen, hoogere burgerscholen of landbouwscholen, door provincien, gemeenten of bijzondere personen,
met of zonder R ij kssubsidie tot stand gebragt, kan het plan
van inrigting van onderwijs, zoo als het aan de verpligte gemeentescholen en de Rijksscholen in artt. 13,16, 17 en 20 is
voorgeschreven, naar de omstandigheden gewijzigd, ingekrompen of uitgebreid worden.
De inrigting van middelbare scholen voor meisjes, door gemeentebesturen, provincien of bijzondere personen met of zonder
subsidie te stichten, wordt aan de stichters overgelaten , behoudens voorwaarden, aan verleende subsidies te verbinden.
Art. 22.
Al hetgeen de toelating tot de Rijks- hoogere burger- en
landbouwscholen, de verpligtingen van den directeur en de
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leeraren en de regeling van het onderwijs betreft, wordt, voor
zooverre het niet door deze wet is geregeld, bij algemeenen
maattegel van bestuur vastgesteld.
§ 2. Van de onderwijzers.

Art. 23.
De onderwijzers aan de openbare burgerscholen, de hoogere
burgerscholen en de Rijks-landbouwschool dragen den titel van
leeraar.
Aan het hoof van elke dier scholen is een der leeraren
geplaatst, die den titel draagt van directeur.
Art. 24.
Het getal der leeraren voor de gemeentescholen , alsmede het
bedrag hunner jaarwedden, wordt door den gemeenteraad vastgesteld.
De besluiten van den gemeenteraad, daartoe betrekkelijk,
worden voor de scholen, tot wier oprigting de gemeenten krachtens deze wet verpligt zijn, aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, voor die, welke door het Rijk worden gesubsidieerd, aan de goedkeuring van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken onderworpen. Gelijke goedkeuring wordt
gevorderd met betrekking tot scholen, door ee,ie provincie met
Rijkssubsidie opgerigt.
Art. 25.
Om tot leeraar aan eene burgerschool benoemd te kunnen
worden, wordt gevorderd, behalve een getuigschrift van goed
zedelijk gedrag, afgegeven door het dagelijksch bestuur der
gemeente of gemeenten, waar men gedurende de twee laatste
jaren heeft gewoond:

a. voor de vakken, vermeld onder a—d van art. 13, en voor
de technologie, het bezit eener acte van bekwaamheid A,
vermeld in art. 70, of voor elk dier vakken afzonderlijk het
bezit van eene der acten, vermeld in art. 76;

5. voor de landbouwkunde, het bezit eener acte A voor dat
vak, afgegeven krachtens art. 73;
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c. voor de vakken, vermeld onder f—h van art. 13, het bezit
eener acte, vermeld in het eerste lid van art. 74 , of voor elk
dier vakken afzonderlijk, het bezit van eene der acten , vermeld
in art. 76;
d. voor de eerste gronden der staatshuishoudkunde , het bezit
eener - acte, vermeld in het tweede lid van art. 74, of van de
acte voor dat vak, vermeld in art. 76;
e. voor het teekenen en de gymnastiek, het bezit eener acte
voor die vakken , vermeld in art 77.
Tot het geven van onderwijs in de vakken, vermeld onder
f—h van art. 13, zijn tevens bevoegd zij, die in het bezit zijn
eener acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer voor het
lager onderwijs; tot het onderwijs in wiskunde en levende
talen , zij , die eene acte voor dat onderwijs bezitten , afgegeven krachtens art. 47 der wet van den 13den Augustus 1857
(Staatsblad no. 103).
Art. 26.
Om tot leeraar aan eene hoogere burgerschool met driejarigen
cursus benoemd te kunnen worden , wordt vereischt, behalve
het in voorgaand artikel vermelde getuigschrift :
a. voor de vakken, vermeld onder a—c van art. 16, het bezit
eener acte van bekwaamheid A , vermeld in art. 70, of voor
elk dier vakken afzonderlijk , het bezit van Bene der acten ,
vermeld in art. 76;
b. voor de beginselen der staatshuishoudkunde, het bezit
eener acte, vermeld in het tweede lid van art. 74, of van de
acte voor dat vak, vermeld in art. 76;
c. voor de beginselen van het boekhouden, het bezit eener
acte, vermeld in het eerste lid van art. 75 , of van de acte
voor dat vak, vermeld in art. 76;
d. voor de vakken, vermeld onder f—h van art.16, het bezit
eener acte, vermeld in het eerste lid van art. 74, of voor elk
dier vakken afzonderlijk, het bezit van eerre der acten, vermeld in art. 76;
e. voor de vakken, vermeld onder i, k, 1, n en o van art. 16,
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het bezit der acten voor die vakken , afgegeven krachtens
art.

77.
Art. 27.

Om tot leeraar aan eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus benoemd te kunnen worden, wordt, behalve het
in art. 25 vermelde getuigschrift, gevorderd :
a. voor de vakken , vermeld onder a en b van art. 17, het bezit
eener acte van bekwaamheid B, vermeld in art. 70 of in art. 71;
b. voor het vak, vermeld onder c , het bezit eener acte B,
vermeld in art. 71 ;
c. voor het vak, vermeld onder d , het bezit eener acte B,
vermeld in art. 72;
d. voor de vakken, vermeld onder e en 1, het bezit eener
acte A, vermeld in art. 70;
e. voor de vakken,; vermeld onder g en h, het bezit eener
acte, vermeld in het tweede lid van art. 74 , of van de acten
voor die vakken, afgegeven krachtens art. 76 ;
1. voor de vakken, vermeld onder i—1, het bezit eener acte,
vermeld in het eerste lid van art. 74, of voor elk dier vakken
afzonderlijk, het bezit van eené der acten, afgegeven krachtens
art. 76;
g. voor de vakken , vermeld onder ni—o, r en s, het bezit
van de acten voor die vakken, afgegeven krachtens art. 77;
h. voor het vak, vermeld onder p, het bezit eener acte,
vermeld in het eerste lid van art. 75, of van de acte voor dat
vak, vermeld in art. 76.
Art. 28.
De directeuren en leeraren der Rijks hoogere burgerscholen
en de Rijks landbouwschool worden door Ons benoemd, geschorst en ontslagen.
Art. 29.
De directeuren en leeraren der gemeentescholen worden benoemd door den gemeenteraad, die vooraf eene aanbevelingslijst
van benoembaren ontvangt, door burgemeester en wethouders,
na verhoor van den inspecteur, opgemaakt.
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Zij kunnen door burgemeester en wethouders worden geschorst. Deze geven zoo spoedig mogelijk rekenschap van hun
besluit aan den gemeenteraad.
Zij worden ontslagen door den gemeenteraad, burgemeester
en wethouders en den inspecteur gehoord.
Is schorsing naar inzien van den inspecteur noodig, en zijn
burgemeester en wethouders nalatig of weigerachtig daartoe
over te gaan, dan kan de schorsing door Gedeputeerde Staten
geschieden.
Is ontslag naar inzien van burgemeester en wethouders of
van den inspecteur noodig, en is de gemeenteraad nalatig of
weigerachtig daartoe over te gaan, dan kan het ontslag door
Gedeputeerde Staten geschieden.
Art. 30.
Dei schorsing van een directeur of leeraar geschiedt hoogstens
voor drie maanden.
Het besluit tot schorsing bepaalt , of zij geschiedt met behoud,
dan wel met gedeeltelijk of geheel verlies der bezoldiging.
Art. 31.
Voor de directeuren en leeraren der Rijks-hoogere burgeren landbouwscholen komt, met opzigt tot hunne aanspraak op
pensioen, als diensttijd mede in aanmerking de tijd, dien zij
krachtens eene vaste aanstelling, van Ons, van Onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken of van een gemeente-bestuur ontvangen, als onderwijzer bij eene openbare inrigting van onderwijs hebben doorgebragt.
Art. 32.
Aan de directeuren en leeraren der gemeente-burgerscholen,
tot welker oprigting de gemeenten verpligt zijn, wordt ten
laste van den Staat pensioen verleend in de gevallen, naar de
regelen en onder de voorwaarden, voor burgerlijke ambtenaren
bij de wet vastgesteld of nader vast te stellen, een en ander
overeenkomstig de bijzondere bepalingen, in dit en de drie
volgende artikelen vervat.
Voor de toepassing dier regelen worden de genoemde direc-
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teugen en leeraren als burgerlijke ambtenaren beschouwd. Zij
behooren tot de deelhebbenden in het voor die ambtenaren bij
de eerste afdeeling der wet van den 9 Mei 1846 (Staatsblad
no. 24) ingestelde pensioenfonds.
Voor hen komt, behalve den diensttijd in de bij het eerste
lid van dit artikel vermelde betrekkingen, en dien, welke voor
andere burgerlijke ambtenaren geldig is, als zoodanig mede in
aanmerking de tijd , dien zij krachtens eene vaste aanstelling,
van Ons, van Onzen Minister van Binnenlandsehe Zaken of van
een gemeentebestuur ontvangen , als onderwijzer bij eene openbare inrigting van onderwijs hebben doorgebragt.
De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk op directeuren en leeraren , die als onderwijzers eener openbare lagere
school aanspraak op pensioen kunnen doen gelden.
Art. 33.
De bijdragen , ingevolge het voorgaande artikel door de directeuren en leeraren verschuldigd, worden door de zorg der gemeentebesturen geïnd en aan het Rijk verantwoord.
Art. 34.
Van de pensioenen, die ingevolge art. 32 dezer wet aan de
directeuren en leeraren worden toegekend, wordt alleen dat
gedeelte ten laste van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren gebragt, waarvoor dit fonds bijdragen heeft genoten. Het
overige gedeelte komt ten laste van het hoofdstuk der Staatsbegrooting, waaruit kosten voor het openbaar onderwijs worden
gekweten.
Deze splitsing valt niet onder het verbod, vervat in art. 29
der bij de wet van den 3 Mei 1 851 (Staatsblad n°. 49) gewijzigde
wet van den g Mei 1846 (Staatsblad n°. 24).
Art. 35.
Door de gemeente, uit welke krachtens deze wet directeuren
of leeraren van gemeente-burgerscholen worden gepensioneerd ,
wordt aan den Staat vergoed de helft van het pensioensbedrag,
hetwelk ingevolge het voorgaande artikel ten laste der Staatsbegrooting wordt gebragt.

423
§ 3. Van de kosten.
Art. 36.
De kosten der gemeente-burgerscholen , voor zooverre zij
niet komen ten laste van anderen of uit bijzondere daartoe
bestemde fondsen kunnen worden bestreden, door de gemeente
te dragen, zijn:
a. de jaarwedden van de directeuren , leeraren en bedienden

dier scholen;
b. de kosten van het oprigten en instandhouden of het huren
der schoollocalen en der woningen van de directeuren of leeraren,
voor zooveel die het genot van vrije woning mogten hebben;
c. die van verlichting en verwarming der schoollocalen;
d. die van het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen,
werktuigen en verdere hulpmiddelen voor het onderwijs;
e. de bijdrage der gemeente tot het pensioen der onderwijzers;

1. de kosten der plaatselijke commissie van toezigt.
Art. 37.
Ter tegemoetkoming in de kosten der scholen kan eene bijdrage van Tederen leerling gevorderd worden.
Deze bijdrage kan voor de gemeentescholen, die art. 14 vordert,
niet hooger worden gesteld dan op twaalf gulden 's jaars, en
voor de Rijks-hoogere burgerscholen niet hooger dan op zestig
gulden 's jaars.
De bepaling der bijdrage geschiedt voor de gemeenteschalen
door den gemeenteraad, voor de provinciale scholen door de

Staten, en voor de Rijksscholen door Onzen Minister van
Binnenlandsche Zaken.
Het invoeren, wijzigen en afschaffen van schoolgelden geschiedt, voor de gemeentescholen, met inachtneming van artt.
232-236 der wet van den 29 Junij 1851 (Staatsblad n°. 85).
De invordering wordt geregeld door Bene plaatselijke verordening overeenkomstig de bepalingen van art. 258-262

dier wet.
De invordering der schoolgelden voor de Rijks-hoogere burger-
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scholen geschiedt op de wijze, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken vast te ste llen. De opbrengst dier gelden wordt
in 's'Rijks schatkist gestort.
Art. 38.
Ieder, die als kweekeling der Rijks-landbouwschool is ingeschreven, stort, bij den aanvang van elk studiejaar, eene som
van 1 100. Hij verkrijgt daardoor den toegang tot alle lessen
der school.
Zij, die slechts enkele lessen wenschen te volgen, kunnen
daartoe van den directeur vergunning bekomen. Z ij betalen,
mede bij den aanvang van elk studiejaar, voor lessen die gegeven worden :
eenmaal 's weeks, 1 5,00;
tweemaal 's weeks, 1 10,00;
driemaal 's weeks , 1 15,00;
viermaal of meermalen 's weeks, f 20.
De in dit artikel vermelde gelden worden in 's Rijks schatkist gestort.
HOOFDSTUK

II.

Van de polytechnische school.
§ 1. Van de school.

Art. 39.
De polytechnische school is bestemd voor de opleiding:
1 0. van aanstaande industrielen of technologen, die eene
grootere mate van theoretische en technische kennis verlangen
dan aan eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus kan
verkregen worden;
2°. van hen, die verlangen zich te bekwamen tot:
a. civiel ingenieur;
b. architect of bouwkundig ingenieur;
c. scheepsbouwkundig ingenieur;
d. werktuigkundig ingenieur;
e. mijnen-ingenieur.
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Art. 40.
Het onderwijs aan de polytechnische school omvat:
a. de hoogere stelkunde;
b. de bolvormige driehoeksmeting en de analytische meetkunde;
e. de beschrijvende meetkunde en hare toepassingen;
d. de differentiaal- en integraalrekening;
e. het landmeten , waterpassen en de geodesie;
1. de theoretische mechanica;
g. de toegepaste mechanica;
h. de kennis van werktuigen;
i. de mechanische technologie en de werktuigbouwkunde;
k. de toegepaste natuurkunde;
1. de toegepaste , de praktische en de analytische scheikunde;
ni. de scheikundige technologie;
n. de kennis van het hedendaagsche fabriekwezen;
o. de delfstofkunde en de aardkunde;
p. de toegepaste aardkunde en de mijnontginning;
q. de metallurgie;
r. de waterbouwkunde, den aanleg van gewone wegen en
spoorwegen en den bruggenbouw;
s. de burgerlijke bouwkunde;
t. de scheepsbouwkunde;
u. het regtlijnig en handteekenen, met toepassing op de verschillende vakken ;
v. praktische oefeningen met gereedschap en draaibank;
w. het maken van modellen van werktuigen;
x. de staatshuishoudkunde;
ij. het handelsregt;
z. het administratief regt in betrekking tot den waterstaat,
de openbare werken, het mijnwezen en de nijverheid.
Art. 41.
Ieder, die als kweekeling der polytechnische school is ingeschreven, stort bij den aanvang van elk studiejaar eene som
van `200. Hij verkrijgt daardoor den toegang tot alle lessen
der school.
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Zij, die slechts enkele lessen wenschen te volgen, betalen,
mede bij den aanvang van elk studiejaar, voor lessen die gegeven worden :
eenmaal 's weeks, f 10;
tweemaal 's weeks, f 20;
driemaal 's weeks, f 30;
viermaal of meermalen 's weeks, f 40.
De in dit artikel vermelde gelden worden in 's Rijks schatkist
gestort.
§ 2. Van de leeraren.
Art. 42.
De hoogleeraren en andere leeraren der polytechnische school
worden door Ons benoemd, geschorst en ontslagen.
Op hen is mede van toepassing de bepaling van art. 31.
§ 3.

Van het bestuur.

Art. 43.
Het bestuur der polytechnische school is opgedragen aan
Benen door Ons te benoemen directeur en eersen Raad van
bestuur, zamengesteld uit de hoogleeraren der school.
De werkkring en bevoegdheid van den directeur en van den
Raad van bestuur, hunne betrekking tot het overige onderwijzend personeel en de inwendige regeling der school worden,
voor zoover die niet door deze wet zijn bepaald, bij algemeenen
maatregel van bestuur vastgesteld.
TITEL

III.

Van het bijzonder middelbaar onderwis.

Art. 44.
Om onderwijs in bijzondere scholen of huisonderwijs te kunnen
geven, wordt vereischt het bezit van :
a, eene acte van bekwaamheid, volgens deze wet verkregen;
b. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door
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het dagelijksch bestuur der gemeente of gemeenten, waar de
bezitter gedurende de twee laatste jaren heeft gewoond;
c. een bewijs, dat beide deze stukken door burgemeester en
wethouders der gemeente, waar het onderwijs zal gegeven
worden, zijn gezien en in orde bevonden.
Art. 45.
Omtrent de afgifte van het bewijs, vermeld onder c van het
voorgaande artikel , wordt uiterlijk binnen vier weken , te
rekenen van den dag, waarop de aanvraag daartoe is geschied,
door burgemeester en wethouders beslist.
Van die beslissing, of wanneer binnen dien termijn de beslissing niet is kenbaar gemaakt aan hem, die het onderwijs
wenscht te geven, wordt beroep toegelaten op Gedeputeerde
Staten.
Na afwijzing door Gedeputeerde Staten, of indien binnen
den tijd van zes weken hunne beschikking niet aan den belanghebbende is kenbaar gemaakt, kan bij Ons in beroep worden
gekomen.

TITEL IV.
Van het toezigt.
Art. 46.
Het toezigt op de openbare ea bijzondere scholen van middelbaar onderwijs is, onder het oppertoezigt van Onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken, opgedragen aan:
a. plaatselijke commissiën, door den gemeenteraad te benoemen;
b. inspecteurs, onder welke een bijzonderlijk met het toezigt
op de landbouwscholen, Rijks- en bijzondere scholen, is belast.
Art. 47.
Het getal der inspecteurs wordt door Ons bepaald.
Zij worden door Ons benoemd en ontslagen.

Zij genieten uit 's Rijks kas eene jaarwedde, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

428
De bepaling van art. 31 is mede op hen toepasselijk.
Zij bekleeden geene ambten of bedieningen zonder Onze
toestemming.
Art. 48.
De inspecteurs worden eenmaal 'sjaars door Onzen Minister
van Binnenlandsche Zaken bijeengeroepen, ten einde onder zijne
leiding de belangen van het middelbaar onderwijs te overwegen
en te bevorderen.
Art. 49.
De leden der commissi in van toezigt en de inspecteurs leggen,
bij de aanvaarding hunner betrekking , den eed of de belofte
af, dat zij haar naar behooren en getrouw zullen waarnemen.
De eedsaflegging of belofte geschiedt door de leden der commissien van toezigt in handen van den regter van het kanton,
waarin zij wonen ; door de inspecteurs in handen van Onzen
Minister van Binnenlandsche Zaken.
Art. 50.
De leden der commissien van toezigt en de inspecteurs zijn
bevoegd van de overtredingen dezer wet en der verordeningen
op het middelbaar onderwijs procesverbaal op te maken.
Art. 51.
De scholen, vermeld in art. 46, zijn steeds toegankelijk voor
de leden der commissien van toezigt en voor de inspecteurs.
De onderwijzers zijn gehouden hun de verlangde inlichtingen
te geven omtrent de school en het onderwijs.
Weigering in dezen wordt gestraft met eene boete van vijf
en twintig gulden of gevangenisstraf van drie dagen, en bij
herhaling telkens met beide straffen te zamen.

Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 der wet
van den 29sten Junij 1854

(Staatsblad n°.

102) zijn ten deze

toepasselijk.
Art. 52.
De plaatselijke commissien houden toezigt op de middelbare
scholen in de gemeente en bezoeken die ten minste twee malen
's jaars. Zij zien toe, dat de algemeene verordeningen op het
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middelbaar onderwijs en de bijzondere reglementen voor de
openbare burgerscholen en hoogere burgerscholen stipt worden
nagekomen. Zij houden aanteekening van het onderwijzend
personeel, het getal der leerlingen en den staat van het onderwijs; zij deelen den inspecteur de belangrijke veranderingen
mede, die hebben plaats gehad in de scholen, in de gemeente
gevestigd, en geven hem alle inlichtingen, die hij verlangt; zij
doen zoowel aan den gemeenteraad als aan Onzen Minister van
Binnenlandsche Zaken de voorstellen, die zij in het belang van
het onderwijs noodzakelijk achten.
Zij doen jaarlijks vóór den asten Maart aan den gemeenteraad
een beredeneerd verslag omtrent den toestand van het aan hun
toezigt toevertrouwd middelbaar onderwijs in het vorig jaar,
en zenden daarvan afschriften aan Gedeputeerde Staten en
aan den inspecteur of de inspecteurs, met het toezigt op die
scholen belast.
Art. 53.
De inspecteurs zorgen door schoolbezoek voortdurend bekend
te blijven met den toestand der scholen , waarvan hun het
toezigt is opgedragen ; zij trachten door overleg met de gemeente-besturen en met de onderwijzers den bloei van het
middelbaar onderwijs te bevorderen ; zij hebben toegang tot de
eind-examens der burgerscholen en der hoogere burgerscholen;
zij lichten Onzen Minister van Binnenlandselie Laken voor
omtrent alle onderwerpen, waarover hun berigt wordt gevraagd,
en doen hem alle zoodanige voorstellen, als zij in het belang
van het middelbaar onderwijs noodig achten.
Zij doen jaarlijks vóór den 1 Mei aan Onzen voornoemden
Minister een beredeneerd verslag van den staat van het onderwijs aan de scholen, aan hun toezigt toevertrouwd.
Art. 54.
De inspecteur van het landbouw-onderwijs waakt voor de
getrouwe naleving van de bepalingen dezer wet en van alle
andere door of van wege Ons vastgestelde verordeningen, die
op de landbouwscholen betrekking hebben. Hij houdt toezigt
28
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op den gang van het onderwijs aan die scholen, alsmede aan
de burgerscholen, waar onderwijs in de landbouwkunde wordt
gegeven; op deze laatste echter alleen voor zooveel dit onderwijs
aangaat; hij tracht door overleg met de gemeente-besturen en
met de onderwijzers den bloei van het landbouw-onderwijs te
bevorderen; hij heeft toegang tot de eindexamens der landbouwscholen en der burgerscholen, waar onderwijs in landbouwkunde wordt gegeven; hij licht Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken voor omtrent alle onderwerpen, waarover
zijn berigt wordt gevraagd, en doet hem alle zo odanige voorstellen, als hij in het belang der scholen noodig acht.
Hij zendt jaarlijks vóór den lsten Mei aan Onzen voornoemden
Minister een beredeneerd verslag van den staat van het landbouwonderwijs.
TITEL V.
Van de eindexamens.
Art. 55.
Aan hen , die aan eene openbare burgerschool , hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, landbouw- of polytechnische
school het onderwijs hebben bijgewoond, wordt eenmaal 'sjaars
gelegenheid gegeven om ten gevolge van een examen een
getuigschrift of een diploma te verkrijgen.
Tot die examens worden ook toegelaten zij, die het onderwijs aan die scholen niet hebben bijgewoond.
De examens worden in het openbaar gehouden.
Art. 56.
Het eindexamen voor de burgerscholen wordt afgenomen
door eene commissie, zamengesteld uit een lid der commissie
van toezigt, door haar zelve aan te wijzen, als voorzitter,
den directeur der school en de leeraren -in de vakken, waarover het examen loopt.
Het examen betreft de vakken, welke op de in de gemeente
gevestigde school worden onderwezen, met uitzondering van
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de gymnastiek. Worden landbouw en technologie beide aan
de school onderwezen, dan kan hij, die het examen aflegt,
kiezen over welk dier beide vakken het zal loopen.
Art. 57.
De eindexamens voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus en die voor de landbouwscholen worden afgenomen door commissiën, jaarlijks te benoemen door Onzen
Commissaris in iedere provincie, waar zoodanige scholen aanwezig zijn.
De leden genieten uit 's Rijks schatkist vergoeding voor reisen verblijfkosten, benevens vacatiegelden.
Het eindexamen voor de hoogere burgerscholen betreft de
vakken, vermeld onder a—p en r van art. 17.
Het diploma van landbouwkundige wordt verkregen ten gevolge van een examen, waaruit blijkt, dat de geëxamineerde
de kundigheden bezit, waarin aan de school onderwijs gegeven wordt.
Art. 58.
De eindexamens der polytechnische school worden afgenomen
door commissiën, door Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken te benoemen. De leden genieten uit 's Rijks schatkist
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens vacatiegelden.
Art. 59.
Zij, die naar het diploma van technoloog, civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig, werktuigkundig of mijnen-ingenieur dingen, leggen een eerste examen A af, van gelijken
omvang als het in art. 57 voorgeschreven eindexamen voor de
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus.
Van dit examen zijn vrijgesteld zij, die het getuigschrift bezitten, verkregen na aflegging van zoodanig examen voor eene
der in dat artikel genoemde commissiën.
Art. 60.
Het diploma van technoloog wordt door hen, die het in het
voorgaand artikel vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van een examen in :
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a. de bolvormige driehoeksmeting en de beginselen der analytische meetkunde:
b. de beginselen der beschrijvende meetkunde;
c. die der theoretische en toegepaste mechanica en van de
kennis van werktuigen;
d. die der mechanische technologie ;
e. de toegepaste natuurkunde;
1. de toegepaste en analytische scheikunde;
g. de scheikundige technologie;
h. de bouwkunde, voor zooveel betreft de kennis van bouwstoffen en de zamenstelling van eenvoudige gebouwen;
z. het hand- en ornamentteekenen.
Art. 61.

Het diploma van civiel ingenieur wordt door hen, die het
in art. 59 vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten
gevolge van nog twee examens.
Het tweede examen B betreft:
a. de hoogere stelkunde;
b. de bolvormige driehoeksmeting en de analytische meetkunde;
c. de beschrijvende meetkunde;
d. de differentiaal- en integraalrekening;
e. de toegepaste natuurkunde;

1. de analytische scheikunde met betrekking tot, de bouwmaterialen;
g. de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk zoowel voor
bouwkundige als waterbouwkundige werken;
h. de constructie van de onderdeelen van gebouwen;
I. het vervaardigen van eenvoudige bouwkundige en waterbouwkundige teekeningen en het handteekenen.
Het derde examen C betreft:
a. de theoretische en toegepaste mechanica en de kennis
van werktuigen;
1r. de waterbouwkunde, omvattende:
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1°. den aanleg van gewone wegen en spoorwegen en
dien van bruggen;
2°. den aanleg van zeeweringen;
3°. de kennis der rivieren als afwateringsmiddelen en in
betrekking tot de scheepvaart;
40. den aanleg van kanalen, sluizen, havens en maritime
werken;
5°. de hydrographie van ons land, kennis van polders

en bemalingen;
c. de burgerlijke bouwkunde, omvattende :
1°. de constructie van eenvoudige gebouwen ;
2°. de beginselen der schoone bouwkunst;
d. het situatie-, ornament- en handteekenen, benevens het
teekenen van voorwerpen, tot de waterbouwkunde behoorende;
e. het maken van ontwerpen, bestekken en begrootingen;
1. de beginselen der geodesie en het praktisch landmeten
en waterpassen;
g. het administratief regt in betrekking tot den waterstaat
en openbare werken.
Art. 62.
Het diploma van architect of bouwkundig ingenieur wordt
door hens die het in art. 59 vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens.
Het tweede examen B is hetzelfde als het examen B, vermeld in het voorgaande artikel.
Het derde examen C betreft :
a. de vakken onder a en e van het examen C, vermeld in
art. 61;
b. de burgerlijke bouwkunde, de schoone bouwkunst in
haren geheelen omvang daaronder begrepen;
c. de waterbouwkunde, voor zooveel betreft den aanleg van
verschillende bestratingen, het bouwen van bruggen, sluizen
en kaaijen;
d. het theoretisch en praktisch landmeten en waterpassen;
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e. het bouwkundig, ornament- en handteekenen;
1. het administratief regt, in betrekking tot openbare werken.
Art. 63.
Het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur wordt door
hen, die het in art. 59 vermeld examen A hebben afgelegd,

verkregen ten gevolge van nog twee examens.
Het tweede examen B betreft :
a. de vakken onder

a—e van het examen B, vermeld in art. 61:

b. de analytische scheikunde in betrekking tot de materialen

voor den- scheepsbouw;
c. de kennis der bouwstoffen, bij den scheepsbouw in gebruik;
d. de beginselen van het scheepsteekenen en het handteekenen.
Het derde examen C betreft :

a. het vak a van het examen C, vermeld in art. 61;
b. het teëkenen van werktuigen;
c. de scheepsbouwkunde en het scheepsteekenen;

d. de waterbouwkunde en

het waterbouwkundig teekenen,

voor zooveel betreft werken, die tot de scheepvaart betrekking
hebben.
Art. 64.
Het diploma van werktuigkundig ingenieur wordt door hen, die
het in art. 39 vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen
ten gevolge van nog twee examens.
Het tweede examen B betreft:

a—e van het examen B, vermeld in art. 61;
e, vermeld in art. 60;

a. de vakken
b. het vak

c. de analytische scheikunde in betrekking tot de materialen

voor werktuigen.
Het derde examen C betreft:

a.

het vak

a

van het examen C, vermeld in art. 61;

5. mechanische technologie en werktuigbouwkunde;

a.

het vak h, vermeld in art. 60;

d. het handteekenen en teekenen van werktuigen;
e. het administratief regt in betrekking tot fabrieken en werktuigen.
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Art. 65.
Het diploma van mijnen-ingenieur wordt door hen, die het in
art. 59 vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens.

Het tweede examen B betreft:
a. de vakken a—e van het examen B, vermeld in art. 61;
6. de delfstofkunde.
Het derde examen C betreft:
a. het vak a van het examen C, vermeld in art. 61;
6. het vak h, vermeld in art. 60;
c. het vak d van het examen C, vermeld in art. 62;
d. de aardkunde en de toegepaste aardkunde;
e. de mijnontginning ;
1. de docimasie;
g. de metallurgie;
h. het teekenen van werktuigen;
i. het administratief regt in betrekking tot het mijnwezen.
Art. 66.
Wanneer een der in de voorgaande artikelen vermelde examens
naar genoegen der commissie is afgelegd, wordt door haar aan
den geëxamineerde een getuigschrift of een diploma afgegeven,
volgens het model, door Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken vastgesteld.
Getuigschriften worden afgegeven voor goed volbragte eindexamens der burgerscholen en hoogere burgerscholen, alsmede
voor het eerste examen A voor technoloog en het eerste en

tweede examen A en B voor civiel , bouwkundig , scheepsbouwkundig, werktuigkundig en mijnen-ingenieur; diploma's
worden afgegeven voor goed volbragte eindexamens als landbouwkundige, technoloog, civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig, werktuigkundig en mijnen-ingenieur.
De getuigschriften worden kosteloos afgegeven; voor het di-

ploma wordt betaald Bene som van veertig gulden. Deze gelden
worden in 's R aks schatkist gestort.
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Art. 67.
De commissiën, bedoeld in art. 56, zenden een verslag van
hare werkzaamheiien aan den gemeenteraad en een afschrift
daarvan aan den inspecteur of de inspecteurs, met het toezigt
op de burgerscholen belast.
De commissiën, bedoeld in' art. 57, zenden een verslag van
hare werkzaamheden aan Onzen Commissaris in de provincie,
en een afschrift aan den inspecteur of de inspecteurs, met het toezigt op de hoogere burgerscholen of op de landbouwscholen belast.
De commissiën, bedoeld in art. 58, zenden een verslag van
hare werkzaamheden aan Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken.
TITEL VI.
Van de

,velen van bekwaamheid.

Art. 68.
De acten van bekwaamheid tot het geven van school- en huisonderwijs worden verkregen ten gevolge van het afleggen van
examens.
Art. 69.
Ieder jaar worden door Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken commissien benoemd , aan welke wordt opgedragen hen
te examineren, die eene acte van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs wenschen te verkrijgen.
De plaatsen, waar deze commissien hare zittingen houden,
worden telkens door Onzen voornoemden Minister aangewezen.
De examens worden in het openbaar gehouden, met uitzondering van die voor onderwijzeres.
De leden der commissien ontvangen uit 's Rijks schatkist
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens vacatiegelden.
Art. 70.
Er zijn twee acten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs
in de wis- en werktuigkundige wetenschappen.
De eerste acte A wordt verkregen ten gevolge van een
examen in:
a. de rekenkunde, de stelkunde, de meetkunde, de platte erg
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bolvormige driehoeksmeting, de beginselen der beschrijvende
en der analytische meetkunde;
b. de beginselen der theoretische en toegepaste mechanica ,
der kennis van werktuigen en der technologie;
c. de beginselen der natuurkunde , der scheikunde en der
kosmographie ;
d. de beginselen der delfstof , aard-, plant- en dierkunde.
De tweede acte B, welke alleen verkregen kan worden dood
hen, die reeds de in dit artikel vermelde acte A bezitten, wordt
verkregen ten gevolge van een examen in :
e. de beschrijvende en analytische meetkunde, de differentiaalen integraalrekening;
J. de theoretische en toegepaste mechanica.
Art. 71. µ
Er zijn twee asten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs
in de natuurkunde.
De eerste acte A is dezelfde als de acte A, vermeld in art. 70.
De tweede acte B, welke alleen kan verkregen worden door
hen, die reeds de bovengemelde acte A bezitten, wordt verkregen ten gevolge van een examen in :
a. de analytische meetkunde;
b. de differentiaal- en integraalrekening;
c. de theoretische mechanica;
d. de natuurkunde on hare voornaamste toepassingen;
e. de meteorologie;
f. de scheikunde.
Art. 72.
Er zijn twee asten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs
in de scheikunde.
De eerste acte A is dezelfde als de acte A, vermeld in art. 70f.
De tweede acte B, die alleen kan verkregen worden door
hen, die reeds de bovengemelde acte A bezitten, wordt verkregen ten gevolge van een examen in :
a. de algemeene, de toegepaste en de analytische scheikunde;
b. de scheikundige technologie;
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c. de natuurkunde.
Art. 73.
Er zijn twee acten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs
in de landbouwkunde.
De eerste acte A wordt door den bezitter der acte A , vermeld in art. 70, verkregen ten gevolge van een examen in de
beginselen van den landbouw.
De tweede acte B wordt verkregen ten gevolge van een
examen, als hetgeen ter verkrijging van het diploma van landbouwkundige wordt gevorderd.
Art. 74.
Voor het geven van schoolonderwijs in de nederlandsehe taal
en letterkunde en de geschiedkundige wetenschappen, wordt
de acte van bekwaamheid verkregen ten gevolge van een
examen in:
a. de nederlandsche taal en letterkunde;
b. de geschiedenis;
c. de wiskundige, natuurkundige en staatkundige aardrijkskunde.
Voor het geven van schoolonderwijs in de staathuishoudkunde ten gevolge van een examen in :
a. de staathuishoudkunde en de statistiek, inzonderheid van

Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen;
b. de gronden van de gemeente-, provinciale- en Staatsinrigting van Nederland.
Art. 75.
Voor het geven van schoolonderwijs in de handelswetenschappen wordt eene acte van bekwaamheid verkregen ten
gevolge van een examen in:
a. het boekhouden;
b. de beginselen der handelswetenschappen, omvattende het
handeisregt, de handelsgeographie, de statistiek van nijverheid
en handelsverkeer, de kennis van het finantiewezen der Staten,
en de beginselen der warenkennis.
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Voor het geven van schoolonderwijs in de zeevaartkunde
wordt de acte verkregen ten gevolge van een examen

in:

a. de Lagere wiskunde, de bolvormige driehoeksmeting daaronder begrepen;
b. de beginselen der sterrekunde;
c. de kennis der verschijnselen in den dampkring en op den
oceaan;
d. de kennis der werktuigen, bij de waarnemingen op zee
gebruikelijk.
Art. 76.
De in art. 69 vermelde commissiën zijn bevoegd om, na afgelegd examen, afzonderlijke acten van bekwaamheid af te geven
voor elk der vakken, vermeld in artt. 70 en 74, en voor het
boekhouden.
Art. 77.
Door de in art. 69 vermelde commissiën worden, na afgelegd
examen, afzonderlijke acten van bekwaamheid uitgereikt voor
schoolonderwijs in:
a. de fransche taal- en letterkunde;
b. de engelsche taal- en letterkunde;
c. de hoogduitsche taal- en letterkunde;
d. het handteekenen, het regtlijnig teekenen en de perspectief;
e. het schoonschrijven;

1. het boetseren;
g.

de gymnastiek.

Om onderwijs in de vakken, onder e en

f

genoemd, te kunnen

geven, behoeft men evenwel niet in het bezit eener acte van
bekwaamheid voor die vakken te zijn.
Gemelde commissiën zijn eveneens bevoegd tot het na afgelegd examen uitreiken van eene acte van bekwaamheid voor
schoolonderwijs in andere levende talen.
Art. 78.
Tot het verkrijgen van eene der acten van bekwaamheid voor
schoolonderwijs, vermeld in artt. 70-76, en in levende talen,
wordt bovendien vereischt een examen in de theorie van onder-
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wijs en opvoeding, hoofdzakelijk in betrekking tot het middelbaar onderwijs.
Zij, die in het bezit zijn van eene dier acten, zijn bij het
examen ter verkrijging eener andere acte voor middelbaar schoolonderwijs vrijgesteld van een nieuw examen in de theorie van
onderwijs en opvoeding.
De acte, vermeld in art. 45 der wet van den 13den Augustus
1857 (Staatsblad n o . 103), maakt bevoegd tot het geven van
het aldaar omschreven onderwijs aan middelbare scholen voor
meisjes.
Art. 79.
Eene acte van bekwaamheid voor het huisonderwijs wordt
verkregen door een gelijk examen als dat ter verkrijging eener
acte voor schoolonderwijs, met weglating van het examen in
de theorie van onderwijs en opvoeding.
De acten van bekwaamheid voor schoolonderwijs gelden ook
voor het huisonderwijs.
Art. 80.
Wanneer het examen naar genoegen der commissie, met het
afnemen belast, is afgelegd, wordt door haar aan den geëxamineerde de verlangde acte uitgereikt, waarvan het model door
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken wordt vastgesteld.
Art. 81.
De acte van bekwaamheid voor middelbaar schoolonderwijs
wordt uitgereikt tegen betaling van:
twintig gulden voor eene der asten B, vermeld in artt. 70, 71,

72 en 73;
vijftien gulden voor eene der asten A, vermeld in artt. 70, 71
en 72, of voor eene der asten, vermeld in artt. 74 en 75;
tien gulden voor de acte A, vermeld in art. 73, of voor eene
der asten, vermeld in artt. 76 en 77.
De acte van bekwaamheid voor middelbaar huisonderwijs
wordt uitgereikt tegen betaling van z even gulden , wanneer zij
geldt voor één vak, en van tien gulden, wanneer zij geldt voor

twee of meer vakken.
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De opbrengst van de voor de acten betaalde gelden wordt,
na aftrek van de kosten der vergadering van de commissie
waaronder echter niet gerekend worden de reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden, in 's Rijks schatkist gestort.
Art. 82.
Ieder, die krachtens deze wet of krachtens vroegere verordeningen hier te lande een diploma van technoloog, civiel
ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, werktuigkundig ingenieur, mijnen-ingenieur,
veearts of landbouwkundige verkregen heeft, is bevoegd onderwijs te geven in de technische wetenschappen, waarin hij ter
verkrijging van zijn diploma een examen heeft afgelegd. Hij
behoort echter daartoe in het bezit te zijn van het getuigschrift
van goed zedelijk gedrag , vermeld in art. 25.
TITEL

VII.

Overgangsbepalingen.

Art. 83.
Ieder, die op het tijdstip van het in werking treden dezer
wet aan eene openbare of bijzondere inrigting van middelbaar
onderwijs, zonder in strijd met bestaande verordeningen te zijn ,
onderwijs geeft, waartoe volgens deze wet eene acte wordt
vereischt, behoeft, om met zijn onderwijs aan die inrigting
voort te gaan, geene herbenoeming of erkenning.
Hij kan ook in gelijke betrekking bij eene openbare school ,
volgens deze wet opgerigt, worden aangesteld.
Art. 84.
De acte van algemeene toelating van den eersten rang, verkregen krachtens de wet van den 3 April 1806, geeft gelijke
regten als de acte van bekwaamheid A, vermeld in art. 70,
en de acte van bekwaamheid, vermeld in het eerste lid van
art. 74.
Art. 85.
De acte van bekwaamheid, krachtens art. 72 der wet van
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den 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103) uitgereikt voor het
verder voortgezet onderwijs in de levende talen en in de wisen natuurkunde , als ook de daarmede gelijkstaande acten ,
verkregen krachtens de wet van den 3 April 1806, geven gelijke regten als de acten van bekwaamheid voor die vakken,
krachtens artt. 76 en 77 dezer wet uitgereikt.
Art. 86.
Zij die, vóór de invoering dezer wet, aan eene van 's Rijks
hoogescholen een akademischen graad verkregen hebben, behouden de bevoegdheid tot het geven van middelbaar onderwijs
in de vakken, waarin zij , krachtens het hun verleend diploma,
de bevoegdheid hadden onderwijs te geven.
De graad van doctor in de wis- en natuurkunde geeft gelijke
bevoegdheid als de acte B, vermeld in artt. 70 , 71 en 72.
De graad van candidaat in de wis- en natuurkunde geeft
gelijke bevoegdheid als de acte A, vermeld in art. 70.
De graad van doctor of van candidaat in de letteren geeft
gelijke bevoegdheid als de acte, vermeld in het eerste lid van
art. 74.
De graad voor doctor in de regten geeft gelijke bevoegdheid
als de acte voor de staathuishoudkunde, vermeld in art. 74.
Art. 87.
Gelijke bevoegdheid , als in voorgaand artikel, wordt toegekend aan hen, die na de invoering dezer wet de genoemde
graden van doctor of candidaat zullen verkrijgen, tot dat de
wet tot regeling van het hooger onderwijs anders zal hebben
beschikt.
Art. 88.
Het getuigschrift, vermeld in art. 3 van het Koninklijk besluit
van den 13 April 1817, n°. 22, geeft, wanbeer het vóór de
invoering dezer wet verkregen is, gelijke regten als de acte
van bekwaamheid voor het onderwijs in het teekenen, uitgereikt krachtens art. 77 dezer wet.
Art. 89.
Zij die, hoewel niet in het bezit van een diploma van in-
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genieur, in 's Lands dienst deze betrekking bekleeden of hebben
bekleed , zijn , onder de aan het slot van art. 82 gestelde voorwaarde , bevoegd tot het geven van onderwijs in de technische
wetenschappen , waarvan de kennis tot het vervullen der betrekking van ingenieur wordt vereischt.
Onder dezelfde voorwaarden zijn zij , die aan eene der
Rijks instellingen tot opleiding van ingenieurs en officieren der
land- en zeemagt den cursus hebben ten einde gebragt, bevoegd
tot het geven van onderwijs in de technische wetenschappen,
waarin zij gedurende dien cursus onderwijs hebben ontvangen.
Art. 90.
Gedurende de eerste zes jaren na het in werking treden dezer
wet kan door Ons aan Nederlanders en vreemdelingen, die
buiten 's lands bevoegdheid om in een of meer der in deze wet
vermelde vakken onderwijs te geven verkregen hebben, gelijke
bevoegdheid hier te lande verleend worden.
Art. 91.
Gemeenten, die krachtens art. 14 dezer wet tot het oprigten
en onderhouden van burgerscholen gehouden zijn, voldoen aan
die verpligting binnen een termijn van uiterlijk zes jaren , te
rekenen van het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt,
of waarop de bevolking der gemeente boven het cijfer van tien
duizend geklommen is.
Art. 92.
De in art. 18 vermelde Rijks hoogere burgerscholen worden
geopend binnen de eerste vijf jaren na het tijdstip van de invoering dezer wet.
Art. 93.
De lessen aan de polytechnische school worden geopend
binnen een jaar na het in werking treden dezer wet.
De kweekelingen der Akademie ter opleiding van burgerlijke
ingenieurs te Delft, die op het tijdstip dier opening tot de
lessen van het 3de of Ode studiejaar der Akademie voor de
ingenieurs-wetenschappen of het mijnwezen zijn toegelaten ,
worden vrijgesteld van het examen A, vermeld in art. 59. De
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kweekelingen, die op dat t ij dstip tot de lessen van het 1ste of
van het 2de studiejaar zijn toegelaten , worden bij het afleggen
van dat examen vrijgesteld van het onderzoek in de vakken ,
waarover zich het examen ter toelating tot die Akademie heeft
uitgestrekt, of waarin aan de Akademie geen onderwijs wordt
gegeven.
Art. 94.
Zoolang nog geen voldoend getal hoogere burgerscholen met
vijfjarigen cursus in werking is , wordt een deel van het aldaar
te geven onderwijs , als voorbereidend tot den cursus der polytechnische school, aan deze gegeven.
Dat voorbereidend onderwijs omvat :
a. wiskunde;
b. natuurkunde ;
c. scheikunde;
d. beginselen der plant- en dierkunde;
e. boekhouden en beginselen der handelswetenschappen;
f. hand- en regtlijnig teekenen.
Door Ons wordt bepaald, wanneer dit voorbereidend onderwijs aan de polytechnische school zal ophouden.
Art. 95.
Deze wet treedt in werking vóór of op den asten Julij 1863.
Bestaande voorschriften betreffende middelbaar onderwijs
vervallen met de invoering dezer wet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat a ll e ministeriele departementen, autoriteiten,
collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
2 Mei 1863, n°. 59. (Staats -Courant n°. 120.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging van Israëliten,
genaamd „ Sze) aad der jeugd ," gevestigd te 's Bosch , worden
goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
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Nota. Het doel dezer verecniging is het beoefenen der heilige
leer , het bevorderen van godsdienstzin en goede zeden en ,
zoo de geldmiddelen het gedoogen , het uitoefenen van weldadigheid.
Te dien einde zal de vereeniging eiken Zaturdag vergaderen,
en zullen diegenen onder de leden, die van wege het bestuur
daartoe verlof bekomen hebben , voordragten kunnen houden
over een of ander godsdienstig of zedelijk onderwerp, na
afloop waarvan de gewone kerkelijke gebeden zullen worden
voorgedragen.

Bij ontstentenis evenwel van daartoe geschikte en zich aanbiedende leden , zal het bestuur maatregelen nemen , dat daarin
op eene of andere wijze voorzien worde.
In de nachten van het x Weltien feest,

N

r Hosanna Rabba a

en N Simchath Thora. zullen insgelijks godsdienstige bijeenkomsten gehouden worden.
Als leden worden toegelaten Israëliten , die minstens dertien
jaren oud en in het volle bezit hunner btu gerschapsr egten zijn.
De meerderheid der leden beslist over de al of niet-toelating.,
Zoo iemand als lid aangenomen wordt, bétaalt hij een inkoopgeld van vijf gulden.
Elk nieuw aangenomen lid onderteekent het reglement der
vei eeniging.
Elk lid contribueert vijf cents per week.
Het bestuur wordt door de leden bij meerderheid van
stemmen benoemd.
De leden zijn verpligt de godsdienstige bijeenkomsten en
vergader inren bij te wonen, op boete nader door het bestuur
te regelen.
De ter be ^ eiking en uitvoering van het beoogde doel benoodigde fondsen zullen bestaan in contribution, schenkingen,
offergelden en boeten der leden.
De aanstelling van een leeraar des benoodigd en van een
bode, de regeling van hun tractement, het aanschaffen der
meubelen en der verder benoodigde zaken, mitsgaders het
vervaardigen van een huishoudelijk reglement, is opgedragen
29
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aan het bestuur , hetwelk voorziet in al hetgeen noodig is
tot uitvoering van het doel dezer vereenigin; en in al hetgeen strekken kan tot behartiging harer stoffelijke en zedeltjke middel en.
De duur der vel eenicing is bepaald op 29 jat en.

9 Mei 1863, n°. 83.
Besluit, luidende :
Beschikkende op een adres van den gemeenteraad van Fijnaart
en Heyningen, provincie Noordbrabant, Ons verzoekende in
hooger beroep te willen goedkeuren zijn besluit van den 29 October 1862, n°. 74, waarbij de jaarwedde van den hoofdonderwijzer te Fijnaart is bepaald op 1 800 en die van den hoofdonderwijzer te Heyningen op 1 450;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 29 April 1863, n°. 9;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 8 Mei 1863, n°. 180, 5de Afdeeling;
Overwegende , dat Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring
aan gemeld raadsbesluit hebben geweigerd, op grond, dat daardoor aan de verkregen regten der onderwijzers zou worden te
kort gedaan ;
dat art. 69 der wet op het lager onderwijs, waarbij de ver-

kregen regten der onderwijzers zijn gewaarborgd, bepaalt, dat
de jaarwedden van de, tijdens het in werking treden der wet,
dienstdoende openbare hoofdonderwijzers tot geen minder bedrag mogen worden geregeld da n hetgeen zij in de laatste vijf

jaren vóór dat tijdstip in hunne betrekking gemiddeld jaarlijks
aan inkomsten hebben genoten;
dat de inkomsten, gedurende dat tijdvak alzoo door de genoemde hoofdonderwijzers genoten, onzuiver hebben bedragen
voor dien te Fijnaart f 939.65, voor dien te Heyningen I 533.44
'sjaars; doch dat daarvan wegens het houden van een hulponderwijzer moet worden afgetrokken, voor den eersten `150,
voor den laatsten 1 100, zoodat werkelijk door den eerste niet
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meer dan ` 789.65, door den laatsten niet meer dan / 433.40
'sjaars is genoten;
dat dus b ij bovengemeld besluit art. 69 der wet is in acht
genomen en aan de verkregen regten der onderwijzers niet is
te kort gedaan;
dat wel de Raad bij besluit van den 12 December 1860 de
jaarwedden dier onderwijzers op een hooger bedrag heeft bepaald, welk besluit door de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten is bekrachtigd, maar de wet hem niet verbiedt op dat
besluit terug te komen en de daarvoor aangevoerde redenen
voldoende zijn om het nader besluit te regtvaardigen;
Gezien artikelen , 13 en 69 der wet van 13 Augustus 1857
(Staatsblad n°. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan :
Het besluit van den Raad der gemeente Fijnaart en Heyningen van den 27 October 1862, n°. 74, hierboven vermeld,
goed te keuren.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift al worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
Nota.

De gemeenteraad had in 1860 aan de hoofdonderwijzers

toegelegd een bedrag van f 940 voor Fijnaart en van [ 534
voor Heijningen. Dit was geschied op de aanmerking van
Gedeputeerde Staten, dat die hoofdonderwijzers niet verphgt walen geweest hulponderwijzers te houden, en het
Koninklijk besluit van den 12 September 1858, n°. 29, had
beslist, dat de kosten van het houden van een hulponderwijzer, indien de verpligting daartoe niet bij de aanstelling
van den hoofdonderwijzer was opgelegd, niet van zijne inkomsten mogen worden afgetrokken.
Later was echter door don Koning in andere kwestiën

dat het feit alleen , dat de hoofdonderwijzer eenen
gehouden en de daaruit voortvloeijende kosten
gedragen heeft, voldoende is om den aftrek van die kosten
beslist,

hulponderwijzer
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van het bedrag der onzuivere inkomsten als onderwijzer te
wettigen ; of, met andere woorden , dat het er niets toe doet,
of de hoofdonderwijzer al of niet verpligt was eenen hulp.
onderwijzer te houden , maar alleen of hij er werkelijk een
gehouden heeft , en dat dus het houden van een hulponderwijzer , ook dan , wanneer niet blijkt van eene opgelegde
verpligting, een last is , waarvoor Bene zekere som van de
inkomsten des onderwijzers moet afgetrokken worden. Ook
volgens het Koninklijk besluit van 24 Maart 1858 (Staatsblad
n°. 14) moet bij de berekening der gemiddelde inkomsten
worden afgetrokken de last , die voor de onderwijzers was
gelegen in de verpligting van het geven van huisvesting enz.
aan hulponderwijzers.
Uit dien hoofde besloot de gemeentewad de jaarwedden der
onderwijzers weder te verminderen en te brengen op 1 800
en f 450.
Gedeputeerde Staten vonden zwarigheid in het goedkeuren
dier vermindei ing, omdat de verkregen regten der onderwijzers daardoor zouden worden verkort; en dat de veranderde
zienswijze van de Regering, omtrent het aftrekken van de
kosten der hulponderwijzers, het bedrag der belooning, vóór
het invoeren der wet door de hoofdonderwijzers genoten,
alleen tot rigtsnoer kan strekken bij eene volgende regeling
der zaak , maar niet kan worden toegepast op eens regeling,
die reeds haar beslag had gekregen.
9 Mei 1863, n°. 99 (Staats-Courant n°. 120.)
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging onder de zinspreuk: Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan

de geloo(sgenooten, opgerigt te Maastricht, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. De vereeniging heeft ten doel de bevordering der belangen
van de Protestantsche armen te Maastricht.
Zij zal bestaan uit hoogstens twintig leden.
Haar doel bestaat :

449
P. in de verspreiding van kennis onder ,de behoeftige volksklasse , door hare kinderen aan te moedigen geregeld het
schoolonderwijs bij te wonen ;
2°. in het verleenen van onderstand aan zieken en bejaarden
en het houden van toezigt op hunne behoorlijke verpleging; en
3 0. in werkverschaffing aan behoeftigen en bedeelden.
De middelen der vereeniging worden gevonden door retributiën der leden en vrijwillige bijdragen van personen , die
de pogingen der vereeniging wenschen te ondersteunen.
De vereeniging wordt aangegaan voor 29 jaren.
17

Mei 1863, n°.

18. (Staats-Courant n°. 139.)

Besluit , waarbij de statuten der vereeniging tot verbetering
der huisvesting van de arbeidende klasse , gevestigd te Dordrecht,
worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doei dezer vereeniging is het stoffelijk en zedelijk
welzijn der arbeidende klasse door eene doelmatige huisvesting
te bevorderen :
a. door het aanbouwen van "nieuwe welingerigte woningen ,
bij voorkeur op het grondgebied der gemeente Dordrecht ;
b. door den aankoop en verbetering van slecht ingerigte of
ongezonde woningen;
c. door het verhuren dier woningen, tegen een billijken
huurprijs, aan de arbeidende klasse.
Bij den aanbouw van nieuwe en het verbeteren van

oude

woningen zal als maatstaf der te maken kosten worden aangenomen , dat den aandeelhouders van hun kapitaal een
interest van drie ten honderd 'sjaars behoort verzekerd te
worden.

Het lidmaatschap der vereeniging wordt verkregen door
het bezit van één of meer aandeeelen , benevens de inschrijving daarvan in de boeken der vereeniging.
Die ophoudt aandeelhouder te zijn, verliest het lidmaatschap
der vereeniging.
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Begunstigers der vereeniging zijn zij , die door eene jaarlijksche bijdrage van vijf gulden, of door eene gift van niet
minder dan vijf en twintig gulden in ééns, haar doel willen
helpen bevorderen.
Zij worden ingeschreven als eereleden.
De vereeniging wordt opgerigt voor 25 jaren.
22

Mei 1863, n°. 52. (Staats-Courant n°. 138.)

Besluit, waarbij wordt bewilligd in de wijzigingen der bij
Koninkl ij k besluit van den 7 November 1860 (Staatsblad n°. 68)
goedgekeurde statuten der vereeniging voor de ziekenoppassing
der Israëliten te Amsterdam.
Nota. De benaming der vereeniging is veranderd in : Vereeniging
voor de ziekenoppassing en kraamverzorging bij Israëliten te
Amsterdam.
Haar doel is uitgebreid en bevat nu tevens
de opleiding van vrouwen van de Israëlitische godsdienst
tot bakers bij de Israëlitische kraamvrouwen; en
het verschaffen van oppassing aan deze vrouwen door
middel van door het bestuur der vereeniging aan te wijzen
geschikte bakers.
1 Junij 1863.

Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Utrecht, waarbij
onder anderen is overwogen en beslist:
dat in art. 358 van het Wetboek van Strafregt met straf
worden bedreigd zij, die in het geval, waarin dit gevorderd
wordt, donder voorafgaand verlof van den openbaren ambtenaar, een overledene (indivadu decéde) zullen hebben begraven;
dat de in dit artikel bedoelde gevallen in het Burgerlijk
Wetboek worden opgenoemd en dat: 1 0. bij art. 53 alle begraving verboden is zonder verlof van den ambtenaar van den
burgerlaken stand; en dat: 20. bij art. 52 van dat Wetboek is
bepaald, dat geene acte van overlijden van een pasgeboren kind
mag worden opgemaakt, dan wanneer de geboorte van het
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kind in het geboorte-register is ingeschreven , doeh dat, bij gebreke van deze inschrijving, in de registers van overlijden niet
mag worden vermeld, dat het kind is overleden , maar alleen
dat het levenloos is aangegeven ;
dat dus in art. 358 Strafregt moet geacht worden niet alleen
verboden te zijn het zonder verlof doen begraven van pas geboren kinderen, die in de registers als overleden zijn ingeschreven , maar ook van hen , die daarin als levenloos aangegeven vermeld staan , daar ook voor dezelfde begraving evenzeer
verlof van den ambtenaar van den burgerlijken stand vereischt
wordt, en zij alzoo onder de zeer algemeene uitdrukking van
overledene (individu décédé)) mede begrepen zijn;
dat , tot toelichting van art. 358 Strafregt , aan de wetgevende
vergadering is medegedeeld , dat de Regering wilde , dat de
aangiften zouden gedaan worden , niet alleen opdat men de veranderingen zoude weten, welke in de huisgezinnen plaats
grijpen, maar ook ten einde de sporen van misdaden niet te
doen verdwijnen, waardoor iemands dood kon zijn te weeg gebragt;
dat, wel is waar, in art. 358 Strafregt straf bedreigd wordt
tegen het doen begraven; dat deze uitdrukking echter niet uitsluit de daad van hem, die het begraven niet door een ander
heeft laten verrigten , maar het zelf heeft gedaan; en dat het
woord begraven ook niet in zulk een engen zin moet worden
opgevat, dat hij, die een lijk niet op eene daartoe bestaande
begraafplaats heeft ter aarde besteld, kan gezegd worden het
niet te hebben begraven;
dat tot toepassing van art. 358 Strafregt geen boos opzet gevorderd wordt, omdat de bloote daad van verzuimd te hebben,
het verlof van den ambtenaar van den burgerlijken stand te
vragen, voldoende is om tot straf, in dat artikel omschreven,
verwezen te worden.
Nota.

Het

beroep in cassatie tegen

het

hier vermelde arrest is

op den 25 Augustus 1863 door den Hoogen Hand verworpen.
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5 Junij 1863, n°. 60.
Besluit , luidende:

Beschikkende op het adres van den Raad der gemeente
Hontenisse, bij Ons in hooger beroep komende van een besluit
van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van den 29 November 1861, waarbij goedkeuring is onthouden aan het besluit
van dien 'bad van den 27 Augustus bevorens, en verzoekende,
dat die goedkeuring alsnog door Ons worde verleend;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord , advies van den 10 December 1862 , n°. 6;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 21 Mei 1863 , N. L. A. Kabinet;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , nader gehoord , advies van den 3 Junjj 1863, n°. 6;
Overwegende , dat het besluit van den gemeenteraad te
Hontenisse van den 27 Augustus 1861, waaraan door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden, strekt tot regeling
der jaarwedden van de hulponderwijzers aan de openbare
scholen dier gemeente, in dier voege , dat, met intrekking van
een vroeger raadsbesluit van den 10 Januarij 1860, de jaar,
wedden , aan de hulponderwijzers eventueel te verleenen, naar
gelang hunner bekwaamheden, nullens kunnen worden opgevoerd tot eene som van vier honderd gulden voor ieder hunner;
dat echter de inhoud van evengemeld raadsbesluit niet kan
geacht worden te voldoen aan het voorschrift van artikel 19
der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103) , volgens
hetwelk de jaarwedden , aan de hulponderwijzers toe te leggen,
door den gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde
Staten moeten worden bepaald;
dat toch dit wettelijk voorschrift medebrengt , dat de jaarwedden, met inachtneming van het bij de laatste zinsnede van
het aangehaalde artikel gestelde minimum , op een vast en niet
op een, van het goedvinden van den gemeenteraad afhankelijk,
tusschen een minimum en maximum zich bewegend bedrag ,
moeten worden vastgesteld ;
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Gezien artikel 19, 5de, 6de en 7de lid, der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
de door den Raad der gemeente Hontenisse van Ons gevraagde goedkeuring te weigeren.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met d e
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
10 Junij 1863, n°. 61. (Staats-Courant no. 143.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging van Christelijk
schoolonderwijs te Jt te ijp en Honarnerts, gevestigd te Hornnners
(gemeente Thjrnbritseradeel in Friesland) worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. I)e vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van
zoodanig schoolonderwijs , dat met waardering van alles wat
in de nieuwe leermethoden prijsselijk en proef houdend bevonden is , aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt en door Christelijke beginselen geheiligd is.
Terwijl zij alzoo, ten stelligste bedoeld , dat de kinderen
eene grondige wetenschappelijke vorming , overeenkomstig den
aard en inrigting van het lager onderwijs , ontvangen , bedoelt
zij tevens niet minder, dat bij het toedienen van onderwijs
in menschelijke kennis, de groote waarheid zal worden ten

grondslag gelegd: „dat de vreeze des Heeren het beginsel
. is van alle wijsheid,. en dat alzoo de kinderen , vooral
door een gepast en doelmatig gebruik maken van den Bijbel
op de school , zullen geleid worden tot de levendige kennis
van den l)rieëenigen God, zoo als Hij zich tot behoudenis
en zaliging van zondaren de gansche Schrift door heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest.
De ter bereiking en uitvoering van het beoogde doel benoodigde fondsen zullen bestaan uit de giften, schenkingen

of makingen door de leden van dit zedelijk ligehaam of door

454
anderen ten behoeve van hetzelve te doen , uit de schoolgelden, welke van de ouders of voogden van elk schoolgaand
kind zullen worden geheven, en voorts uit alle zoodanige
bezittingen als door belegging , aankoop of andere wettige
wijze nader mogten worden verkregen.
Ten einde tot de uitvoering van het voorgestelde dool te
geraken, zal eene bijzondere school voor lager onderwijs
worden opgerigt.
De duur der vereeniging is bepaald op 29 jaren en 11
maanden.

10 Junij 1863.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Gelderland, luiderde
Overwegende , ten aanzien van het regt;

dat de beslissing in deze afhankelijk is van de beantwoording der vraag:
of de geïntimeerden aan de, bij erfmaking, gestelde voorwaarden hebben voldaan?
Overwegende , dienaangaande, dat de erflater, wijlen G. A.
Verbrugh, bij zijne uiterste wilsbeschikking, de Hervormde
gemeente te Lienden tot zijne erfgéname heeft ingesteld;
onder de uitdrukkelijke voorwaarde van, binnen het jaar na
den dag van des erflaters overlijden, eenen tweeden leeraar
te beroepen en aan te stellen, die, volgens het gevoelen van
de meerderheid des kerkeraads, de orthodoxe gevoelens zal
zijn toegedaan, met last, dat het kerkbestuur, binnen eene
maand na des, erflaters overlijden, zich zal decideren, of hij,
onder de voorschreven voorwaarde, de erfstelling aanneemt;
doch ingeval het bestuur van de Hervormde kerk deze erfstelling onder de hierboven gestelde voorwaarden niet koude
noch verkoos aan te nemen, de voorschreven erfstelling door
den erflater wordt verklaard te zijn herroepen, en alsdan aan
zijne erfgenamen bij versterf (de appellanten in deze) te zullen overgaan;
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Overwegende , dat de kerkeraad der Hervormde gemeente te
Lienden , reeds op den 14 April 1859, en alzoo binnen ééne
maand na den dag van des erflaters overlijden , op den 10 April
te voren , besloten heeft (zich heeft gedecideerd) om de erf-

stelling aan te nemen, en dit besluit schriftelijk ter kennisse
van het collegie van kerkvoogden heeft gebragt , met uitnoodiging om 's Konings magtiging tot aanvaarding aan te vragen;
Overwegende, dat de erflater niet gezegd en ook niet bedoeld
heeft , de aanneming binnen eene maand na zijn overlijden
afhankelijk te maken van het verkrijgen der Koninklijke magtiging tot aanvaarding binnen diezelfde maand , dewijl, uit den

aard der zaak , het besluit van al of niet aanneming der erfstelling aan het vragen der magtiging tot aanvaarding behoorde
vóóraf te gaan , en bovendien de tijd , om op de gedane aanvrage
te beschikken , uitsluitend van 's Konings welmeenen , niet van
den wil van het kerkbestuur afhankelijk was , zoodat het ter
voldoening aan de gestelde voorwaarde genoegzaam was , dat
de erfstelling door den kerkeraad binnen de maand werd aangenomen gelijk tempore utzlti is geschied;
Overwegende, dat echter de aanvaarding der bewuste nalatenschap , bij acte van den 18 April 1859 ter griffie der Arrondissements-Regtbank te ' Tiel verleden , bij gemis van 's Konings
voorafgaande magtiging, geen wettig gevolg kan opleveren, en
mitsdien als niet geschied moet worden beschouwd, ofschoon

men deze daad kan beschouwen als een bijkomend bewijs van
den vroeger uitgedrukten wil des kerkeraads om, binnen de
maand na het overlijden des erflaters, de erfstelling te hebben
aangenomen ;
Overwegende, dat het collegie van kerkvoogden, zich daarna
tot den Koning hebbende gewend, om de vereischte magtiging

tot aanvaarding te verkrijgen, aan dit verzoek, blijkens ministerieële beschikking van den 7/14 Julij 1859, namens den Koning
gegeven , niet is voldaan , met dit gevolg , dat kerkvoogden en
notabelen , mitsgaders een aantal ledematen der Hervormde gemeente te Lienden, ziek andermaal tot den Koning hebben ge-

456'
wend , en Z. M. , na de Ministers van Eeredienst , Justitie en
Finantiën , alsmede den Raad van State te hebben gehoord,
op Hoogstdeszelfs vroeger besluit is teruggekomen, en b ij nader
besluit van den 10 Maart 1860, n°. 56, kerkvoogden der Hervormde gemeente te Lienden heeft gemagtigd tot aanvaarding
der voorschreven nalatenschap;
Overwegende, dat het bewerei der appellanten, dat 'sKonings
laatstgemeld besluit krachteloos zoude zijn, uithoofde der door
de eerste afwijzing voor de appellanten op de nalatenschap verkregen regten, op eerre tastbare dwaling berust , daar toch het
besluit van den 10 Maart 1860 gegeven is binnen het jaar na
den dag van het overlijden des erflaters en , blijkens het testament , het erfregt der geïntimeerden , gedurende dat jaar,

wettig bleef bestaan , met uitsluiting der regten van derden,
hoedanige regten door den Koning aan de eersten niet konden
worden onttrokken , evenmin als aan de laatsten (de appellanten)
worden toegekend , zoodat door de voorafgaande weigering des
Konings welligt bij appellanten verwachtingen kunnen z ij n
opgewekt , maar geene regten gegeven of verkregen regten geschonden zijn;
Overwegende , dat de kerkeraad , onmiddelijk na de ontvangst
van de nadere Koninklijke magtiging, tot het beroepen van
een tweeden leeraar, op de gebruikelijke wijze, ingevolge de
erfmaking van den heer G. A. Verbrugh, op den 2 April1860

is overgegaan, ten einde te voldoen aan de voorwaarde der
erfstelling om binnen het jaar na het overlijden des erflaters
eenen tweeden leeraar te beroepen;
Overwegende, dat het beweren der appellanten, als zoude deze
beroeping niet aan de bij het testament gestelde voorwaarde
voldoen, uithoofde-, eendeels, niet zoude zijn bewezen, dat
de kerkeraad, bij het uitbrengen van het beroep, gelet heeft
op de verpligtingen van eenen leeraar, die de orthodoxe gevoelens is toegedaan, te beroepen; en anderdeels, dat, al ware
door den kerkeraad op die verpligting gelet en een geldend
beroep uitgebragt, de beroepen predikant echter niet binnen het
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jaar na den dag van het overlijden des erflaters is beroepen
en adngesteld, gelijk dit een en ander binnen het jaar ter voldoening aan de gestelde voorwaarde werd vereischt ;
Overwegende, dat de eerste bewering der appellanten wordt
wedersproken en wederlegd door de bewoordingen der schriftelijke kennisgeving aan kerkvoogden van het uitgebragt beroep,
waarin wij lezen : ,, dat de kerkeraad der Hervormde gemeente,
heden wettig bijeengekomen ter beroeping van Benen tweeden
herder en leeraar , ingevolge de erfmaking van den heer
G. A. Verbrugh, naar de kerkelijke verordeningen heeft beroepen " enz., welke woorden , in den gebruikelijken zin opgevat , voldoende zijn om aan te duiden , dat de kerkeraad,
met het oog op de beschikking van den heer G. A. Verbrugh,
of des overeenkomstig , het beroep heeft uitgebragt , doch
geenzins dat hij ten gevolge van de erfmaking van den heer
Verbrugh tot het uitbrengen van een beroep is overgegaan,
terwijl ook bovendien het beroepen , volgens de bestaande
kerkel ij ke verordeningen , met gesloten briefjes, waardoor alle
adstructie van bijzondere gevoelens is uitgesloten , plaats hebbende gehad , alleen de uitkomst der stemming kan doen blijken,
of de kerkeraad aan de gestelde voorwaarde heeft voldaan.,
welke uitkomst in deze door het beroepen van den Wel Eerw.
heer J. E. van Toorenenbergen , als de orthodoxe gevoelens
toegedaan, door de appellanten niet is wedersproken of ontkend;
Overwegende, dat de appellanten , die als eischeren de petitio
haereditati s hebben ingesteld, op grond van beter regt , uit

hoofde de ingestelde erfgenaam niet aan de voorwaarde der
erfstelling zoude hebben voldaan, het bewijs hunner stelling
hadden behooren te leveren, doch, bij de ontkentenis of tegenspraak hunnerzijds van een plaats gehad hebbend feit, niet
kunnen volstaan met het bewijs daarvan van de gedaagden te
vorderen, zooals te regt door den eersten regter is uitgemaakt;
Overwegende, ten andere, dat ten aanzien des kerkeraads beroepen en aanstellen woorden zijn van dezelfde beteekenis,
dewijl een kerkeraad niet anders en niet meer kan doen dan
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een leeraar beroepen , welk beroep voor aanstelling geldt ,
zoodra het beroep door de bevoegde magten is goedgekeurd
en kerkelijk verklaard , weshalve het beroep door den kerkeraad en de aanstelling binnen het jaar hebben plaats gehad;
Overwegende, wijders , dat de geintimeerden, na verkregen
magtiging des Konings bij besluit van den 10 Maart 1860, bij
acte van den 21 Maart daaraanvolgende, de erfmaking van
G. A. Verbrugh hebben aanvaard en in de daartoe bestemde
openbare registers te Tiel hebben doen overschrijven , zonder

gebruik te maken van het voorregt van boedelbeschrijving
dat evenwel het gemis van dit voorregt voor cie appellanten
geen grond kan opleveren om de deugdelijkheid der aanvaarding
te betwisten;
Overwegende , dat derhalve , op bovengemelde gronden de voorgestelde vraag in bevestigenden zin zijnde beantwoord , tevens
is uitgemaakt en beslist, dat de geïntimeerden aan de bij erfmaking gestelde voorwaarden ten genoege regtens hebben
voldaan ;
Regt doende enz. ;
Doet te niet het appel, en, op voorgeschreven gronden
oordeelende;
Gezien artikel 56 B. R.;
Bevestigt het vonnis der Arrondissements Regtbank te Tiel
van den 30 Mei 1862, tusschen partijen gewezen en waarvan
in deze is geappelleerd, met veroordeeling tevens van de appellanten in de kosten van het hoogei beroep , nader bij staat

op te maken ingevolge de wet. (Zie Vonnis 30 Mei 1862 en
Arrest 11 Maart 1864.)
Nota. De Ilooge Raad heeft in deze liet beroep in cassatie op

den 1
•

1

Maart t 864

verworpen, en

daarbij onder anderen

beslist :
dat de Koning, na eenmaal de magtiging tot aanvaarding
eener erfenis aan eene kerk te hebben geweigerd , op deze
weigering later kan terugkomen, omdat art. 947 Burgerlijk
Wetboek wel bepaalt, dat de daarbij bedoelde makingen
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geen gevolg hebben , dan voor zoover de Honing zal hebben
verleend de magtiging om die aan te nemen, doch dat daarbij
niet is beperkt het rept van den Koning, om .op eene aanvankelijke weigering terug te komen en alsnog de magtiging
te verleenen; en
dat de bij art. 1048 Burgerlijk Wetboek uitgesproken vervalling eenei bij uitersten wil gedane beschikking, bij onbekwaamheid van den gestelden erfgenaam om de erfenis- te
genieten, niet kan betreffen de bij art. 947 van dat Wetboek
bedoelde instellingen, als zijnde deze noch in het algemeen

onbekwaam, noch eerst na Koninklijke magtiging bekwaam
Gene etfenis te genieten, maar alleen eerst na die magtiging

bevoegd haar aan te nemen, terwijl voorts in allen geval na
de door den Koning verleende magtiging de bekwaamheid
der kerk niet kan wolden betwijfeld.

16 Junij 1863, no. 51.

Besluit, luidende:
Gezien de stukken , betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeenten A en B (provincie
Zeeland) over het onderstands-domicilie van C;
Den Raad van Mate, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 20 Mei 1863, n°. 17.
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13 Junij 1863, n°. 232, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat door het gemeente-bestuur van A wordt
erkend, dat C, die omstreeks liet jaar 1797 in de gemeente B
is geboren , onder de werking der wet van 28 November 1818
in eerstgemelde gemeente onderstands-domicilie had verkregen
en dit nog bezat bij het in werking treden der wet van 28
Junij 1854 (Staatsblad n°. 100), doch tevens beweerd wordt, dat
het domicilie van onderstand van dien persoon later naar zone
geboorteplaats zou zijn overgegaan, omdat hij in de vijftien
maanden, voorafgaande aan het tijdstip, waarop hem laatstelijk
door het algemeen armbestuur van A onderstand is verleend ,
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geene tegemoetkoming uit fondsen van burgerlijke of algemeene,
van kerkelijke of gemengde armbesturen zou genoten hebben;
Overwegende, dat genoemde behoeftige van 1 Mei 1860 tot
31 December 1861, toen hij te A in bedeeling is opgenomen,
heeft genoten ' kostelooze inwoning in een huisje, behoorende
aan het Roomsch Katholiek Armbestuur van D;
Overwegende, dat die instelling van weldadigheid alle de
kenmerken draagt eener b ij zondere instelling, gelijk met name
uit het overgelegd reglement van bestuur dier instelling blijkt;
Overwegende, wel is waar, dat door het Roomsch Katholijk
Armbestuur van D in de Roomsch Katholijke kerk aldaar, tijdens
de godsdienstoefeningen, liefdegiften worden ingezameld, doch
dat daardoor de aard dier instelling, waarvan geen der leden
eene kerkel ij ke betrekking bekleedt, niet wordt veranderd;
Overwegende derhalve, dat de vr ij e woning, door dat Armbestuur aan C verstrekt, niet als onderstand, waarop de bepaling van artikel 36 der armenwet van toepassing is, kan
beschouwd worden, en het beweren van A mitsdien is gegrond;
Gelet op artikel 27 en 36 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) tot regeling van het Armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat C, toen hij in December 1861 te A in bedeeling werd opgenomen, onderstands-domicilie had te B zijne
geboorteplaats.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur. (Zie Besluiten 5 Julij 1858, n°. 62 en 7 Julij
1863, n o. 54.)
Nota. Het doen van collecten in de Roomsch Katholijke kerken,
door burgerlijke en bijzondere armbesturen in het hier bedoelde gedeelte van Zeeland, tot het bisdom van Breda

behoorende, wordt toegelaten , omdat in die gemeenten ,
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waarvan de bevolking bijna geheel uit Roomsch Katholijken
bestaat, nog geen parochiaal armbestuur was ingesteld en het
burgerlijk armbestuur zich met de verzorging van al de
armen moest belasten, in welk bezwaar het bet' okken kerkbestuur te gemoet kwam, door toestemming te geven, dat
er in de kerken liefdegaven werden ingezameld.
De oorzaak, waarom aldaar geen parochiaal armbestuur
kon wol den opgei igt , lag in de omstandigheid , dat de
burgerlijke armbesturen van ouds in het bezit zijn van alles,
wat de liefdadigheid voor en ten behoeve van de parochiale
armen had gesticht of verschaft, en mitsdien, de baten der
armengoederen en fondsen genietende, ook de daaraan verbondene verpligting tot ondersteuning der armen moet blijven
vervullen, al is het dat de taak van de burgerlijke besturen,
volgens ai t. 21 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100), zich daartoe niet meer behoort uit te strekken.

16 Junij 1863. Kolomaal Staatsblad n°. 18.
Publicatie van den Gouverneur der kolonie Suriname, luidende :
Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , saint! doet te

weten :
In overweging hebbende genomen, dat de late Juli dezes jaars,
de dag waarop de slavernij in deze kolonie zal zijn opgeheven,
door een' algemeenen dank- en bedestond behoort te worden
gevierd, ten einde, onder ootmoedige dankbetuiging voor de
ondervonden zegeningen, van den Allerhoogste af te smeekes,
dat H ij dien gewigtigen maatregel doe strekken tot heil van
alien, die daarin betrokken zin, en in het algemeen van deze
kolonie;
Gelet op het Koninklijk besluit van den 7 Junij 1848, n°. 58,
afgekondigd bij publicatie dd. 23/24 Augustus 1848 (G. B. n°. 11);
Den Kolonialen Raad gehoord;
Heeft goedgevonden en verstaan, te bepalen:
De late Julij dezes jaars, de dag waarop de slavernij in
deze kolonie zal zou opgeheven , zal in alle kerken of gebon30
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wen aan de openbare Eeredienst toegewijd, door het honden
des voormiddags van een algemeenen dank- en bedestond ,
worden gevierd.
En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd
en in het gouvernements-blad geïnsereerd.
24 Junij 1863.

Vonnis der Arrondissements-regtbank te 's Hertogenbosch,
luidende :
Gehoord partijen in hare middelen en conclusiën;
Overwegende ten aanzien der daadzaken:
dat de voornoemde vennootschap voor den eersten regter
eenen eisch heeft ingesteld tot veroordeeling van den gedaagde,
nu verweerder in hooger beroep, tot betaling van f 54, met
interessen en kosten , op grond, dat die gedaagde den 16 November 1861, te Brussel, met de genoemde vennootschap eene
overeenkomst van verzekering van roerend en onroerend goed
heeft gesloten tegen eene jaarlijksche premie van f 24, verschenen den 17 November 1861; dat hij mede wegens nonbetaling eene schade van f 30 schuldig is; dat hij ondanks
minnelijke aanmaning nalatig blijft te betalen;
dat de gedaagde daarop heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring, omdat de eischende vennootschap de Koninklijke bewilliging hier te lande op hare statuten mist; en
voorts de ongegrondheid betoogd heeft, omdat de vordering

niet is bewezen, en ten tweede, omdat er eene schade van
f 30 gevraagd is, zonder eenigen grond en dus kennelijk met
het doel om de zaak voor hooger beroep vatbaar te maken
tegen welke handeling de gedaagde, met verzoek van acte,
heeft geprotesteerd;
dat de eerste regter het opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid heeft aangenomen bij het aangevallen vonnis van
den 24 December 1862, en de eischende vennootschap daarvan
vernietiging vordert, met verwerping van het middel van nietontvankelijkheid en terugwijzing van de zaak naar den eersten
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regter, om , met inachtneming van het vonnis in hooger beroep , de zaak ten principale af te doen; wordende in het geding overgelegd de ingeroepen overeenkomst van verzekering,
en overigens door de eischeresse betoogd , dat de vennootschap
te Brussel is opgerigt volgens de dAdr heerschende wetsbepalingen , en de gedaagde met haar als zoodanig te Brussel heeft
gecontracteerd; dat zij is persona czvilis en hier te lande hare
regten kan doen gelden, zonder ondergeschikt te zijn aan
art. 36 Wetboek van Koophandel, als zijnde dit artikel alleen
voor de hier te lande opgerigte naamlooze vennootschappen
geschreven;
dat de verweerder in hooger beroep in de eerste plaats als
middel van niet-ontvankelijkheid heeft vooruitgesteld , dat de
vordering van f 30, voor schade, kennelijk eene bijvoeging is
om de zaak in hooger beroep te kunnen brengen en voor die
vordering niet de minste grond bestaat, zoodat die willekeurige
bijvoeging niet belet, dat de vordering in werkel ij kheid maar
f 24 bedraagt, en niet kan uitwerken, dat de zaak vatbaar
wordt voor hooger beroep;
dat die partij in de tweede plaats de niet-ontvankelijkheid
van den eisch en het wel gewezene van het vonnis heeft volgehouden, op grond van het gemis der Koninklijke goedkeuring, betoogende, dat de overeenkomst niet te Brussel, maar
te L. is gesloten; dat de eischende maatschappij , als missende
de vereischten, omschreven bij art. 36 Wetboek van Koophandel, geen regt heeft zich in regten te sisteren; en dat het
hier niet geldt den staat des persoons, maar een voorschrift,
gegeven in het belang van de openbare orde, van welks naleven het zijn of niet-zijn tan cone naamlooze maatschappij
afhankelijk is;
Op grond waarvan de verweerder heeft geconcludeerd tot
niet-ontvankelijkverklaring van het hooger beroep; en subsidiair, dat de regtbank, met bevestiging van het aangevallen
vonnis, de appellante als nog niet-ontvankelijk verklare in haar
ingesteld hooger beroep;
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Ten aanzien van het regt:
Overwegende, omtrent de beweerde niet-ontvankelijkheid van
het hooger beroep, dat de vordering 1 54 beloopt, en -dus de
som te boven gaat, over welke de kantonregter in het hoogste
beroep regt spreekt; dat, ter beoordeeling, of een gedeelte
dier vordering is ongegrond en geheel eigendunkelijk , het onvermijdelijk is het hooger beroep vooraf toe te laten; dat alzoo
het aangevoerde middel van ongegrondheid niet kan leiden tot
niet-ontvankelijkheid van het beroep;
En met betrekking tot het middel van niet-ontvankelijkheid,
daarop steunende , dat de eischende vennootschap de Koninklijke
goedkeuring mist en dus niet in regten kan staan;
Overwegende , dat tusschen partijen vaststaat, dat de eischende
vennootschap is eerre naamlooze maatschappij; dat zij is opgerigt en gevestigd te Brussel met bewilliging van den Koning
der Belgen, volgens de vereischten der wetten van dat Rijk,
zoo mede dat zij de bewilliging niet heeft verkregen van den
Koning der Nederlanden; dat voorts uit de overgelegde polis
blijkt, dat, wel is waar, de overeenkomst tusschen partijen is
gesloten te Brussel , maar dat de goederen , welke tegen
brandschade verzekerd worden, zijn gelegen te L. in Nederland;
Overwegende, dat uit deze daadzaken volgt, dat, hoezeer het
daadwerkelijk bestaan van de eischeresse als regtspersoon moet
worden erkend , en ook door den Nederlandschen regter de
gevolgen moeten worden gehandhaafd van hare in België gedane
verzekeringen , ten behoeve van Nederlanders, zij evenwel
geene regten heeft kunnen putten uit Bene verzekering in
Nederland, omdat zij niet bevoegd is dá:ir als naamlooze vennootschap te handelen ;
Overwegende, dat de wetten van elk land en de bevelen van
de Staatsmagten alleen gelden voor dat land zelf; en dat mitsdien, even als artikel 36 en volgende, Wetboek van Koop-

handel, alleen voor Nederland geschreven zijn, ook de verordeningen op naamlooze maatschappijen in België en de Koninklijke
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bewilliging aldaar alleen van kracht zijn in België en in eenen
anderen Staat slechts in zóóverre gevolg hebben als het regt
van dien anderen Staat dit gebiedt of gedoogt;
Overwegende, dat artikel 9 Algemeene Bepaling , waarbij de
gelijkheid van burgerlijk regt voor 'vreemdeling en Nederlander
wordt vastgesteld , medebrengt , dat ook de vreemdeling de
voorwaarden vervulle , aan de toekenning van dat burgerlijk
regt verbonden , en dat bij gevolg het regt , om als naamlooze
maatschappij in dit Rijk op te treden en te handelen , voor
den vreemdeling , evenmin als voor den Nederlander , anders
bestaat dan met bewilliging des Konings;
Overwegende , dat dit zeker wel boven twijfel verheven is,
wanneer men eene naamlooze maatschappij niet beschouwt als
een zelfstandig regtspersoon , vermits het dan aan vreemdelingen evenmin als aan Nederlanders zal geoorloofd zijn , met
achterhouden van hunne namen , zich onder den vorm van
eene naamlooze maatschappij te vereenigen en collectief verbintenissen aan te gaan en regten uit te oefenen ; maar dit
even vaststaat , wanneer men in eene naamlooze maatschappij
eene eigen persoonlijkheid ziet ;
Overwegende toch , dat, al is een zedelijk ligchaam in zijn
eigen land met de bevoegdheid bekleed, om als naamlooze
maatschappij op te treden, en al is het daadwerkelijk bestaan
van dat ligchaam ook erkend door het Nederlandsch regt,

daaruit niet volgt , dat dit ligchaam dezelfde vrijheid van handelen hier te lande zal hebben, evenmin als individuele personen,
door het enkel feit van hun bestaan, al hadden zij in hun eigen
land de bevoegdheid van eigenmagtig onder den vorm van eene
naamlooze maatschappij op te treden , die bevoegdheid in den
vreemde zouden met zich voeren , en zoodoende daar een
burgerlijk regt zouden uitoefenen, dat de inlander niet heeft
omdat de Koninklijke goedkeuring onafscheidelijk is van het
bestaan van het regt om zich tot naamlooze maatschappij te
vormen ;
Overwegende , dat die gelijkheid van regten eveneens mede-
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brengt, dat artikel 14 van gezegde Algemeene Bepaling voor
den vreemdeling geschreven zij even als voor den Nederlander,
en zijne handelingen en overeenkomsten , al hebben die ook
de goedkeuring van zone overheid erlangd , de kracht niet
kunnen ontnemen aan de wetten , welke hier te lande betrekking hebben op de publieke orde , onder welke wetten ongetwijfeld de verordeningen op de naamlooze maatschappijen ,
immers wat Koninklijke goedkeuring en de openbaarmaking
betreft , moeten worden gerangschikt;
Overwegende , dat overigens ook uit geene andere wetsbepaling
of uit eenig tractaat is af te leiden , dat elke in België erkende
en wettig bestaande vereeniging of genootschap , met name eene
naamlooze maatschappij , ook hier te lande vrijelijk zal kunnen
werken en regten uitoefenen , en dat dit regt evenmin voortvloeit
uit het internationaal regtsbeginsel , dat de Staat in het regtsvermogen des persoons in den vreemde geëerbiedigd wordt;
Overwegende, dat zoodanig regt niet volgt uit artikel 6 van
de Algemeene Bepaling van wetgeving; dat toch dit artikel
wel inhoudt , dat de Nederlander, al bevindt hij zich in den
vreemde , gebonden blijft aan de regten , den staat en de bevoegdheid , zijn persoon eigen 'volgens de wetten van zijn land,
maar geenszins verstaat te bepalen, en trouwens niet bepalen
kon, dat de Nederlander ook het vermogen zal hebben die
regten, staat en bevoegdheid des persoons in elk ander land
uit te oefenen en te doen gelden, dat bij gevolg uit dat artikel
` ook niet is af te leiden, dat de Nederlandsche Staat, bij wederkeerigheid, op zich neemt aan den vreemdeling alle regten,
staat en bevoegdheid des persoons onvoorwaardelijk te laten
uitoefenen;
Overwegende, dat voorbedoeld internationaal regtsbeginsel niet-

temin in Nederland erkend wordt, al is het dan ook in het
geschreven regt niet opgenomen , maar dat, dit beginsel onvoorwaardelijk toe te passen op alle zedelijke ligchamen, l jnregt
zou aanloopen tegen den grondslag, waarop het rust, en tegen
het doel, dat daarbij beoogd is;
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Overwegende toch , dat de wederkeerige erkenning van de
zoogenaamde statuta personalia eeniglijk gegrond is op de wederkeerige welgezindheid en op wederzjjdsch nut , en dat het ge-

wis geene welgezinde bejegening zonde zijn, noch bevordering
van wederzjjdsch nut, zoo de 66ne Staat beoogde den anderen
te verpligten , om vereenigingen en genootschappen of zedelijke
ligchamen in zijnen boezem te laten werken, en hunne handelingen te handhaven en te beschermen door regtspraken , ook
dan , wanneer die vereenigingen in strijd zijn met 'slands zeden
en instellingen, en het openbaar gezag zich daaromtrent bijzondere voorbehoudingen gemaakt heeft en voorzorgen van
openbare orde vastgesteld;
Overwegende, dat mitsdien in Jet wezen zelf van dat internationaal regtsbeginsel de beperking ligt, dat het ten aanzien
van zedelijke ligchamen niet dezulken omvat , wier werking in
strijd is met maatregelen van openbare orde of openbaar bei
lang , of die aan voorzieningen van dien aard onderworpen zijn,
ten gevolge, dat eerre vreemde naamlooze maatschappij hier te
lande niet kan werken zonder bewilliging des Konings; dat
zij , zonder die bewilliging handelende , geene regten kan verkrijgen, en dat de in deze eischende vennootschap in de onderwerpelijke vordering is niet ontvankelijk, zoo als teregt is
verklaard door den eersten regter; aannemende overigens de
middelen van dien regter;
Regt doende enz.
Verwerpt het middel van niet ontvankelijkheid, door den
verweerder tegen het hooger beroep ingesteld, zoomede de
vordering door de eischende vennootschap in hooger beroep
gedaan;
Bevestigt het vonnis, waartegen dat beroep is gerigt en
veroordeelt de appellante in de kosten. (Zie Vonnis 6 Mei 1862
en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 400-403 van den Achttienden Jaargang van dit Handboekje, alsmede Vonnis van den 18
November 1863.)
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29 Junij 1863.

Arrest van den Hoogen Raad, luidende :
Op het beroep van A. J. Z. , koopman , wonende te Harderwijk,
requirant van cassatie tegen een arrest van het Provinciaal
Geregtshof In Gelderland, van den 14 April 1863, waarbij,
met bevestiging van een vonnis van de Arrondissements regtbank te Arnhem , van den 10 Maart te voren, waarvan hooger
beroep , de requirant is schuldig verklaart aan stoornis der
openbare godsdienstoefening, en te dier zake , met toepassing
van artikel 261 van het Wetboek van Strafregt, veroordeeld
tot eene gevangenisstraf van éêne maand , eene geldboete van
acht gulden en in de kosten van beide instantiën;
„ Gehoord het verslag van den Raadsheer Noorduin ;
„Gelet op het middel van cassatie, voor den requirant voorgesteld bij pleidooi , en bestaande in schending van de artikelen
427 en 434 van het Wetboek van Strafvordering, omdat het
Hof en de Regtbank hebben regt gedaan op de verklaringen
van getuigen, die liepen over feiten , die deze getuigen niet
zelf gehoord, gezien of ondervonden hadden , daar het Hof en
de Regtbank de navolgende feiten, bij dagvaarding gesteld ,
namelijk : 1 .. dat het den requirant (vroeger beklaagde) niet
geoorloofd was op den 20 Februarij jl. des avonds omstreeks
kwartier voor vijf ure, in de Israëlitische kerk te Harderwijk
door het hek in de kerk te komen, en 2°. dat de requirant
(vroeger beklaagde) op dat tijdstip zich niet voor de arke
mogt plaatsen en dáár niet een gebed mogt houden , heeft
bewezen verklaard uit de getuigenissen van de drie ter teregtzitting gehoorde getuigen A. M. v. d. H., J. H. W. en G. S.;
„Gehoord den advokaat-generaal Rijmer, namens den procureur-generaal, in zijne conclusiën, strekkende tot vernietiging
van het ingestelde beroep, met veroordeeling van den requirant
in de kosten;
„Overwegende met betrekking tot het aangevoerde middel van

cassatie, dat

bij het

bestreden arrest, in verband met het daarbij
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bevestigde vonnis , waarvan hooger beroep , op de verklaringen
van twee getuigen ter teregtzitting van het Hof gehoord , als
bewezen is aangenomen , dat de requirant op den 20 Februarij
1863, des avonds omstreeks kwartier vóór vijf ure, en alzoo
nadat de godsdienstoefening reeds eenen aanvang genomen had,
in de Israëlitische kerk te Harderwijk , op de wijze bij bedoeld
vonnis omschreven , het hek is doorgedrongen en zich , daartoe
op dat tijdstip ongeregtigd , voor de arke heeft geplaatst en
zijn gebed heeft gedaan , terwijl de voorlezer een gebed voor de
gemeente uitsprak , welke verrigting van den voorlezer , ten gevolge dezer wanordelijke gedragingen des requirants, is gestaakt;
„-Overwegende, dat deze feitelijke beslissing, waarop in cassatie niet kan worden teruggekomen , al datgeen bevat wat bij
art. 261 van het Wetboek van Strafregt als kenmerk van het
aldaar omschreven misdrijf wordt gevorderd , en dat de bijvoeging in het bestreden arrest , „dat de requirant , op het
„bedoelde tijdstip , ongeregtigd was zich vóór de arke te plaatsen
„en daar zijn gebed te doen ," welke omstandigheid , ten eenemale overbodig , in de dagvaarding was vermeld , niet betrof
een bij de wet gevorderd bestanddeel van het misdrijf, waarvan de requirant was aangeklaagd , maar enkel is te beschouwen
als eerre afwijzende beslissing op de door den requirant vodrgedragen en zoowel in het audiëntieblad van het Hof als in
de derde overweging van het vonnis a quo vermelde verdediging, bestaande in het beweren, dat hij tot de even vermelde
door hem gepleegde handeling volkomen bevoegd was;
„Overwegende, dat dit beweren door den judex facti niet is
aangenomen, op grond der verklaringen van de onder pede
gehoorde getuigen omtrent het bestaan en den inhoud van
huishoudelijke bepalingen betrekkelijk de godsdienstoefening in
de Israëlitische kerk te Harderwijk, en mitsdien op verklaringen van getuigen, niet loopende over een feit, als strafbare
daad, den requirant ten laste gelegd, en er alzoo in casu van
geene schending der bij het cassatiemiddel aangeduide artikelen
sprake kan zijn;
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„Overwegende, dat het aangevoerde middel mitsdien is onaannemelijk;
„Verwerpt het beroep en veroordeelt den requirant in de
kosten, in cassatie gevallen." (Zie Arrest 16 Julij 1859.)
1 Julij 1863, n°. 51. (Staats-Courant n°. 166.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging ter verbreiding
der waarheid te Ilaarleni worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel der vereeniging is , door velerlei middelen , te
bevorderen de kennis des Bijbels. 1)e middelen ter uitvoering
worden gerangschikt onder vier takken , namelijk :
l°. Evangelisatie, werkende door Zondagscholen, bijbellezingen,
verspreiding van kleine christelijke geschriften , enz.
°. Bibliotheek , bevattende boeken , die de strekking hebben
Gods woord op te helderen en te verklaren ; levend Christendom te bevorderen , of de kennis der vaderlandsche , algemeene of natuurlijke geschiedenis enz. te verbreiden.
3°. Bewaarschool , welke voor alles dienstbaar gemaakt wordt,
om de kinderen vroegtijdig bekend te maken met het heil
dat in CHRISTUS is. Tevens dient zij ter voorbereiding voor
het lager onderwijs.
4°. Zendingarbeid , welke onder den naam van Haqrlemsche
zending-vereeniging wordt dienstbaar gesteld, om de evangelieprediking onder de heidenen te bevorderen.
l)ie zich als lid der vereeniging wil aansluiten, moet erkennen en gelooven, dat de Bijbel is het woord Gods, ingegeven door den H. Geest, en als zoodanig zich bereid
verklaren, door arbeid en gave te willen medewerken aan
de uitbreiding van het rijk Gods, door de verkondiging van
. de regtvaardiging des zondaars uit genade door het geloof;
u vrede door het zoenbloed des hruises; liefde in de gemeen' schap des Heiligen Geestes..
Elk lid is verpligt te contribueren twee cents per week.
Giften worden in dank aangenomen.
De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren.
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2 Juljj 1863, no. 73.
Besluit , luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Finantiën van den
30 Junij 1863, n°. 11. (Registratie);
Gelet op artikel 44 der wet van den 3 October 1843 (Staatsblad n°. 47) en artikel 29 der wet van 31 Mei 1824 (Staatsblad
n°. 36)
Hebben goedgevonden en verstaan:
Vrijstelling van de regten van zegel en regtstratie te verleenen
voor:
1°. de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, bedoeld bij
de artikelen 25, 26, 27 en 44 lit. b der wet van den 2 Mei
11863 (Staatsblad no. 50);
2°. de, bij artikel 44 lit. e derzelfde wet bedoelde bewijzen,
dat de akten van bekwaamheid en de getuigschriften van goed
zedelijk gedrag van hen, die tot het geven van middelbaar
onderwijs in bijzondere scholen, of van huisonderwijs zullen
worden toegelaten, door burgemeesters en wethouders der gemeente, waar het onderwijs zal worden gegeven, zijn gezien
en in orde bevonden;
mits op die stukken worde aangeteekend: ,,vrij van zegel en
van het regt van registratie, ingevolge Koninklijk besluit van den 2
Ju ly 1863, n°. 73."

Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. (Zie Besluit 5 December 1863, n°. 82.)
5 Julij 1863, n°. 11.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het aan Onze beslissing onderworpen geschil over het onderstandsdomicilie van A.;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 10 Junij 1863, no. 2;
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Op de voordragt van OnzenMinister van Binnenlandsche Zaken
van den 4 Julij 1863, n°. 211, 7de afdeeling;
Overwegende , dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat
bovengenoemde persoon te B. in België buiten echt is geboren
den 3 December 1833, en door den vader is erkend;
dat hij , terwijl zijn vader voortdurend te B. was gevestigd,
in den ouderdom van negen jaren met zijne moeder te C. is
gekomen, aldaar tot zijn 21ste jaar , zonder genot van onderstand uit armenfondsen, is verbleven , en vervolgens , na eerst
nog vijf jaren te D te hebben gewoond , zijne woonplaats naar
E heeft overgebragt, alwaar hij den 12 Junij 1861 in onderstand is opgenomen ; Overwegende , dat uit al deze niet betwiste daadzaken volgt,
dat A. vreemdeling is , vermits hij noch tijdens de bekrachtiging der tractaten van 19 April 1839 (Staatsblad n°. 26) zijne
woonplaats in Nederland had , noch er zich binnen de twee
jaren na dat tijdstip heeft nedergezet;
Overwegende echter , dat hij bij het ontstaan der behoefte
op den 12 Junij 1861 in de termen verkeerde , om, krachtens
de wet van den 13 Augustus 1849 (Staatsblad n°. 39), over, de
grenzen te worden uitgeleid, en er alzoo, volgens het eerste
lid van artikel 30 der wet op het armbestuur, geene gemeente
met zijne ondersteuning kan worden belast, al heeft ook zijne
uitleiding, welke regtens geoorloofd was, uit aanmerking zoowel van zijn langdurig verblijf hier te lande als van andere
omstandigheden , niet plaats gehad ;
Gelet op artt. 30 en 33 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100) tot regeling van het armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Te beslissen, dat de verplegingskosten van A. van Rijkswege zullen voldaan worden uit fondsen , voor dergel ij ke uitgaven bestemd.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State, Atdeeling voor de geschillen van bestuur.
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5 Julij 1863, n o. 26.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende
Bij het in werking treden der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) tot regeling van het middelbaar onderwijs moet
artikel 72 der wet , regelende het lager onderwijs , als vervallen
beschouwd worden ; en komen de scholen , waarop dat artikel
van toepassing was , als middelbare scholen geheel onder eerstgemelde wet.
Voor de openbare scholen , waar het in gezegd artikel 72
gemeld verder voortgezet onderwijs gegeven wordt , werden
sedert 1 Januarij 1858 of sedert het tijdstip harer oprigting,
zoo dit later plaats had , van de onderwijzers pensioensbijdragen gevorderd , omdat de bepalingen van artikel 25-30 der
wet , regelende het lager onderwis, ook op die onderwijzers
van toepassing werden geacht. Bij de wet tot regeling van
het middelbaar onderw ij s wordt echter aanspraak op pensioen
alleen toegekend aan leeraars van gemeente-burgerscholen , tot
vier oprigttng de gemeente verpligt is en dus niet aan de onderwijzers van Fransche scholen en dergelijke , tot dusverre onder
toepassing van artikel 72 der wet van 1857 vallende. Aan de
inning der pensioens-bijdragen van die onderwijzers moet dus
met 1°. Julij 1863 een einde komen.
Het schijnt wenschelijk, dat de gemeente-besturen, waar zoodanige scholen aanwezig zijn, daarop door U worden opmerkzaam gemaakt. Daarbij zou kunnen gevoegd worden, dat er
van teruggave van het sedert 1858 ingevorderde geen sprake
kan zijn, daar die bijdragen krachtens de wet ingevorderd werden en ook pensionering van de onderwijzers hadden kunnen
ten gevolge hebben, wanneer deze in het tijdvak van 1 Januarij
1858 tot 1 Julij 1863 daartoe in de termen waren gevallen.
Werkelijk is in dat tijdvak aan enkele onderwijzers en onderwijzeressen van zoodanige scholen pensioen verleend.
Gelieft van deze mijne circulaire tevens mededeeling te doen
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aan den Inspecteur, met verzoek om mededeeling aan de
schoolopzieners.
7 Julij 1863, n o. 54.
Besluit , luidende :
Gezien de stukken , betre ffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil over het domicilie van onderstand van A en B;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord , advies van den 10 Junjj 1863, n°. 30;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken van den 6 Julij 1863, n°. 278, 7de Afdeeling;
Overwegende :
dat buiten geschil is , dat deze behoeftigen , minderjarige
kinderen van wijlen C en D , geboren zijn te E , de eerste op
den 8 September 1848, en de tweede op den 26 October 1852;
dat te E beweerd wordt, dat de vader tijdens de invoering
der armenwet bedeeld werd voor rekening van F en dus door
voortdurend genoten ondersteuning daar domicilie van onderstand heeft behouden en dat de kinderen , die van deze bedeeling mede genot hebben gehad , eveneens hun domicilie van
onderstand behouden te F;
dat echter de vader en na diens dood de moeder van den
29 Maart 1856 tot den 7 November 1857 geenen anderen onderstand hebben genoten dan van de commissie van weldadigheid
te E; dat deze commissie zich wering en voorkoming van
bedelarij in de gemeente E ten doel stelt;
dat zij daartoe vrijwillige liefdegiften van de ingezetenen
dier gemeente inzamelt en aan behoeftigen, in de gemeente
woonachtig, ondersteuning uitreikt, zonder daarbij de godsdienstige gezindte of eenig ander onderscheid in acht te nemen;
dat zij is zamengesteld uit eenige aanzienlijke ingezetenen
der gemeente en in geenerlei betrekking staat tot het gemeentebestuur;
dat zij alzoo behoort tot de instellingen van weldadigheid,
ingerigt en bestuurd door bijzondere personen en ook op de
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lijst der instellingen van weldadigheid in de gemeente E onder
die, bedoeld bij art. 2, litt. c der armenwet, is opgenomen;
dat alzoo de onderstand, door haar verleend, niet is een
zoodanige als in art. 36 der armenwet wordt genoemd;
dat mitsdien A en B, gedurende meer dan vijftien achtereenvolgende maanden, geen zoodanigen onderstand genoten
hebbende, armlastig zijn in' hunne geboorteplaats;
Gezien de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
E (provincie Zuidholland) aan te wijzen als domicilie van
onderstand van A en B.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur. (Zie Besluiten 23 Januarij 1863, n°. 65, 22 Maart
1863, n°. 5 en 16 Junij 1863, no. 51.)
17 Julij 1863, n o. 41.

Besluit , luidende :
Beschikkende op het adres van den raad der gemeente Middelburg, daarbij Onze voorziening inroepende tegen de weigering
van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland, om een besluit
van dien raad van den 22 October jl. , strekkende tot af- en
overschrijving van een bedrag van f 25,872.21 van den post
voor onvoorziene uitgaven op den post voor subsidie aan het
burgerlijk armbestuur, op de begrooting der gemeente voor
1862, goed te keuren;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord, advies van den 20 Mei 1863, n a. 21;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13 Julij 1863, n°. 325, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring
aan bovengemeld besluit van den raad der gemeente Middelburg
hebben onthouden, uithoofde zij van meening zijn niet te
mogen berusten in het besluit van dien raad van denzelfden
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dag , waarbij aan het burgerlijk armbestuur over 1862 uit de
gemeentekas een subsidie van hoogstens f 25,872.21 wordt
toegestaan voor de verpleging van te Middelburg armlastige
behoeftigen in de godshuizen aldaar , en zulks op grond der
bij hen bestaande en aan het gemeentebestuur herhaaldelijk
medegedeelde bezwaren ten aanzien van de administratie van
het burgerlijk armbestuur en van het bestuur der godshuizen;
Overwegende , dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat
voormelde bezwaren van Gedeputeerde Staten hoofdzakelijk
daarin gelegen zijn , dat , naar hun oordeel , de plaatselijke
verordeningen op het burgerlijk armbestuur en op de inrigting
en het bestuur der godshuizen te Middelburg onderscheidene
bepalingen bevatten , strijdig met de beginselen en voorschriften
der wet op het armbestuur ;
Overwegende , dat bij artikel 61 der wet op het armbestuur,
aan Gedeputeerde Staten de zorg is opgedragen om toe te zien,
dat uit de fondsen van burgerlijke geneenten niet dan bij volstrekte
noodzakelijkheid subsidiën aan besturen van instellingen van
weldadigheid verleend worden , en alle maatregelen te nemen ,
waartoe zij bevoegd zijn , om de vermindering er van te bevorderen ;
Overwegende, dat echter Gedeputeerde Staten , ingevolge
dit voorschrift der wet, niet bevoegd kunnen worden geacht
om, wanneer bij het verleenen van eenig subsidie de bepalingen
der voorafgaande artikelen 59 en 60 behoorlijk zijn in acht
genomen, aan een besluit van den gemeenteraad, waarbij de
gemeente-begrooting met het bedrag van het verleende subsidie wordt bezwaard, hunne goedkeuring te onthouden alleen
op grond, dat de plaatselijke verordeningen of reglementen op
de instelling van weldadigheid, wier bestuur het subsidie is
toegestaan, hun met de wet strijdig voorkomen, maar dat zij
in zoodanig geval , krachtens artikel 6 der wet op het armbestuur en artikel 146 der provinciale wet, de vernietiging van
die verordeningen aan den Koning behooren voor te dragen;
Overwegende, dat ten deze de toekenning van het subsidie
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berust op de stellige bepaling der plaatselijke verordeningen
op het burgerlijk armbestuur en op de inrigting en het bestuur
der godshuizen te Middelburg, vastgesteld den 21 Augustus
1855, en dat het besluit van den gemeenteraad, waarbij dat
subsidie is verleend, allezins voldoet aan de vereischten, in
artt. 59 en 60 der wet op het armbestuur omschreven, gelijk
dan ook uit dien hoofde geenerlei bezwaar tegen dat besluit
door Gedeputeerde Staten is geopperd;
Gezien artt. 6, 59, 60 en 61 der wet van 28 Junij 1854
(Staatsblad n o. 100) en artt. 209 en 214 der wet van 29 Junij
1851 (Staatsblad no. 85);
Hebben goedgevonden en verstaan:
het bovengemeld besluit van den raad der gemeente Middelburg goed te keuren.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
.ZVola. Sedert vele jaren vóór de invoering der thans van kracht
zijnde wet op het armbestuur, bestonden er te Middelburg
twee Collegien, aan wie de armen-verzorging was opgedragen, te weten: dat van Regenten over den algemeenen arme
en dat van Regenten over de Godshuizen.
Aan het eerste collegie was opgedragen de zorg voor de
zoogenaamde burgerlijke armen, dat is van hen, die niet door
particuliere of kerkelijke liefdadigheid werden onderhouden.
In die zorg werd voorzien, deels door verpleging der huiszittende armen, deels door opneming der zieken, bejaarden
en veezen in de bestaande gestichten voor rekening van het
armbestuur; de kosten daarvan werden bestreden uit eigene
fondsen en uit een subsidie, jaarlijks uit de gemeentekas te
verstrekken.
Het collegie van regenten over de godshuizen droeg zorg
over de onder zijn beheer staande gestichten; de daarin op31
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genomene zieken , veezen en bejaarden werden verpleegd,
hetzij voor rekening van bijzondere personen , hetzij voor die
van regenten over den algemeenen arme of van andere gemeenten. De kosten werden bestreden uit de eigen fondsen
der gestichten , die dan alleen uit de gemeentekas werden
gesubsidieerd , wanneer het bleek , na den afloop van een
dienstjaar , dat er een te kort op de administratie aanwezig was.
Na het in werking treden der wet van den 28 Junij 1854
(Staatsblad n°. 100) werd de inrigting van deze beide besturen
gewijzigd en werden zij vervangen door een burgerlijk armbestuur en een bestuur over de godshuizen De verordeningen,
krachtens art. 4 dier wet, door den gemeenteraad voor die
twee nieuwe inrigtingen vastgesteld , en een waarbij de betrekking tusschen beide besturen op den bestaanden voet werd
gehandhaafd , werden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland
medegedeeld.
In den aanvang van 1860 werd door Gedeputeerde Staten
een besluit van den gemeenteraad, waai bij aan het burgerlijk
armbestuur over het jaar 1860 een subsidie van (34,474.10
was verleend, goedgekeurd , doch onder tekennen•geving, dat
die goedkeuring alleen niet werd onthouden om geene stooxnis
in den geregelden gang van zaken der gemeente te brengen;
terwijl tevens bij die gelegenheid door Gedeputeerde Staten
werd aangedrongen op veranderingen, welke, naar hun oordeel, de plaatselijke verordeningen op het armwezen behooren
te ondergaan om in overeenstemming te worden gebragt met
de voorschriften der wet op het armbestuur.
Gedeputeerde Staten wezen daarbij vooral op de geregelde
en voortdurende verzorging van armen, welke in strijd met de
beginselen der wet, die alleen tijdelijke ondersteuning en dat
nog wel bij onvermijdelijke noodzakelijkheid toelaten, aan het
burgerlijk armbestuur is opgedragen; op den omslagtigen en
ingewikkelden voet, waarop het gansche beheer van het burgerlijk armwezen berust, bepaaldelijk met betrekking tot de
godshuizen, die niet als op zich zelve staande gemeente•in•
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stellingen, maar als gestichten , afhankelijk en ten dienste van
het burgerlijk armbestuur , worden beheerd ; op de vermenging
van inkomsten van de verschillende gestichten en op de
noodzakelijkheid van afzonderlijke begrootingen en rekeningen voor elk gesticht ; en eindelijk op de vereenvoudiging
en bezuiniging , die uit de bedoelde afscheiding van het burgerlijk armbestuur van dat dcr godshuizen en uit het afzonderlijk en gewijzigd beheer van deze laatsten zouden kunnen
voortvloeijen.
Over al die punten heeft daarop Bene langdurige briefwisseling tusschen het gemeente-bestuur van Middelburg en
Gedeputeerde Staten plaats gehad. De gemeenteraad vond
echter, na de betrokken besturen te hebben gehoord, geene
vrijheid om aan de bedenkingen van Gedeputeerde Staten
toe te treden en tot de door dat collegie verlangde reorga=
nisatie van het armwezen der gemeente te besluiten.
In dien stand van zaken werd de gemeente-begrooting voor
1862 aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring ingezonden.
Op die begrooting was , even als in vroegere jaren , een
subsidie uitgetrokken , aan het burgerlijk armbestuur te verstrekken en grootendeels bestemd ter voldoening der kosten
van verpleging in de godshuizen.
Op grond evenwel der vroeger medegedeelde bezwaren
meenden Gedeputeerde Staten hunne goedkeuring aan die
begrooting te moeten onthouden.
De gemeenteraad heeft daarop het bedoelde subsidie in dier
voege gesplitst, dat de som, die voor de verplegingskosten
in de gestichten was geraamd , voorloopig onder de onvoorziene uitgaven werd gebragt.
Gedeputeerde Staten namen met die voorloopige schikking
genoegen en keurden daarop de begrooting goed.
Vervolgens werd op 22 October 1862 door den gemeenteraad een met redenen omkleed besluit genomen tot het verleenen van een nader subsidie aan het burgerlijk armbestuur,
ten bedrage van f 25,872.21 ter bestrijding der verplegings-
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kosten in de gestichten , en tot vinding van dat bedrag door
af- en overschrijving van den post van onvoorziene uitgaven,
op de begrooting van 1862 uitgetrokken.
Door Gedeputeerde Staten werd echter, bij resolutie van
den 31 October 1862, zwarigheid gemaakt tegen de goedkeuring van dit raadsbesluit , op grond van de bezwaren ten
aanzien der administratie van het burgerlijk armbestuur en
van het bestuur der godshuizen , heihaaldelijk 'aan het gemeentebestuur van Middelburg medegedeeld , en zulks wel
laatstelijk onder te kennengeving, dat, zoolang die stand
van zaken werd behouden, zij geene vrijheid meenden te
hebben, om in een besluit tot het veileenen van subsidie
aan het burgerlijk armbestuur of aan het bestuur der godshuizen te berusten.
liet is tegen deze beschikking van Gedeputeerde Staten,
dat de gemeenteraad van Middelburg bij den Koning in beroep
is gekomen, met dat gevolg, hetwelk het hiervoren staand
besluit van den 17 Julij 1863, no. 41, aanwijst.
Naar aanleiding van de in dat Koninklijk besluit vervatte
uitspraak hebben Gedeputeerde Staten sommige bepalingen,
voos komenle in de verordening van het burgei lijk armbestuur

en in die van het bestuur der godshuizen te Middelburg,
welke naar hun oordeel in sti ijd met de wet en het algemeen
belang moeten worden geacht, ter vernietiging voorgedragen,
waaromtrent 's Konings beslissing werd ingewacht.

Het verdient hier opmerking, dat zoowel het burgerlijk
armbestuur als het bestuur over de godshuizen te Middelburg
in het bezit zijn van niet onaanzienlijke eigene middelen,
welke uit liefdadige makingen voortspruiten en mitsdien tot
eeae geregelde en voortdurende armleen-verzorging moeten worden
aangewend.
De beginselen der wet op het armbestuur, welke de zorg
voor de ondersteuning der armen aan de kerkelijke en bijzon-
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dere instellingen van weldadigheid willen hebben overgelaten,
verbieden intusschen aan het burgerlijk bestuur het verleenen
van onderstand, dan alleen voor het geval dat de armen dien
niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen erlangen , en dan nog slechts bij volstrekte

noodzakelijkheid. Deze beginselen komen derhalve te Middelburg, even als elders, met elkander in strijd en kunnen er
geene gave toepassing vinden, zoolang de goederen en fondsen,
door de liefdadigheid verstrekt, ter beschikking blijven der

burgerlijke besturen voor armen- en godshuizen, en de kerkelijke en bijzondere instellingen zich ,alzoo verstoken vinden
van de middelen, waaruit zij de taak zouden behooren te
vervullen, welke de wet aan haar en niet aan burgerlijke

armbesturen of aan burgerlijke gemeente-instellingen wil hebben
overgelaten.

19 Julij 1863, Staatsblad n°. 116.

Bealuit , luidende :
Gelet op het Koninklijk besluit van den 25 Junij 1843

(Staats-

blad n°. 28), waarbij het huis genaamd de Bisweide , te Grubbenvorst is verklaard te behooren tot de bewaarplaatsen voor
krankzinnige vrouwen;
Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 17 Julij 1863, n°. 217, 7de Afdeeling en bijlagen,
waaruit blijkt, dat de directie van het gesticht den 6 Julij
1863 besloten heeft het als bewaarplaats voor krankzinnigen

op te heffen ;
Gezien de wet van den 29 Mei 1841 (Staatsblad no. 20);
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren, dat voormeld
Koninklijk besluit ten aanzien van het gesticht te Grubbenvorst
heeft opgehouden van kracht te zijn, en dit gesticht alzoo niet
meer tot de bewaarplaatsen van krankzinnigen behoort.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan Onzen Minister van Justitie tot informatie, en hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Nota. Het in dit besluit bedoeld gesticht de Bisweide te Grubbenvorst is gevestigd door eene geestelijke vereeniging van
vrouwen , bekend onder den naam van Maricollen, wier
oorspronkelijke statuten op den 10 October 1719 door den
toenmaligen Bisschop van Roermond zijn goedgekeurd.
Deze vereeniging werd bij Koninklijk besluit van den
21 Augustus 1830 , n°. 111 (zie bladz. 489 van den Zestienden

Jaargang van dit Handboekje) als geestelijke zamenleving
erkend , met goedkeuring harer , bij dat besluit gevoegde
statuten , waarbij haar doel en het voornemen harer leden
zijn omschreven , als volgt
0 Om door den vereenigden en individuelen arbeid en
p werken van liefdadigheid der ledematen van dit gesticht
,, der maatschappij ten nutte te dienen , met niet alleen bijij stand , huisvesting en verpleging te bezorgen aan zinnelooze
^, vrouwspersonen , of anderen dezer kunne, welke , ofschoon
0 niet volstrekt krankzinnig , echter met een angstvallig en
0 godvreezend geweten behebt zijn , maar ook om zoodanige
p gade te slaan , en haar kost en inwoning te verstrekken,
welke om deze of gene redenen behooren opgesloten te
. worden en niet gevoegelijk in verbeteringshuizen of dergep lijke kunnen worden gedetineerd, zonder dat bij deze aanij neming of verzorging eenige Christelijke gezindheden worden
p bevoorregt of in aanmerking genomen.
n De leden dezer vereeniging doen geene eeuwigdurende ,
noch eenige verbindende geloften hoegenaamd. Zij hebben
„ echter het vast voornemen, om met de Goddelijke genade
o te trachten naar de Evangelische volmaaktheid; ook om
^, zich mitsdien , en in deze hare betrekking, te onderwerpen
ij aan de vrijwillige armoede, kuischheid en zuiverheid der
p zeden en gehoorzaamheid a,an de over haar gestelde overste
pen geestelijk gezag.
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1, Dit voornemen doen zij bij hare admissie en vernieuwen ,
,, telkeu jare , in de bidplaats van het gesticht , ten overstaan
van den over het gesticht het opzigt hebbende pastoor of
• andere geestelijke en in tegenwoordigheid der gezamenlijke
medezusters, de stellige verklaring daaromtrent; — staande
het vervolgens elke medezuster vrij , om naar welgevallen
en ten allen tijde van het lidmaatschap der associatie af te
zien ; terwijl zij daartoe om geene i erfenen, dan ingeval
" van verregaand wangedrag, zullen kunnen worden geconstringeerd en niet anders dan op het advies en goeden
raad van den opzigt hebbenden geestelijke..
Nadat deze vereeniging besloten had haar gesticht als bewaarplaats van krankzinnigen op te h e' ffen, heeft zij den naam
van Ursula's Zusters aangenomen en haar huis de l3isweide
vervolgens ingerigt tot het onderwijzen der jeugd van het
vrouwelijk geslacht in de Roomsch Katholijke godsdienst ,
goede zeden en andere noodige wetenschappen en het gewone
en meer uitgebreid lager onderwijs.
6 Augustus 1863, n°. 77. (Staats-Courant n°. 194.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging voor Christelijk
Nationaal schoolonderwijs te Culemborg worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van
zoodanig school-onderwijs, dat, met waardering van alles,
wat in de nieuwere leermethode prijsselijk en proefhoudend
bevonden is, aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt en door Christelijke beginselen geheiligd is.
Zij stelt zich daarom voor, om onder den zegen des Heeren,
zoo veel in haar is, door oprigting van scholen voor lager
onderwijs, bewaarscholen niet uitgezonderd, gelegenheid te
verschaffen , om aan kinderen uit alle standen eene grondige
wetenschappelijke vorming, overeenkomstig den aard en de
inrigting van het lager onderwijs te doen geven en verlangt,
dat bij gemeld onderwijs de groote waarheid ten grondslag
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zal gelegd worden , dat de vreeze des Heeren het beginsel

is van alle wij s heid , en dat alzoo de kinderen , vooral door

een onbelemmerd gebruik van den Bijbel op de school, zullen
geleid worden tot de levendige kennis van den Drieëenigen

God, zoo

als Hij zich tot behoudenis en zaliging van zon-

daren , de gansche schrift door, heeft geopenbaard als Vader,
Zoon en Heiligen Geest.
Het lidmaatschap der vereeniging wordt, onder goedkeuring
van het bestuur, door eene jaarlijksche bijdrage van drie
gulden verkregen. Zij, die voor eene mindere som bijdragen,
worden als begunstigers beschouwd.
De vereeniging wordt opgerigt voor den tijd van negen en
twintig jaren.
10 Augustus 1863, no. 76. (Staats-Courant n°. 196.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging: het Israëlitische
collegie „Nut en Vermaak" te Helder worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. I)e vereeniging heeft ten doel , het houden van nuttige
en aangename voorlezingen tot vorming en beschaving , den
behoeftigen geloofsgenooten hulp en bijstand te verleenen , en
voorts aan de leden eenige betamelijke uitspanningen te ver-

schaffen, bestaande in minstens twee buitengewone vergaderingen in het jaar.
Ieder lid contribueert wekelijks tien cents.
Zij , welke den ouderdom van 16 jaren nog niet hebben

bereikt, worden niet toegelaten.
De hulp bestaat in het verleenen van rentelooze voorschotten.
Er zal een fonds worden opgerigt tot bet verleenen van
onderstand aan behoeftige kraamvrouwen , die volgens de
burgerlijke en Mozaische wetten gehuwd zijnde, een zedelijk

en godsdienstig gedrag hebben.
De verzorging der kraamvrouwen is opgedragen aan die
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gehuwde dames van leden, welke den naam van regentessen
dragen.
De tijd van duur dezer vereeniging is niet bij de statuten

bepaald.
11/18 Augustus 1863, Provinciaal blad n°. 70.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, luidende:

In ervaring gekomen , dat in sommige gemeenten dezer provincie de begraafplaatsen niet worden onderhouden in den staat,
die de eigenaardige bestemming daarvan medebrengt , met welke
niet is overeen te brengen , dat , onder anderen , het grasgewas,
ten gevolge van verpachting, zoo welig opschiete , dat de graven daaronder liggen verborgen;
Gelet op cie artt. 1 en 29 van het Provinciaal Reglement op
de begraafplaatsen en het begraven van lijken , goedgekeurd
bij Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1832, n°. 29, en
medegedeeld bij besluit dezer Vergadering van den 14 Augustus
1832, n°. 2 (Provinciaal blad n°. 87);
Hebben besloten , de aandacht van heeren burgemeesters en
wethouders der gemeenten in dit gewest op de voorschreven
aangelegenheid te vestigen, met uitnoodiging:
10. Om dáar, waar zulks wordt vereischt, de noodige maatregelen te nemen, opdat ook het uiterlijk aanzien (der
begraafplaatsen getuige van den eerbied aan de nage-

dachtenis der afgestorvenen verschuldigd; en
2°. Om toe te zien, dat zulks mede geschiede op de bijzondere
begraafplaatsen in de gemeenten gelegen, die, krachtens
art. 1 van gemeld Provinciaal Reglement, staan onder het
gezag der politie en het toezigt van het burgerlijk bestuur.
En zal dit besluit, door plaatsing in het Provinciaal blad,
worden gebragt ter kennisse van heeren burgemeesters en wethouders der gemeenten in de provincie Zuidholland, tot informatie en narigt.
.Nota.

Alit. 16 en 17 van het nog van kracht zijnde Fransch
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decreet van den 23 Prairial jaar XII (12 Junij 1804) bepalen :
Art. 16. « Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent
« aux communes, soit qu'ils appartiennent max particuliers,
ii seront soumis à l'autorité, police et sur veilIance des ad«

ministrations municipales.
Art. 17. « Les autorités locales sont spécialement chargées
de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent

« les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se
« commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, on
« qu'on s'y permette aucun acte conti afire au respect díá à la
M mémoire des morts. a
Volgens art. 179 lett. nz der gemeente-wet van den 29 Junij
1851 (Staatsblad n°. 85) behoort tot het dagelijksch bestuur
der gemeente, aan bui gemeester en wethouders opgedragen :
M het handhaven der politie over het begraven en de begraaf«

.

24 Augustus 1863, no. 83.
Besluit , waarbij, onder de gewone bepalingen , omtrent het
kruisband en contreseing, vrijdom van briefport wordt verleend
voor de briefwisseling over dienstzaken , gevoerd wordende
door en met de ambtenaren en autoriteiten, belast met het
toezigt over of in betrekking staande tot het middelbaar onderwijs, en wel:
a. tussehen de Inspecteurs van het middelbaar onderwijs ter eerre,
en den Commissaris des Konings, benevens de Gedeputeerde
Staten van elk der provincien tot hun ressort behoorende,
de Inspecteurs van het lager onderwils, de gemeentebesturen,
de plaatselijke commissien van onderwis, de Directeuren en
leeraren, benevens de onderwijzeressen der openbare en bijzondere scholen van hun ressort ter andere zijde;

b. tussehen de Inspecteurs van het middelbaar onderwijs met
elkander onderling;
c. tussehen de bovengemelde plaatselijke commission ter eene,
en den Inspecteur van het ressort, waartoe de gemeente
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behoort, benevens den Commissaris des Konings en de Gedeputeerde Staten harer provincie ter andere zijde. (Zie
Besluiten 2 Juli 1863, n o. 73 en 5 December 1863, n°. 82.)
25 Augustus 1863.

Arrest van den Hoogen Raad , luidende :
Op het beroep van W. v. D., oud 73 jaren, geboren te
Zeist, vroeger gewoond hebbende te Langbroek , thans wonende
te Amsterdam , requirant van cassatie tegen een arrest van het
Provinciaal geregtshof in Utrecht , van den 1 Junij 1863 ,
waarbij dit Hof, regt doende in hooger beroep van correctionele zaken , heeft te niet gedaan een vonnis der Arrondissements
regtbank te Amersfoort, van den 22 April bevorens, houdende
ontslag van alle regtsvervolging , ter zake van het aan den
requirant ten laste gelegde en bewezen feit , van in den loop
van het jaar 1862, te Langbroek, zonder verlof van den ambtenaar van den burgerlaken stand , aldaar het lijkje van een
kind, waarvan zijne dienstmeid E. S. ten zijnen huize bevallen
was , op het erf achter zijne woning te hebben begraven , en
op nieuw regtdoende , den requirant heeft schuldig verklaard
aan het wanbedrijf van het doen begraven van een gestorvene,
zonder voorafgegaan bevel van den openbaren ambtenaar , in
een geval, waarin dit bevel vereischt wordt, en veroordeeld
tot gevangenzetting in een huis van correctie voor. den tijd
van déne maand en tot betaling van eene geldboete van vijftien gulden en in de kosten van beide instantien; '
Gehoord het verslag van den Raadsheer DE Vos;
Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant
voorgesteld bij de behandeling der zaak ter openbare teregtzitting, en bestaande in verkeerde toepassing van artikel 358
van het. Wetboek van Strafregt, door de strafbepaling tegen
het doen begraven van gestorvenen (individus décédés), zonder
het vereischt verlof van den ambtenaar van den burgerlijken
stand : 10 . uit te breiden tot het zonder verlof begraven van
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een doodgeborene; 2°. toe te passen op iemand, die, niet verpligt voor de begrafenis of de aanvrage van verlof te zorgen,
niet kan gezegd worden te hebben doen begraven ia den zin
van gezegd artikel;
Gehoord den Advocaat-generaal RalliElt, namens den Procureur-generaal, in zijne conclusien, strekkende tot enz.;
Overwegende ten aanzien van het middel van cassatie , en
wel ten opzigte van het eerste gedeelte, dat tot staving biervan bij pleidooi zijn aangevoerd twee stellingen, en wel:
10. dat de woorden in artikel 358 van het Wetboek van Strafregt: inhumer nn individu décédé, zouden beletten om deze bepaling toe te passen op begraving van een doodgeboren kind;
en 2°. dat tot begraving hiervan geen voorafgaand verlof van
den openbaren ambtenaar gevorderd wordt, en dus het geval,
waarin bij dit artikel straf wordt bedreigd, in deze niet zoude
bestaan;
Overwegende, dat bij eene strikte opvatting van het eerste
gedeelte van het tegen het arrest gerigte middel en van de zoo
even gemelde beweringen, een en ander zou kunnen geacht
worden op eene onjuiste voorstelling der feitel ij ke beslissing
te berusten en uit dien hoofde reeds onaannemelijk te zijn,
vermits bij 's Hofs arrest feitelijk is beslist, niet dat het kind,
op wiens begraven zonder verlof artikel 358 van het Wetboek
van Strafregt is toegepast, was dood geboren, maar alleen
dat niet is gebleken of het al dan niet bij de geboorte heeft
geleefd; dat echter de steller van het middel in een ruimeren
zin door het woord doodgeborene kan hebben bedoeld een kind,
van wien niet bewezen is dat het bij de geboorte heeft geleefd, en dat in deze onderstelling het middel moet worden
onderzocht;
Overwegende, alzoo, aangaande de zoo even gemelde eerste
stelling, dat de woorden in gezegd artikel 358, inhuren un individu décédé, geenszins eene zoo beperkte beteekenis hebben,
dat daaronder niet zou mogen begrepen worden het begraven
van een pasgeboren voldragen kind, van wien, gelijk in casu,
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niet blijkt of het al dan niet bij de geboorte heeft geleefd,
daar toch ook zoodanig kind is een georganiseerd wezen , behoorende tot het menschelijk geslacht , en dus een individu kan
worden genoemd , en dat voorts het woord décédé, gestorven
of overleden , naar het dageljjksch spraakgebruik , hetwelk de
strafwetgever ten deze moet geacht worden gevolgd te zin,
van zoo danige algemeene beteekenis is , dat het niet noodzakelijk behoeft te worden beperkt tot het eindigen van het
leven na de geboorte , maar evenzeer kan gebezigd worden om
het eindigen van het leven van een kind vóór of in de geboorte
aan te duiden ;
Overwegende voorts , dat de bepaling van gemeld artikel 358 ,
ook blijkens het opschrift der paragraaf, waarin het voorkomt,
de strekking heeft om te waken tegen inbreuk op de wetten over het begraven , en in het bijzonder in het eerste lid
tegen overtreding van het verbod van begraving zonder het
vereischte verlof , en dat mitsdien , wanneer werkel ij k ook eene
begraving, als waarvan hier sprake is , zonder verlof van den
openbaren ambtenaar verboden is, het doel en de strekking
dezer wet verbiedt om de woorden inhunier un indavtdu décédt
in den bovengemelden beperkten zin op te vatten , daar toch
hierdoor eene overtreding van dit verbod straffeloos zou zijn
toegelaten , in strijd met het kennelijk doel dezer strafbepaling;
Overwegende nu ten opzigte van het zoo evengemelde verbod, hetgeen bij de tweede stelling voormeld wordt erkend,
dat de wetgever in het Burgerlijk Wetboek, na in de artikelen
50 en 51 over de aangifte van overlijden en de daarvan op te
maken akte te hebben gehandeld en in artikel 52 uit het met
het Fransche Wetboek in werking geweest zijnde decreet van
den 4 dulij 1806 te hebben overgenomen het voorschrift, dat
van pasgeborene, vóór, in of na de geboorte overledene kinderen, waarvan de geboorte in de registers niet is ingeschreven , eene akte zal worden opgemaakt en in de registers van
overlijden ingeschreven, houdende dat het kind als levenloos
is aangegeven, met opgaven van de ouders, en van jaar ,
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maand , dag en uur van het ter wereld brengen van- het kind,
zonder dat daardoor zal zijn beslist of het kind dood of wel
levend is ter wereld gekomen , bij het onmiddelijk volgende
artikel (53) heeft bepaald , dat geene begraving mag geschieden
zonder het verlof, door den ambtenaar van den burgerlijken
stand af te geven;
Overwegende , dat de bewoordingen : geene begraving mag geschzeden, enz. zijn algemeen , en mitsdien omvatten ieder geval
waarin begraving van een menschen-lijk, naar aanleiding der
onmiddelijk voorafgaande artikelen kan te pas komen , zonder
eenige onderscheiding of het aanwezen daarvan op de wijze
bij de artikelen 50 en 51, dan wel op die bij artikel 52 vermeld , is of had moeten zijn aangegeven en in de registers van
overlijden ingeschreven;
Overwegende , dat zoodanige onderscheiding niet alleen door
de algemeenheid der bewoordingen en de plaatsing van het
artikel , maar ook door den blijkbaren geest en strekking der
bepaling zelve wordt gemaakt ; dat toch gezegde bepaling ten
doel heeft de begraving voor te komen , zonder dat bij den
ambtenaar van den burgerlijken stand de vereischte aangifte
zij gedaan en ingeschreven , en des roods onderzoek naar de
oorzaak van den dood hebbe kunnen geschieden , een en ander
niet uitsluitend ter verzekering der persoonsregten of der belangen van derden, maar ook om in het belang der maatschappelijke orde en veiligheid , de sporen van misdaden, waardoor de dood kan zijn te weeg gebragt, niet door eene heimelijke begraving te doen verdwijnen;
Overwegende, dat, wel verre dat deze regten en belangen
van personen en der maatschappij niet zouden kunnen gekrenkt
worden door de heimelijke begraving van een pasgeboren kind,
waarvan niet blijkt of het levend dan wel dood is ter wereld
gekomen, zulks juist in veel grootere mate in zoodanig geval
te vreezen is, daar door de heimelijke begraving ook het feit
der geboorte of van het bestaan hebben van het lijk van een
pasgeboren kind, in strijd met het voorschrift van art. 52 van het
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Burgerlijk Wetboek wordt verduisterd, en alle onderzoek , zoo
in het belang van bijzondere personen als in dat der maatschappij , omtrent het al clan niet levend geboren zijn van het
kind of aangaande aan hetzelve gepleegd geweld, kan worden
onmogel ij k gemaakt;
Overwegende, dat de algemeenheid van gemeld verbod in
het eerste lid van gezegd art. 53 geenszins, zoo als van wege
den requirant is beweerd , kan worden geacht beperkt te zijn
door de bepaling van het tweede lid, houdende, dat het verlof
niet zal worden verleend, ten zij de ambtenaar zich van het
overlijden hebbe verzekerd, en niet vroeger dan 36 uren
na het overlijden , daar toch , zoo deze bepaling minder toepasselijk schijnt op het geval, waarin verlof wordt verlangd
tot begraving van een pasgeboren, overeenkomstig art. 52 van
het Burgerlijk Wetboek als levenloos aangegeven kind, zulks
hieraan moet worden toegeschreven, dat onze wetgever ook
dit voorschrift heeft overgenomen uit het Fransche Burgerlijk
Wetboek , waarin de bepaling van art. 52 niet was opgenomen ,
terwijl daarenboven niets den ambtenaar van den burgerlijken
stand belet om dit voorschrift ook bij het verleenen van verlof
ter begraving van een levenloos aangegeven kind in acht te
nemen, daar hij zelfs in dat geval de bevoegdheid heeft, om
zich het kind te doen vertoonen, en hem overigens vrijstaat
zich omtrent al zoodanige omstandigheden te doen inlichten,
als kunnen dienen om zich te verzekeren, dat het verlof niet
binnen den bepaalden termijn door heen kan worden verleend;
Overwegende, dat uit al het voorgaande volgt, dat het
eerste gedeelte van het aangevoerde cassatiemiddel is ongegrond;
Overwegende, met betrekking tot het tweede gedeelte van
het middel, dat wel is waar bij art. 358 van het Wetboek van
Strafregt de straf bedreiging tegen overtreding van het verbod
van begraving zonder het vereischte verlof is gerigt tegen
hem, die zonder dit verlof heeft doen begraven, doch dat
hieruit niet kan worden afgeleid, dat hij,

die, gelijk in casu de
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requirant, de zorg der begraving zich aantrekkende , niet zoo
als gewoonlijk de materiële daad van begraving door een ander
heeft doen verrigten , maar zelf heeft ten uitvoer gebragt,
zonder dat daartoe het vereischte verlof was verleend , niet
onder het bereik dezer strafbedreiging zoude vallen , daar toch
in zoodanig geval hij , die de begraving heeft gedaan , deze
niet verrigt als uitvoerder van eens anders wil en alzoo als
bloot materiële dader, dien de wetgever niet heeft willen
straffen , maar als uitvoerder van zijnen eigen wil , en mitsdien
tevens als morele dader , tegen wien de wet als voor de overtreding verantwoordelijk, de strafbedreiging heeft gerigt;
Overwegende , dat de requirant zich niet op eenige lastgeving van of dienst prestatie aan een ander heeft beroepen,
en alzoo geacht moet worden uit eigen wil te hebben gehandeld , en dat hij mitsdien teregt door het Hof als de verantwoordelijke en strafbare dader is beschouwd, weshalve ook
het tweede gedeelte van het aangevoerde middel is ongegrond;
Verwerpt het beroep in cassatie tegen het bovengemelde
arrest en veroordeelt de requirant in de kosten, daarop gevallen.
Nota. Het Provinciaal Geregtshof van Overijssel besliste bij
ai rest van den 15 Februarij 1840 , dat het zonder verlof begraven van een doodgeboi en kind ook met het oog op art.
3 van het Burgerlijk Wetboek niet staafbaar is. 1-Jet vernietigde het daartoe betrekkelijk, en in eenen tegenovergestelden zin gewezen vonnis van de Ai rondissements-Regtbank
te Zwolle van den 19 December 1839, overeenstemmende
met dat van de Ali ondissements-Regtbank van Assen van
den 15 Augustus 1843.
Een onvoldragen vrucht, een atortus, een enmbryon, wordt
in den zin der wet niet als een kind beschouwd.

29 Augustus 1863, n°. 81.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken, betreffende het aan Ons onderworpen
geschil over het onderstands-domicilie van A;

493
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 27 Mei 1863, n°. 12;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 26 Augustus 1863, n°. 168, 7de Afdeeling;
Overwegende , dat voornoemde armlastige in 1806 uit vreemde
ouders geboren is te Luik (koningrijk België); dat hij , in 1812
met zijne ouders naar B vertrokken , sedert en wel van 1837
tot 1844, te C heeft gewoond , ei} aldaar onder de werking
der wet van 28 November 1818 (Staatsblad n°. 40) door inwoning
onderstands-domicilie had verkregen , zonder echter gedurende
de vijftien maanden , welke laatstelijk aan zijne opname in
bedeeling te B voorafgingen , onderstand uit fondsen van burgerlijke of algemeene , van kerkelijke of van gemengde armbesturen
te hebben genoten;
Overwegende , dat door de gemeenten B en C beweerd wordt,
dat voormelde A is Nederlander en in de termen valt van
art. 33 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100), met
erkenning echter tevens van de zijde der laatstgenoemde ge•
meente , dat, indien gemelde armlastige voor vreemdeling te
houden is , hij alsdan krachtens art. 30 der wet tot regeling
van het armbestuur armlastig is te C;
Overwegende , dat A te Luik geboren is uit ouders èn aan
België èn aan Nederland vreemd, en bij zijne geboorte in de
termen viel van art. 9 van den Code Civil, doch na zijne meerclerjarigheid niet voldaan heeft aan de in gezegd wets-artikel
gestelde voorwaarde ;
Overwegende, dat A, zoo lang de Code Civil hier te lande
van kracht was, derhalve vreemdeling is gebleven, en hij bij
of door de invoering van het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek
geen Nederlander is kunnen worden;
Overwegende, immers, dat onder de uitdrukking ,Koninzgrzjh"
van art. 5, n°. 1 en 3, van liet Burgerlijk Wetboek niet begrepen is noch immer begrepen was de gemeente Luik of
eenig ander deel van het tegenwoordig koningrijk België;
Overwegende, wel is waar, dat, naar de algemeene begin32
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selen van het volkenregt, het koningrijk der Nederlanden,
gelijk het in 1815 werd zamengesteld, tot aan het sluiten der
tractaten van 1830 (Staatsblad n°. 26), waarbij de scheiding
tusschen Nederland en België tot stand kwam, gerekend mag
worden in wezen te zijn gebleven ;
Overwegende echter, dat zoodanig beginsel niet opgaat met
opzigt tot de Nederlandsche wetboeken, welke , met en benevens de wet op de zamenstelling van de regterlijke magt en
het beleid der justitie op 1°. October 1838 ingevoerd , evenmin
als laatstgenoemde wet, hunne regtsgeldigheid hebben uitgestrekt noch immer kunnen uitstrekken tot die deelen van het
koningrijk van 1815, welke thans het koningrijk België uitmaken , daar zij integendeel bij hunne invoering , gelijk ook
blijkt uit den considerans der wet van 16 Junij 1832 (Staatsblad
no. 21), houdende den herzienen Ilden Titel van het lste Boek
van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend bestemd waren te
werken voor de „Oud-Nederlandsche 1 rov ncicn";
Overwegende, dat de tractaten van 1839 (Staatsblad n 26) in
artt. XVII , XIX of elders, evenmin als het in laatstgenoemd
artikel aangehaald tractaat van 3 Mei 1815 , er toe kunnen
leiden om den persoon van A voor Nederlander te houden;
Overwegende, dat art. 4 der wet van 28 Julij 1850 (Staatsblad n°. 44) in geen geval toepasselijk kan zijn op anderen,
dan bij wie de bij dat artikel gevorderde staat van Nederlander
reeds vooraf aanwezig is;
Overwegende alzoo, dat A is vreemdeling, zonder dat hij
in de termen valt om te worden uitgeleid ;
Gelet op art. 30•der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°.100)
tot regeling van het armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te beslissen, dat de gemeente C was het domicilie van onderstand van A, toen hij in Julij 1862 in onderstand werd opgenomen te B.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezon-
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den aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
3 September 1863, no. 48.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van den
Raad der gemeente Stad Almelo, provincie Overijssel , bij Ons
voorziening vragende tegen een besluit van Gedeputeerde
Staten dier provincie van 17 December 1862, waarbij zij geweigerd hebben de *begrooting der voormelde gemeente goed
te keuren;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 5 Augustus 1863, n°. 19;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 28 Augustus 1863, n°. 215, 2de Afdeeling;
Overwegende :
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gemeend de
begrooting der gemeente stad Almelo voor 1863 niet te kunnen
goedkeuren , op grond , dat de daarop uitgetrokken som van
1000 voor de jaarwedde van den hoofdonderwijzer is ongenoegzaam en overeenkomstig hun besluit van den 23 October
1862 tot een bedrag van f 1200 moet worden verhoogd;
dat bij evengemeld besluit van 23 October 1862 door Gedeputeerde Staten goedkeuring is onthouden aan het besluit van
den gemeenteraad van den 17 September bevorens, waarbij de
jaarwedde van den hoofd-onderwijzer op 1 1000 is bepaald, en
zulks op grond, dat zoodanig bedrag niet zou zijn in overeenstemming met de wet en tot f 1200 zou moeten worden verhoogd;
dat echter door den gemeenteraad, ingevolge deze beslissing
van Gedeputeerde Staten, geene wijziging is gebragt in zijn
vroeger genomen besluit, zoodat de jaarwedde van den hoofdonderwijzer tot nog toe niet op de wijze, bij de wet op het
lager onderwijs voorgeschreven, is bepaald;
dat voor de jaarwedde der openbare onderwijzers geen ander
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bedrag op de begrooting der gemeente behoort te worden gebragt, dan hetwelk door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd ,
vermits die jaarwedde , naar de kennel ij ke bedoeling der wet,
niet afhankelijk mag worden gemaakt van de jaarlijksche vaststelling en goedkeuring der bedoelde begrooting ;
dat dierhalve Gedeputeerde Staten van Overijssel ten deze
teregt hunne goedkeuring hebben onthouden aan de begrooting
der gemeente stad Almelo, op grond , dat op die begrooting
voor de jaarwedde van den hoofdonderwijzer eene som is uitgetrokken, welke z ij daarvoor b ij een vroeger besluit ongenoegzaam hebben verklaard, behoudens de bevoegdheid van
den Raad der gemeente om van dit besluit van Gedeputeerde
Staten, waarbij de door hem geregelde jaarwedde nie0s goedgekeurdl, bij Ons in beroep te komen krachtens artikel 13 der
wet op het lager onderwijs;
Gezien artt. 207 en 209 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad
n°. 85) en artikel 19 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
n°. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan:
het verzoek van den Raad der gemeente stad Almelo af te
wijzen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
14 September 1863, n°. 81.

Besluit, luidende :
Beschikkende op een verzoek van den raad der gemeente
's Gravenhage, bij Ons voorziening vragende tegen eene resolutie
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 28 October 1862,
waarbij deze verklaard hebben hunne goedkeuring niet te kunnen verleenen aan het besluit, door den gemeenteraad den 14
dierzelfde maand genomen, strekkende om zekere inschrijving
op het grootboek der nationale schuld, rentende 21 ten hon-
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derd , staande ten name van : Stads-Armbestuur le 's Gracenhaye
en de algemeene of gemeente-armen van Scheveningen, over te schrijven , deels onder het hoofd van rekening : 's Gravenhage (de Raad
van), onvervreemdbaar fonds, herkomstig uit de makingen van Anna
Maria Francoise van Eck , weduwe van Abraham Mirandolle , en
andere erflaters enz. enz., en deels ten name van 's Gravenhage
(het Burgerlijk Armbestuur te);
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord , advies van den 27 Maart 1863 , n°. 53 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 11 September 1863, n°. 188, 7de Afdeeling ;
Overwegende :
dat de gemelde inschrijvingen deels afkomstig zijn van le-

gaten , door onderscheidene erflaters aan de stads-armen of aan
de algemeene armen te 's Gravenhage vermaakt , en na het
bekomen der vereischte magtiging door burgemeester en wethouders dier gemeente ten behoeve der stads-armen aanvaard;
deels , bij de scheiding van de fondsen van het gemengd armbestuur te Scheveningen , ten behoeve van de algemeene of
gemeente-armen van dat dorp zijn bestemd; en dat gedurende
de laatste jaren , de renten dier kapitalen door het burgerlijk
armbestuur zijn genoten;
dat het armbestuur niet is een gewone tak van gemeentebeheer, maar aan de bijzondere bepalingen der wet op het
armbestuur is onderworpen;
dat het burgerlijk armbestuur te 's Gravenhage is eene gemeente-instelling, door de burgerlijke overheid geregeld en van
harentwege bestuurd, en mitsdien gebonden is aan de voorschriften van de derde afdeeling van het eerste hoofdstuk der
genoemde wet en dus ook aan die, in art. 16 vervat;
dat de overschrijving der inschrijvingen bovengemeld op andere hoofden van rekening zonder twijfel is eene daad, vallende
buiten het gewone beheer, en alzoo daartoe niet kan worden
overgegaan, alvorens het burgerlijk armbestuur daartoe de magtiging van Gedeputeerde Staten hebbe gevraagd en verkregen;
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Gezien art. 200 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad n o. 85)
en artt. 2 en 16 der wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland teregt
aan het besluit van den gemeenteraad van 's Gravenhage, hierboven bedoeld, hunne goedkeuring hebben onthouden.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.

Nota. 1)e gemeenteraad had in aanmerking genomen:
dat de bedoeling der erflaters van de bovenbedoelde kapitalen niet kon geweest zijn , om alleen ingeval van volstrekte onvermijdelijkheid het genot van die legaten aan de
armen te verzekeren ;
dat alzoo , wanneer de renten dier kapitalen voortdurend
genoten werden door het burgerlijk armbestuur , dat , volgens
al t. 21 der armenwet, niet anders dan bij volstrekte onvermijdelijkheid onderstand verleenen mag, aan de bedoeling
der eiflaters niet werd beantwoord.
Daarom begreep de gemeenteraad , dat het meer overeenkomstig die bedoeling zou zijn , de renten dezer kapitalen te
besteden tot werkverschaffing aan behoeftigen, en dat het
meest geschikte middel, om dit oogmerk te bereiken, geacht
moest wot den te zijn , de kapitalen te vereenigen met het kapitaal , dat met gelijke bestemming door wijlen vrouwe A. M. F.
van Ede, weduwe van den heer A. Mirandolle, aan de ge
zneente 's Gravenhage vermaakt, op het Grootboek der 24 pct.
rentegevende schuld is of zou worden ingeschreven.
Om daartoe te -komen had de gemeenteraad besloten het
hoofd van beide kapitalen te veranderen en derhalve :
, a. een bedrag van f 42,400 van de inschrijving, groot f 52,500,
op het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld 24 pet.
rentegevende, staande ten name van 's Gravenhage, (Stads-
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arm>>estuur te) lett. G. deel 14, en het kapitaal van
f 16,500, op hetzelfde Grootboek ingeschreven , ten name
van Scheveningen (de Algemeene of Gemeente-Armen van) ,
lett. S, deel 26 , te zamen uitmakende een kapitaal van
f 5S,900 op gemeld Grootboek te doen overschrijven onder
het hoofd van rekening : 's Gravenhage (de Raad van), onverv? eembaar fonds , herkomstig uit de makingen vaan Anna
Maria Franrc oise van Eck , weduwe van Abraham Mirandolle en
andere erflaters, waarvan de jaarl?jksche revenuën moeten worden
besteed om des winters door behoeftige personen , inwoners van
's Gravenhage, door werkzaamheden te laten verdienen; en
b. het hierna overig blijvende gedeelte van eerstgemeld kapitaal , groot f 10,100, te doen" overschrijven op hetzelfde
Groothoek, ten name van 's Gravenp age (het Burgerlik
Armbestuur te).
Gedeputeerde Staten , aan wier goedkeuring dat raadsbesluit werd onderworpen , hebben gemeend , dat het voor geene
goedkeuring vatbaar was, bij de overweging :
dat het aan hun gebleken ' was , dat de genoemde kapitalen
grootendeels zijn voortgesproten uit legaten , door onderscheidene el flaters aan de algemeene armen vermaakt ;
dat de i enten dezer kapitalen steeds geheel door het burgerlijk armbestuur zijn genoten , een deel zijner inkomsten
hebben uitgemaakt en naar alle waarschijnlijkheid ten behoeve
van de algemeene armen zijn aangewend;
dat onder algemeene armen in den regel verstaan worden,
zij die niet door kerkelijke armbesturen worden bedeeld, vfoor
welke de burgerlijke of algemeene armbesturen , die in de
wet synoniem zijn, kunnen optreden;
dat, al ware het doel der instelling van weldadigheid,
waaraan die kapitalen toef ehooren , vervallen , dan toch
alleen, kachtens art. 9 (Ier wet op het armbestuur, het gebruik harer bezittingen en inkomsten tot eene andere bestemming kan worden geregeld, doch nimmer over de bezittingen
zelve kan worden beschikt ; en
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dat wijders de gemeenteraad niet bevoegd was om een
besluit te nemen tot af- en overschrijving van aan het burgerlijk armbebt uur toebehoor ende kapitalen , daar krachtens
art. 16 der wet op het armbestuur ? hiervoor de magtiging
van Gedeputeerde Staten wordt vereischt , die door het armbestuur zelf moet worden aangevraagd ; welke magtiging
echter , zeggen Gedeputeerde Staten , voor het geval , dat het
armbestuur die niogt vragen, niet kan waden verleend, op
de grondeer, hier boven aangevoerd.
1)e gemeenteraad heeft hiertegen hoofdzakelijk ingebragt:
dat de renten van de bedoelde kapitalen tot hiertoe een
deel der inkomsten van het burgerlijk armbestuur uitmaken;
dat gevolglijk het gemeente-subsidie , dat jaarlijks aan dat
armbestuur wordt verstrekt , zooveel minder bedraagt ;
dat voor zoover de kapitalen bij uitsluiting afkomstig zijn
van legaten of andere weldadige beschikkingen , het gewigtig
bezwaar bestaat, dat , wanneer het burgerlijk armbestuur bij
voortduring de renten geniet , deze inkomst , voorzeker tegen
den wil der erflaters, niet zoude strekken ten bate der armen,
maar alleen in mindering van het gemeente-subsidie , en dus
alleen ten voordeele van de financiën der gemeente;
dat op deze wijze niet zou worden gehandeld overeenkomstig de liefdadige bedoeling der erflaters, die echter deze
geweest is, dat de behoeftigen zouden worden gebaat;
dat dit te meer het geval moet wezen, omdat die legaten
gemaakt zijn in een tijd, toen de taak van het burgerlijk
armbestuur niet zoo beperkt was als thans volgens art. 21
der wet op het armbestuur het geval is;
dat Gedeputeerde Staten uit het oog ver liezen , dat het
burgerlijk armbestuur op eene wettige wijze van natuur is
veranderd, dewijl het zich vroeger in het algemeen over alle
armen uitstrekte en niets er zich tegen verzette, dat dat
bestuur weldadigheid bewees, maar thans niets anders geworden is dan een tak van het gemeente-bestuur, waarbij
niet weldadigheid, maar alleen ondersteuning- uit noodzaak liet
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beginsel uitmaakt , dat zich de ziekenzorg aantrekt als politiezorg en dat dus niet is een armbestuur nevens die der
diaconiën , maar een geheel daarvan afgescheiden en op geheel anderen grondslag werkzaam ligchaam ;
dat die veranderde toestand dus het genot der renten niet
meer wettigt;
dat art. 9 der wet op het armbestuur, naar het inzien van
den gemeenteraad in deze volstrekt niet te pas komt , daar
de instelling van weldadigheid blaft, maar hare regeling de
aanwending der inkomsten verbiedt op zoodanige wijze , als
oorspronkelijk door de gevers of erflaters is aangewezen ; en
dat Gedeputeerde Staten verkeerdelijk meenen , dat hier
over de bezittingen zelve zou worden beschikt, daar hier alleen
geldt de overdragt van het beheer over een gedeelte der gemeente-bezittingen , tot nu toe door het burgerlijk artsbestuur uitgeoefend, aan burgemeester en wethouders ; tet^vijl
de ingeschreven kapitalen geenszins van eigenaar veranderen,
omdat zij gemeente-eigendom zijn en dit zullen blijven.
Gedeputeerde Staten merkten daarop aan
dat zij steeds getracht hebben zorgvuldig uit elkander te
houden het beheer van gemeente-eigendom en dat van armengoederen ;
dat nu de ingeschreven kapitalen niet zijn gemeentegoederen en de ienten ook niet als zoodanig op de gemeentebegrooting in ontvang zijn gebragt of in de gemeente-rekening
zijn vei antwooi d; maar dat zij èn volgens hun oorsprong èn
naar het gebruik, dat er van gemaakt is, armen-goed zijn;
dat het burgerlijk armbestuur moet beschonwd worden als
steeds eene zelfstandige instelling van liefdadigheid te zijn
geweest ;
dat dan ook, bij de onderwerpelijke gemeente-verordening,
uitdrukkelijk art. 2, litt. a, der wet op het armbestuur daarop
toepasselijk is verklaard; en
(lat daarom de derde afdeeling van het eerste hoofdstuk
dier wet daarop toepasselijk is en met name art. 16 , waarbij
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magtiging van Gedeputeerde Staten wordt gevordei d tot het
overdragen van inschrijvingen op het Grootboek der Nederlandsche schuld.
Voorts gaven Gedeputeerde Staten nog te kennen :
dat , indien werkelijk , zoo als de gemeenteraad beweert,
de renten der vermaakte kapitalen tot vermindering van het
subsidie strekken , zulks geheel overeenkomt met de bedoeling des wetgevers , volgens welke subsidie uit de openbare kas niet anders kan worden verstrekt, dan voor zoover
de liefdegaven ontoereikend zijn;
dat als de gemeenteraad meent, dat op die wijze niet zou
voldaan worden aan de bedoeling der erflaters , zij daarentegen van oordeel zijn , dat op de wijze door de raad verlangd, veel minder aan die bedoeling zou worden beantwoot d,
daar werkverschafng, volgens de wet zelve , niet te begt ijpen
is onder weldadigheid, vermits zij strekt niet ter verzorging
van armen , maar ter voorkoming van armoede; en het werk
ook niet uitsluitend aan armen, maar aan behoeftigen verschaft wordt ;
dat, zoowel bij de gemeente-veroi dentng van 1855, als bij
die van 1861, het beginsel van art. 21 der wet op het
armbestuur op den voorgrond staat, hetwelk bepaald, (lat er
niet anders hulp mag worden vet strekt, dan bij volstt ekte
onvermijdelijkheid;
dat de lezing van het tweede hoofdstuk der gemeenteverordening van 1 861 ook doet ontwaren, dat daarbij meer
dan maatregelen van politie beoogd zijn; en
dat, als men daarbij nagaat dat er f 100,000 op de gemeentebegrooting voor subsidien aan instellingen van weldadigheid
voorkomen, het dan te meer blijkt, dat ten deze niet bloot
politiezorg, maar ook wel van weldadigheid sprake is.

Het verdient bijzonder opmerking, dat men in alles, wat
omtrent dit geschil , zoo voor als tegen , is aangevoerd,
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geene melding vindt gemaakt van het hoofdbeginsel der
wet , hetwelk in haar 20ste artikel is vervat en waarbij

de ondersteuning der armen aan de kerkelijke en bijzondere
instellingen van weldadigheid wordt overgelaten. Deze staan
ingevolge de wet bij de armverzorging voorop, zoodat, naar
mate de ondersteuning der armen meer van deze instellingen
uitgaat , naar die zelfde mate het hoofddoel der wet meer
bereikt wordt . Daarom beval de wetgever in art. 21, dat de
burgerlijke besturen geen onderstand aan armen mogen verleenen dan bij de vereeniging van twee omstandigheden ,
als : 1°. dat de arme de gevraagde ondersteuning van kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid niet kan
erlangen , en 2°. dat de ondersteuning volstrekt onvermijdelijk is.
Met het oog daarop had het geschil tot eene andere uitkomst moeten leiden. Immers het ligt in den aard der zaak,
dat , als de middelen , welke de liefdadigheid heeft verschaft ,
om de armen te ondersteunen , in handen blijven van de
burgerlijke besturen , aan welke het betoonen van liefdadigheid verboden is , de geest der wet niet wordt betracht ; en
dat , zoo lang deze middelen door die besturen bezeten worden,
althans de inkomsten daarvan niet ter beschikking van de
in alt. 20 der wet bedoelde instellingen worden gesteld , deze
laatsten zich van de taak , welke de wet haar overlaat, niet
kunnen kwijten.
De gemeenteraad erkent wel te regt, dat het burgerlijk
armbestuur, door de wet in een toestand is geplaatst, dat
het de vruchten der liefdadigheid niet meer wettig mag genieten; maar hij verliest daarbij geheel uit het oog, dat het
aanwenden der renten van de gelegateerde kapitalen tot werkverschajfinq nog veel minder rationeel kan worden geacht,
eensdeels omdat het doen aanleggen van gemeente-werken zeker
geene uitoefening van liefdadigheid is, en anderdeels dewijl
het daartoe besteden van de voor onderstand aan armen
bestemde fondsen, wel ten voordeele van de financien der
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gemeente, maar geenszins ten bate van de armen strekt. De
burgerlijke gemeentekas wordt door dusdanige werkverschaffing nog meer gebaat, dan wanneer de renten van het armengoed in mindering komen van het subsidie, hetwelk de gemeente aan het burgerlijk armbestuur verleent. 1)e gemeentewerken toch , die op deze wijze ten laste van de armenfondsen
worden tot stand gebragt, veroorzaken aan de gemeentekas
geene uitgaven en worden bovendien tegen minder loon verrigt, dan anders daarvoor zou verschuldigd zijn; zoodat de
gemeente dusdoende in dubbele mate wordt bevoordeeld.
14 September 1863, n°. 82.

Besluit, luidende:
Gezien dt stukken , betre ffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de gemeenten A en B, over het domicilie van onderstand van C;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 26 Augustus 1863, n o. 27;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 12 September 1863, n o. 206, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat het buiten geschil is, dat genoemde behoeftige, geboren
te B, tijdens het in werking treden der wet op het armbestuur,
zijn domicilie van onderstand had te A en het overeenkomstig
art. 36 dier wet, tot 1 Januarij 1858 ddAr heeft behouden; L, "ar
dat te A beweerd wordt, dat hij thans verkeert in het geval,
bij het slot van dat artikel bedoeld;
dat het laatste echter te B ontkend wordt, op grond, dat
de behoeftige te A onafgebroken ondersteuning heeft genoten;
dat uit het onderzoek van de zaak is gebleken, dat deze
behoeftige met andere armlastigen van 1 Januarij 1858 tot Mei
1859, is ondersteund door zekeren D, bouwman te A;
dat deze tot die ondersteuning werd in staat gesteld door
gelden, welke verkregen waren door middel en een gedeelte
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uitmaakten van eene inschrijving van liefdegiften , ten behoeve
der algemeene armen van A gedaan , en die tot het doen dier
bedeeling aan hem waren ter hand gesteld door de personen,
die zich met de inzameling hadden belast ;
dat het voorgeven van het gemeentebestuur van A , als zouden de ingezetenen , die de gelden hadden bijeenge'oragt, met
het bijzonder doel, waartoe een gedeelte daarvan werd verzameld, zijn bekend gemaakt, niet overeen te brengen is met
het hoofd der inteekenlijst, waarop de inschrijvingen zijn gedaan:
dat derhalve de gelden, waaruit de ondersteuning van C
plaats had, te beschouwen zijn als fondsen van een algemeen
armbestuur;
dat alzoo door die ondersteuning de slotbepaling van art. 36
der armenwet niet op hem van toepassing is;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no . 100);
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat A was het domicilie van onderstand van
C, toen hij in Mei 1859 aldaar door het algemeen armbestuur
in onderstand werd opgenomen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
18 September 1863, n°. 52. (Staats-Courant no . 228.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging : „ het Patronaat
„voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland", worden

goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. liet doel der vereeniging is : om herstelde behoeftige
krankzinnigen zoodanige hulp of bijstand te verleenen, dat
zij door gebrek of hulpeloosheid niet op nieuw tot krankzinnigheid vervallen.
De ondersteuning in geld zal steeds tijdelijk zijn, zoo
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zuinig mogelijk geschieden en nimmer mogen ontaarden in
eene soort van vaste armen-bedeeling.
De vet eeniging heeft tot haren beschermheer den Commissaris des honings in de provincie Noordholland.
De vereeniging wordt aangegaan voor 29 jaren , ingaande
1 Julij 1863.
Leden der vereeniging zijn zij , die jaarlijks , of door giften
in eens van f 20 minstens, tot het doel der vereeniging
medewerken.
De werkzaamheden der vereeniging worden waargenomen
door een hoofdbestuur, te Amsterdam gevestigd en door
plaatselijke commissiën of correspondenten.
De eerste geneesheeren der gestichten in de provincie,
waarin krankzinnigen verpleegd worden, zijn van regtswege
honoraire leden van het hoofdbestuur.
Giften en legaten aan de vereeniging vermaakt, welke
niet als gewone inkomsten of jaarlijksche bijdragen kunnen
beschouwd worden, moeten als kapitaal aangemerkt en op
een der grootboeken van de nationale schuld ten name der
vereeniging ingeschreven worden.
Hun, die giften of legaten zouden wenschen te maken
onder voorwaarde van ondersteuning van behoeftige herstelde
krankzinnigen in eene bepaalde gemeente, wordt verzocht
dit aan het Noordhollandsch Patronaat zelf te doen. Het
hoofdbestuur en de plaatselijke commissie of correspondent
waken voor de trouwe opvolging der voorwaarden door de
gevers of makers gesteld.

25 September 1863, n°. 55.

Besluit, luidende:
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de besturen der gemeenten A en B,
over het domicilie van onderstand van C, huisvrouw van D;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 26 Augustus 1863, n°. 54;
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Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlindsche
Zaken van den 24 September 1863, no. 200, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat genoemde behoeftige den 10 Februarij 1862 te A in
onderstand is opgenomen ten laste van de gemeente B, geboorteplaats van haren man;
dat echter hare armlastigheid te B wordt ontkend, op grond,
dat haar man D , door zijne onafgebrokene verpleging in het
gesticht voor krankzinnigen te A sedert 1845, het domicilie
van onderstand, dat hij aldaar had tijdens het in werking treden der wet op het armbestuur, heeft behouden ;
dat daarentegen te A wordt beweerd, dat D wel gedurende
onderscheiden jaren voor rekening dier gemeente, toen zijn
domicilie van onderstand , in het gesticht voor krankzinnigen
is verpleegd , maar sedert 1 Januarij 1856 in dat zelfde gesticht
is verpleegd voor rekening en uit fondsen der fundatie van
Rez^zner van Eirekel en alzoo gedurende meer dan vijftien achtereenvolgende maanden geen onderstand uit fondsen , bedoeld in
artikel 36 der wet op het armbestuur, heeft genoten;
dat echter uit het onderzoek is gebleken, dat de stichting
van Reznter van .rebel, bestemd ter verpleging van een zeker
aantal krankzinnigen, ,, burgers of poorters van A, of inwoners
der Meijerij ," beheerd wordt door liet collegie van Regenten over
de Godshuizen en de Algemeene Armen van A en begrepen is
in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, op de lijst
der in die gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid
gebragt onder de instellingen litt. a, door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd;
dat de verpleging in zoodanige instellingen is te beschouwen
als onderstand uit fondsen bedoeld in artikel 36 der wet op
het armbestuur ;
dat mitsdien de krankzinnige

D niet kan geacht

worden op

den 10 Februarij 1862 , toen zijne huisvrouw in onderstand is

opgenomen , te hebben verkeerd in het geval, vermeld iu het
slot van meergemeld ,wetsartikel;

508
Gezién artikel 31, eerste lid, der wet val 26 Junij 1854

(Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en Vrerstaan :
te verklaren , dat A was het domicilie van onverstand van
C, huisvrouw van D, toen zij den 10 Februari 1862 aldaar
in onderstand werd opgenomen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
26 September 1863, n°. 47.
Besluit , luidende:
Beschikkende op een aan Ons ingediend adres van den
Schoolopziener in het tweede district van de provincie Noordholland , daarbij in beroep komende van een besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie in dato 17 December 1862,
waarbij is beslist , dat het lokaal, waarin door A , te Amsterdam, onderwijs wordt gegeven, niet schadelijk is voor de gezondheid , doch dat het geene voldoende ruimte oplevert om
het getal van 67 kinderen , hetwelk daarin onderwijs geniet,
gelijktijdig te bevatten , als zijnde die ruimte hoogtens voldoende
voor 50 kinderen;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 16 September 1863, n°. 33;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 24 September 1863, n°. 216, 5de Afdeeling;
Overwegende, dat de schoolopziener in het 2de district van
de provincie Noordholland op den 11 November 1862 heeft afgekeurd, als schadelijk voor de gezondheid en , wat den inhoud betreft, als van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen, het lokaal, waarin door A bijzonder onderwijs gegeven wordt, in de Reijnhards dwarsstraat, buurt X
n°. 263, te Amsterdam, op grond, dat het, door te geringe
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hoogte vooral , te geringen kubieken inhoud heeft en te klein
is voor de 67 leerlingen , die er onderwijs ontvangen; dat er
geene behoorlijke kunstmatige ventilatie bestaat, en dat er
steeds eerre hoogst onaangename walgelijke schoollucht wordt
bespeurd , teln gevolge van de verontreiniging der lucht door
overvulling van het vertrek;
Overwegende, dat de onderwijzer A van deze beslissing in
hoogex beroep is gekomen bij Gedeputeerde Staten , die alstoen
goor eene commissie uit hun midden , vergezeld van den Inspecteur van het lager onderwijs en een deskundige , het lokaal
hebben doen in oogenschouw nemen , uit welk onderzoek is
gebleken , dat het eene oppervlakte heeft van 36, 71, 50 vierkante ei , en een inhoud van ongeveer 96 vierkante el, en,
volgens de meening der commissie, op zich zelf wel geen ongezond verblijf is , maar voor het daarin schoolgaand getal
kinderen te klein en ongeschikt is;
Overwegende, dat, blijkens de overgelegde stukken , het
lokaal zich bevindt op eene zoogenaamde bovenverdieping,
ouder een droogzolder; dat het eene hoogte heeft van 2,62 el
en voorzien is van 5 lichtkozijnen met 10 stuks draaijende
ramen , te zamen eene oppervlakte hebbende van ongeveer
7,54 vierkante el, en dat er in den zolder een luik aanwezig
is tot ventilatie;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten hebben beslist, dat
het lokaal op zich zelf niet schadelijk is voor de gezondheid,
doch geene voldoende ruimte oplevert voor het getal vau 67 leerlingen, die thans aldaar onderwijs genieten, als zijnde die ruimte
slechts hoogstens voldoende voor een getal van 50 leerlingen;
Overwegende, dat deze beslissing wordt gegrond op de nader
nog meer uitvoerig uiteengezette meening, dat het lokaal niet
door vochtigheid, nadeelige uitwasemingen van riolen of andere
omstandigheden schadelijk voor de gezondheid is, dat het dit
alleen kan worden, wanneer een te groot aantal leerlingen er
te gelijkertijd onderwijs in ontvangt; dat echter, bij een getal
van 50, voor ieder leerling cene oppervlakte van 77 vierkante
33

510
palm en een inhoud van ongeveer 2 vierkante el beschikbaar
is , hetgeen voldoende moet worden geacht bij de bestaande gelegenheid tot luchtverversching , des zomers door het openen
der ramen , en des winters door het opzetten van het luik;
Overwegende , dat werkelijk gevee daadzaken of omstandigheden bewezen zijn , waaruit zon volgen , dat het lokaal op
zich zelf schadelijk is voor de gezondheid , zoodat alleen te
onderzoeken overblijft , of het wegens onvoldoende ruimte en
inrigting, ongeschikt is om er aan 67 of zelfs aan 50 leerlingen
te gelijkertijd onderwijs te geven;
Overwegende , dat , volgens de uitkomsten van een ingesteld
plaatselijk onderzoek door de provinciale commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noordholland , het lokaal,
vooral wegens de geringe hoogte van het vertrek , te weinig
ruimte oplevert om er, zonder schadelijke gevolgen voor de
gezondheid, ma 50 of meer schoolgaande kinderen onderwijs te
geven; dat dit gebrek aan ruimte niet kan worden verholpen
door de bestaande gelegenheid tot ventilatie, omdat de verversching van de lucht niet mogelijk is dan door sterke togt,
waardoor gedurende verreweg het grootste gedeelte van het
jaar de gezondheid der schoolgaande kinderen aan andere gevaren zonde blootstaan;
Gelet op de artikelen 4 en 13 der wet op liet lager onderwijs
van den 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Noordholland in dato 17 December 1862, voor zoover
daarbij het lokaal, waarin door A onderwijs wordt gegeven,
van voldoende ruimte wordt verklaard voor hoogtens 50 schoolgaande kinderen, te verklaren, dat hit bedoelde lokaal is van
onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande en zelfs voor
50 leerlingen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen vau bestuur.
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1 October 1863, n°. 56.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van
den kerkeraad der Christelijk Afgescheidene gemeente te Wezep
(gemeente Oldebroek , provincie Gelderland), daarbij in hooger
beroep komende tegen eene beslissing van Gedeputeerde Staten
dier provincie van den 9 Junij 11., n°. 92;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord , advies van den 16 September 1863, n°. 66;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den
29 September 1863, n°. 11;
Overwegende :
dat gecommitteerden tot stichting eener zelfstandige Hervormde gemeente te Wezep eerre kerk wenschen op- en in te
rigten binnen den afstand van twee honderd ellen van het
bestaande kerkgebouw der Christelijk Afgescheidene gemeente
aldaar ; en dat de kerkeraad van laatstgenoemde gemeente
daartegen bezwaren inbrengt , verzoekende, dat alsnog door
Ons in het belang der openbare orde , het verlof tot zoodanige
op. en inrigting worde geweigerd;
dat de plaats van vestiging der nieuwe kerk en de afstand
tusschen de beide kerkgebouwen van dien aard zijn , dat niet
als genoegzaam bewezen kan worden aangenomen, dat het belang der openbare orde door de op- en inrigting van de nieuwe
kerk der Hervormde gemeente te Wezep wordt bedreigd;
dat onder zoodanige omstandigheden een verbod tot op- of
inrigting dier kerk niet geoorloofd is en mitsdien het besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van den 9 Junij 11.,
n°. 92, in zooverre wel en teregt is genomen;

dat echter bij dat besluit verkeerdelijk is gehandhaafd eene
beslissing van burgemeester en wethouders van Oldebroek dd.
17 Junij 1862, welke beslissing geene betrekking heeft tot het
perceel, waarop de nieuwe kerk zal worden op- en ingerigt;
Gelet op artikel 7 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad
n°. 102)
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Hebben goedgevonden en verstaan :
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Gelderland van den 9 Junij 1863, n°. 92, en handhaving
van de beslissing van burgemeester en wethouders van Oldebroek van den 20 Augustus 1862, n°. 1:
1 0. te verklaren , dat er in het belang der openbare orde
geene bezwaren bestaan tegen de op- en inrigting van de Hervormde kerk te Wezep op het perceel, kadastraal bekend sectie
M, n°. 947; en
2°. het aan Ons gedaan verzoek van den kerkeraad der
Christelijk Afgescheidene gemeente aldaar, te wijzen van de
hand.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering dezes,
waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van
State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur. (Zie Besluit
30 April 1863 n°. 80 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 401-408 van dezen Jaargang van dit Ilandboelje.)

Nota. De Hervormde gemeente te Wezep was bij Koninklijk besluit van den 11 Mei 1862, n°. 33, erkend met magtiging
tot stichting eener kerk en pastorij , voorbehoddens nader
onder zoek omtrent de geschiktheid der vestigingsplaats in het
belang der openbare orde.
Bij de beschikkingen van den Minister van Justitie (Administratie voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.)
van den 23 Julij 1862, n°. 11 en 30 Augustus 1862, n°. 23,
had de commissie tot stichting dier kerk uitdrukkelijke magtiging tot oprigting van dat gebouw ontvangen ; terwijl bij
beslissing van het gemeente-bestuur van den 20 Augustus
1862 was verklaard, dat tegen de vestigingsplaats in het be-

lang der openbare orde geene bezwaren bestonden. Dien ten
gevolge was de nieuwe kerk, tegen welker op. en inrigting
de kerkeraad der Afgescheidenen zoo volstandig heeft gereclameerd, reeds wettig voltooid, toen de Koninklijke
eindbeslissing op de laatste reclame, bij het hierbovenstaande
besluit, werd genomen.
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4 October 1863, n°. 19.

(Staats-Courant n°.

247.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging voor Christelijk
school-onderwijs te Workunt (Friesland) worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van
zoodanig school-onderwijs, dat met waardes ing

N an

alles

wat in de nieuwe leermethode 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 int igting van het lager onderwijs zullen ontvangen , bedoelt zij tevens niet minder, dat bij het toedienen
van onderwijs in wenschelijke kennis, de groote waarheid
zal worden ten grondslag gelegd : dat de vreeze des Meeren
het beginsel is van alle wijsheid ; en dat alzoo de kinderen,
vooral door een gepast en doelmatig gebruik van den Bijbel
op de school , zullen geleid worden tot de levende kennis
van den Driedenigen God , zoo als Hij zich tot behoudenis
en zaliging van zondaren de gansche Schrift door heeft geopenbaard als Vader, Loon en Heilige Geest.
De tar bereiking en uitvoering van het beoogde doel benoodigde fondsen sullen bestaan uit de giften, schenkingen
of makingen, door de leden van dit zedelijk ligchaam of
door anderen ten behoeve van hetzelve te doen; uit de
schoolgelden, welke van de ouders of voogden van elk schoolgaand kind zullen worden geheven , en voorts uit alle zoodanige bezittingen als door belegging, aankoop of andere
wettige wijze nader mogten woi den verkregen.
De giften aan deze vereeniging te doen zullen zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk, ten ware door de gevers
daaraan voorwaarden wierden verbonden, niet strijdende met
het doel en reglement dezer vereeniging; in welk geval die
voorwaarden moeten worden opgevolgd.
De aanstelling van cle onderwijzers, de regeling van hun
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ti actement, de bepaling der Lchoolgelden , de aankoop van
het schoolgebouw en van de verdere benoodigde gebouwen,
de vertimmeringen en de jaarlijksche 1eparatien aan de gebouwen der vereeniging te doen, het aanschaffen der schoolmeubelen en der vel der benoodigde zaken, mitsgaders het
toezigt op de waarneming der school is opgedragen aan het
bestuur, hetwelk voorziet in al hetgeen noodig is tot de uitvoet ing van het doel der vereeniging en in al hetgeen strekken kan tot behartiging hater stoffelijke en zedelijke belangen.
De duur dezer vereeniging is bepaald op 29 ral en en 11
maanden.
21 October 1863, n°. 61. (Staats-Courant n°. 254.)

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging voor Christelijk onderwijs te Oude-Wetering, gemeente Alketnade, (Zuidholland) worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De oprigters (lezer vereeniging hebben zich , in vertrouwen op God en met de bede om zijne hulp, tot een
zedelijk ligchaam vereenigd , hetwelk , onder de leus : «! voor
Christus en de jeugd , zich ten doel stelt bevorder ing van
Christelijk school-onderwijs te Oude- Wetering.
Ter bet eiking van dit doel is door hen opgerigt eene bijzondere school voor lager onderwijs.
De kosten dezer optigting en het onderhoud der school
zullen door schoolgelden, liefdegiften, jaarlijksche toelage
der Hoofd-vereeniging voor Christelijk Nationaal school•
ondelIN ijs te Amsterdam, contributién, schenkingen of makingen, door de leden van dit zedelijk ligchaam of door anderen
ten behoeve van hetzelve te doen, en andere mogelijke ontvangsten worden bestreden.

Deze vereeniging, welke door drie hater leden wordt bestuurd, is opgerigt voor 29 jaren.
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21 October 1863.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland , luidende:
(-;-zien de wederzijds genomen conclusiën;
Gehoord de gevoerde pleidooijen;
Gezien de wederzijds door beide partijen betrekkelijk deze
procedure overgelegde stukken , waarvan de registratie , voor
zooveel betreft de stukken ter eerster instantie , bij het vonnis
quo genoemd , aldaar is vermeld;
Mede gehoord de conclusie van den procureur-generaal , door
Zi;a Edel Groot Achtbare ter openbare teregtzitting van den
17 Juni 1863 genomen , en schriftelijk en onderteekend overgelegd , daartoe strekkende :
dat het den Hove moge behagen , met te-niet-doening van het
hooger beroep , en met verwerping , voor zooveel des noods,
van de exceptie van niet-ontvankelijkheid , uit het gemis van
regtspersoonlijkheid ontleend , het vonnis a quo te bevestigen,
met yeroordeeling van de appellanten in de kosten dezer instantie ;
Overwegende ten aanzien van de daadzaken : dat het Roomsch
Katholijk parochiaal armbestuur te Nijmegen (thans geïntimeerde) , na te zijn gemagtigd door den Aartsbisschop van
Utrecht , Apostolisch Administrator van het bisdom van 's Hertogenbosch, de leden van het Roomseh Katholijk armbestuur,
gevestigd op de Houtmarkt te Nijmegen (thans appellanten) ,
voor cie Arondissements-Regtbank te Nijmegen heeft gedagvaard
en, op grond van art. 48 van het algemeen reglement voor de
besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen van
liefdadigheid in het Aartsbisdom van Utrecht van den 18 Januarij
1855, ten dage dienende, heeft geconcludeerd, dat de gedaagden zullen worden veroordeeld :
1 0. om, binnen eene maand na de beteekening van het vonnis,
hetzij in der minne, hetzij ten overstaan van eenen regtercommissaris , bij dat vonnis te benoemen, aan het eischend
parochiaal armbestuur te doen rekening en verantwoording van
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hun voorschreven beheer ; voorts om het saldo der rekening,
des noods na gehouden debat , door den regter vast te stellen,
zoo als het is , of behoort te zijn , aan het eischend bestuur
tegen behoorlijke kwijting uit te betalen ; alles behoudens zoodanige nadere conclusiën , als naar aanleiding der rekening of
van het debat noodig zal voorkomen;
20. om aan het eischend bestuur binnen gelijken termijn af
en over te geven alle goederen , gebouwen , kapitalen en bezittingen , behoorende tot hun beheer, met alle de originele titels,
bescheiden , documenten , boeken , rekeningen en stukken , daartoe betrekkelijk ;
30. dat zal worden bepaald , dat de gedaagden , in gebreke
blijvende , hetzij op den tot het doen van rekening bepaalden
dag te verschijnen of rekening te doen , hetzij het saldo van
rekening of alle verdere afgiften , uitkeeringen en overgaven ,
waartoe zij zullen worden veroordeeld , uit te betalen of te
doen, tot nakoming van elke van deze hunne verpligtingen
zullen kunnen worden gedwongen door lijfsdwang, uit te oefenen
tegen die individuële leden van het feitelijk bestuur , behoudens,
zoo noodig, van alle latere personele en zakelijke vorderingen;
4 het te wijzen vonnis te verklaren uitvoerbaar, niettegenstaande verzet of hooger beroep ; en
50 . de gedaagden persoonlijk en in privé te veroordeelen in
de kosten van het regtsgeding, ingeval van tegenspraak;
Overwegeade, dat de gedaagden bij conclusie van antwoord hebben
voorgedragen , dat zij vruchteloos hebben gezocht naar de bron,
waaruit voor hen de verpligting zonde voortvloeijen om te
voldoen aan den eisch tot rekening en verantwoording van
beheer en overgifte van goederen , door den eischer tegen hen
ingesteld;
dat die bron door de dagvaarding niet wordt aangewezen,
betoogd of bewezen , en mitsdien hebben geconcludeerd: dat
het der Regtbank moge behagen, aan den eischer zijnen ingestelden eisch te ontzeggen, of wel hem daarin niet-ontvankelijk te verklaren, met veroordeeling in de kosten;
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Overwegende , dat de eischeren bij conclusie van repliek, als de
bron der actie hebben opgegeven , dat , volgens art. 48 van het
aangehaalde reglement van den 18 Januarij 1855, bij zijn in
werking treden , de tot zoolang bestaande, met de armverzor•
ging belaste, armbesturen opgeheven en ontbonden zijn, behoudens hunne verpligting tot overgifte en verantwoording van
hun beheer en hetgeen daartoe behoort aan de nieuw ingestelde parochiale armbesturen ; dat , zoowel volgens kerkelijk,
als volgens het Nederlandsch staatsregt , elk kerkelijk armbestuur is geplaatst onder voogdij der Kerk , en het door den
Staat erkende kerkelijk bestuur alzoo de éénige bevoegde
magt is om aan de kerkelijke armbesturen regels te stellen;
dat desniettemin het gedaagde armbestuur op de Houtmarkt,
Bene contractuële verhouding voorwendende , feitelijk is blijven
bestaan ; en zijne leden de zaken van het armbestuur zijn blijven
waarnemen , en de goederen der armen zijn blijven beheeren;
en op deze gronden bij hunne genomen conclusie zijn blijven
persisteren ;
Overwegende , dat evenzoo de gedaagden bij hunne conclusie
zijn blijven volharden , bewerende in der eischeren verdere conclusie geen grond te hebben kunnen vinden , ook na aanwijzing van de bron hunner actie, waarop hunne verpligting
zoude rusten , om aan den ingestelden eisch te voldoen;
Overwegende, dat de Arrondissements-Regtbank te Nijmegen,
bij vonnis van den 23 December 1862, aan den eischer zijnen eisch,
hierboven omschreven, heeft toegewezen en daarbij in de eerste
plaats heeft beslist, dat de eischer bevoegd is en regt heeft
om rekening en verantwoording, af- en overgifte van gedaagden te vorderen, krachtens het algemeen reglement, uitge.
vaardigd voor de besturen der parochiale en andere Katholijke
instellingen van weldadigheid in het bisdom van 's Hertogenbosch, waaronder Nijmegen ressorteert, door den Aartsbisschop
van Utrecht , in zijne betrekking van Apostolisch Administrator
van het bisdom 's Hertogenbosch , en tot het, bij de toepassing
van dat reglement, benoemen van een parochiaal armbestuu
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ten behoeve der arme Katholijken binnen Nijmegen , hetwelk
bestuur niet alleen bevoegd en geregtigdd, maar ook verpligt
zoude zijn geweest tot de instelling der bovengemelde regtsvordering tegen de gedaagden ; en in de tweede plaats , dat de
gedaagden , op grond van art. 48 van dat zelfde reglement,
verpligt zouden zijn aan den eisch te voldoen , als zijnde hunne
vroegere , ofschoon door de bevoegde magt goedgekeurde reglementen , door het latere algemeen , hierboven aangehaalde
reglement van den 18 Januarij 1855 komen te vervallen ;
Overwegende dat de gedaagden zich tegen deze beslissing van de
Nijmeegsche Regtbank in hooger beroep hebben voorzien , en
ten dage dienende voor dezen Hove , hebben geconcludeerd
tot vernietiging van het geappelleerde vonnis ; en dat het Hof
daarna, op nieuw regt doende , aan den geintimeerde zijnen
eisch zal ontzeggen , ofte wel hem daarin niet-ontvankelijk
verklaren , met veroordeeling in de kosten der beide ie tantiën;
dat de gedaagden als gronden voor hun hooger beroep hebben
opgegeven , dat de eerste regter voornamelijk is uitgegaan van de
stelling, dat het in confesso is , en ook door de ten processe
overgelegde stukken volledig wordt bewezen , dat de Aartsbisschop van Utrecht, in zijne betrekking van Apostolisch Administrator van het bisdom 's Hertogenbosch, bevoegd zoude zijn
geweest tot het uitvaardigen en afkondigen van het algemeen
reglement van den 18 Januarij 1855, niettegenstaande de appellanten in eersten aanleg niet anders dan het bestaan van het
reglement hebben erkend, en zich wijders hebben bepaald tot
wederspraak van het regt van den geintimeerde op den ingestelden eisch, en der verpligting van appellanten om daaraan
te voldoen;
dat bovendien door den geintimeerde geene stukken hoegenaamd in eersten aanleg ten processe zijn overgelegd , en derhalve de eerste regter zich op geene ten processe overgelegde
stukken zoude hebben kunnen beroepen;
dat daarentegen de eerste regter zeer juist zonde hebben
opgemerkt, dat, ten aanzien van de verpligting der gedaagden
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tot het voldotn aan het van hen geëischte, alles afhangt van
de vraag , 0; zij kunnen en moeten gehouden worden tot die
armbesturen te behooren , waarvan in art. 48 van het reglement
wordt gesproken (loca pia ecclestastica religiosa), dan wel of hunne
instelling moet worden gerangschikt onder die bijzondere Katholijke instellingen van liefdadigheid , waarvan in art. 50 Ran
het reglement wordt gewag gemaakt (loca pia laacalta of pna
tarllion), en zij daarom, bij gemis van bewijs voor des geïntimeerden stelling , op grond van art. 1902 Burgerlijk Wetboek ,
het bewijs daarvan hebben gevorderd;
dat echter dit bewijs door den geintimeerde niet is geleverd,
maar deze zich heeft bepaald tot het aanbod , om nader door
getuigen te bewijzen :
„ dat het gedaagde bestuur is ingesteld (op verzoek van het
Gemeentebestuur) als algemeen (kerkelijk) armbestuur;"
dat dit aanbod door don eersten regter op goede gronden is
geweigerd , doch onder die omstandigheden den eisch had behooren te ontzeggen of niet-ontvankelijk te verklaren , maar
dat integendeel de eerste regter onderscheiden feiten als erkend
en bewezen heeft aangenomen , waarvan bij de behandeling der
zaak niet is gesproken , en welke veel minder door appellanten
zijn erkend , en de eerste regter evenwel daaruit heeft afgeleid,
dat het gedaagde bestuur van zijnen oorsprong af een kerkelijk
armbestuur is geweest;
dat zij die feiten en gevolgtrekking uitdrukkelijk blijven
ontkennen, en zij als oorspronkelijk gedaagden tot het leveren
van bewijs ongehouden zijn, zoolang niet de oorspronkelijke
eischer de regtmatigheid zijner vordering naar behooren zal
hebben gestaafd; en eindelijk dat daar te boven de geïntimeerde
geen aanspraak kan maken op regtspersoonlïjkheid, en het
reglement, waarop hij zich beroept, den grondslag voor eene
regtsvordering niet kan opleveren, als door den Koning niet
zijnde goedgekeurd;
Overwegende, dat de geïntimeerde bij zijne conclusie van antwoord
in het midden heeft gebragt, dat hij, als eischer optredende, bij
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de bewering van appellanten van geen kerkelijk armbestuur te
zijn , het bewijs door getuigen daarvoor heeft aangeboden te
leveren , doch de eerste regter zeer juist uit de pleidooijen en
daarbij aangehaalde bescheiden dit aangeboden bewijs als overtollig is voorbijgegaan en op gedrukte en openbaar verkrijgbare
bescheiden , waarvan enkele door de appellanten zelve in druk zijn
uitgegeven en ' op welke beide partijen zich bij pleidooi hebben
beroepen , de daaruit resulterende feiten als bewezen heeft
aangenomen;
dat diezelfde stukken thans door den geïntimeerde , zelfs
vermeerderd met eenige oorspronkelijke stukken , in hooger beroep zijn overgelegd , zoodat daardoor naar zijn beweren aan
het bepaalde bij artikel 1902 Burgerlijk Wetboek is tegemoet
gekomen en het bewijs zijner stelling is bewezen;
dat voorts der appellanten dénige aanmerking tegen het
vonnis a quo bestaat in de beweerde onregelmatige Jaarstelling
van him bestuur , doch de appellanten daarbij uit het oog verliezen , dat noch art. 48 van het algemeen reglement , noch
art. 2, letter b, der armenwet , het feitelijk karakter der instelling afhankelijk maakt van de meerdere of mindere regelmatigheid der eerste constitutie van het bestuur, en het algemeen bekend is , dat hunne instelling eene diaconie of algemeene
kerkelijke instelling is der vier parochiën van Nijmegen, voor
de amen eener bepaalde godsdienstige gezindheid bestemd;
dat dan ook de appellanten hunne aanstellingen in lateren
tijd ontvingen van de pastoors der parochiën, en hunne reglementen en rekeningen aan de kerkelijke goedkeuring hebben
onderworpen;
dat, wat er ook van het voorafgaande moge geweest zijn,
de appellanten sedert het vigerend reglement van 1847 een
kerkelijk of parochiaal armbestuur zijn geweest; en eindelijk
dat het beweren van de appellanten, dat de geïntimeerden
gene aanspraak zouden kunnen maken op regtspersoonlijkheid
en het reglement van 1855 niet door den Koning zoude zijn
goedgekeurd, zonder eenig bewijs door hen is opgeworpen, en
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mitsdien hebben geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis
rt quo ,met veroordeeling van de appellanten tevens in de kosten
van het hooger beroep;
Ocer negende,

wat het regt betreft :

dat tusschen de partijen inderdaad geen geschil bestaat over

de bevoegdheid van Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht
en Apostolisch Administrator van het bisdom van 's Bosch ,
onder hetwelk Nijmegen ressorteert , om in laatstgezegde hoe-

danigheid vast te stellen en uit te vaardigen het ten processe
overgelegd algemeen reglement van 18 Januarij 1855 voor de
besturen der parochiale en andere Kathol jke instellingen van
liefdadigheid in genoemd bisdom , welke bevoegdheid ook door
de appellanten , bepaaldelijk bij de gehouden pleidooien,
toegegeven , en trouwens , met het oog op de bij ons staatsregt
aan de kerkgenootschappen verleende vr ij heid van regeling
in zake van hunne godsdienst en hunne armverzorging , in
verband met het gezag en de magt , in het Roomsch Katholijk kerkgenootschap aan de bisschoppen, of die hen vervangen , toekomende, niet kan worden ontkend;
Ovelieegende, dat dienvolgens het geschil der partijen zich
bepaalt tot de beide volgende vragen :
a. behoort het armbestuur der appellanten , gelijk door het
geïntimeerd bestuur wordt gesteld , tot de in art. 48 van voormeld algemeen reglement van 18 Januarij 1855 bedoelde armbesturen , met parochiale of kerkelijke armenverzorging belast ,
welke bij dat artikel zijn opgeheven en ontbonden, behoudens
hunne verpligting tot verantwoording van hun beheer en overgifte van hetgeen daartoe behoort aan de nieuw ingestelde
parochiale armbesturen; of is, gelijk de appellanten beweeren, hun
armbestuur eene laicale of bijzondere instelling van weldadig- beid, die tot zulke verantwoording en overgifte niet is gehouden ?

b. bezit het eintimeerd bestuur regtspersoonlijkheid en kan
het reglement, waarop het zich beroept, den grondslag voor
eene regtsvordering opleveren , hoezeer het door den Koning
niet is goedgekeurd ?
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Overwegende ten aanzien dezer laatste vraag, welke, ofschoon de
appellanten haar eerst in hooger beroep en als laatste verdedigingsmiddel hebben opgeworpen, echter in de eerste plaats moet
worden onderzocht , omdat , indien zij , zoo als door de appellanten geschiedt , ontkennend moet beantwoord worden , de
ingestelde vordering niet-ontvankelijk zou zijn en alle verder
onderzoek der zaak zon zijn uitgesloten , — dat het geintimeerd armbestuur, door voornoemden Apostolisehen Administrator
van het bisdom van 'sBosch , op grond van meer gezegd algemeen reglement , bij het overgelegd besluit van 14 April 1857
opgerigt , en benoemd als Roomsch Katholijk parochiaal armbestuur van Nijmegen , binnen eene maand daarna aan het
Bestuur dezer gemeente heeft medegedeeld , zoowel de acte
van zijne oprigting , als voormeld reglement , blijkens geproduceerde missive van burgemeester en wethouders van Nijmegen van den 15 Mei 1857, waarin de ontvangst der stukken
wordt berigt , door welke mededeeling het geintimeerd bistuur
`heeft voldaan aan den eisela van art. 7 der wet van den 28 Junij
1854 tot regeling van het armbestuur, ten gevolge waarvan
het regtspersoonlijkheid bezit , zoo als duidelijk voortvloeit uit
het laatste lid van dit artikel , hetwelk , door aan het nalaten
van de gevorderde mededeeling , gedurende het verzuim , te
vethinden het gemis der bevoegdheid, bij art. 1691 Burgerlijk
Wetboek aan zedelijke ligehamen toegekend tot het aangaan
van burgerlijke handelingen, —

eo ipso erkent, dat armbesturen,

welke de gevorderde mededeeling hebben gedaan, die bevoegdheid en dus regtspersoonlijkheid hebben ;

Overwegende, dat, wel is waar, art. 1 der wet van den 10 September 1853, tot regeling van het toezigt op de onderscheiden
kerkgenootschappen, inhoudt, dat de bepalingen betreffende hunne
inrigting en bestuur ter kennis van den Koning moeten worden
gebragt, en dat, voor zooveel er zich onder die bepalingen
eenige bevindt, welke de medewerking van het staatsgezag
vereischt, die medewerking niet wordt verleend, tenzij die
bepaling door den Koning is goedgekeurd; doch dat het gemis
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der goedkeuring door den Koning van het onderwerpelijk algemeen reglement , over welk gemis tusschen partijen geen verschil bestaat, evenmin als over de werkelijk plaats gehad
hebbende ter-kennis-brenging van het reglement aan den Koning,
niets bewijst tegen het bezit van regtspersoonlijkheid door het
geïntimeerd armbestuur, aangezien vooreerst de aangehaalde
wet voor de kerkgenootschappen en niet voor de armbesturen
geschreven is, welke door de latere en voor hen speciale wet
van den 28 Jun ij 1854 worden beheerscht , en overeenkomstig
deze al of niet regtspersoonlijkheid bezitten, en ten andere de
woorden der wet , dat door het staatsgezag de medewerking niet
wordt verleend , welke eerre door den Koning niet goedgekeurde bepaling vereischt, in eersen gezonden zin opgevat,
slechts beteekenen , dat het staatsgezag, zonder die goedkeuring,
niet voldoet aan bepalingen , welke van hetzelve iets vorderen,
of waarbij hetzelve betrokken is, hetgeen iets geheel anders
is dan de ontzegging van regtspersoonlijkheid aan een armbestuur , dat , volgens het meervermelde ter kennis des Konings
gebragte , ofschoon niet door den Koning goedgekeurde , reglernent bestaat en werkt;
Ove,wegende, dat liet gemis der Koninklijke goedkeuring evenmin
kan ten gevolge hebben , dat het reglement geen grondslag voor
enne regtsvordering zou kunnen opleveren , vermits bij de zoo
even opgegeven beteekenis van de woorden der wet daarin
niet kan gelegen zijn een verbod, hetzij van elke aanspraak
in regten, welke wordt ontleend uit een ter kennis des Konings
gebragt, doch niet bepaaldelijk goedgekeurd kerkelijk reglemeat, hetzij van regtspraak daarover, welk verbod bovendien,
daar ongetwijfeld de meeste, zoo niet alle kerkelijke reglementen aanleiding tot twistgedingen kunnen ;geven, de Koninklijke goedkeuring voor die allen noodzakelijk zou maken , hoedanig iets de wet, door in den regel slechts de kennisgeving
van de reglementen te bevelen, en alleen voor een enkel geval
de goedkeuring te vorderen, blijkbaar niet heeft gewild ;
Overwegende nu, met betrekking tot cie eerste vraag, dat, blijkens
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de processale stukken , de Raad der Stad Nijmegen op den 18 0ctober 1826 , een reglement op het armwezen binnen die stad
heeft vastgesteld , bij welks derde artikel werd voorgeschreven,
dat elk godsdienstig genootschap aan burgemeester en wethouders opgave moest doen van cle namen der leden van deszelfs
diaconiebestuur , en dat , voor zooverre zoodanig bestuur bij
deze of gene godsdienstige gezindheid niet mogt bestaan , het
binnen veertien dagen zou moeten zijn ingesteld en anders
door den Raad zou kunnen ingevoerd worden ; en verder dat
burgemeester en wethouders van Nijmegen van deze bepaling
bij hunne missive van den '24 November 1826 , n°. 422 , aan
de gezamenlijke Roomsch Katholijke pastoors dier stad hebben
kennis gegeven, met verzoek van te willen opgeven de namen
der leden , welke het diaconie-bestuur van de armen der Roomsch
Katholijke gemeente uitmaken , en voorts met aandrang om ,
indien zoodanig bestuur bij cie genoemde kerkgemeente tot
nog toe niet mogt bestaan , alsdan te zorgen , dat ten spoedigste
tot de instelling van een zoodanig diaconie- of armbestuur
wordt overgegaan ;

Oreruegende, dat het tusschen partijen ira co q <esso is , dat toen
der tijd geen Roomsch Katholijk diaconie- of kerkelijk armbestuur
in Nijmegen bestond, alsmede dat, naar aanleiding van voormeld
verlangen van het Gemeente-bestuur, het armbestuur der appellanten is opgerigt, waaromtrent in den overgelegden brief,
door den pastoor Triebels op den 13 December 1826, mede
namens de andere pastoors van Nijmegen, aan burgemeester
en wethouders aldaar gerigt, wordt gezegd, dat het is een
bestuur van de armen van de Roomsch Katholijke gemeente
binnen de stad, en dat van zijde van elke der vier Roomsch
Katholijke kerken aldaar zijn benoemd vier leden, en zulks
met verklaring, dat de schrijver en zijne mede-pastoors vermeenen hiermede te hebben voldaan aan den inhoud van het
voormelde schrijven aan burgemeester en wethouders van den
24 November bevorens;

Overwegende, dat uit het tot dusverre aangevoerde blikt, dat
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het armbestuur der appellanten is opgerigt naar aanleiding van,
en tot voldoening aan het verlangen van het Gemeentebestuur,
dat een diaconie- of kerkelijk armbestuur der Roomsch Katholijke gemeente zou worden in het leven geroepen , en dat het
is opgerigt om te zijn het bestuur van de armen dier gemeente,
en zamengesteld uit leden , van de zijde van elke der vier
Roomsch Katholijke kerken benoemd , hoedanige oprigting en
zainenstelling het kerkelijk karakter van het armbestuur reeds
waarschijnlijk maakt , welk kerkelijk karakter zich verder ten
krachtigste vertoont in het eerste reglement voor dit armbestuur , hetwelk , door de vier tijdelijke pastoors van Nijmegen
geteekend , de dagteekeningen draagt van den 15 Januaijj
1827 en den 13 Februarij 1829.
Overwegende, dat dit stuk tot opschrift heeft : „reglement voor de
Roomsch Katholijke armverzorgers der stad Nijmegen , welke,
ten gevolge eener circulaire van burgemeester en wethouders
derzelve stad in dato 24 November 1826, n°. 422, door de
Roomsch Katholijke pastoors dezer stad zijn benoemd geworden "; en verder in art. 1 de benoeming der leden aan de
pastoors opdraagt , ten getale van vier uit elke parochie ; in
art, 2 de benoeming van den president en den secretaris of
penningmeester uit een door de leden voor te dragen tweetal
mede aan de pastoors geeft; in art. 6 onder de inkomsten van
het bestuur optelt die, voortvloeijende uit bet begraven der
lijken van de Roomsch Katholjken, alsmede de collecten in de
kerken op de Zon- en feestdagen onder de hooge dienst, en
zoodanige voordeelen van het Roomsch Katholijke kerkhof als
nader zal worden bepaald; in art. 10 beveelt de kennisneming
van den dag, voor het opnemen der rekening bestemd, aan de
pastoors, opdat zij, des verkiezende, daarbij tegenwoordig
zouden kunnen zijn; in art. 12 de armenverzorgers verpligt om,
ingeval van verschil onderling, de beslissing der pastoors te
vragen ; en eindelijk in het slot de bevoegdheid aan de pastoors
voorbehoudt om het reglement te wijzigen , zoo als zij of hunne
opvolgers noodig zullen oordeelen, welk een en ander de be34
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stemming der leden tot Roomsch Katholijke armverzorgers der
stad Nijmegen, de eerste en verdere benoeming der leden en
van den president en secretaris , door de pastoors , dat is , door
kerkelijke personen uit de vier parochiën , dat is, uit kerke lij ke
indeelingen , de inkomsten uit kerkelijke bronnen , de mogelijkheid van toezigt bij het afhooren der rekening door dezelfde
kerkelijke personen , het oppergezag, aan hen toegekend door
de opdragt van de beslissing der geschillen, en de hun voorbehouden raagt tot wijziging der regeling , welke , blijkens de
onderteekening, ook van hen is uitgegaan , het kerkelijk karakter der instelling voldoende bevestigt;
Overwegende , dat wel door de appellanten hiertegen wordt aangevoerd , dat dit reglement slechts een ontwerp zou zijn , en nooit
zou zijn ingevoerd of hebben gewerkt , hetgeen uit de dubbele
dagteekening zou blijken , en dat in allen gevalle , volgens het
kerkregt der Roomsch Katholijken, de pastoors slechts hebben
de cu; a alen arum, en het armbestuur, om kerkel ij k te zijn,
had moeten zijn ingesteld door den órdinarius der diocese , dat
is in 1827 door den Vicarius Generalis G. Hermans , pastoor te
Grave , tot wiens ressort Nijmegen toen behoorde ; doch dat
deze tegenwerpingen zijn zonder gewigt , daar vooreerst uit
gezegde dubbele dagteekening hoogstens kan worden afgeleid,
dat het stuk eerst op de jongste dagteekening voor goed is
tot stand gebragt; ten andere door de appellanten niets meer
wordt bijgehragt voor hunne bewering, dat het stuk slechts
een ontwerp-reglement wezen zou, hetwelk nooit zou zijn ingevoerd of hebben gewerkt, en deze bewering , op zich zelve
onwaarschijnlijk, omdat zij zou medebrengen, dat hunne instelling tot in 1836, toen een nader reglement, volgens hen
het eerstë, is tot stand gekomen, zonder reglement zou hebben
gewerkt, is in strijd met het stuk zelf, dat door hen niet van
onechtheid, valschheid en vervalsching wordt beticht, en dat
zich, blijkens het hoofd en de onderteekening, als een werkelijk
reglement en niet als een ontwerp voordoet; en , ten derde
het, bij het onderzoek naar den aard van het armbestuur der
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appellanten, niet geldt de vraag, of het door het, volgens het
kerkregt, tot de oprigting van Bene kerkelijke instelling van
weldadigheid bevoegd kerkelijk gezag, en dus als zoodanige
instelling , formeel kerkregtelijk is opgerigt, maar welke feitelijk
het karakter en de bestemming van het armbestuur geweest zijn ;
Overwegende , dat het nader reglement van 15 Februarij 1836,
ofschoon het op enkele punten het vroegere wijzigt en, wat betreft
de benoeming der leden en het maken van wijzigingen, de magt
der pastoors eenigzins beperkt , overigens met het vroegere
overeenkomt en het kerkelijk karakter der instelling onveranderd laat , welk kerkelijk karakter vervolgens nog is versterkt
geworden door het latere reglement van den 3 Maart 1847 ,
hetwelk in art. 1 en 2 de pastoors qua tales tot vaste leden van
het bestuur aanneemt , in art. 30 bepaalt , dat de jaarlijksche
rekeningen , na door de leden te zijn goedgekeurd , nog zullen
onderworpen `gorden aan de goedkeuring van den doorluchten
hoogwaardigen kerkvoogd, den Bisschop van Germ , of iemand
van zijnentwege daartoe gecommitteerd , en eindelijk in art. 33
uitdrukkelijk vaststelt , dat het reglement zal worden onderworpen aan de goedkeuring van denzelfden kerkvoogd , en
clan eerst in werking zal komen , wanneer het van diens
approbatie en alzoo van de kerkelijke goedkeuring zal zijn
voorzien, welke kerkelijke goedkeuring op den 20 Maart 1847
is gevolgd , gelijk ook latere wijzigingen van dit reglement steeds
eveneens zijn, goedgekeurd geworden, zoodat, al ware vroegere
twijfel aan het kerkelijk karakter van het armbestuur mogelijk
geweest, deze na het reglement van 1847, vooral ook wegens
de aan den daarin genoemden kerkvoogd, onder wiens ressort
toen Nijmegen behoorde, voorbehouden go.edkeuring der rekeningen en approbatie van het reglement zelf, zou hebben moeten
ophouden.
Overwegende, dat dan ook, naar hetgeen aangaande den oor
sprong, de bestemming en de opgevolgde regelingen van het arm
bestuur der appe ll anten gebleken is, deze instelling voldoet niet
alleen aan al wat de wet tot regeling van het armbestuur, die
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ongetwijfeld , als algemeene staatswet , ook ter beoordeeling van
haar karakter gelden moet, in art. 2, litt.

b, voor het kerkelijk

karakter van eene instelling van weldadigheid vordert, namelijk
dat zij zij eene instelling eener kerkelijke gemeente , bestemd
voor de armen eener bepaalde godsdienstige gezindte , en van
wege die kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd wordt ;
maar ook aan de omschrijving , welke in art. 3 van het meergezegd algemeen reglement van den 18 Januarij 1855 gegeven
wordt , van parochiale inrigtingen van armverzorging , als zijnde
dezulke , welke voor de behoeften van het parochiaal armwezen
in het algemeen , als zoodanig , door den Bisschop ingesteld of
bevestigd worden , om voor rekening der parochie , of uit
daartoe aan haar verstrekte middelen , te voorzien in den nood
der in de parochie aanwezige armen en hulpbehoevenden, zoodat het armbestuur der appellanten zeer zeker behoort tot de
in art. 48 van het algemeen reglement van den 18 Januarij
1855 bedoelde armbesturen , met parochiale of kerkelijke armenverzorging belast , welke bij dat artikel opgeheven en ontbonden
zijn , behoudens hunne verpligting tot verantwoording en afgiften aan de nieuw ingestelde parochiale armbesturen;
Overwegende, dat hiertegen den appellanten niet kan baten de
door lien bij de pleidooijen beweerde keuze , welke de Aartsbisschop , Apostolisch Administrateur van het bisdom van 's Bosch
voornoemd , hun zou gelaten hebben , namelijk, of zij wilden
beschouwd worden als eene kerkelijke of als eene bijzondere
instelling van liefdadigheid, hoedanige keuze hun echter door
dien kerkvoogd niet gelaten is, daar hij, blijkens zijne missive van den 1 en 22 Februarij 1855, hun slechts de keuze
gegeven heeft, of zij als kerkelijke instelling wilden blijven
bestaan , of wel eene bijzondere instelling wilden worden
omtrent welk punt gezegde kerkvoogd in zijnen brief van
den 4 April 1863 nog nader verklaart, dat hij aan het armbestuur der appellanten de keus heeft gelaten om voortdurend
eerre kerkelijke instelling te blijven, zoo als hij hen tot daartoe altijd had beschouwd, of zich te constitueren als bij-
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zondere instelling van liefdadigheid , volgens art. 2, litt. c,
der armenwet, voor welk laatste geval hij verzekert de beschikking omtrent de verpligting van het armbestuur om rekening en verantwoording te doen van zijn beheer en overgifte van
hetgeen daartoe behoort , te hebben uitgesteld , tot dat het
Roomsch Katholijk parochiaal armbestuur zou zijn opgerigt; door
alle welke missives alzoo ten stelligste wordt aangetoond, dat
bedoelde kerkvoogd geenszins aangaande het karakter van der
appellanten armbestuur is in twijfel geweest , gelijk zij het met
hunne onjuiste voorstelling der gelaten keuze hebben willen
doen voorkomen;
Overwegende, dat uit al het betoogde volgt, dat de eerste regter

te regt de vordering van het geintimeerde bestuur tegen de appellanten heeft toegewezen , wier bij de pleidooijen nog aangevoerde grief , dat in allen gevalle te veel is gevorderd en
geadjudiceerd , want dat zij zijn in het bezit van eene bewaarschool , van een school voor lager onderwijs en van een gasthuis,
welke inrigtingen buiten twijfel zouden zijn laïcaal en desniettemin zouden zijn opgevorderd en aan de geïntimeerden toegewezen , -- ten eenemale is ongegrond , daar noch in de oorspronkelijke dagvaarding , noch in het dictum van het vonnis
a gquo , die scholen en dat gasthuis genoemd, veelmin nominatim

opgevorderd en toegewezen zijn, maar daarin, behalve rekening
en verantwoording, alleen is gevraagd en bevolen de afgifte
van hetgeen tot het beheer van der appellanten armbestuur als
kerkelijke instelling behoort, weshalve, zoo daartoe bedoelde
scholen en gasthuis niet behooren , deze ook niet zullen behoeven te worden afgegeven ; welk punt nogtans eerst kan
blijken bij het doen der rekening en tot geene verandering van
het vonnis des eersten regters leiden kan ;
Op deze gronden regt doende,
Doet te niet het hooger beroep van het vonnis, op den 23
December 1862 door de Arrondissements-Regtbank te Nijmegen
tussehen partijen gewezen;
Bevestigt hetzelve vonnis; en
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Beveelt, dat het in alle opzigten effect zal sorteren;
Veroordeelt de appellanten in de kosten van het hooger beroep,
nader bij staat op te maken ingevolge de wet. (Zie Vonnis 23
December 1862.)
Nota. Het bovenstaande arrest is bij dat van den Hoogen Daad
van den 17 Junij 1864 bekiachtigd.
30 October 1863, n o . 47 (Staats-Courant

no.

275.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging : n de Vrienden der
Waarheid ", gevestigd te Kampen ,.worden goedgekeurd , en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel : verbreiding der
waarheid en de bevorder ing der belangen van de leer en de
regten der Nederlandsche Gei eformeei de Kerk.
Zij zal tot dit doel trachten te geraken , door het houden
van openbare godsdienstoefeningen , onder de leiding van een
Ilervoi roden leeraar; het houden van onderlinge zamenkomsten, ten einde godsdienstige belangen te bespreken , en het
vers; leiden van bijbels.
De leden worden gesplitst in twee kathegoiiën. Zij , die
den eigenlijken naam van lid kunnen dragen, moeten zijn
lidmaten van de Gereformeerde Kerk , en in die Kerk de
saaiheid zoekende. Zij die den naam van begunstigers dragen,
zijn alien, die -- hoewel tot de Gereformeerde Kerk behoorende en in die Kerk de waarheid zoekende — niet op de
lijst der eigenlijke leden wenschen te staan.
Deze laatsten zijn niet verkiesbaar in het bestuur.
Ieder die lid der vereeniging wenscht te \I orden, kan zich
daartoe mondeling of schriftelijk aandienen bij den secretaris
der vereeniging die verpligt is, de hartelijke toestemming
van den belanghebbende af te vragen in de volgende vier
hoofdpunten :
1 0. dat de Bijbel is Gods woord, en niet Gods woord in den
bijbel;
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°,

dat er een Goddelijk Wezen is, één in we7en, drie in
personen; onderscheiden van elkander in bestaanswijze,
doch niet in waai digheid ;

3°.

dat de mensch, hoewel geschapen naar Gods beeld, dat
beeld door den val van Adam geheel en al heeft verloren;

4..

dat er derhalve geen andere 11 eg ter verlossing is, dan

alleen door JEZUS CHRISTUS, uit vrije genade.
De jaar liiksche contributie der leden zal de so p t van vier
gulden niet te boven gaan.
Maandelijks zal door de leden onderling eene bijeenkomst
worden gehouden in een nader te bepalen locaal. Na de
wet kzaamheden van het bestuur zal aan één der leden Vrij.
beid wot den gegeven een opwekkend voord te spreken.
Zoo mogelijk zal om de veertien dagen eene openbare
godsdienstoefening worden gehouden, onder de leiding van
een door de vereeniging uit te noodigen predikant uit de
Hervormde Berk , in een nader te bepalen locaal.
De vereeniging wordt aangegaan voor

29

jat en en 11

maanden.
3 November 1863, n°. 62

(Staats -Courant n°. 279.)

Besluit, waarb ij de statuten der vereeniging voor Christelijk
onderwijs, gevestigd te Lemmer in Friesland, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van
zoodanig schoolonderwijs, dat, met waardering van alles
wat in de nieuwe leermethoden prijsselijk 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 biet bij de groote waarheid , dat de
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vieeze des Ileeren het beginsel van alle wijsheid is, ten
gi ondslag zal woi den gelegd , en alzoo de kinderen door een
onbelemmerd en doelmatig gebruik van den Bijbel op de
school zullen geleid worden tot de levendige kennis van God,
zoo als Hij zich tot behoudenis en zaliging van zondaren , de
gansche schi ift door heeft geopenbaard als Vader., Zoon en
Heilige Geest.
Ter bevordei ing hiervan wenscht zij, onder den zegen des
Ileeren ,^ zoo veel in haar is, genoegzame gelegenheid te
vei schaffen om aan kinderen uit alle standen , voor wie dit
wordt verlangd, zoodanig onderwijs te doen genieten.

De zorg voor de geldelijke aangelegenheden, bestaande in
de conti ibutie der leden à 1 2.50 's jaars en giften van begunstigers, benevens schoolgelden, wordt opgedragen aan een
der leden van het bestuur.
Dez© vereeniging wordt opgerigt voor den tijd van 29 jat en
en 11 maanden.
8 November 1863 , n°. 20 (Staats-Coetrani n°. '280.)
Besluit, luidende :
Beschikkende op een aan Ons ingediend verzoekschrift van
Pieter Il'zlhelm Oef felege en vijf anderen , allen wonende te Rotterdam,
daarbij overleggende de statuten der voor minder dan dertig
jaren aangegane vereeniging: de líoogduitsche Ge, eformeerde gemeente le Rotte, darm , en verzoekende dat deze vereeniging door
Ons moge worden erkend;
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staatsbled, n°. 32), in het algemeen en op artikel 6, tweede lid, dier
wet in het bijzonder;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
7 November 1863, eerste Afdeeling, n°. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan, de statuten van de Hoogduitsche Gereformeerde gemeente te Rotterdam, gelijk die bij het
verzoekschrift zijn overgelegd, goed te keuren, en de vereeniging mitsdien als regtspersoon te erkennen.
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Onzen Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden
geplaatst in de Staats-Courant.
Nota. Het REGLEMENT voor de HOOaDUITSCHE GEREFORMEERDE GEMEENTE

te

ROTTERDAM , luidt als volgt:

,, De alhier op te rigten Hoogduitsche Gereformeerde gemeente wenscht naar de volgende vastgestelde bepalingen te
bestaan' en bestuurd te worden :
Art. 1. De gemeente heeft tot grondslag het woord Gods
en de belijdenisschriften der Dordiechtsche Synode van de
jaren 1618 en 1619 , en stelt zich ten doel, het woord Gods
volgens die belijdenis door haren leeraar of har e leeraars in
de Hoogduitsche taal in het openbaar te doen verkondigen
en overeenkomstig die leer , aan de jeugd der gemeente het
godsdienstig onderwijs te verschaffen.

Art. 2. De werkkring der gemeente beperkt zich binnen
de gemeente Rotterdam, en wordt haar duur voorloopig bepaald
op een tijdperk van 29 jaren.
Art. 3. Leden der gemeente zijn zij , die , na reeds eerre
godsdienstige Protestantsche belijdenis te hebben afgelegd,
zich aan deze gemeente aansluiten en ten blijke daarvan in
het ten dien einde gehouden wordende kerkelijk ledenboek
zich hebben ingeschreven, alsmede degenen, welke voor den
kerkeraad dezer gemeente hunne geloofsbelijdenis overeenkomstig de opgemelde leer hebben afgelegd, en van welke
betlijdenis in het kerkelijk ledenboek aanteekening wordt
gehouden.

Art, 4. Als leden dezer gemeente kunnen worden aangenomen alle personen van onbesproken gedrag onverschillig
van welke natie of vroegere geloofsbelijdenis, mits zij, die
nog geene Protestantsche geloofsbelijdenis hebben afgelegd,
voor en ten genoege van den kerkeraad en volgens de leer
voormeld voor alsnog hunne belijdenis afleggen.
Art. 5. Het bestuur der gemeente is aan een kerkeraad
toevent ouwd.
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Art. 6. De keikeraatl zal bestaan uit de volgende

leden:

eenen predikant , twee ouderlingen , twee diakenen en twee
kerkmeesters; kunnende dit getal der leden naar behoefte
der gemeente vermeerderd worden.

Art. 7. De predikant wordt door de mannelijke ledematen
der gemeente gekozen en voor zijn geheele leven door den
kerkeraad schriftelijk beroepen.

Art. 8. De tot predikant gekozene of beroepene moet het
triënnium der theologische hoogeschool in 1?nitschland geabsolveerd hebben , geëxamineerd zijn en de nood ^ 2 e bekwaamheid
tot het predikambt bezitten ; eindelijk moet hij bekend staan
als een man van zedelijk gedrag en zuivel e leer.

Art. 9. De overige leden des kei kei <ads wolden om de
twee jaren door de leden der gemeente, die tot de stemming
bevoegd zijn, gekozen. Aft'edendc leden kunnen weder gekozen worden. Neemt een der meergenoemde leden vóór den
afloop van den ambtstijd zijn ontslag, zoo zal in deszelfs
plaats voor dien tijd door den kerkeraad een adsistent gekozen worden. Ieder jaar treedt de helft des keikeraads af.

Art.

10. De gekozen leden zullen voor hunne bevestiging

twee achtereenvolgende Zondagen van den kansel voor de
gemeente afgekondigd wolden.
Wanneer grondige bezwat en tegen leer óf wandel wolden
ingebragt, heeft de kei keraad het regt een zoodanig lid of
leden af te wijzen.

Art. 11. In de vergaderingen des kerkeraads zal de predikant het voorzitterschap bekleeden en bij absentie van dien
de oudste ouderling enz.

Art. 12. De vergaderingen worden geregeld eenmaal in
de maand in de kerkeraadskamer gehouden. De voorzitter
opent en sluit die met het gebed en zorgt voor orde.

Art.

13. De leden des kerke! aads kunnen Bene buitenge-

wone vergadering beleggen, mits twee dagen te voren schriftelijk aan den president kennis gevende, met korte opgaaf
van de te behandelen zaken. Tot het nemen van een besluit
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mf, eten tw ee derden der leden vergaderd zijn ; bij gelijkheid
van stemmen heeft de president Bene beslissende stern.

Art. 14. Van het verhandelde op de vergadering worden
notulen gehouden en deze door alle aanwezig zijnde leden
onderteekend.

Art. 1 De predikant is verpligt des Zondags tweemaal en
door de w eek eens te prediken , de sacramenten te bedienen,
kathechisatien te houden en minstens eens in het jaar al de
leden der gemeente te bezoeken.

Art. 16. De ouder lingcn moeten inzonderheid het toezigt
nemen op de leer en den • wandel van den predikant en de
gemeente die hun toevel trouwel is ; zij zullen den predikant
bij het bedienen der sac) amenten en liet huisbezoek behulpzaam zijn, alsmede bij het aannemen van nieuwe gemeenteleden en bij het afleggen van belijdenis ; tevens moet door
hen met den predikant de kerkelijke tucht uitgevoerd worden
in overeenstemming met den geheelen kerkeraad.

Art. 17. Diakenen ontvangen de gaven en goederen , welke
voor de armen gegeven woiden en zijn bij het uitreiken
derzelve bijzonder oplettend, dat bij het geven dier gaven
door hen aan de arme gemeenteleden vooraf onderzocht
worde, of er wezentlijk behoefte bestaat, opdat zij hunne
aalmoezen niet besteden , dan daar het van noode is en in
overeenstemming met de overige leden van den kerkeraad;
en zullen alzoo met redenen uit Gods woord, den armen en
ellendigen met raad en daad hulp bewijzen ; ook moeten zij
van hunne bevinding bij het armenbezoek aan den kerkeraad verslag doen.
Bij het eindigen van iedere godsdienstoefening zullen zij
de liefdegaven, die zij verzameld hebben, in eene daartoe
voorhanden zijnde kist sluiten en zijn verpligt alle drie
maanden op de vergadering ontslag van hun beheer uit te
leveren en ten allen tilde aan eene revise der kas zich te
onderwerpen, wanneer zulks door twee of meer leden des
kerkeraads verlangd wordt.
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Act. 18. De kerkmeesters onvangen alle inkomsten voor de
eeredienst bestemd en bestrijden daarmede de uitgaven ; zij
hebben het bijzonder opzigt over de gebouwen , welke aan
de gemeente toebehooren of door haar gebruikt worden en
den geheelen inventaris.
Doen alle verbouwingen en herstellingen , het aanschaffen
van nieuwe benoodigdheden ten dienste der gebouwen en
kerkmeubelen ; moetende vooraf den kerkenraad hiervan
kennis geven en deszelfs approbatie erlangen. Het laatste
gedeelte van art. 17 is ook van toepassing op de kerkmeesters.
Bij de openbare godsdienstoefeningen is aan hunne zorg
de orde in de kerk aanbevolen.
Art. 19. De keus van de mindei e en bezoldigde kerkbeambten is aan den kerkeraad overgelaten.
Aan de leden des kerkeraads zijn alle eigendunkelijke
en willekeurige handelingen verboden.
Hetgeen een lid des kerkeraads in de vergadering wenscht
behandeld en beraadslaagd te zien , moet alvorens door hem
mondeling of schriftelijk aan den voorzitter worden medegedeeld.
Aan het einde van ieder jaar, vóór dat de aftredende
kerkeraads-leden hun ambt nederleggen, zullen zoowel de
diakenen als kerkmeesters hunnen staat van ontvangsten en
uitgaven in gereedheid hebben; die staat zal aan de gemeente

worden bekend gemaakt en in de kerkeraadskamer voor de
belanghebbende leden gedut ende drie achtereenvolgende dagen
ter inzage worden nedergelegd en daarna aan de nieuw
aangestelde kerkeraadsleden worden overgegeven.
Rotterdam, den 4 Augustus 1863.
Nota. De toepassing der wet van den 22 April 1855 (Staats.
blad n°. 32) op eene KERKELIJKE GEMEENTE is een verschijnsel hetwelk bijzondere opmerking verdient.
Steeds was beaamd, dat art. 10 der Grondwet, waarbij
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het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering
wordt ei kend , en welk regt bij de zoo even aangehaalde wet
is geregeld en beperkt , geene betrekking had op de kerkgenootschappen , voor welke het Zesde hoofdstuk der Grondwet , bepalingen heeft voorgeschreven , van geheel anderen

aard dan die, welke op de vrijwillige vereenigingen, in het
gemelde artikel 10 bedoeld, toepasselijk zijn.
Bij de behandeling van het ontwerp der hierboven aangehaalde wet in de Tweede Kamer verklaarde de Regering,
in de biernor ie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag , uitdrukkelijk :

/^ Met de herkgenootschappen als zoodanig heeft deze wet
• niets gemeens. De wet van 10 September 1853 (Staatsblad
I, n°. 102) , met en benevens de artt. 947 en 1717 Btrgerlijk
N Wetboek , heeft voor deze regelen gesteld.

.Mogten die regelen onvoldoende zijn , wordt het noodig
hie: omtrent meer te bepalen en ook de instelling van fundatien te regelen , de wetgever kan het doen.
,, Hier, bij eene wet op het regt van vereeniging, moet
,, slechts geregeld worden of, en zoo ja hoe door vrijwillige
„ vereeniging een gefingeerd persoon kan ontstaan.
. Geestelijke vereenigingen, welke niet vallen onder het
N bereik der wet van 10 September 1853, zullen regtens

,, vallen in de termen van het tegenwoordig ontwerp.
De regterlijke magt, die meermalen geroepen weid, om de
vraag te beslissen, of kerkelijke gemeenten naar de wet van
den 22 April 18 55

(Staatsblad

n°. 32) moeten beoordeeld

worden, heeft daarop in ontkennenden zin beslist.
Het Provinciaal Geregtshof in Noordholland vei klaarde bij
arrest van den 5 Januaiij 1860:
N dat het onderwerp van kerkgenootschappen en kerkgen meenten geregeld is bij de wet van den 10 September 1853
N (Staatsblad

n°. 102) en de wet van den 22 April 1855

, (Staatsblad n o . 32) uit geheel andere bepalingen der Grond. wet voortvloeijende, met dat onderwerp niets gemeens heeft. .
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Eene kerkelijke gemeente is eene godsdienstige instelling, welke
hare oprigting niet aan Bene burgerlijke overeenkomst, gelijk
met de vrijwillige veteenigingen het geval is , kan ontleenen.
De goedkeuring van het staatsgezag , welke , volgens artt. 6
en 8 der wet van den 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32),
vereischt wordt ten aanzien van het doel , de grondslagen,
0 den weckkring en de overige regelen der vereeniging,
mitsgaders op wijziging of verandering der goedgekeurde
statuten «, kan , in betrekking tot kerkelijke gemeenten,
niet gevorderd worden , zonder aan de godsdienstige vrijheid,
bij het Zesde hoofdstuk der G I ondwet aan de kerkgenootschappen verzekerd , te kort te doen.
Artikel 1 der wet van den 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) verzekert aan alle kerkgenootschappen volkomen vi ijheid alles wat hunne godsdienst en de uitoefen Hing daarvan in hunnen eigen boezem betreft , te regelen. ^i
De bepalingen , betreffende de inrigting en het bestuur der
kerkgenootschappen behoor en slechts aan het staatsgezag te
worden medegedeeld.
Wanneer medewei king van dat gezag te dien aanzien wordt
vereischt , dan bepaalt het wetsar tikel dat die medewerking
niet wordt vei leenti , tenzij de bepaling door den Koning is
goedgekeurd.
Eene kerkelijke gemeente is een zedelijk Iigchaam, het
welk door het openbaar gezag erkend zijnde, wettig bestaat
en alzoo op den voet van art. 1691 van het Burgerlijk
Wetboek bevoegd is - tot het aangaan van burgerlijke hang delingen, behoudens de openbare verordeningen, waarbij
« die bevoegdheid mogt zijn gewijzigd, beperkt of aan zekere
" formaliteiten onderworpen.. Zij wordt niet ontbonden door
het verminder en harer leden tot op een toe of door ontstentenis
van alle leden, maar alleen door ontbinding, uitgesproken
krachtens de wetten van het kerkgenootschap.
Het doel of voorwerp eener kerkelijke gemeente houdt
niet op door het verminderen of bij ontstentenis harer leden,
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dewijl zij niet woidt ingesteld in het uitsluitend belang der
personen , die tot hare oprigting medewerkon , maar ook van
hen , die later als leden der gemeente zullen zijn aange-

nomen en ei kenel. Bij ontstentenis van leden beantwoordt de
instelling, wel is waar, tijdeluk niet aan het doel eener
kerkgemeente, maar dit belet niet, dat later geloofsgenooten
als leden dier gemeente kunnen optreden , waardoor het doel
weder woidt bereikt. (Zie Arrest van het Provinciale Geregtshof in Zuidholland N an den 25 Januarij 1864.)
De aard van eene kerkelijke gemeente brengt noodzakelijk
mede , dat zij zich , even als haar doel , de veneering van
het Opperwezen , in perpetuum bestendigt, zoo dat zij à priori
niet kan gerangschikt worden onder die zedelijke ligchamen
w elke zich slechts voor eenen bepaalden tijd vestigen. Nooit kan
dan ook eene kerkelijke gemeente, zonder den aard van
haar wezen te miskennen, in de termen vallen van de bij
art. 5 der wet van den 22 April 1855 (Staatsblad n o . 32)
bedoelde vei eenigingen, welke voor minder dan dertig jaren
worden aangegaan.

De regtstoestand van kerkgenootschappen en kerkelijke
gemeenten is, naar het Ne,lerlandsche staatse egt , geheel versehillend van (lien, welke voor de vereenigingen, uit de
meer g emelde wet van 22 April 1855, voortvloeit, waarom
het voor de gewigtige belangen, welke in deze betrokken
zijn, geenszins onverschillig is of beider regtstoestand als
66nzelvig beschouwd wordt.
10 November 1863, n°. 55 (Staats-Courant n°. 281.)

Besluit, waarbij de statuten der vereeniging ter bevordering
van Christelijk onderwijs te Veenendaal worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel (lezer vereeniging is het bevorderen van Christelijk onderwijs door de oprigting eener school voor lager
onderwijs, waarvan de kosten zullen gedragen worden , be-
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halve nit de schoolgelden , uit de vrijwillige bijdragen der
leden en van anderen , die belang stellen in haar doel.
Het onderwijs zal gegeven worden door een hoofdonderwijzer , wiens eerste pligt het is de kinderen op te leiden in
de vreeze des Heeren , naar de waarheid der Heilige Schrift,
zoo als die beknopt is zamengevat in de bel ^jclenisschriften
der Nederduitsch-llervo, mde Kerk. Vei der zal alles door hem
aangewend moeten worden , om de kinderen te onderwijzen
in de gewone vakken van het lager onderwijs , overeenkomstig
den eisch en de vorderingen van onzen tijd. Maakt het getal
kinderen zulks noodzakelijk , dan worden hem hulponderwijzers toegevoegd.
De contributie der leden bedraagt ! 2.50 's jaars.
Het bestuur der vereeniging bestaat nit vijfleden , waai van
twee door den kerker and der Nederduitsch-Hei vormde gemeente en drie door de leden der vereeniging woi den benoemd.
De leden des bestuurs zijn verpligt vuór het aanvaaiden
hunner betrekking te belooven, zich te houden aan de belijdenisschriften der Nede; duitsch-Hervormde Kerk, en die
in de zaken der vereeniging te handhaven zonder bekrompen
overdrijving en zonder vrijzinnige verminking.
De vei eeniging wordt opgei igt voor den tijd van 29 joren.

11 November 1863 , n°. 215.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Uit de ontvangen opgaven nopens de vaststelling in de onderscheidene gemeenten van het in artikel 25 der armenwet bedoelde

snaxnnnuni

van onderstand voor 1863 , ontwaarde ik met

genoegen, dat het gevolg door de collegiën van Gedeputeerde
Staten gegeven aan de circulaire van den 26 October 1862,
no. 19, 7de Afdeeling, op den weg van verlaging deed voortgaan.
Het getal gemeenten in welke dat maximum. voor een gezin, als
waarover de opgaven loopen, in den winter per week nog is gesteld boven j 2.50, in gezonden toestand, en boven [ 5 , bij ziekte ,
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is daardoor voor de eersten tot minder dan ; en voor de laatsten tot p. m. 1 van het geheel getal gemeenten gedaald.
Wijders had in onderscheiden gemeenten, waar het maximum
reeds vroeger beneden die cijfers bleef, voor 1863 verdere verlaging plaats.
Naarmate liet getal Bergenen, in welke die cijfers nog zijn
overschreden , geringer wordt, mag, ook in verband met de
omstandigheid , dat die overschrijding in de meeste gemeenten,
waar zij voor 1863 nog bestaat, slechts gering is, worden verwacht , dat hare besturen , daarop opmerkzaam gemaakt , door
verlaging voor 1864, het voorbeeld van eene zoo groote meerderheid zullen volgen.
Daarvoor is te meer grond, omdat door Gedeputeerde Staten
van meer dan eerre provincie liet vertrouwen is geuit , dat
hunne verdere pogingen goede uitkomsten zullen hebben.
Ik meen daarom te mogen aannemen , dat Gedeputeerde Staten
aanleiding zullen vinden om op denzelfden weg voort te gaan,
voor zooveel de bijzondere stand der zaak in ieders provincie
dit raadzaam maakt.
Bij het verslag, dat ik, ter voldoening aan de circulaire van
13 Augustus 1854 , n°. 6, 7de Afdeeling, in 1864 te gemoet
zie, vergezeld van de gewone opgaven, zal ik gaarne Uwe
opmerkingen vernemen over de voor dat jaar verkregen uitkomsten.
14 November 1863, n°. 87.

Besluit, luidende :
Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van
het burgerlijk armbestuur te A (gemeente B, provincie Friesland), bij Ons in beroep komende van eene uitspraak van Gedeputeerde Staten van Friesland van den 6 Januarij 1863 ,
n o . 17, waarbij A is aangewezen als het onderstandsdomicilie

van C, weduwe D ;
Den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, geboord, advies van den 28 October 1863, n°. 71;
35
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Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13 November 1863, n°. 206, 7de Afdeeling;
Overwegende , dat C is geboren te E , zoodat haar domicilie
van onderstand aldaar zou zijn gevestigd , indien zij niet valt
in de toepassing van artikel 36 der wet op het armbestuur ;
Overwegende, dat te A wordt erkend, dat genoemde vrouw,
bij het in werking treden van gemelde wet, met haren man
aldaar domicilie van onderstand had , en dat zij , na diens
overlijden dádr, en later te E, zonder tusschen-verloop van
vijftien maanden, tot de maand Februarij of Maart 1860, door
een der in artikel 36 vermelde armbesturen is ondersteund,
doch dat zij van dat tijdstip tot 18 November 1861, slechts
van particulieren onderstand zou hebben genoten , ten gevolge
waarvan zij op laatstgenoemden dag , toen zij op nieuw door
het armbestuur te E in onderstand is opgenomen , haar domicilie van onderstand zou hebben gehad in hare geboorteplaats E ;
Overwegende , wel is waar , dat uit het ingesteld onderzoek
is gebleken, dat aan genoemde vrouw, van October 1860 tot
April 1861, en later in Mei 1861, ondersteuning is uitgereikt
door eene zich noemende veree,iiyang van particulieren te A, uit
gelden door deze bijeengebragt;
Overwegende echter, dat dit onderzoek tevens heeft aangetoond, dat leden dezer zich noemende vereeniging van particulieren waren de drie armvoogden van het burgerlijk armbe•
stuur van A, welke onder Bede voor den kantonregter hebben
verklaard tot de bedoelde uitreiking te hebben medegewerkt,
hetgeen door de beedigde verklaring der armlastige zelve
volkomen wordt bevestigd, als welke heeft te kennen gegeven ,
dat zij bedoelde ondersteuning steeds uit handen van F, een
der voormelde armvoogden te A, heeft ontvangen of doen
ontvangen, immer veronderstellende, dat de onderstand haar
door of van wege de armvoogdij werd vertrekt, en zonder dat
haar ooit iets anders medegedeeld zij , of dat zij iets van eene
bijzondere commissie genoten hebbe;
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Overwegende , dat armvoogden , onder boven omschreven
omstandigheden aan meergemelde vrouw ondersteuning verleenende , gerekend moeten worden dit als zoodanig te hebben gedaan, tenzij het tegendeel op voldingende wijze ware aangetoond of bleek , waartoe echter een bloot beweren van armvoogden , dat zij daarbij in vereeniging met anderen in hun
privé te werk gingen , evenmin genoegzaam is , als het door
de daadzaken weersproken voorgeven, als zoude de tusschen
1860 en 1861 verstrekte ondersteuning slechts bestemd zijn
geweest tot voorkoming van armoede bij meergemelde , èn vóór
èn ná dien tijd 'armlastige vrouw;
Overwegende, dat gelden, bijeengebragt en uitgereikt als
hiervoren vermeld, het karakter van bijzondere fondsen missen,
maar integendeel moeten worden gerangschikt onder de fondsen, in artikel 36 der wet op het armbestuur bedoeld;
Gezien de wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat de voorziening van het burgerlijk armbestuur van A, tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten van
Friesland van 6 Januarij 1863, n°. 17, is ongegrond.
Onze Minister van Binnenlandeche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
16 November 1863.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland, luidende :
Ten aanzien van het regt:
Overwegende, dat is overgelegd eene acte van 14 Mei 1862,
waaruit blijkt, dat nu na het overlijden van van Rappard e. a.,
bij de verdeeling hunner nalatenschap , op 12 November 1857,
de bewuste zitplaatsen zijn toebedeeld aan den eischer ;
Overwegende , dat de appellant zich niet heeft verzet tegen
die nadere productie, noch de geldigheid daarvan heeft tegen-
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gespt oker , zoodat het er voor moet gehouden worden, dat de
regten, uit de acte van transport van 30 Junij 1808 ontleend,
zijn overgegaan op den eischer, en dus dat middel tegen den
eisch is ongegrond ;
Overwegende, dat , hoewel liet bewijs geleverd is, dat de
eischer getreden is in de regten der acte van 30 Junij 1808,
daaruit echter volgt , dat hij geene meerdere of andere regten
kan doen gelden, dan die de echtelieden Nederburgh bezaten:
Overwegende , dat, bij acte van 30 Junij 1808, werden verkocht vier zitplaatsen;
Overwegende , dat daardoor niet verkocht werd de bank , snaar
het regt van zitten op vier plaatsen in eene bank, en , terwijl
de verkoopeis geene eigenaren der kerk waren, zij bij gevolg
een regt hebben verkocht op de zitplaatsen in een gebouw ,
waarvan de eigendom aan anderen toebehoorde;
Overwegende, dat het een algemeen regtsbeginsel is, dat
eigendom wordt vermoed vrij te zijn, en hij, die beweert regt
op eens anders zaak te hebben, dat regt moet bewijzen, en
bij gevolg dat hij, die beweert een regt op zitplaatsen te hebben in een gebouw, aan een ander toebehoorende, dat regt
moet aaàtoonen ;
Overwegende , dat daaruit voortvloeit, dat, terwijl de echtelieden Nederburgh zich geen titel konden scheppen , de geintimeerden, die geene vr ij waring inroepen, moeten bewijzen,
dat de echtelieden Nederburgh of hunne voorgangers die zitplaatsen tztitIo oiiei'oso of gratutio verkregen van hen, die regt
hadden over den eigendom te beschikken ;
Overwegende, dat, al zou men met den regter a quo aannemen, dat het St. Catharina Gasthuis, sedert onheugelijke jaren ,
vóór 18 November 1859 liet beheer gevoerd heeft en mitsdien
bevoegd zonde zijn te beschikken, echter ten procesre geen
titel of bewijs voorhanden is ten bewijze, dat de echtelieden
Nederburgh of hunne voorgangers van dat bestuur den eigendom der bedoelde zitplaatsen verkregen hebben;
Overwegende, dat de geïntimeerden , bij gebreke van titel,
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hun regt gronden op de handelingen vaa het bestuur zelf,
waardoor hun regt zoude erkend zijn , en in het bijzonder die
erkentenis hebben ontleend uit de acte van 18 November 1859 ,
waarbij de appellant eigenaar geworden is;
Overwegende, dat de eerste regter op dien grond den eisch
heeft toegewezen;
Overwegende , dat de geïntimeerden zich tot staving daarvan
beroepen: 1°. op huishoudelijke aanteekeningen , waarbij in
1841 den houders van zitplaatsen het rept van beschikking is
toegekend , en zelfs een verhuurd is aan den heer Nahuys,
waarbij in het algemeen van eigenaren wordt gesproken;
Overwegende , dat echter daaruit geene regten ten behoeve
van de geintimeerden afgeleid kunnen worden , tenzij zij vooraf
bewijzen werkelijk eigenaren te zijn;
Overwegende , dat hun regt evenmin ontleend kan worden
uit de overgelegde schetsteekening of aanteekening betrekkelijk
zitplaatsen, en waarop vier zitplaatsen ten name van van
Rappard c. V. voorkomen, omdat, daargelaten den vorm , huismeesteren daarb ij blijkbaar slechts den feitelijken toestand constateerden , zonder bedoeling om eenige regten te_ erkennen,
veelmin om gebrek aan titel aan te vullen ; en in geen geval
dergelijke bloote erkentenis, zonder dat daarbij op eenigen titel
wordt gewezen , van de verpligting ontslaat om den oorspronkelken titel te berde te brengen , dat is , den titel , waaruit
zou moeten blijken , dat de geïntimeerden of hunne autouren
den eigendom der bedoelde zitplaatsen gekregen hebben;
Overwegende, dat de zinsnede in de acte van 18 November
1859, dat de appellant voor zijne rekening neemt alle op- of
aanspraak door derden op het verkochte of de zich daarin
bevindende zitplaatsen, hoogstens bewijst, dat de verkoopers
zich wilden vrijwaren tegen alle aanspraak van derden op het
gebouw of zitplaatsen;
Overwegende, dat daardoor geene regten worden erkend
maar alleen gestipuleerd, dat de geschillen daarover tusschen
derden en de koopers zullen worden beslecht;

546
Overwegende , dat de andere stipulatie daarover , in de acte
vervat , om het verkochte niet van bestemming te veranderen,
in de verte geen invloed op het tegenwoordig geding heeft ,
daar die stipulatie niet ten voordeele van derden gemaakt is,
maar alleen ten doel heeft om meerdere zekerheid te hebben
voor het kapitaal, voor zooverre het op het verkochte gehypothekeerd bleef;
Overwegende, dat uit vorenstaande beschouwingen volgt ,
dat, hoezeer de geïntimeerden bewezen hebben de opvolgers
te zijn van de echtelieden van Rappard en van Thije Hannes
op de regten der acte van 30 Junij 1808, verworven van de
echtelieden Nederburgh en Scheltus , hun dit niet ontslaat van
het bewijs, dat zij of hunne voorgangers den eigendom der
zitplaatsen verkregen hebben van hen , die regt hadden daarover te beschikken ; dat zij tot staving daarvan geen titel
hebben overgelegd; dat uit de overgelegde afschriften van
huishoudelijke aanteekeningen , evenmin als uit de acte van
1S November 1859, de erkentenis van het regt afgeleid kan
worden ; dat gevolgelijk de geïntimeerden hun regt van eigendom op zitplaatsen niet bewezen hebbende, hun eisch behoort
te worden ontzegd ;
Gezien art. 1902 Burgerlijk wetboek en art. 56 Burgerlijke
Regtsvordering ;
Doet te niet het appel , alsmede het vonnis a quo ;
En, op nieuw regt doende,
Ontzegt aan geïntimeerden hunnen eisch en conclusie ;
En veroordeelt hen in de kosten van beide instantiën , daaronder begrepen die der verwijzing door den Hoogen Raad. (Zie
Vonnis 3 April 1862.)
18 November 1863.

Vonnis van het kantongeregt te Hulst, waarbij is beslist,
slat buitenlandsche naamlooze vennootschappen in Nederland
niet in regten kunnen optreden, wanneer zij de Koninklijke
bewilliging , bij art. 36 van het Wetboek van Koophandel be-
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doeld, niet hebben verkregen. (Zie Vonnissen 24 Junij 1863 en
14 Januarij 1864 , waarbij in gelijken zin is beslist.)
Nota. De eischende maatschappij beweerde, dat zij geene latere
bewilliging van den Koning der Nederlanden noodig had ,
omdat zij den 2 Junij 1 83 te Br ussel was opgerigt en dus tijdens
het bestaan van het toenmalig Koningrijk der Nederlanden.
De regter verklaarde echter , dat deze bewering niet kon
opgaan , daar de handeling, waarover de procedure gevoerd
werd , moet beooi Beeld woi den naar de wetten van het tegenwoordig honingrijk der Nederlanden en de maatschappij thans
in het buitenland , volgens de aldaar bestaande wetten , was
gevestigd.
22 November 1863, n°. 57.
Besluit , luidende:
Beschikkende op het adres van den Inspecteur van het lager
onderwijs in Zuidholland , bij Ons in beroep komende van een
besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 17 Maart
ji., no. 31, waarbij is berust in een besluit van den Raad der
gemeente 's Gravenhage , van 3 Februarjj bevorens , houdende
vermindering van het vroeger op drie vastgestelde getal burgerscholen op twee , beide tegen matig schoolgeld;
Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord, advies van den 28 October 1863 , n°. 39;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 19 November 1863, n°. 164, 5de Afdeeling.
Overwegende, dat bij artikel 16 der wet op het lager onderwijs is voorgeschreven, dat in elke gemeente lager onderwijs
wordt gegeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend
getal scholen, toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid;
dat ter uitvoering aan dit voorschrift door den gemeenteraad
van 's Gravenhage is bepaald, dat het openbaar lager onderwijs
in die gemeente zal worden gegeven in zeven armenscholen ,
drie tusschenscholen voor minvermogenden en twee burgerseho-
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len , tegen een schoolgeld van Is 20, op welke beide laatste
de beginselen der Fransche taal en alle andere vakken , onder

l—p van artikel 1 der wet vermeld , in het onderwijs zullen
zijn opgenomen;
dat dit getal scholen door Gedeputeerde Staten , in overeenstemming met de plaatselijke schoolcommissie en den districtsschoolopziener , voldoende is geacht;
dat uit de overgelegde stukken niet is gebleken , dat er te
's Gravenhage vooralsnog behoefte bestaat om boven het thans
vastgestelde getal scholen , nog eene burgerschool tegen verhoogd schoolgeld voor de hoogere maatschappelijke standen
te openen ;
dat er alzoo geene termen aanwezig zijn, om den gemeenteraad tot oprigting van zoodanige school, op grond der wet,
te verpligten , en mitsdien vermeerdering van het vastgestelde
getal scholen te bevelen;
Gezien artikel 17 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
n°. 163) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten
van den 17 Maart jl. , te verklaren, dat er geene termen bestaan om aan het aan Ons ingediende verzoek van den Inspecteur van het lager onderwijs in Zuidholland gevolg te
geven.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.

Nota. De plaatselijke schoolcommissie gaf te kennen, dat er
in 's Gravenhage geene noodzakelijkheid bestond om van
overheidswege

te

voorzien in het onderwijs voor kinderen

uit hoogere standen der maatschappij; dat toch voor de jongelieden , voor wie die school tegen verhoogd schoolgeld zou
bestemd zijn, toen een voldoend aantal bijzondere scholen
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bestond; dat , indien voor die klasse van jongelieden van
overheidswege openbaar onderwijs moest gegeven worden,
Bene enkele school aan die behoefte niet kan voldoen ; en
dat de onder vinding bewezen had , dat men moeijelijk zou
kunnen verkrijgen een onderwijzer geschikt om aan het hoofd
van de hier bedoelde inrigting te staan.
De schoolopziener ve' eenigde zich met de meening van de
schoolcommissie. Hij hield de oprigting van dergelijke school
te 's Gravenhage voor onmogelijk , en het kwam hem voor ,
dat noch de Grondwet, noch cle net op het lager onderwijs,
haar gebiedend voowschr ft. Volgens hem is het hoofdbeginsel
van de Grondwet omtrent het onderwijs , dat het vrij moet
zijn ; waaruit volgt , dat het voldoend openbaar lager onderwijs , waai van in art. 194 der Grondwet gesproken wordt ,
met geene mogelijkheid beteekenen kan, dat van regeringswege zoo vele scholen moeten worden opgez igt , als er noodig
zijn om de geheele bevolking , die in de termen valt , daarin
te doen plaats vinden. De 6dnig denkbare opvatting is, dat,
waar bijzondere krachten te ko p t schieten , de Regering tusschenbeide mag en moet ti eden, Daaruit volgt, zeide de
schoolopziener, dat de bepaling van het getal scholen zich
in elke gemeente naar de omstandigheden zegelen moet. Nu
is het zeker, dat er voor hen, die een behoorlijk schoolgeld
betalen kunnen, te 'sGiavenhage voldoende gelegenheid bestaat, om aan hunne kinderen op bijzondere scholen een zoo
goed onderwijs te doen ;even, als dit in den tegenwoordigen
tijd mag gebischt worden.
De Inspecteur beweerde, dat aan het voorstel tot de opheffing der school ten grondslag lag het denkbeeld, om het
openbaar onderwijs, door de gemeente te geven, te beperken
tot hetgeen noodig is voor armen , minvermogenden en voor
hen, die slechts een meer beperkt schoolgeld kannen betalen.
Hij bestreed dit denkbeeld hoofdzakelijk op grond :
dat de Grondwet, in art. 194, en de wet op liet lager
onderwijs, in art. 16, uitdrukkelijk leeren, dat in iedere
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gemeente voldoend openbaar onderwijs van overheidswege
moet gegeven worden , en de laatste er uitdrukkelijk bijvoegt :
pin een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal
scholen ; p
dat derhalve daaruit en ook uit art. 1 der genoemde wet
volgt , dat in de behoefte aan onderwijs voor hoogere standen
wol de voorzien ;
dat de vrijheid van onderwijs , hoegenaamd niet medebrengt,
dat de Staat zich slechts met het onder

AN

ijs zou mogen be-

lasten , waar het bijzonder onderwijs te km t schiet;
dat integendeel de Staat handelend moet optreden en het
initiatief nemen voor het lager onderwijs;
dat de belangen van het onderwijs te 's Gravenhage gebiedend vorderen de op ' igting eener burgei school tegen
verhoogd schoolgeld;
dat goede scholen in Nederland die zijn , welke bf voor
onvermogenden , bf voor zeer vermogenden zijn bestemd;
dat de school, waarvan hier spi ake is, eene behoefte is
voor de talrijke klassen van hen, die niet tot de zeer vermogenden behooren , en voor wie de betaling van een schoolgeld van zestig tot honderd gulden te zwaar valt;
dat de oprigting van dergelijke school ook daarom nuttig
is, daar zij den ijver der bijzondere scholen opwekt;
dat de belangen der ingezetenen te 's Gravenhage de oprigting der school dringend eisekten , omdat de bijzondere
scholen aldaar, die, wat het schoolgeld betreft, kunnen
vergeleken worden met de biet bedoelde scholen , zich alle
meer toeleggen op kennis van vreemde talen en leerlingen
vormen voor de militaire akademie en andere inrigtingen;
terwijl voor den meer aanzienlijken stand er eigenlijk slechts
twee bijzondere scholen bestaan, waar gewoon , degelijk ,
grondig lager onderwijs met beginselen van hoogstens twee
levende talen en van wiskunde aan kinderen van zes tot
hoogstens veertien jaren gegeven wordt, maar dat het schoolgeld van tachtig tot honderd vijftig gulden, dáár gevorderd,

”1
in eene stad als 's Graven p age veel te hoog is voor een groot
aantal familién uit den nier aanzienlijken stand;
dat de afdeeling B van het gymnasium bestemd is voor
kinderen van ouderen leeftijd dan die de burgerschool moeten
bezoeken ; en
dat de meening niet opging , dat de oprigting der school
bezwar en zou ontmoeten door de moeijelijkheid , om voldoend
onderwijzend personeel te bekomen, noch ook door de te
groote kosten ten laste der gemeente-financien.
Wijders er kende de Inspecteur , dat bij de bepaling van
het aantal scholen acht moet gegeven worden op de bestaande
bijzondere scholen , maar hij meende , dat er ten minste ééne
in'igting moet zijn van den hier bedoelden aard, om het
mocopolie van bijzonder onderwijs te breken en wedijver in
het leven te roepen, en ook om voor hen, die om velerlei
redenen van het bijzonder onderwijs geen gebruik wenschen
te maken, toch de gelegenheid te openen, om meer uitgebreid lager onderwijs te genieten.
Gedeputeerde Staten verklaarden , met verwijzing naar de
adviezen van de schoolcommissie, van den schoolopziener en
het verhandelde in de openbare vergadering van den gemeenteraad, overtuigd te zijn, dat de gemeenteraad behoorlijk
aan de eischen der wet op het lager onderwijs zal hebben
voldaan , ook wanneer aan de

twee bestaande burgerscholen ,

op welke mede de vakken van meer uitgebreid lager onderwijs worden gedoceerd , geen derde school wordt toegevoegd,
uitsluitend bestemd voor de hoogere maatschappelijke standen ,
wier leden het onderwijs op de bestaande burgerscholen voor
hunne kinderen niet voldoende verkiezen te achten.
29 November 1863 , n o. 48.
Besluit, luidende :
Gezien de stukken, betre ffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tussehen de gemeentebesturen van A en B ,
over het domicilie van onderstand van C;
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Den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van den 18 November 1863, n°. 89;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 28 November 1863, n°. 190, 7de Afdeeling;
Overwegende
dat C bij de invoering der armenwet domicilie van onderstand had te A , en daar voortdurend onderstand heeft genoten
tot op den 1 April 1861, en dat hem na dit tijdstip geen
onderstand uit armenfondsen is verstrekt vóór den 6 Julij 1862,
toen hij te A in ondersteuning is opgenomen ten laste zijner
geboorteplaats B;
dat het echter uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat
meermalen in het tijdsverloop der vijftien maanden tusschen
1 April 1861 en 6 Julij 1862 onderstand door hem of ten zijnen
behoeve aan het armbestuur te A is gevraagd , maar steeds is
geweigerd; dat het gem
. eentebestnur van B de armlastigheid
heeft ontkend, op grond , dat een behoeftige tot het verkrijgen
van een nieuw domicilie van onderstand, krachtens artikel 36
der armenwet , noch onderstand gevraagd, noch ook verkregen
moet hebben uit de fondsen , in dat artikel opgenoemd;
dat echter uit den inhoud en de strekking van artikel 36 der

gevraagd en
verkregeia aan het slot van dat artikel wordt bedoeld, dat het

armenwet duidelijk volgt, dat door de woorden

eerste met het laatste moet te zamen gaan, om te verhinderen ,
dat artikel 38 toepasselijk zij, en dus het domicilie van onderstand naar de bepalingen der aangehaalde wet geregeld worde;
dat op grond hiervan C niet kan geacht worden door het
blootelijk vragen van onderstand te A, zonder dat dit is opgevolgd door het verkrijgen daarvan , in den zin van artikel
36 der wet te zijn ondersteund, ten gevolge waarvan artikel
38 der wet op hem van toepassing is en hij mitsdien bij zijne
opneming in onderstand den 6 Julij 1862 domicilie van onderstand had in zijne geboorteplaats;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
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de gemeente B (provincie Noordbrabant) aan te wiizen als
domicilie van onderstand van C.
Onze Minister van Binnenlaudsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
2 December 1863. (Staatsblad n°. 133.)
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 28 November 1863, n°. 234, 2de Afdeeling,
tot vernietiging van een besluit van den gemeenteraad van
Smilde van 2 November jl., houdende benoeming van J. Ilat:mann ,
tot hulponderwijzer in de openbare lagere school te IlvlLcr°Smilde;
Overwegende :
dat aan die benoeming , welke, ingevolge art. 22, alinea 2,
der wet tot regeling van het lager onderwijs , geschiedde nit
cone voordragt van drie personen , ook de vader van den benoemde , het raadslid Johannes Ilatzmann , deel nam ;
dat art. 46 der gemeentewet den raadsleden beveelt zich te
onthouden vau medestemmen over zaken, die hen of wel hunne
bloed- of aanverwanten , tot den derden graad ingesloten ,
persoonlijk aangaan ;
dat dit voorschrift ook op benoemingen van toepassing is ,
daar de wet niet onderscheidt en de reden der bepaling, het
uitsluiten van den invloed van persoonlijk belang hier evenzeer
geldt;
dat het persoonlijk belang, waarop art. 46 doelt, niet geacht kan worden bij Bene v, ree keuze te bestaan, als wanneer
het geheel onzeker is wie voor de betrekking in aanmerking
zal komen, maar wel bij cone keuze, die tot twee of meer
bepaald aangewezen personen is beperkt;
dat het raadslid Ilat„mann zich alzoo van medestemmen had
bchooren te onthouden, en liet met zijne medewerking ge-
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nomen raadsbesluit beschouwd moet worden als stijdig met
de wet ;
Gelet op art. 153 der gemeentewet;
Den Raad van State gehoord, (advies van den I sten dezer,
n°. 9);
Hebben goedgevonden en verstaan :
het besluit van den gemeenteraad van Smilde van 2 November
jl. te vernietigen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Eaad van State in
afschrift medegedeeld en in het Staatsblad geplaatst zal worden.
4 December 1863, n°. 117 (Staats-Courant no. 303).
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging: de Nederlandsche
Gereformeerde Zendengsvereenzging te Amsterdam , worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de evangelieverkon•
diging onder de IIeidenen, inzonderheid in de Nederlandsche
overzeesche bezittingen.
Zij heeft ten grondslag de belijdenis der Gereformeerde
Kerken.
De uit te zenden evangelieboden moeten eens met dezen
grondslag overeenkomende opleiding ontvangen hebben.
De vereeniging ziet naauwkeurig toe, dat niemand uitgezonden wonde , dan die de waarheden , in bovengenoemde
belijdenis vervat, door de werking des Ileiligcn Geestes aan
zijn hart heeft ondervonden, en die zich door den Heer tot
het werk der evangelisatie geroepen gevoelt,

•

hr worden plaatselijke vereenigingen opgerigt, die hare
bijdragen in de kas van het hoofdbestuur storten, met dien
verstande, dat zoodanige plaatselijke vereenigingen, om als
i egtspersoon te kunnen optreden , van vege liet staatsgezag
eene erkenning zullen behoeven, afgescheiden van die aan
de hoofdvereeniging verleend.
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De vereeniging wordt bestierd door een hoofdbestuur , dat
uit zeven leden bestaat, gevestigd is te Amsterdam en door
de afgevaardigden der plaatselijke vereenigingen gekozen
wordt. liet hoofdbestuur heeft het regt zich adviserende leden uit verschillende plaatsen des lands toe te voegen.
Niemand kan lid zijn van het bestuur , hetzij van het
hoofdbestuur of van eene der plaatselijke vereenigingen , dan
die de belijdenis der Gereformeerde Kerken als uitdrukking
van zijne geloofsovertuiging erkent. Van de leden wordt uit
den aard der zaak verwacht, dat zij met het doel en den
grondslag der vereeniging instemmen.
Het getal van 10 leden en voorts vaal ieder 20tal daarenbov an geeft regt tot afvaardiging van één lid tot de algemeene vergadering.
Om lid der vereeniging te kunnen worden, moet men
jaarlijks

één gulden

het maandblad

minstens betalen. De leden ontvangen

de Meidendode,

dat door het hoofdbestuur

uitgegeven wordt. Gaven worden in dank ook van hen aangenomen , die zich niet als leden wenschen aan te sluiten.
Op een nader te bepalen dag worden door alle plaatselijke
vereenigingen bidstonden gehouden.
Deze vereeniging wordt opgerigt voor een tijdvak van
29 jaren.
5 December 1863,

Staatsblad

n°. 135.

Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 3 December 1863, n°. 220, 2de Afdeeling;
Gezien het besluit van den raad der gemeente Nijmegen van
6 November jl., tot den aanleg van eene algemeene burgerlijke begraafplaats, op grond dat de bestaande begraafplaatsen
bijzondere kerkelijke begraafplaatsen der Israëliten, Roomsch
Katholijken en Hervormden zijn , alsmede tot intrekking der
besluiten van September en October 1855, waarbij de begrafenisregten en loonen werden vastgesteld, welk besluit door den

556
burgemeester dier gemeente, naar aanleiding van het 2de lid
van art. 70 der gemeentewet niet ten uitvoer is gelegd ;
Overwegende :
dat ter beoordeeling, of het raadsbesluit met de wet of het
algemeen belang hi strijd zij , een nader onderzoek wordt
vereischt ;
dat de termijn , bij liet 4de lid van art. 70 der gemeentewet
voor het nemen eener beslissing gesteld, daartoe geene genoegzame ruimte laat;
dat het dus noodig is, dat de uitvoering van het besluit
geschorst blijve ;
Gelet op de artt. 153-155 der gemeentewet ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
het besluit van den gemeenteraad van Nijmegen , in zijne
vergadering van 6 November jl. genomen, tot 1 Mei 1864 te
schorsen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dat besluit, hetwelk in het Staat slik d zal worden
geplaatst.
Nota. De bepaalde termijn van schorsing is bij Koninklijk besluit van den 28 April 1864 (Staatsblad n°. 38) verengd tot
1

Augustus 1864.
Bij Koninklijk besluit van den 15 Julij 1864 (Staatsblad

n°. 85) is het geschorste besluit van den gemeenteraad van
Nijmegen van 6 November 1863 vernietigd. De raad had
daarbij besloten :
«dat , aangezien de begraafplaatsen buiten de Hertogsteegpooi t aldaar, bijzondere begraafplaatsen zijn der Israëliten ,
Roomsch Katholijken en Hervormden , door de gemeente
«eene algemeene begraafplaats zal worden aangelegd, en
« dat de besluiten van September en October

1855 ,

waarbij

«de begrafenisregten en loonen werden vastgesteld, worden
«ingetrokken.»
Volgens het Koninklijk besluit, waarbij het raadsbesluit
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vernietigd is, zijn de begraafplaatsen, die de raad a bijzondere
noemt, niet anders dan afdeelingen der algemeene begraafplaats
welke het gemeentebestuur had aangelegd en die de raad
in handen der betrokken kerkgemeenten wil doen overgaan ;
eene handeling, welke, volgens het Koninklijk besluit, niet
zou geoorloofd zijn. (Zie Besluit 17 Maart 1862 , n o. 70 en
de daarbij geplaatste Nota op bladz. 360-369 van den Achttienden Jaargang van dit Handboekje.)
5 December 1863, n°. 82.
Besluit, waarbij , op grond van art. 29 der wet van den
31 Mei 1824 (Staatsblad n°. 36) , vrijstelling van het regt van
registratie wordt verleend voor de acten van eedsaflegging van
de leden der, bij art. 46 der wet van den 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) bedoelde plaatselijke commission van toezigt op het
middelbaar onderwijs. (Zie Besluiten 2 Julij 1863 , n°. 73 en
24 Augustus 1863 , n°. 83.)
Nota. Aangezien de leden dier commissien geene bezoldiging
of belooning, noch abonnement voor kantoorkosten genieten,
zijn de acten hunner beëediging , volgens art. 27, litt. A,
no . 39 , der wet van den 3 October 1843 (Staatsblad n°. 47)

van het zegelregt vrijgesteld.
5 December 1863, n°. 34.
Aanschrijving van den Minister van Koloniën aan den kolonialen Gouverneur van Curacao en aan dien van Suriname , om
bij dezelfde beschikking, waarbij ieder der uit 's lands kas
bezoldigde geestelijken aldaar in het genot wordt gesteld van
de voor zijne betrekking bepaalde jaarwedde, tevens toe te
kennen het bedrag der overtogtskosten uit Nederland (zijnde f 250
voor Curacao en f 200 voor Suriname) en dat der gratificatie
voor uitrusting, gelijk staande aan twee maanden van de toe
te leggen bezoldiging; een en ander onder bepaling, dat èn
overtogtskosten èn gratificatie maar éémaal aan denzelfden
persoon zullen worden uitbetaald.
36
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Nota. Volgens de Koninklijke besluiten van den 22 Julij 1857,
no 66, en 27 September 1862, n o. 52, hebben de hier bedoelde geestelijken bij hunne uitzending uit Nederla d aanvan overtogt
spraak
op
g
g en uitrustin gs-kosten
p hetgenieten
P
maar, aangezien er alsdan nog geene zekerheid bestaat, of
zij bij hunne aankomst in de kolonie, door den betrokken
Kerkvoogd, in eene bezoldigde ambtsbetrekking zullen worden
aangesteld, is het noodig geacht, de vergoeding voor de bedoelde kosten eerst dan aan hen te kwijten , wanneer zij
deze aanstelling hebben verkregen en dientengevolge, door
den kolonialen gouverneur, in het genot der jaarwedde, aan
ieders betrekking verbonden, worden gesteld.
11 December 1863, n o. 69.
Besluit , luidende:
Gezien de stukken van het aan Onze beslissing onderworpen
geschil over het domicilie van onderstand van A.
De Raad van State , Afdeeling voor de geschillen van bestuur , gehoord in zijn advies van den 2 December 1863, n° 88;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 10 December 1863 , zevende Afdeeling, n o. 202;
Overwegende, dat de behoeftige eerst op den 7 Februarij,
en daarna op den 20 Augustus 1863 te B in onderstand is opgenomen ten laste der gemeente C , alwaar zij zou zijn geboren op den 10 Februarij 1810 uit D en E, echtelieden, of
wel ten laste van het Rijk, ingeval haar domicilie van onderstand niet zou zijn uit te vinden;
Overwegende, dat de gemeente C daarop heeft beweerd,
dat in de registers van den burgerlijken stand aldaar niets betreffende de geboorte van de behoeftige werd aangetroffen;
dat in het jaar 1810 bij de Israëlitische gemeente aldaar geene
registers van geboorte werden gehouden, en op grond hiervan
de geboorte te C, als door niets bewezen zijnde, heeft ontkend;
Overwegende , dat werkelijk ten bewijze , dit de behoeftige
te C is geboren , niets bijgebragt wordt dan de verklaring
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barer moeder, hierop nederkomende, dat zij aldaar, denkelijk
in het jaar 1810, in eene slaapstede is bevallen van de behoeftige , tijdens zij en haar man als reizende kooplieden een
zwervend leven leidden en nergens vaste woonplaats hadden ,
en dat zij nog drie andere kinderen in de jaren 1808, 1811 en'
1814 heeft ter wereld gebragt in de gemeente F;
Overwegende, dat deze verklaring, die bovendien nog, wat
betreft de geboorte van de drie kinderen te F, onjuist is bevonden, als geheel op zich zelve staande en van elders door
niets bevestigd, onvoldoende is om het bewijs te leveren , dat
de behoeftige te C is geboren;
Overwegende, dat het domicilie van onderstand der behoeftige
niet is uit te vinden, en zij alzoo armlastig is bij het Rijk;
Gelet op de wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100)
tot regeling van het armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van de behoeftige A niet is uit te vinden, en dat zij alzoo armlastig is
bij het Rijk.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State , Afdeeling voor de geschillen
van bestuur.
11 December 1863, n o. 85 (Staats-Courant n°. 307.)
Besluit, waarbij de statuten der vereeniging: ,, de Katholike
Leesvereeniging te Rotterdam" worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend..

Nota. De goedgekeurde statuten luiden als volgt:
Doel der vereeniging en middelen tot dat doel.
Artikel 1. Het doel van de vereeniging is: de verspreiding
van ware Katholijke beginselen op het gebied van weten•
schap en kunst.
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En tot dat doel zullen :
A. In een door de vereeniging gehuurd of gekocht locaal
voor de leden , ter lezing aanwezig zijn eenige der voornaamste
hier te lande en elders verschijnende Katholijke dag- en weekbladen , tijdschriften en vlugschriften, en zal, in zooverre het
benoodigde kapitaal aanwezig is, vooral ten behoeve van
circulerende lectuur , worden opgerigt eene bibliotheek. Elk
geschrift , in welken vorm ook, dat iets bevat, strijdig met
de geloofs- en zedeleer der Katholijke Kerk of met de maatschappelijke orde, zal in de vereeniging verboden zijn en
streng worden geweerd.
B.

Van tijd tot tijd bevoegde personen door het bestuur

worden uitgenoodigd tot het houden van voordragten of lezingen over onderwerpen van wetenschappelijken of letterkundigen aard en over schoone kunsten.
Duur der vereeniging.
Artikel 2. De vereeniging is aangegaan voor den tijd van
hoogtens 29 jaren, 11 maanden en 29 dagen; zij neemt aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging wordt verleend. Ten
minste één jaar vóór het eindigen van genoemd tijdperk wordt
over de al of niet-voortduring der vereeniging beslist, op
eene algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen.
Ingeval tot voortduring wordt besloten , geschiedt dat steeds
onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.
Leden der vereeniging.
Artikel 3. Om als lid te worden aangenomen, moet men
zijn Katholijk, niet beneden de 18 jaren, en in godsdienstig
en maatschappelijk opzigt ter goeder naam staan.
Artzkel 4. De jaarlijksche contributie wordt bepaald voor
leden binnen Rotterdam wonende op tien gulden, en voor
leden buiten Rotterdam woonachtig, op zes gulden, telkens
bij vooruitbetaling te voldoen.
Zoodra het getal leden tot drie honderd geklommen is ,
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zal er eene entrée van twee gulden betaald moeten worden.
Artikel 5. Hij, die als lid der vereeniging wenscht te
worden aangenomen , wordt door een lid aan den secretaris
opgegeven , en is aan geene andere ballotage onderhevig dan
aan die van het bestuur , vereenigd met eene commissie van
zes leden , telken jare door de leden der vereeniging te benoemen. Evenwel zullen de namen der candidaten , benevens
die des voorstellers , gedurende acht dagen in de leeszaal der
vereeniging moeten worden opgehangen , en kan ieder schriftelijk , mits uiterlijk 24 uren vóór de ballotage , aan den
voorzitter zijne meening over den candidaat bekend maken.

Artikel 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor den tijd
van twee jaren , van 1 Julij tot 30 Junij. Elk , die van het
lidmaatschap wenscht ontslagen te worden , moet daarvan zes
maanden vóór het eindigen van zijn lidmaatschap schriftelijk
kennis geven aan den penningmeester , die verpligt is hem
binnen eene maand schriftelijk te antwoorden.
Alleen ingeval van vertrek naar elders , of bij overlijden ,
zal de verbindtenis van lidmaatschap gerekend worden voor
een jaar te zijn aangegaan, onder voorwaarde van in het
eerste geval , vóór de intreding van het tweede jaar schriftelijk kennis te geven.
Artikel. Leden der vereeniging kunnen, buiten de gevallen voorzien in artikel 14, letter I, van het huishoudelijk
reglement, om zeer ernstige en publieke redenen door het
bestuur en de commissie, aangewezen in artikel 5, worden
vervallen verklaard van hun lidmaatschap.
Artikel 8. Om het lidmaatschap der vereeniging te ver
krijgen moet men de meerderheid der stemmen op zich
vereenigen; om van het lidmaatschap vervallen te worden
verklaard, moet men drie vierden der stemmen tegen zich
hebben. Tot geldigheid der stemming in beide gevallen zullen
minstens drie vierden der aanwezige stemgeregtigden hunne
stem moeten uitbrengen.

Artikel

9. Zij, die vóór de ontbinding der vereeniging
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ophouden lid te zijn , kunnen geene teruggave van contributie vorderen en verliezen alle regten op de bezittingen der
vereeniging. Daarenboven kunnen zij, die van het lidmaatschap vervallen zijn verklaard, niet weder als leden der
vereeniging worden aangenomen dan met algemeene stemmen
van het bestuur en de commissie, vermeld in artikel 5.

Bestuur der vereeniging.
Artikel 10. Het bestuur der vereeniging is opgedragen aan
zes commissarissen , uit de leden gekozen. Een der eerwaarde
heeren geestelijken der gemeente Rotterdam staat , als adviserend lid , het bestuur ter zijde , en wordt daartoe door het
bestuur uitgenoodigd.

Artikel 11. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter , ondervoorzitter , secretaris en penningmeester , en verdeelt, volgens onderling overleg , de werkzaamheden.

Artikel

12. Ingeval van vacature in het bestuur of bij

uitbreiding der werkzaamheden benoemen de overige leden
van het bestuur een opvolger of meerdere commissarissen.

Artikel 13. Om de twee jaren , op den 30 Junij, treedt
een derde gedeelte van het bestuur af, volgens onderling
vast te stellen en in het lokaal op te hangen rooster. De
voorzitter en ondervoorzitter zullen echter nimmer gelijk aftreden. De aftredende leden zijn dadelijk herkiesbaar, op de
wijze als bovengemeld. Tusschentijds aankomende commissarissen treden af op den tijd voor hunne voorgangers bepaald.

Artikel 14. Het bestuur zal zich aan eene herkiezing moeten
onderwerpen in eene algemeene vergadering, wanneer dit
door een derde gedeelte der leden van de vereeniging gevraagd wordt. Die aanvraag moet vóór den eersten Junij ,
behoorlijk onderteekend, aan den voorzitter worden ingeleverd. De voorzitter moet alsdan binnen veertien dagen eene
algemeene vergadering zamenroepen. Zonder motivering der
aanvraag zal in die vergadering worden overgegaan tot Bene
geheel vrije keuze, behoudens het regt van bet adviserend
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lid; die in dit geval als voorzitter de vergadering leidt , om
eene voordragt te doen.

Artikel 15. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging
in alle gevallen waar zij handelend op moet treden , en is
belast met het geheele beheer.

Artikel 16. Het bestuur stelt vast het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen van orde; het benoemt en
ontslaat alle bedienden, en regelt hunne bezoldigingen voor
zoover noodig.

Artikel 17. Het bestuur is uitsluitend belast met de keuze
der dag- en weekbladen, tijd. en vlugschriften, alsmede der
boeken , die voor de bibliotheek zullen aangekocht worden ,
en is bevoegd de geschenken, die aan de vereeniging zullen
worden aangeboden, al dan niet aan te nemen.

Artikel 18. Het bestuur is verpligt ten strengste toe te
zien op de naleving van de statuten en reglementen der
vereeniging en der namens haar gesloten contracten.

Artikel 19. Het bestuur , is verpligt jaarlijks, in de maand
Augustus, in de leeszaal voor de leden ter inzage te leggen
het verslag van den toestand der vereeniging, alsmede de
rekening en verantwoording over het afgeloopen vereenigingsjaar.

Van den voorzitter.
Artikel. 20. De voorzitter neemt deze betrekking waar op
alle vergaderingen. Hij leidt de werkzaamheden, handhaaft de
orde bij de beraadslagingen, voert alle besluiten van het
bestuur en van de vergaderingen der leden uit en teekent
alle stukken, behoudens het bepaalde in de artikelen 6 en 22.

Van den secretaris.
Artikel 21. De secretaris houdt aanteekening van het verhandelde in al de vergaderingen , en ontwerpt het jaarlijksch
verslag, Brieven en andere stukken van de vereeniging worden
door hem opgemaakt en met den voorzitter onderteekend,
behoudens het bepaalde in de artikelen 6 en 22.
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Hij zorgt voor de ordelijke bewaring van het archief der
vereeniging, en is belast met het toezigt op alles wat ter
lezing voorhanden is.
Van den penningmeester.
Artikel 22. De penningmeester is belast met het beheer der
geldmiddelen van de vereeniging, alsmede met het opmaken
der jaarlijksche rekening en verantwoording. Hij doet geene
betaling dan nadat de schuldvordering door den voorzitter
voor betaling is goedgekeurd. Quitantiën voor contributie
worden door hem alleen geteekend.
Van het adviserend lid.
Artikel 23. Het adviserend lid wordt door het bestuur,
voor onbepaalden tijd , uit de eerwaarde heeren geestelijken
der gemeente Rotterdam gekozen. Bij vacature wordt binnen
veertien dagen eene nieuwe keuze gedaan.
Het adviserend lid staat in het algemeen de commissarissen
ter zijde in het bestuur der vereeniging, speciaal tot waarborg voor de leden in de keuze en het onderzoek van alle
lectuur. Hij woont alle vergaderingen bij van het bestuur en
neemt deel aan de beraadslagingen met adviserende stem.
Het bestuur zal, alvorens tot liet aanschaffen ten behoeve
der vereeniging van boeken of geschriften te besluiten of de
ten geschenke ontvangen boeken of geschriften voor de vereeniging te aanvaarden, dezelve aan de beoordeeling van het
adviserend lid onderwerpen, die daarover bij hetzelve, zoo
spoedig mogelijk, advies zal uitbrengen. Uitsluitend voor het
geval, in artikel 14 der statuten omschreven, zal het adviserend lid als medebestuurder optreden en de leiding van
de algemeene vergadering der leden aan hem worden opgedragen.
Vergaderingen van de leden.
Artikel 24. Eene algemeene vergadering zal worden belegd:
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A. in de gevallen bij de artikelen 2 en 14 vermeld;
B. tot het overwegen van en besluiten op voorstellen ,
welke, door minstens een derde der leden onderteekend,
bij het bestuur zijn ingekomen , en waarover door het bestuur een praeadvies kan worden uitgebragt.
Die vergadering zal minstens veertien dagen na aanvrage
gehouden worden.
C. bij elke gelegenheid dat het bestuur haar noodig oordeelt.
Artikel 25. In de algemeene vergaderingen zullen geene
andere beraadslagingen worden toegelaten dan over de punten , ter behandeling in de biljetten aangewezen.
Artikel 26. Elke stemming geschiedt persoonlijk , over
zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes. Geene
meerderheid bij de eerste stemming verkregen zijnde, zal er
worden herstemd tusschen de beide personen die de meeste
stemmen bekomen hebben en geschiedt de benoeming door
het grootst getal stemmen. Mogten de stemmen staken , dan
beslist het lot. Omtrent zaken wordt door de meeste stemmen
beslissing genomen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel beschouwd als niet te zijn aangenomen.
Bekendmakingen aan de leden.
Artikel 27. Alle bekendmakingen geschieden door aanplakking in de leeszaal , tenzij de statuten of reglementen
anders daaromtrent bepalen.
Ontbinding der vereeniging.
Artikel 28. Bij ontbinding der vereeniging zullen hare bezittingen te , gelde worden gemaakt, en, na betaling der
schuldvol dei ingen , het overblijvende gelijkelijk aan de leden ,
binnen Rotterdam woonachtig, worden uitgekeerd, tenzij door
gevers anders mogt zijn beschikt, of op eene algemeene vergadering anders mogt worden bepaald.
Aldus vastgesteld bij besluit der leden van de Katholijke
Leesvereeniging op de algemeene vergadering, gehouden den
23 September 1800 drie en zestig.
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23 December 1863.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Gelderland , luidende :
Overwegende , wat het regt betreft , met betrekking tot het
beweren van den appellant , dat de geintimeerde behoort te
worden niet-ontvankelijk verklaard in zijne vordering, omdat
die niet is ingesteld tegen den kerkeraad der Hervormde gemeente van Batenburg en Niftrik , maar tegen die der gemeente
Batenburg, hoewel bij het Koninklijk besluit van den 31 December 1818 de gemeente Batenburg zoude zijn opgelost geworden in die van Batenburg en Niftrik, en deze in de zaak
niet zoude zijn betrokken ; dat het , met betrekking tot het
onderhavige geschil , in tegendeel van dien , van geen belang
is , of de gemeente Batenburg , nadat bij dezelve is ingelijfd
geworden de 'gemeente Niftrik , moet worden aangezien als op
zich zelve te zijn blijven bestaan , dan wel of in hare plaats is in
het leven geroepen eene gecombineerde gemeente van Batenburg en Niftrik , vermits hier de rede is van de verpligting , op
de gemeente Batenburg rustende , om het regt van collatie van
den geïntimeerde te erkennen, en dus zonder twijfel die verpligting, indien zij bestond , bij de vereeniging met Batenburg,
de gemeente Niftrik geheel en al was overgegaan op de gecombineerde gemeente van Batenburg en Niftrik , volgens algemeene regtsbeginselen niet alleen, maar vooral ook ten gevolge
der omstandigheid, blijkende uit het Koninklijk besluit zelf van
den 31 December 1818, dat te Niftrik te voren nimmer een vrij
beroep heeft plaats gehad, maar die gemeente ook toen vereenigd was met andere gemeenten, alwaar insgelijks het regt
van collatie werd uitgeoefend, zoodat er hoegenaamd geene
reden kan bestaan om op dien grond den geïntimeerde nietontvankelijk te verklaren in de door hem tegen den kerkeraad
der hervormde gemeente van Batenburg ingestelde vordering,
en het ook op het lot dier vordering hoegenaamd geenen nadeeligen invloed kan uitoefenen, dat in zijnen naam vroeger de
combinatie van Batenburg met Niftrik is erkend geworden, en
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hij zelf zich tot den Koning heeft gerigt , ten einde de opheffing
dier combinatie te verkrijgen;
Overwegende , wat de zaak zelve aangaat , dat de geïntimeerde
onderscheiden stukken in het geding heeft gebragt , waaruit
onmiskenbaar blijkt, dat hij en zijne voorgangers , sinds onheugelijken tijd , bezitten het regt van collatie om den leeraar der
Hervormde gemeente van Batenburg voor te stellen ; dat hij
bewijst, dat dit regt ongestoord is uitgeoefend in de jaren 1802
en 1808, en alzoo na de uitvaardiging der Staatsregeling van
den jare 1798 ; dat dus teregt door den eersten regter is verstaan geworden , dat de geintimeerde en diens voorgangers
steeds feitelijk in het bezit van dat regt zijn geweest en verbleven; doch dat moet worden aangenomen, dat minder juist
door dien regter is verstaan , dat dit bezit ook tevens regtens
zoude hebben deszelfs aanwezen behouden , vermits het toch
mag worden aangezien als vaststaande jurisprudentie , dat hier
te lande zoodanige regten van collatie , als waarvan in dit geding de rede is , indien ook feitelijk zijnde blijven bestaan,
regtens waren verloren gegaan door of na de omwenteling van
den jare 1795; dat die regten alzoo een bij de wet uitgesproken
herstel behoefden , en dat dit herstel eenig en alleen te vinden
is in het besluit van den Souvereinen Vorst van den 26 Maart
1814 (Staatsblad n°. 46), en meer bepaald in artikel 5 van dat
besluit.
Overwegende, dat de geïntimeerde al verder in het geding
bewezen heeft, dat het hier besproken regt van collatie ongestoord en onbetwist is uitgeoefend geworden in den jare 1815,
en dus na het in het voorafgaande jaar uitgesproken herstel
van dat regt, waaruit noodzakelijk volgen moet, dat tusschen
deze partijen vaststaat, dat de kerkeraad der gemeente Batenburg in 1815 heeft erkend, dat, met het oog gevestigd op de
bepaling van het zoo even genoemde artikel 5, aldaar de bezoldiging van den predikant uit de kerkelijke fondsen koude
geschieden zonder subsidie uit 'slands kas, zoodat thans daarop
niet meer kan worden teruggekomen, en de Benige vraag over-
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blijft , of de eenvoudige toekenning van eene toelage van f 100
ten gunste van den predikant van Batenburg, voor herderlijk
dienstwerk, te Niftrik te verrigten, opgenomen in het Koninklijk besluit van den 31 December 1818, de strekking kan
hebben om dat sinds eeuwen bestaan hebbende regt van collatie , op de hechtste gronden van regt en billijkheid gebouwd,
als met édne pennentreek uit te wisschen en te doen vervangen
door een weinig beteekenend regt van electie ;
Overwegende dienaangaande , dat het klaarblijkelijk de bedoeling van den wetgever geweest is om, bij het vaststellen
der bepalingen van artikel 5 van het besluit van den 26 Maart
1814, den staat van zaken te regelen , zoo als die op het
oogenblik van het herstel der regten van collatie bestond, en
mitsdien het vrije regt van collatie te handhaven , waar op dat
oogenblik nog de bezoldiging van den predikant uit de kerkelijke fondsen geschiedde , doch dat regt te veranderen in een
regt van electie voor die gemeenten, waar lands-subsidie vereischt werd ; doch dat het eene zeer gewaagde stelling is om
aan te nemen , dat, hetgeen noch in de letter , noch in den
geest dier bepalingen ligt opgesloten , daarbij tevens bedoeld
zoude zijn geworden om elk regt van collatie te doen overgaan in een regt van electie, door het verleenen van wege de
Regering van een ook nog zoo gering subsidie uit 's lands kas,
zonder dat zelfs dat subsidie zij aangevraagd geworden;
Overwegende, dat in casu niet eens de rede is van een ongevraagd uit 'a lands kas aan den predikant van Batenburg
verleend subsidie tot vermeerdering zijner bezoldiging, als zoodanig; dat bij Koninklijk besluit van den 31 December 1818
slechts is bepaald, dat hij voor werk, in de toegevoegde gemeente Niftrik te verrigten, doch geenszins als leeraar te
Batenburg, eene toelage zoude genieten van f 100; dat er dus
volstrekt niet aan gedacht is om hetgeen die leeraar als zoodanig aan bezoldiging uit de kerkelijke fondsen ontving tot
een hooger bedrag door het verleenen van eenig subsidie op
te voeren, en dat dus, in de veronderstelling, dat de Regering
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elk regt van collatie, door het verleenen van eenig subsidie ,
zoude kunnen doen overgaan in een . regt van electie, zoo als
door den appellant wordt volgehouden , de daarbij aangenomen
beginselen alsnog niet van toepassing zouden kunnen zijn op
deze zaak;
Overwegende , dat dus te regt bij het beklaagde vonnis aan
den geintimeerde deszelfs vordering is toegewezen, en ook in
deze instantie elk nader onderzoek geacht moet worden overbodig te zijn;

.
Gezien art. 56 Burgerlijke Regtsvordering;

Doet te niet het appel; en, voorbijgaande de door den geintimeerde gestelde daadzaken , als niet meer ter zake dienende;
Bevestigt het vonnis, tusschen partijen gewezen door de
Arrondissements-Regtbank te Nijmegen den 10 Februarij 1863; en
Veroordeelt den appellant in de kosten, op hooger beroep
gevallen , nader bij staat op te maken ingevolge de wet.
23 December 1863.
Vonnis van het Kantongeregt te 's Gravenhage , luidende :
Overwegende , dat het eischend armbestuur bij de dagvaarding
heeft geposeerd , dat het gemeld armbestuur, naar aanleiding
van artikel 21 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100) op den 20 Julij 1861 in geneeskundigen onderstand
en op den 27 Junij daaraanvolgende in geldelijken onderstand ,

a1

1,50 's weeks, heeft moeten opnemen W. L.., arbeider, te

R. woonachtig, doch geboren te W., en zulks voor rekening
van deze Iaatste gemeente , alwaar zijn domicilie van onderstand is gevestigd;
dat de besluiten van den burgemeester van R. van den 20
en 27 Julij 1861 (zijnde de afschriften daarvan ten processe
overgelegd enz.), waaruit van de gemelde verstrekkingen blijkt,
respectivelijk binnen den bij artikel 42 der wet van den 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100) bepaalden tijd aan het bestuur der
gemeente W. zijn medegedeeld;
dat die mededeeling niet binnen veertien dagen na ontvangst
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is beantwoord, zoodat de onderstand is voortgezet, krachtens
artikel 43 , § 2, der gemelde wet, voor rekening der gemeente
W.; dat dan ook in 1862 de gemeente W. het bedrag der geneeskundige en geldelijke onderstanden , in 1861 door het
burgerlijk armbestuur te R. gedaan, aan dat armbestuur heeft
gerestitueerd; dat in 1862 en in 1863 tot nu toe de ziekelijke
en hulpbehoevende toestand van gemelden L. voortdurende ,
ook beide onderstanden zijn verstrekt en wel in 1862 respectiveljk tot een bedrag van 1 6.05 en f 78, te zamen f 84.05;
dat op de in Februarij 11. ingezonden declaratie over 102 in
de maand Junij jl. noch voldoening noch eenig berigt is gevolgd , -- het eischend bestuur, volgens artikel 56 der gemelde
armenwet, door schriftelijke aanmaning de verjaring heeft gestuit; dat, na weigering van de gedaagde gemeente, door het
eischend bestuur de tusschenkomst der administrative magt ,
om dit geschil in der minne te doen afdoen , is ingeroepen ,
doch Gedeputeerde Staten van Zuidholland , na vergeefsche
pogingen bij de gedaagde te hebben aangewend , naar aanleiding
van artikel 72 der gemelde armenwet , het eischend bestuur
naar den regter heeft verwezen ; op welke gronden de gedaagde gemeente door het eischend bestuur, onder aanbod
van bewijs, bij ontkentenis van de gedaagde gemeente, van
gehoudenheid tot restitutie, bij behoorlijk geregistreerd deurwaarders-exploit van den 3 November 1863 , na daarbij vooraf
gedane sommatie, tot voldoening der gemelde som van i 84.05
met de interessen en proceskosten is gedagvaard;
Overwegende, dat de gedaagde gemeente zich tot betaling der
gevorderde som ongehouden acht, omdat de door het eischend
bestuur in 1862 aan den voornoemden W. L. verstrekte geneeskundige en geldelijke onderstand niet op de artikelen 41
en 42 der gemelde wet gegrond zijn kan;
Overwegende, dat bij het ten processe bij afschrift overgelegde
en hiervoren gemelde besluit van den burgemeester der gemeente R. van den 20 Julij 1861, uit overweging, dat de
genoemde persoon werkelijk geneeskundige hulp noodig had,
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en dat het verstrekken van geneeskundige hulp door het
burgerlijk bestuur onvermijdelijk was te achten, het burgerlijk
armbestuur dier gemeente is gemagtigd om aan W. L. voor
rekening van zijn onderstands-domicilie W. geneeskundige hulp
te verstrekken , terwijl bij het insgelijks bij afschrift ten processe overgelegde en hiervoren gemelde besluit van den burgemeester der gemeente R. van den 27 Julij 1861, uit overweging dat de genoemde persoon werkelijk onderstand noodig
had , en dat het verstrekken van onderstand door het burgerlijk
bestuur onvermijdelijk te achten was, het burgerlijk armbestuur
dier gemeente is gemagtigd : „om aan W. L. gedurende zijne
ziekte onderstand te verstrekken tot eon bedrag van 1 1.50
's weeks ", welke beide gemelde besluiten bij missiven van den
26 en 31 Julij 1861 door den burgemeester van R. aan burgemeester en wethouders der gemeente W. zijn medegedeeld,
zijnde afschriften dier beide missiven ten procesre overgelegd,
vrij van zegel, enz.
Overwegende, dat blijkens de woorden: ,, gedurende zijne ziekte",
in het hiervoren gemelde en overeenkomstig het tweede lid
van artikel 41 der gezegde wet genomen en krachtens artikel 42
dief wet aan de gedaagde gemeente medegedeelde besluit
van den 27 Julij 1861, de daarbij aan het eischend Bestuur
verstrekte magtiging om toen onderstand te verleenen aan den
voornoemden W. L., beperkt werd tot de ziekte, waaraan die
persoon toen lijdende was;
Overwegende, dat derhalve de gemelde besluiten , in derzelver
noodwendigen zamenhang en verband beschouwd , alleenlijk
van de verstrekking van onderhoud gedurende die ziekte doen
blijken en het verzuim van de bij artikel 43 dier wet voorgeschreven beantwoording dier mededeeling door de gedaagde
gemeente slechts het gevolg kon hebben, dat hetgeen gedurende die ziekte door het eischend bestuur verstrekt was, door
de gedaagde gemeente moest worden teruggegeven;
Overwegende immers, dat de gehoudenheid eener gemeente
tot teruggave van den verstrekten onderstand, bij verzuim van
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beantwoording, alleenlijk betreffen kan den bij de gedane mededeeling omschreven en bedoelden onderstand, omdat van eene
zoodanige beantwoording slechts die mededeeling het onderwerp zijn kan ;
Overwegende , dat alzoo de beslissing omtrent de al of niet
gegrondheid van de door het eischend bestuur ingestelde vordering afhankelijk is van de vraag, of de verstrekking van
geneeskundigen en geldelijken onderstand in 1862 kan gezegd
worden geschied te zijn gedurende de ziekte van den voornoemden L , waarvan bij de hiervoren gemelde besluiten sprake is;
Overwegende te dien aanzien , dat blijkens eene ten processe
overgelegde rekening, groot f 18.60 , van den genees-, heelen vroedmeester P. J. D. te R., van den 20 Julij 1861 tot eis
met den 19 Augustus van dat jaar, en blijkens eene mede ten
processe overgelegde rekening van denzelfden genees-, heelen vroedmeester, groot 1 6,05, van den 11 Maart 1862 tot en
met den 1 April van dat jaar , en derhalve met een tusschentijdvak van bijna zeven maanden, aan den voornoemden L.
genees- en heelkundige hulp is verleend, welke beide rekeningen behoorlijk zijn geregistreerd;
Overwegende , dat bij het meergenoemde besluit van den 27
Julij 1861, bedoelde ziekte moet geacht worden met het ophouden der genees- en heelkundige diensten geëindigd te zijn ,
en alzoo in Augustus 1861, vermits zoodanige diensten tot
den 11 Maart 1862 niet meer noodig zijn geweest , en met het
woord ziekte in het evengemelde besluit niet door partijen in
eenera redelijken zin kan bedoeld zijn een ziekelijke toestand
in een min of meer verwijderd tijdperk, al ontleende die ook
aan eene vroegere ziekte zijnen oorsprong;
Overwegende, dat dus de gedaagde gemeente met de voldoening van den onderstand aan het eischend bestuur over 1861
heeft kunnen volstaan ;
Overwegende toch, dat het eischend bestuur, ten einde ook
in 1862 ten laste der gedaagde gemeente aan den voornoemden
L. onderstand te kunnen verleenen, voor de verstrekking daar-
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van , overeenkomstig artikel 42 der gemelde wet, een nieuw
besluit behoefde, hoedanig besluit echter door het eischend
bestuur niet werd geprovoceerd;
Overwegende, dat ten gevolge daarvan aan het eischend bestuur zijn eisch en genomen conclusiën behooren te worden
ontzegd;
Gezien, behalve de aangehaalde artikelen, artikel 56 Burgerlijke Regtsvordering.
Regt doende , behoudens hooger beroep ,
Ontzegt aan het eischend armbestuur zijne tegen de gedaagde
gemeente ingestelde regtsvordering enz.
30 December 1863. Staatsblad no. 205.
Wet luidende:

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen , salut! doen te
weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artt.
119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks
moet worden vastgesteld;
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.
Het IIIde hoofdstuk B der begrooting van de staatsuitgaven
voor het dienstjaar 1864, betreffende de Adnustratze voor de Zaken
der Roonzsch Katholijke Eeredaenst, wordt vastgesteld als volgt:

lste

AFDEEZING.

Kosten van de Administratie.
Artikel 1. Jaarwedden van den
administrateur en de verdere ambtenaren en bedienden ..

.

f

13,650.00

Transporteren 1 13,650.00
37
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Per transport f

13,650.00

Artikel 2. Bureau- en locaalbehoeften, benevens drukwerk . . „

2,800.00

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten

Memorie.
----- f 16,450.00

IIde AFDEELING.
hoomsch Katholi,k kerkgenootschap.
Artikel 4. Kerkelijk bestuur . .

f 20,724.00

Artikel 5. Seminariën .

„ 13,400.00

Artikel 6. Onveranderlijke com„ 21,745.516

petentiën
Artikel 7. Plaatselijke dienstdoende kerkleeraars . .

. . „ 494,452.79

Artikel 8. Subsidiën ten behoeve
van kerkelijke gebouwen en pas„ 23,600.00

torijen

„ 573,922.30'

IIIde AFDEELING.
Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
Artikel 9. Kerkelijk bestuur . . 1 4,300.00
Artikel 10. Plaatselijke dienstdoende kerkleeraars

„ 7,300.00

Artikel 11. Subsidiën ten behoeve
van kerkelijke gebouwen en pasMemorie.

torijen

„

11,600.00

IVde AFDEE LING.
Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Artikel 12. Pensioenen . .

. f 59.037.00

Artikel 13. Wachtgelden .

.

Artikel 14. Tijdelijke onderstand

„

2,733.50
1,930.00
63,700.50

Transporteren . . f 665,672.80e
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Per transport . . 1 665,672.805
Vde APDEELING.
Artikel 15. Onvoorziene uitgaven .

,,

3,000,00

f 668,672.80'

en alzoo tot een bedrag van zes honderd acht en zestig duizend
zes honderd twee en zeventig 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 (Staatsblad no. 40), aangevuld worden door overschrijving uit den
post voor onvoorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.
Art. 3.
De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften, de
voorschreven administratie betreffende, welke hare omschrijving
niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden op den
post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
De uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige
onderwerpen betreffen.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal warden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Collegiën en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

.Nota. De

MEMORIE VAN TOELICHTING, nevens het ontwerp

der bovenstaande wet gevoegd, luidt als volgt :
«De onderwerpen van uitgaaf, in dit hoofdstuk vervat, vindt
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men uitvoerig toegelicht in den uitgewerkten staat en de
drie daarbij behoorende bijlagen , welke hiernevens worden
overgelegd.
Het blijkt daaruit, dat de artikelen van deze begrooting,
met uitzondering van een drietal , op hetzelfde bedrag zijn
geraamd, als daarvoor bij de vorige begrooting was toegestaan.
De spaarzaamheid, welke vroeger bij de raming der in
die onveranderd gebleven artikelen begrepen behoeften is
betracht, vermindert de gelegenheid voor verdere bezuiniging
op die uitgaven, terwijl de te nemen maatregelen tot verwezenlijking van het beoogde doel, namelijk scheiding van
Kerk en Staat, nog niet zoo ver zijn gevorderd, dat het
oogenblik geacht kan worden didr te zijn om tot de alge•
heele afschaffing der Administratie voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst te besluiten.
De drie artikelen , welke min of meer verhooging van het
vroeger geraamde cijfer hebben gevorderd, zijn de volgende,
terwijl het bedrag, daarnevens uitgetrokken , de vermeerdering van elk aanwijst; als :
Art. 4. Kerkelijk bestuur ..

. f

24.00

Art. 7. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars . . ,, 1985.00
Art. 12. Pensioenen

,, 527e00

De redenen , welke voor de verhooging der beide eerstgemelde artikelen pleiten, staan in verband met de sedert
het opmaken der vorige begrooting verder voortgezette parochiale indeeling, daar waar die nog regeling vereischt, en
betreffen wijders de noodzakelijk bevonden aanvulling van
het personeel der dienstdoende geestelijken in sommige parochiën, welke daaraan door den aanwas der bevolking en
andere locale omstandigheden erkende behoefte hebben verkregen. De bijzonderheden dienaangaande worden in den
uitgewerkten en toelichtenden staat aangetroffen.
Met opzigt tot de verhooging van art. 12 , waarvan de
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bestanddeelen in de bijlagen B en C zijn omschreven, vermeent men alhier verder te mogen verwijzen naar de inlichtingen, welke bij de behandeling der wet van den 30
April 1863 (Staatsblad

O. 39) zijn verstrekt. Trouwens de

oorzaken, die de verhooging van het artikel Pensioenen op
het Zevende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1862 bij
gemelde wet hebben gemotiveerd , oefenen haren invloed
noodwendig ook uit op de , onder dagteekening van 1 Julij
1863 opgemaakte raming van dit onderwerp van uitgaaf voor
het dienstjaar 1864.
'sGravenhage, den 8 Augustus 1863..

In het VoORLOOPIa VERSLAG op het gedachte wets-onttiwerp ,
bij de TWEEDE KAMER der Staten-Generaal , onder dagteekening van den 22 October 1863 nitgebragt, waren de
volgende aanmerkingen van algemeenen aard opgenomen :
n c I. In de meeste afdeelingen kwam , bij gelegenheid
van dit onderzoek , op nieuw ter sprake de verdere toepassing van het beginsel van scheiding van Staat en Kerk door

opheffing der beide afzonderlijke Administratien voor de Eerediensten. De meeningen , wat dit vraag punt betreft , bleken

als vroeger geheel uiteenloopende te zijn. Er waren leden ,
wier goedkeus ing het geenszins kon wegdragen , dat dit Bewind, bij zijn optreden, de vacaturen der beide ministeriële
zetels onaangevuld heeft gelaten. Zij blijven met ernst de
meening toegedaan, dat met ' het behoud van afzonderlijke
Ministers voor de Eerediensten geenszins aan de grondwettige
instellingen in zake van godsdienst wordt te kort gedaan ,
maar dat integendeel , zoo in het welbegrepen belang van
den ,Staat zelve als in dat der Kerk, de beide staatsdienaren
onmisbaar moeten worden geacht. De punten van aanraking
toch tusscheu die twee ligchamen, aangenomen zelfs dat zij
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zich , strikt beschouwd , oplossen in bemoeijingen van louter
ftnantiële strekking en van politie , zijn menigvuldig en van
teederen aard. Zij blijven dit , hoe ver men ook het beginsel
van scheiding wille doorvoeren. Maar er zijn ook aanrakingen
denkbaar tusschen de gezindheden onderling. En zoowel de
eerste als de laatstgenoemde vorderen , dat daarop bij voortduring door speciale Ministers worde acht gegeven ; wat uit
den aard der zaak het geval niet zal zijn , wanneer die taak
opgedragen is aan hoofden van andere Departementen , wier
gewone ambtsbezigheden hunne aandacht afleiden of geheel
tot zich trekken. Het is waar , daarmede zullen eenige hoogere uitgaven gepaard gaan, maar aan zulk eene luttele
geldsom zullen toch wel geene gewigtige belangen mogen
opgeofferd worden.
Andere leden waren van een geheel tegenovergesteld gevoelen. Huns inziens eischt het te regt in onze staatsinstellingen gegrond beginsel , dat de scheiding zoo volkomen
mogelijk zij. De Kerk zelve moet , wat haar inwendig huishouden betreft, een geheel op zich zelf staand en onafhankelijk ligcbaam willen zijn. Zeker mag , om die vrijheid te
verzekeren , hare geestelijke roeping, en eigenlijk moesten
ook hare stoffelijke belangen nimmer onderwerpen van
staatszorg uitmaken. Alleen in laatstgenoemd opzigt is evenwel , wegens den loop van vroegere gebeurtenissen , op dezen
algemeenen regel, die het levensbeginsel der Kerk in zich
sluit, eene uitzondering toe te laten , welke dan ook bij
art. 168 der Grondwet bepaaldelijk hare omschrijving vindt.
Overigens schijnt ook de waardigheid der Kerk de uitsluiting
van alle tutelaire inmenging in hare aangelegenheden te
moeten medebrengen. En hoe zal dit nu in wezenlijkheid
te bereiken zijn , wanneer bij voortduring staatslieden , opzettelijk voor de zaken der Kerk aangesteld, gereed kunnen
staan om aan hare belangen en aan hare inzigten eerre rigting
te geven , zoo als hun wenschelijk voorkomt; wanneer een
finantieel belang haar steeds geleund doet blijven tegen een
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Iigchaam, dat zoo grooten invloed op hare inwendige huishouding kan uitoefenen ?
Moet deze beschouwing voor de Kerk de ware zijn , zij
schijnt ook onwederlegbaar uit het oogpunt van staatsbelang.
Inmenging toch in kerkelijke aangelegenheden kan overal
noodlottig op den Saat terugwerken , maar vooral in een
land als het onze, waar het overgroote deel der bevolking
zich splitst in twee magtige gezindheden.
Eene dubbele bemoeijing kent de Grondwet in zake van
godsdienst aan het wereldlijk gezag toe , de zorg namelijk
dat , bij gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen,
deze zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan
de wetten van den Staat , en de geldelijke uitkeeringen
welke art. 168 der Grondwet aan de godsdienstige genootschappen waarborgt. Elke verdere bemoeijing is eene niet bij
de Grondwet gewilde inmenging. Maar dan is de scheiding
vooralsnog ook niet voltooid , moeten ook de laatste banden
tusschen Staat en Kerk verdwijnen , en hetgeen ingevolge de
grondwettige voorschriften te doen valt , overgebragt worden
bij de takken van algemeen bestuur , die met de dagelijksche
zorg voor de handhaving van rust en orde en voor de geldmiddelen belast zijn. Ten einde hiertoe te komen is dus,
althans bij het Hervormd kerkgenootschap, in de eerste
plaats noodig de opheffing van alle , bepalingen , die den band
aanhouden, zoodat het genootschap zich zelfstandig kunne
organiseren. Wat het Roomsch Katholijk kerkgenootschap
betreft, dit heeft reeds zijne organisatie bekomen.
Bij deze beoordeeling, meer aan het karakter van het

vraagstuk zelf ontleend , knoopte zich ook als nevenbeschouwing de opmerking, dat het behoud der afzonderlijke
Departementen eene bron is van steeds toenemende klimming
dezer hoofdstukken, zoodat ook nit dien hoofde hunne op-

heffing wenschelijk voorkomt.
Hoezeer intusschen de boven besproken meeningen mogen
uiteenloopen , hierin vereenigden zich leden van beiderlei

580
gevoelen , dat het behoud van den tegenwoordigen toestand
niet wenschelijk is. In het wezen der zaak is daarmede
eigenlijk niets veranderd. Daarentegen werkt de toestand mede
om eene vrije keuze van raadslieden der Kroon te belemmeren , moetende daarbij ook opzettelijk gelet worden , dat
althans een hunner van eene bepaalde godsdienstige gezindheid zij. Alleen als maatregel van overgang, gelijk het dan
ook aanvankelijk werd voorgesteld , kon hij verdediging
vinden , maar als zoodanig schijnt hij althans bij den Minister van Buitenlandsche Zaken niet langer te worden aangemerkt. In diens Memorie van toelichting is zelfs geen spoor
te vinden van het denkbeeld , dat de tegenwoordige toestand
een tijdelijke zou zijn. Vele leden achten het dus wenschelijk
de Regering dienaangaande tot eene opzettelijke verklaring
uit te noodigen en van haar te vernemen , welke maatregelen tot voorbereiding eener spoedige algeheele scheiding
worden genomen.
§ 2. Als een doeltreffend middel daartoe werd door velen
weder aanbevolen de uitkeeringen aan elk kerkgenootschap
voor het vervolg vast te stellen als een fixum, met dien
verstande evenwel, dat daarbij afzonderlijk aangegeven zij
het bedrag, bij het eerste lid van art. 168 der Grondwet aan
de onderscheidene gezindheden gewaarborgd. Dit schijnt op
den duur beter, ook om eene onvermijdelijke onderlinge
aemulatie te voorkomen, welke thans tot verhoogde subsidiën
leidt, zonder dat daarvoor goede gi ondslagen zijn aan te
wijzen. Het fixen: eens aangenomen, kunnen de afzonderlijke Administratiën verdwijnen en de geldelijke bemoeijingen
voortaan veilig aan het Departement van Finantién worden
overgelaten.
Door andere leden werd evenwel gevraagd , of de uitvoering van dit denkbeeld vel doenlijk is. Is dan de godsdienstige opleiding en ontwikkeling der bevolking eene voor
den Staat onverschillige zaak ? Heeft deze bij die elementen
van orde en rust , waartegen voorzeker geene politie opweegt,
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niet meer belang clan bij enkele duizenden gulden ? Is niet
de behoefte aan nieuwe middelen daarvoor, aan meer kerkgebouwen en bedienaren der godsdienst, het gevolg van de
toeneming der bevolking ? Is ook niet de verarmde toestand
van beide , maar inzonderheid van een dier kei kgenootschappen, het gevolg van den loop der gebeurtenissen in verschillende tijdperken der geschiedenis, die het den Staat tot
eerre verpligting maken de kerkgenootschappen te ondersteunen ? Wanneer men van aemulatie gewaagt , moesten toch
eenige leden in herinnering brengen , dat, van kerkgebouwen
en goederen verstoken, men zich in vele Roomsch Katholijke
kerkgemeenten lang heeft moeten behelpen met schuren en
gebouwen , die alle vereischten missen voor de godsdienstoefening , en dat de ingezetenen zich hier en daar tot nog
vó5r koeten tijd , en thans nog op zeer verre afstanden hebben te begeven om de kerk te bezoeken of geestelijken bijstand te erlangen. Gewaagt men van klimming der uitgaven,
dan vergelijke men toch eerst de tegenwoordige begrootingen
met die van meer verwijderde jaren , en houde men in het
oog , dat, toen in 1830 de of ganisatie van het Roomsch Katholijk kerkgenootschap scheen tot stand te zullen komen,
de Regering daarvoor in de provinciën, die het Rijk nu bevat, eenige duizenden gulden meer noodig oordeelde dan in
1864, bij de zoo sterk vermeerderde bevolking, zal worden
toegekend. Ook wanneer men in aanmerking neemt, dat
slechts aan 31 geestelijken meer dan

f 600 wordt gegeven, waar-

onder verschillende (14) in een gedeelte van het Rijk gevestigd, die, ten gevolge van aldaar bestaande verordeningen
van Franschen oorsprong, op die som aanspraak hadden;
dat aan slechts 144 tusschen f 600 en

f

f

400 , aan 713 van

400 tot f 300 wordt toegekend, terwijl aan 709 van f 235

tot f 100 is toegewezen , dan schijnt toch tinel van geene
weelde sprake te kunnen zijn. Zal bovendien die zoo ge•
wenschte opheffing der Departementen veel baten ? Lene contr8le van de besteding der toegekende jaarwedden en subsidiën
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blijft toch noodig, en daartoe worden , onder welk beheer
ook , met die Administratien meer bijzonder bekende ambtenaren gevorderd.
Van de andere zijde werd intusschen ook betwist , dat de
Staat kerkelijke goederen en inkomsten tot zich zou hebben
getrokken , althans voor oen hooger bedrag dan opgewogen
wordt door hetgeen bij art. 168, iste lid, der Grondwet is
verzekerd. Ook deden Benige leden , die in veel van het
boven aangevoerde konden deelen , doch niettemin voor de
volkomene opheffing der Departementen gezind waren, uitkomen , dat die opheffing in geenen deele van het aannemen
van een fixum afhangt en zeer wel afgescheiden daarvan kon
worden tot stand gebragt.
Ter bepaling van hetgeen , ingevolge art. 168, lste lid,
der Grondwet aan het Roomsch Katholijk kerkgenootschap
in 1815 is verzekerd, werd door sommigen aangedrongen op
de overlegging van staten , als bij het IVde hoofdstuk B
sedert verleden jaar zijn gevoegd , waarbij provincie'sgewijze
de toen verleende bijdragen aan de Hervormden worden
medegedeeld.
§ 3.

Art. 8. Ten aanzien van de subsidiën voor de kerke-

lijke gebouwen, waarvan onder n .. 18 een uitgewerkte staat
wordt overgelegd , wilden vele leden gevraagd hebben , welke
regelen bij het verleenen daarvan worden in acht genomen.
Zij zouden meenen, dat in de eerste plaats werkelijke behoefte
moet zijn aangetoond; en is dit wel voor al die posten het
geval? Dit lijdt twijfel, wanneer men de aandacht op sommige dier posten vestigt.' Is bijvoorbeeld de vergrooting der

St. Willibrordskerk te 's Gravenhage eene

behoefte? Zijn

ook de nieuwe kerk en pastorie te AIkmaar, de nieuwe
kerk en toren te Axel , het herstel der 0. L. Vr. Kerk te
Maastricht, het herstel van kerk en toren te Sittard behoeften? Ten andere dient te blijken, dat de kerkelijke gemeenten

de uitgaaf niet geheel kunnen dragen, en dat er althans
geene uitgaven van weelde bij het werk betrokken zijn. En
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is zoowel aan het eerste als aan het laatste vereischte volkomen
beantwoord, wanneer men bij voorbeeld ziet, dat de gemeente
te 's Gravenhage f 31,020 van de f 33,520, te Alkmaar
f 93.945 van de f 97,945 kan bijdragen, en dat deze en
andere ramingen nog al aanzienlijke sommen beloopen? Vele
leden wenschten niet zoo ver te gaan om alle subsidie af te
kern en , maar zij wilden den bijstand tot het sti ikt noodige
bepaald en daal bij alle weelde geweerd hebben. Een naauwgezet toezigt schijnt hier van te meer belang, omdat art. 2
der wet gelegenheid tot aanvulling opent. Vi eemd kwam het
ook aan sommige voor, over zoo vele jaren voor het vervolg
reeds beschikt te zien. Voor de kerk te Enschedé onder
andere worden volgende begrootingen zelfs met een bedrag
van f 9000 bezwaard..
De MEMORIE VAN BEANTwooRDING, gedagteekend 6 November 1863, luidt, omtrent de voormelde punten van het
Voorloopig Verslag, als volgt :
N Bij

de wisseling van de zoo uiteenloopende, gedachten

in het Vóorloopig Verslag opgenomen over de verhouding
tusschen Keik en Staat , en over hetgeen door de Regering
gedaan is tot verwezenlijking der voorschriften van de Grondwet , meent de ondergeteekende te kunnen volstaan met het
beantwoorden der in de laatste zinsnede van § 1 gestelde
vraag nopens de inzigten der Regering.
Te dien einde kan hij zich beroepen op hetgeen daaromtrent bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1863 ,
zoowel door hem , als door zijnen ambtgenoot van Justitie, is
verklaard.
De ondergeteekende vermeent dat er geen de minste twijfel
mogelijk is nopens de bedoelingen der Regeling, die in het
vorige jaar , in § 4 der Memorie van Beantwoording op het
Voorloopig Verslag betreffende het lste hoofdstuk der Staatsbegrooting over 1863 , verklaarde : a de Kerk en haren werkkring geheel vrij te willen maken en alle inmenging van den
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Staat in kerkelijke aangelegenheden , waar die niet nit bepalingeii der Grondwet ontspi uit , te doen ophouden.. Tevens
weid de tegenwoordige toestand , waai bij voor de Zaken der
Eerediensten afzonderlijke Administratiën behouden zijn , voorgesteld als zijnde van tijdelijken aard en alleen in het leven
geroepen orn geleidelijk , zonder schokken , de beoogde scheiding van Kerk en Staat te bereiken.
De ondergeteekende kan niet toegeven dat bij de Memorie
van Toelichting op hoofdstuk III B geen spoor zoude te
vinden zijn van het denkbeeld dat de tegenwoordige toestand
slechts van tijdelijken aard is. Hij vermeent integendeel dat
dit denkbeeld in de laatste zinsnede der tweede alinea van
die Memorie duidelijk is uitgedrukt.
Te regt dt in het Voorloopig Verslag op dit hoofdstuk der Staatsbegrooting daarop gewezen , dat voor het
Roomsch Katholijk kerkgenootschap, hetwelk reeds zijne organisatie heeft bekomen , minder maatregelen se nemen overblijven , dan voor dat der Hervormden. Maar hierbij moet
niet uit het oog worden verloren , dat het overblijvende,
voor zooveel het eene kerkgenootschap betreft , verband houdt
met hetgeen ook nog ten aanzien van het andere behoort te
geschieden , en eerst zal kunnen bepaald worden , wanneer
de administratie der goederen van het Hervormde kerkgenootschap definitief zal zijn geregeld.
§ 2. De ondergeteekende kan niet deelen in de meening
van hen, die scheiding van Kerk en Staat beter achten te
kunnen bereiken door het vaststellen van een jaarlijks aan
elk kerkgenootschap uit te keeren fixum. Hij is het veeleer
eens met hen , die de volkomen opheffing der Departementen
voor de Zaken der Eerediensten als in geenen deele van het
aannemen van zoodanig fixum afhankelijk beschouwen. De
betaling der van wege den Staat aan de kerkgenootschappen
verleende of te verleenen gelden zal wel steeds op zoodanige
wijze dienen plaats te hebben , dat de Regering zich kunne
verzekeren, dat de te dier zake uit 's Rijks schatkist gedane
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uitgaven hare bepaalde bestemming bereiken. De daaraan
verbonden werkzaamheden en die , welke uit de verdere toepassing van het tweede lid van art. 168 der Grondwet mogten
voortspruiten , zullen door dezelfde ambtenaren kunnen worden verrigt.
Nog vermeent de ondergeteekende te moeten opmerken ,
dat de verhooging van slechts

f

1985 , welke art. 7 van dit

hoofdstuk voor 1864 aanwijst , het gevolg is der verder voortgezette parochiale indeeling en der daarmede in verband
staande en door den aanwas der bevolking vereischte parochiale dienstregeling. Dit veelomvattend werk , hoezeer reeds
sedert eenige jaren aangevangen , heeft nog niet geheel kunnen
voltooid worden.
Hetgeen nog daaraan te doen overig is , kan geene belangrijke vermeerdering van uitgaven meer te weeg brengen
en zal binnen een niet te lang gerekt tijdvak kunnen afloopen. Alsdan zal het cijfer van dat artikel tot een normaal
bedrag bepaald blijven , behoudens echter die enkele veranderingen , welke ten gevolge van toenemende bevolking ,
oprigting van nieuwe gemeenten , ontginningen en dergelijke
ontwikkeling van plaatselijke toestanden, zullen blijken noodig
te wezen, of aanleding mogten geven tot het nader toepassen
van het tweede lid van art. 168 der Grondwet.
De door sommige Ieden verlangde overlegging van provincie'sgewijze opgemaakte specifieke staten van hetgeen, ingevolge art. 168 , eerste lid, der Grondwet, aan het Roomsch
Katholijk kerkgenootschap is verzekerd, vordert een omslagtig
onderzoek in de verschillende archieven van die Departementen
en besturen, welke in en vóór het jaar 1815 met het beheer der zaken en geldelijke aangelegenheden van de gezamenlijke Eerediensten zijn belast geweest. De uitkomsten
van dat onderzoek , in den vereischten vorm opgemaakt ,
zouden derhalve niet eerder dan bij de volgende begrooting
kunnen worden medegedeeld.
§ 3. Art. 8. De gedane vraag naar de regels, welke bij
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het verleenen van subsidiën voor kerkelijke gebouwen worden
in acht genomen , is reeds meermalen beantwodrd , onder
andere bij de behandeling van het Vilde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1857. Er worden geene
subsidiën van dien aard toegekend vóór dat een naauwkeurig
onderzoek naar de behoeften en de middelen om daarin te
voorzien heeft plaats gehad , en niet alleen de plaatselijke
en provinciale autoriteiten , mitsgaders de hoogere kerkelijke
besturen zijn gehoord , maar ook deskundige ambtenaren
van den waterstaat de plannen , bestekken en begrootingen
bouwkundig hebben beoordeeld en aannemelijk verklaard.
Geven de uitkomsten van dat onderzoek de stellige overtuiging , dat het betrokken kerkbestuur alle eigen krachten
heeft ingespannen ; dat zij , die gehouden zijn in de kosten
bij te dragen , daaraan , naar vermogen hebben voldaan ; dat
de plannen met wijze spaarzaamheid zijn ontworpen en aan
de behoeften zoowel als aan de regels der bouwkunst , mitsgaders aan de overige vereischten voor openbare kerken
beantwoorden ; — dan wordt zorgvuldig nagegaan of er een,
en , zoo ja , welk subsidie onvermijdelijk noodig is , om het

te kort op de bij het kerkbestuur beschikbare en verkrijgbas e middelen voor zooveel doenlijk aan te vullen. Meestal
veroorlooft het betrekkelijk gering bedrag van f 23,000,
hetwelk jaarlijks voor de Roomsch Katholijke kerkelijke gebouwen op de Staatsbegrooting wordt beschikbaar gesteld ,
geene aanvulling , maar slechts eenige tegemoetkoming in het

geconstateerd te kort. In dat geval moet het dan nog ontbrekende door de zorg van het kerkbestuur worden aangeschaft, waartoe het zich schriftelijk moet verbinden alvorens
het verstrekken van eenig subsidie bij Koninklijk besluit
plaats heeft.
Geen subsidie wordt verleend dan onder bepaalde voor-

waarden omtrent het toezigt over de uitvoering van het
werk, het rigtig gebruik van de middelen , de behoorlijke
afbetaling van de kosten, enz.
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De beperktheid van het jaarlijks voor deze behoeften op
het betrokken artikel der Staatsbegrooting beschikbare bedrag is oorzaak , dat de als volstrekt noodig erkende tege-

moetkoming meestal niet in ééns, maar in jaarlijksche termijnen kan worden toegekend , en dit geschiedt steeds onder
uitdrukkelijke bepaling, dat de voor volgende jaren toegezegde gedeelten van het subsidie niet definitief zullen
worden verleend vóór dat de iaartoe vereischte gelden op
de Staatsbegrooting van het betrokken dienstjaar bij de wet
zullen zijn toegestaan. Tot het verkrijgen van iederen termijn moet dan ook telken jare eene nieuwe aanvraag van de
zijde des betrokken kerkbestuurs geschieden , welke aanvraag
tot een nader onderzoek , betreffende de vordering van het
aangevangen werk en de verder in aanmerking komende
omstandigheden, aanleiding geeft, terwijl eerst na voldoenden
uitslag het inwilligen van den termijn aan den Koning wordt
voorgedragen.
De ondergeteekende kan de verzekering geven , dat deze
tegels bij het verleenen van alle subsidión zijn en worden
in acht genomen, en dat dit in het bijzonder ook is geschied ten aanzien van de subsidiën , waarop in het Voorloopig Verslag met name is gewezen, zoodat de noodzakelijk_
heid daarvan aan geen redelijken twijfel kan onderworpen
zijn..

In de zitting van den 26 November 1863 werd het hoofdstuk III B der Staatsbegrooting voor 1864, door de TWEEDE
KASIER, met 42 tegen 20 stemmen aangenomen, nadat een

der leden had opgemerkt, dat er groote bezwaren verbonden
zijn aan de opheffing der afzonderlijke Departementen voor
de Zaken der Lerediensten , en dat de tegënwoordige inrigting, hoezeer niet voldoende, minder bezwat en heeft dan die
geheele opheffing, die eenigen verlangen.

588
De Minister van Buitenlandsche Zaken gaf daarop ten
antwoord, dat hij van meening bleef, dat de organisatie,
zoo als de Regering zich die ten doel stelt, eveneens en nog
beter het gemeenschappelijk doel zal doen bereiken, namelijk
vrijheid en onafhankelijkheid van de Kerk, met eerbiediging
harer regten.
Hoofdstuk IV B der Staatsbegrooting voor 1864, betreffende de Administratie voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz., werd in dezelfde zitting der Tweede Kamer, na
Bene korte beraadslaging , aangenomen met 42 tegen 19
stemmen.

Het VERSLAG der Commissie van kappol teum s der EERSTE
KAMER , omtrent het hoofdstuk I I I B (Administratie voor de

Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst) voor 1 864 , luidt
als volgt :
• Bij het onderzoek in de afdeelingen der Felste Kamer
van de beide hoofdstukken , betreffende de Administratie van
de zaken der verschillende Eeredienstcn , is het vraagstuk
der opheffing van de beide vroeger daarmede belaste Departementen weder ter sprake gekomen. De meerderheid der
leden scheen daarmede weinig ingenomen te zijn , en een
groot aantal leden over te hellen tot den wensch, dat die
Ministeriën hersteld mogten worden. Men was van oordeel ,
dat de tegenwoordige inrigting tot geene goede resultaten
leidt en dat de daardoor verkregen bezuiniging in geene
veehouding staat met het gewigt der belangen van de verschillende kerkgenootschappen , waarin thans niet op genoegzame wijze wordt voorzien. De Ministers , bij wier
Departementen de Admintstratiën van de Zaken der Eerediensten zijn gevoegd , worden door de menigvuldige ambtswerkzaamheden te zeer afgeleid , om aan deze belangen van
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vaak teederen aard de vereischte zorg te wijden.; Zij heeten
wel aan het hoofd daarvan te staan , maar eigenlijk zijn het
de Administrateurs , welke niet verantwoordelijk zijn , op
welke de taak der beslissing rust van soms zeer netelige
vraagstukken. Daarbij werd door onderscheidene leden eene
geheel zuivere scheiding van Kerk en Staat , zoo die al
mogelijk ware , niet voor wenschelijk gehouden. Men achtte
de daarbij betrokken belangen van genoegzaam gewigt , om
de leiding daarvan aan verantwoordelijke hoofden van departementen op te dragen. De opheffing dier Departementen werd
te meer als ontijdig aangemerkt , omdat , zoo als die zaak nu
is ingerigt, men niet wezenlijk vrij blijft in de keuze van
die Ministers , bij wier Departementen de administratiën der
Eerediensten zijn gevoegd.
Wanneer toch een dier Ministers ontslagen wordt, dan
doet de tegenwoordige splitsing dier administratiën de noodzakelijkheid ontstaan , dat die , aan welke haai . verantwoordelijk
hoofd ontvallen is , weder gevoegd worde bij een Departement, waarvan het hoofd dezelfde godsdienst beleidt ; hetgeen
aanleiding tot groote moeijelijkheden in de praktijk kan
geven en strijdig is met het beginsel der scheiding van Kerk
en Staat , dat bij de tegenwoordige inrigting op den voorgrond is gesteld. Van de andere leden waren er, die zich
over deze zaak niet wenschten uit te laten; terwijl de overigen
verklaarden in de aangevoerde bezwaren niet of minder te
deelera. De meesten van deze leden keurden de thans bestaande regeling, als maatregel van overgang, niet af; zij
beschouwden die als tijdelijk, niet als een blijvenden toestand.
Eene behoorlijke scheiding van Kerk en Staat :werd door
hen noodig en nuttig geoordeeld; het was dus ook beter
voor de Eerediensten geene afzonderlijke Departementen te
hebben, opdat men langs den thans gevolgden weg later tot
definitive scheiding zou kunnen geraken. Men zag ook geen
bezwaar in het voegen van de Administratiën derEerediensten nu bij bet eene of bij het andere Departement van alge38
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meen bestuur , naar gelang zich daartoe de beste gelegenheid
zou voordoen. Enkele leden meenden zelfs die Administratiën,
even als de Hooge Collegiën van Staat, zeer wel op zich
zelven konden staan, om alleen voor zooveel de geldelijke
verantwoordelijkheid betreft , aan het Departement van Finantiën te worden toegevoegd.
Nadat deze bedenkingen aan de Regering waren medegedeeld , is van haar ontvangen de navolgende
MEMORIE VAN ANTWOORD :

u De bezwaren in het Verslag der Kamer tegen de opheffing der beide Departementen van Eeredienst aangevoerd,
schijnen hunnen oorsprong te ontleenen aan de vrees , dat
voortaan de kerkelijke belangen der natie uit het oog zullen
verloren worden. Die vrees wordt echter door niets geregtvaardigd. De opheffing had niet ten doel den Staat te ontslaan van op hem rustende verpligtingen , maar was een
noodzakelijk gevolg vau bet sedert lang aangenomen beginsel , dat de Staat in kerkelijke zaken zich niet behoort te
mengen , de vrijheid der Kerk daarin behoort te eerbiedigen.
Zij was een nieuwe stap op een lang betreden weg. Sedert
1848 heeft men de Kerk meer en meer bevrijd van alle

door de Grondwet niet geboden inmenging van het Staatsgezag. Met het ophouden dier gedurige aanraking tusschen
den Staat en de Kerk verviel ook de noodzakelijkheid van
Departementen van Eeredienst.
De tegenwoordige Administratiën zijn slechts een overgangsmaatregel , die dienen moet om nit den weg te ruimen hetgeen uit eenen vroegeren , bij de tegenwoordige Grondwet
niet gehandhaafden toestand, overbleef. De van alle bewijs
ontbloote stelling, dat daardoor niet op genoegzamen wijze
in de belangen der kerkgenootschappen kan worden voorzien , meent de ondergeteekende met volkomen gerustheid
te mogen tegenspreken. Dit is evenzeer het geval met het,
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mctle door geen enkel voorbeeld gestaafd beweren, dat door
de tegenwoordige zegeling te kort zou gedaan worden aan
d e ministeriële verantwoordelijkheid en aan niet verantwoor-

delijke Administrateurs de beslissing van soms zeer netelige
vraagstukken zou overgelaten zijn.
's Gravenhage , 19 December 1863.
De Minister van Buitenlandsche Zaken ,
(Get,) P. VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

H

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend dit antwoord
te zamen met de aanmerkingen der Afdeelingen aan de
Vergader tng te moeten tnetledeelen.
Aldn, 'a g gc,teld door de Commissie van Rappotteurs, den
,test December I $63.
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In de zitting der EERSTE KAMER van den 29 December
1803 is het derde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1864
aangenomen met '29 tegen 4 stemmen , nadat eenige leden
bezwaren tegen de opheffing der Depattementen voor de
Zaken der Letediensten hadden aangevoerd en de Minister
van Justitie daarop kostelijk had geantwoord met te verwijzen op de Alemotie van Beantwoording en onder opnierking, (lat, volgens de Grondwet, het instellen en opheffen
1 au I)epat tementen een tnaatregel is , aan de hroon voorbehouden.
Hoofdstuk IV B der Staatsbegrooting voor 1864, betreffende

de Administratie voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.
werd in dezelfde zitting der Eerste Kamer, zonder beraadslaging in stemming gebrast en met 28 tegen 5 stemmen
aangenomen.
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