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Provinciesgewfgs verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkeljjke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten)
met hare bzj- en hulpkerken en openbare kapellen, als volgt
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Bet getal KEBKG BOVWBࡎ voor de openbare dienst bestemd
en ale zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1865 in de geZamenljjke diocesen
Parochie-kerken

910

Rectoraat-kerken

35

Bjjkerken

20

Parochiale hulpkerken

12

Openbare kapellen der parochien . .
Algemeene hulpkerken (1)

.

87
5

Totaal .

1,069

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

PEHSOࡎEEL DEB DIEࡎSTDOEࡎDE (EESTELIJSHEID van de

der kerkeljjke provincie, bestond op 1 October 1865
nit 1861 priestess, die in openbare bediening geplaatst en in
harms hoedanigheid openbarr erkend zjjn .
Pat getal verdeelt zich, naar elken rang, dioceesgew js, ale
in de volgende Label is aangetoond
vij/ diocesen

(1) Deze algemeene hulpkerken zijii ala zoodanig openbaar erkend . Zij zijn
gevestigd : 2 to Amsterdam, 1 to Rotterdam, 1 to 'sliertogenbosch
en 1 to Breda.
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(*) Twee der Hulpbisschoppen, 3 Vicarissen-Generaal, 4 Proosten, 37 Kanoniken en 64 Dekens bekleeden teoens andere geestelijke betrekkingen ;
waarom bet getal der in dat geval verkeerende titularissen, slechts eens in
bet algenieen to taal is medegeteld .
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Bet gets} der kweeke}ingen op de 8eininarieii det vi f Uiocesen in 1865 aanwezig, bedroeg Ms Polgt :
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Vestigingsplaats
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ࡎIET Iࡎ OPEࡎBARE GEESTELIJKE BEDIEࡎIࡎG GEPLAATSTE

dienstdoende in de bijzondere Rectoraten, opgerigt
voor eommuniteiten, of in gestichten van godsvrucht, lief
dadigheid, onderwjjs, enz., zjjn in de bovenstaande tabellen
$iet opgenomen . Bun getal is afwisselend en niet oflicieel bekend .

PRIESTERS,
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OPGAVE der GEBOORTE-JAREࡎ van de dienstdoende

Geestelijken in de Parochien der ࡎEDERLAࡎDSCHE
BISDOMMEࡎ, opgemaakt onder dagteekening van

den 1 October 1865 .
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Utrecht.

Q

P$IE8TF8- ~
WIJDIࡎG},

o

a

Haarlem.

~

o
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a c p

q

a

o

w

a
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15

•

3

•

1820

4

•

,,

•

5

,,

1821

2

•

1

•

7

•

1822

2

•

1

1

3

1823

4

,,

2

•

2

Per transport

1824
1825

5

,,

2

3

•

3

1826
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1827

•

3

,,

5

r
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~ ~.
ill
~
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v.
~

o

a

10

•

,,

7

•
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1

•

8

,,

14i

•

»

,,

6

•

12

•

3

•

3

•

14

~
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•
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4

•

1

•

9

•

24

1

6•

6

•

35

1

12

•

8

•

,,

•

8

•

27

,,

12

1

4

•

8

•

35

,,

•

15

1829

2

•

•

5

•

,,

1830

5•?

•

3

1

2•

7

124

1831

•

,,

6

,,

,,

2

•

23

•

•

18

1

•

1

•

35

1

6

•

1

3

•

25

,,ti :,

•

8

,,

•

1833

•

2

1834

12

1835
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6

•

Tranaporteren 105

65

4

:,,

144

1

I .

•

•

16

7

7

`0

•

1828

1832

~

~
r

1

•

11

1

36

40

2

100

3

454

•

•

I

5

Utrecht .

Haarlem.
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,genbosch .

Breda .

Roermood .

TOTAAL .

JABEࡎ
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PࡎIEBTER-

o
o

WIJDIࡎQ.

o

m

14

Per transport 105
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i

1836

s

1837

3

1838
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1839
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1840
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f
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1
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r

7
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o

65

4

144

q

e

o
°

5

40
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•
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1

6

1
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3

1

7

1

1

•

I
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a

3

4

1
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9

9

2
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3

2

1

7

1

4
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2

4

11

2

3

5

!

4j,

7

3

1846

i

81I

4

2

7 ;

5

3

2

4

3

11

3

1

5

3

1848
1849

13

1

I

i 11 I 1

5

8

1

1850
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1851

1
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Transporteren 227

1

15
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5

9

4

11

163

34
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A
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n

°
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o
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2

100

3

454

15

4

•

15

•

4

•

19

5
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»

5

2

1845

1847

A

18

2

14

3

75

73

•

23

°

1

20

11

1

40

10

1

47

9

29

7

36

5

7

3
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»

6

3

23

•

1

4

18

12

15

30

24

2

2

,,

22

13

2

9

11

31

34

2

6

19

29

189

50

873
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7
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Utrecht.

~ HertoHaarlem . geabosch
.

Breda .

Roermond .

TOTAAL .

JABEࡎ

n$$

V

U

U

WࡎDIࡎG.

'~

a

PBIESTE$-

0

C

Per transport 227

11 163

O

A

O
w

75

75

7 182

1852

10

1

9

1

2

10

2

5

1853

11

7

8

7

1

11

3

6

1854

2

14

4

2

2

8

3

2

11

2

7

16
6

1855

q

i

C

34 226

A

3

x

50 873 177
9(

9

23

9

25

12

11

1

12

3

49

2

11

7

48

2

49

2

I

40
38

1856

•

16

5

12

1857

1

12

1

17

•

7

,,

5

8

7

•

17

»

6

8

51

6

8

•

3

6

30

7

11

•

3

•

30

6

51

10

5s

1858

13

1859

•

1860

;,

9

1861

•

11

•

13

•

14

•

1862

15

,,

9

»

15

»

6

1863

18

•

15

10

•

5

1

3

1864

18

• ' 12

14

•

8

•

7

1865

6

14

5

251 169 192 163 231 227
Vacaturen .

8

2
83

,2

Totaal . . . 251 172 192 171 231 229

•

51
59

•

71 188 158 945 788
3 ,

83

1

11

27

74 188 169 945 815,

De EMEBITI VEBKLAABDE PBIESTEBS, die in het genot van
pensioen zjn gesteld, maakten op 1 October 1865, een getal,
nit van 128, hetwelk zich, naar hunne laatst bekleede betrekking, dioceesgew}js verdeelt, ale in de volgende tabel is
aangetoond ;
H
x
U
x
q
LAATST

BISDOM

c

0

BEKLEEDE BETREKKIࡎG.
x

w

Professor

•

Deken

1

Pastoor of Desservant .

.

Rector .

Kapellaan of Vicaris .

Totral

.

.

.

.

.

2

a

c

g

H

2

1

5

3

•

4

16

5

23

90

•

•

7

8

9

81

30

31

11

75

4

5

3

12

39

9

27

198

15
~rB a~s-

Bet getaF den godurend het jaar 1844 c v~BLB

rmx, wellce in htm levee eene- openbare kerkelijke bediening hebben bekleed, bedroeg in iedere diocees, ale volgt :

In
bediening .

Buiten
bediening .

UTBECRT

4

.

3

.

.

. 7

HAABLBM

11

.

.

.

5

.

.

.16

.

1.

. ,

. 10

.

5

.

.

.

9
7

'S HEBTOGFEࡎBOSCH

.

Totaal.

.

. 9

.

BBEDA

4

.

.

ROBBMOࡎD

5

.

.

2

.

.

.

. 33

.

.

. 16

.

.

. 49

Totaal

.

.

G}edurende het tienjarig tijdvak van 1855--1864 bedroeg het
getal der

overledene geesleliyicen in,

iedere dioeees, ale volgt :

In
bediening.
UTBICHT
HAAZLBM .

58 .
.

.

'S HBBTOGBࡎBOSCH .
BBBBA
ROBIMOࡎD.

.

Totaal

.

.

.

Bulten
bediening .
.

40 .

. 73 .

.

. 76 .

.

Totaal .
.

. 98

. 42 .

.

. 115

. 33 .

.

. 109

28 .

.

. 16 .

.

. 44

. 60 .

.

. 24 .

.

. 84

.295 .

.

.155 .

.

.450

Het ZiELExTAL J r Roomach Batholijken op i Januarij 1865,
naar de werkelijke bevolking, bedroeg in ronde getallen,
nagenoeg :
Diocesan .

Provincien,

Zielen.

Gelderland .

UTBECHT .

. . . 101,100

Zuidholland. .

4,700

ࡎoordholland .

10,300

Utrecht

61,600

Friesland

. 23,400

Overijssel

.

. 75,000

Groningen .

.

.

15,800

Drenthe

5,200
297,100

Zuidholland .
HAABLEM .

.

. . 154,600

ࡎoordholland .

.

.

141,900

Zeeland

12,400
308,900

J ࡎoordbrabant . . . 265,400

's HEBTOGEࡎBOSCH

Gelderland . .

.

. 56,000
321,400

BB$DA .

R0E$MOࡎD

.

.

.

.

.

J ࡎoordbrabant,

. , 104,100

Zeeland . . .

. 32,200

---136,300
216
3
,
00
Limburg
Totaal

.

.

.1, 1,280,000
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Dit totaal verdeelt zich per provineie, ala volgt
ࡎoordbrabant

369,500

Gelderland

157,100

Zuidholldnd

159,300

ࡎoordholland

152,200

Zeeland

44,600

Utrecht

61,600

Friesland

23,400

Overjjssel

75,000

Groningen

15,800

Drenthe

5,200

lamburg

216,300
Totaal .

Het gr~tal

der COMMUࡎICAࡎTEࡎ,

.

. 1,280,000

ljetwelk in 1860 bedroeg

868,402, was in 1865 geklommen tot 893,193 .
Dit laatste getal verdeelde zich per diocees, als volgt
Aartsbisdonl van

Bisdoni

UTBECxT

.

.

.

.

201,661

l HIARLEM

.

.

.

.

193,962

's HERTOC

EࡎBOBCH ,

BREDA
ROERMOࡎD .

237,009
99,646 (1)

.

.

.

160,915

(1) Bieronder zpn niet begrepen de Communicanten, die hoezeer binnen bet
grondgebied van deze diocees woonachtig, echter, bij gemis aan eigen kerken, in
B e 1 g i ache grensgemeenten parochieeren .

29
Be DOOBLOOPEࡎDB VERSTBEKKIࡎGnࡎ IIIT 'BRIJKS KAS toegekend ten behoeve van het personeel der dienscdoende geesteiijkheid, in de vij(dioeesen, bedroegen op 1 October 1865, als volgt :
Aartsbisdom van

UTBEC$T .

2,500 .00
den Aartsbisschop . . . . f
400.00
1 Secretaris
5 Professoren
•
2,000.00
1,476.00
Bureau- en administratiekosten
115,391
.47
244 Pastoors en 5 Rectors . ,,
Jaarwedden van '
1 158 Kapellaans
17,401 .00
Jaarwedden van

1 139,168 .47
Bisdom van
Jaarwedden van

HAA$LBM.

den Bisschop
1 Secretaris

5 Professoren
Bureau- en administratiekosten
191 Pastoors en 1 Rector .
Jaarwedden van
138 Kapellaans
Vaste jaarl jksche som aan eene kerk

l

,,

2,500.00
400.00
2,000.00
1,146.00
88,575 .00
18,300.00
600 .00

1 113,521 .00
Bisdom van 's
Jaarwedden van

RERTo EࡎBOBCH .

den Bisschop .

1 Secretaris
7 Professoren
Bureau- en administratiekosten
226 Pastoors en 4 Rectors .
Jaarwedden en
205 Kapellaans
Competentien van (
8 Kerkeljjke bedienden

/'

2,500.00
400.00

2,800.00
1,356 .00
n
96,175
.038
,,
23,948 62b
'
,,
403.85
n

1 127,583.51
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Bisdom van BAEDA.
den Bisschop
1 Vicaris-Generaal .

Jaarwedden van

.

1 Secretaris
4 Professoren
Bureau- en administratiekosten
Jaarwedden en J 82 Pastoors en 1 Rector .

•

f

•
. •
•
. •

Competeiitien van! 73 Kapellaans

•
•

2,500.00
800.00
400.00
1 ,600.(1)
492 .00
41,246,61
8,126.05

f 55,164.66
Bisdom van ROEBMOࡎD .
den Bisschop (1) .
. •
1 Secretaris
5 Professoren
Bureau- en administratiekosten
5 Heels .
.
Beurzen
a (200
8 Halve .
. n 100
7 Pastoors der le kl. ,, ,, 975
Jaarwedden van

Jaarwedden van

c

7

»

2e n n • 650

k Desservanten » 500
14$
4+00
23 Vic: Dess . (Rect.) n ,, 300
\166 Vicarissen . . • ,, 235
3

f

•
8

2,500 .00
400 .00
3,200 .00
990 .00
1,800.00

78,975 .00

• 39,010.00
f 126,875.00

Algemeen totaal

.

. ,

f 562,312.64

(1) De Bisschop geniet, nit do P r o v i n c i a l s fond s e n van bet Rertogdom

Limbnrg, eene bjjdrage van f 850 's jaars, in de kosten van de Bisschoppel ke
wooing.
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De jaarlijksche TO LAG$x, die aan sommige past jk dienstdoende geesteljjken van 'c Rijkswege over 1864 zjjn ver ekt
voor de geestel jke bediening der R . K . MILITAIBBࡎ en GVAࡎ4EࡎEࡎ, beliepen, per dioeees, als volgt
AALMOEZEࡎIEBSDIEࡎST QOOB DE )IILITAIBEࡎ .

UTEECHT

15

HAABLEM

19

'S HEBTOgEࡎBOSCH

6

BEEDA

6

RoE

oࡎD

Totaal

.

.

Geestelijken j' 940
,,

» 1,318
»

496

»

»

462

3

»

»

578

49

»

13,794

»

AALMOEZEࡎIEESDIEࡎST v00E DE (EVAࡎGEࡎEࡎ.

Geestelijken 11,170

UTEECHT

9

HAAELEM

11

,~

2

»

» 446

BBED p

1

»

»

30

ROEBMOࡎD

2

»

»

200

. . 25

»

1 3,921

', HEBT04EࡎBQS

Totaal

- .

} 5

32
De PEࡎSIOBࡎEࡎ

uit 's Rijks kas aan de

EMEBITI verklaarde

geesteljjken verstrekt, bedroegen op 1 October 1865, als volgt
Getal .

Diocees .

UTRECHT

Bedrag.

31

.

.

.

. 1 13,129

HAARLEM

30

.

.

.

. • 13,974

's HERTO(IEࡎBOScH

31

BEEDA

14,565

9

ROEBMOࡎD

3,601

27

Totaal

.

. 128'

.

. • 12,444
f 57,713

.

De in 1364 uit 's Rijks lcas verstrekte SUBSIDIEࡎ, voor den
opbouw of de verbetering van kerken en pastor jen, zjjn 25 in
getal en bedragen to zamen f 24,600. Zij verdeelen zich, als
volgt
Diocees .

Getal .

Bedrag .

UTRECHT

3

.

.

.

HAABLEM

11

.

.

. ,

.

.

.

's HERTOGEࡎBoscH

2

BBEDA

3

RoBBMOࡎD

6

In datzelfde jaar zgn er '' -

.

f 2,500

n 11,250

2,250

. •

3,200
5,400

sIDIEࡎ tot sen gelj.k einde

uit de Provincials fondsen verleend, als :
Diocees.

Getal,

ile,irag.

HAARLEM

2

.

.

.

.

ROEBMGࡎD

5

.

.

.

. • 3,580

.7

.

Totaal

.

.

f 1,500

15,080
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PERSOࡎEEL
DER

VAࡎ HET

AARTSBISDOM VAࡎ UTRECHT .
(1 October 1865 .)

AARTSBISSCHOP .
Z . D . H . Mgr . JOAࡎࡎES ZWIJSEࡎ, Kommandeur der Orde
van den ࡎederlandschen Leeuw, enz . Resideert to Haaren,
bij 's Hertogenbosch. - Geboren 28 Augustus 1794.- Priester
gewijd 1818. - Benoemd tot Bisschop van GE$BA i, p . i .
14 Januarij 1842 . - Geconsacreerd 17 April 1842 .- Benoemd
tot Aartsbisschop 4 Maart 1853 .
ADJUTOR VAࡎ DEࡎ AARTSBISSCHOP

en
VICARIS-GEࡎERAAL .

Bisschop van Hesebon
als zoodanig benoemd 3 Julij 1860 en
geconsacreerd 26 Augustus 1860 . - Proost van het Metropolitaan-Kapittel en Pastoor to Utrecht . - Geboren 4 September
1815. -- Priester gewijd 10 Maart 1838 . -- Benoemd VicarisGeneraal 1 Mei 1858 .
Mgr . AࡎD$EAS IaࡎATIu5 SCHAEPMAࡎ,

in partihus in fideliuna,

SECRETARIS VAࡎ HET AARTSBISDOM .
BERࡎARDUS TB BRAA$E . - Geboren 1838 .
1860. - Benoemd 30 September 1860 .

Priester gewijd

(1) Het teeken
achter sommige namen geplaatst, geeft to kennen Y i d d e r
der Orde van den ࡎederlands'chen Leeuw .

3
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METROPOLITAAࡎ-KAPITTEL .
PROOST.
Mgr. AࡎDBEAS IGࡎA IUS SCHAEPMAࡎ ;, Bissehop van Hesebon

in partibus infideliunt,

Adjutor van den Aartsbissehop,

oicaris-Generaal, Deken van Utrecht en Pastoor aldaar

(H . Catherine .)

Geboren

1815 . Gewijd 1838 .

Beiioernd

1858 .

KAࡎOࡎIKEࡎ .
Jog~rࡎES WILLEMsEࡎ, Geheim Kamerheer van Z . H . Paws
'lus I'$, Ridd r der Orde van
Arnhem.

1797

1820

1858 .

Isebella Ia Calholica,

WILHELMUS HEࡎRICUS AࡎTOࡎIUS v i BIJLEVELT

to

, Deken

van ࡎaarden en Pastoor to Maarssen . --1803-1826--1858 .
THEODOBus BRouwER, Deken van Arnhem en Pastoor aldaar
(H. Walburgis.)--1811--1 35 -1858.
1'BAࡎCIscus P uruus 'PAࡎ DE 'BUBGT, Preaideilt van het Seminarie to Rljsenburg. -1825
WILHEi

'1849 ---1858.

us MATHIAS DE JOࡎG, Rustend Pastoor to Utrecht .

-1792-1815-1858.
JOAࡎࡎES GEORGIuS BOOTZ, Pastoor to Abcoude, -- 1806 -1830 --1858 .
JACOBUS JosEPHUS PUTMAࡎ, Pastoor to Utrecht (H . Maria.)
1812
ffs

1836-1858 .

icUS BABTHOLOMEUS KOK, Pastoor to Utrecht
linus.) --1818 -1843 --1864.

(H. Mar-
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DEEEi!1aS .
PExEࡎAAT,

'Mgr. Andreas Ignatius Schaepman, Bisschop van
Hesebon in partibus in/Idelium, Adjutor van den Aartsbisschop, Vicaris-Generaal, Proost van het Metropolitaankapittel en Pastoor to Utrecht, (H . Catharina .) Geboren 1815 .
Gewljd 1838. Beiioenid 1860.
ALMELO. Gerardus Theodorus Bartholomeus Binkhorst, Pastoor
to Denekamp. -,1792 --1815 -1855 .
AMERSFOORT. Wilhelmus de Beer, Pastoor to Eemnes. -- 1800
1830-1853.
ABࡎUEM . Theodorus Brouwer, Kanonik van hot Metropolita4n-Kapittel en Pastoor to Arnhem (H. Waiburgis) . ---1811--1835--1853 .
CIILEࡎBOBG. Lambertus Christianus Velthujjsen, Pastoor to
Wjjk 14j Duurstede . -1800- 1826- 1853 .
DEvEࡎTER. Cornelius Pas
, Pastoor to Raalte . -- 1$04 1826 -1864 .
DoESBORGH . Joannes Westerman, Pastoor to Duiven. -1816
--1839 •- 1858.
GROEࡎLO . Joannes Henricus ࡎjjkamp, Pastoor to Ulft .
1506

ITTBECHT.

1829-1853.

GROࡎIࡎGFEࡎ Eࡎ ASSEࡎ. Fredericus Wilhelmus Antonius Jansen,
Pastoor

to Groningen . -1806-1829- 1853 .
Henricus Kamp, Pastoor to Sneek . -1807 --

HEEREࡎVEEࡎ.

1831-1858.
LEBUWARDEࡎ.

gen .

Theodorus Petrus Jorna

,

Pastoor

te Harlin-

--1793--1819- 1853.

Wilhelmus Henricus Josephus Robert, Pastoor to
Houten . -1799- 1823 --1860.
ࡎAARDEࡎ . Welhelmus Henricus Antonius van Bjjlevelt *,
-,ianonik ,.vr hot hfetropolitaan-Kapittel en Pastoor to Maarssen.
MOࡎTPOORT .

--1803-1826- 1853 .

Henricus Gregorius van Coeverden,
Enschede . -1796- 1819- 1853 .

OLDEࡎZAAL .

Pastoor

to
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ZUTPHEࡎ . Hubertus Rutgerus Huberts, Pastoor to Zutphen .
Geboren 1802 . -- Gewijd 1824. -- Benoemd 1853 .
ZwoLLE. Henricus van Kessel *, Geheim Kamerheer van
Z . H . Pans Pivs IX en Pastoor to Zwolle . (H. Maria
Hemelvaart) . -- 1792 1818--1853.
AARTSBISSCHOPPELIJK SEMIࡎARIE.
Hoofdafdeeling : Rijsenburg onder Driebergen .
President .
F . P, van de Burgt, Kanonik.

Geboren .

Gewijd .

Benoemd .

1825

1849

1854

Pro f'essoren .
J . W . S . van Egeren .

1829

1852

1857

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 Meurs .

1828

1855

1860

C. J . Omtzigt.

1827

1855

1861

J. Herraets .

1805

1828

1861

H . Mulder.

1825

1857

1862

J. Arntz .

1816

1848

1864

S, van den Anker .

1822

1853

1864

H. H . to Braake.

1829

1861

1864

Onderafdeeling : Culenborg .
Regent .
P. Prinzen .
Pro /essoren .
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELUKEࡎ
DEE

PAR0CHIEࡎ.
De hierna volgende alphabethische ltjst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van bet Aartsbisdom van
UT$ECHT bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwjjzing van de Dekenaten en bet
aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaarlal hunner
geboorte, priesterwjjding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en einde1}jk het bedrag van de Rijks jaarwedde aan
die betrekking verbonden ; een en antler
opgemaakt op den isten October 1865 .
AALTEࡎ. (H . Helena .) Groenlo. 475. -- H . Hoogveld, P . - Geboren
1824 - Gewijd 1850 - Benoenid 1861 . - (500.
ABCOUDE. (H. Cosmas en Damianus.) ࡎaarden . 590 . - J. G. Bootz,
p . - 1806--1830-1845 . - (400 .
ACHTEVELD . (H. Joseph.) Amersfoort . 728. -- W, van Geyn, i . 1793-1817-1825 . - (400. - W . van Kats, s . 1829-1855--1862 . - 1 100.
ALBER Eࡎ. (H. Pancratius.) Almelo . 860. - J . Warger, i .
1792 1815-1825 . - f 400 . - H. Storkhorst, K . 1836 1864-1864 . - 1 100.
(1) Het getal c o m m u n i c a n t e n is dat der telling van 1865 .
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent is
aangeduid door de letters r, $, K en A .
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ALMELO. (H. Georgius.) A!melo . 983 . -r- R. Janssen, P. - Geboren
1822 .
Gew jd 1846.- Benoemd 1856 .- [600. - J. Bonekamp, K. - 1830-1860-1860 . -- [100 .
AMELAࡎD . (H . Clemens .) Leeuwardeu . 194. - 0. A . Scholten, p. -

1827-1852-1859. - 1600.
AMEB5POOBT . (H . Maria Henaelvaart .) Aruersfonrt . 1748. -J . Beckman, i . - 1822--1849-1863 . -- 1600.- H . to Vaar-

werk, K . - 1825-1851-1856. - / 100. - A . J . de
f rljs, K. - 1839 1862-1865 . - 1100 .

A

sPOO$T. (H. Franciscus Xaverius .) Amersfoort. 2119 . - H .
Blom, p . - 1809-1832-1844. - / 600. - W . P . C .
Holland, K. - 1831-1855--1856 . - [100. - P . J.
Tasset, K. - 1830-1856-1857 . - f 100.

AࡎGE$Eࡎ . (H. Bavo.) A, r,hotH . 602 . - W . Versteeg, P. -1807

1834-1844. - 1 400.
AࡎKEVEEࡎ . (H. Martinns .) i~aaraen . 491.. - G. van Disk, P . 1796-1822-1848. - [400. - H. Peet, ~. -18191857-1857. - [100.

APELDOOBࡎ. (H. Maria Hemelvaart.) Deverter . 431 .

T . H. to

Boekhorst, r . --+ 1809-1835--1846 . - [500.- T. C .
D, ten Brink, K. - 1835-1863-1864. - f 100.

APELEB-K~ࡎAAL (u) . (H. Willibrordus .) - Rectoraat onder
1821 1854-ZAࡎDBP$a. - A . H. Timans, $.
186U. - [300 .

APPIࡎ(ADAM . (H. ࡎicblaus.) Gron . eu Asyen . 240. -- A . P . Hendriks , P. - 1818-1843 1854. - [600 .

ABࡎkBM. (H. Walburgis .) Arnhem . 6000. - T . Brouwer, P . •-

1811-1835-1848. .- [600 .
1830--1856-1857 . - [ 150.

H . A. J . Peters, K. G. Hartman, K . -

1837-=-1$61-1862 . - f 150. - T. S. Roes, K .
1836-1862-1863. - [150.

ABࡎHEM . (H. Fusebius .) Arnhero . 2400. - J . H. van Basten Baten-

burg, p. - 1823-1847-1858 . - [600. - H. Hoogenboom, K. -- 1833-1856-1858 . - f 150. - R, van

Rooijen, K . - 1832 1858-1859. -- f 150.
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ASSEࡎ. (H .

:Maria

Hemelvaart.) Gron, en Assen . 220 . -- G . J . vat

Hamelen, P . - Gehoren 1817. -- Gewijd 1841. -1 enoenid
1853 . - 1 800..
AVEREEST. (H. Vitas.) zwolle .1200 .

- J.

Schuttelaar, i . -1808

1834-1844. - / 800 . - Zie OMMEBSCHAࡎS.

BARK .

(H . Marlines .)-- Bjjkerk
-- Zntphen . 900 .- J .

to SPEExnznn .

( H. Willabrordas.)

van den Bosch, P . -1824-1850- .-,

1865 . - 1400 . - A. L Aran, den Bosch, K .'--1827

1854-1857 . - l 100. -- G. D . Glaudemans, x.
1840-1864-1865 . - 1
BAAUࡎ .

(H . ࡎicolaus.)

Amersfoort. 420. - J. H. ࡎieuwenhuis, r . --

1810-1839=--1855 . - j 400.
B KKuIznࡎ.

(H. Odulphus .)

Heeronveen . 479 .

1818-1850-1857. - 1 400.
LK. (H . Ledges= .) Heerenveen . 386. 1820-4843-1856. - 1 500.

BA uKEVELD .

(H. Catharina.)

'r .

J . Steenhoff, P . L . F . Houtman,

Amersfoort . 191 . - G . J .

P.

Laarberg,

P. - 1795-1824--1835 . - f 400 .

280!. -- M. J . Boek,
i . - 1800-1827-1831 . - fr 400.
(Is . Martinus .) Doeshorgh, 445 . - G. van Woerkom, i . ---

SEDUM. (H . Maria: Herneh'aart.) Gron. en Assen .
BEBK .

1819--1845-1864 . - 1400.

540 . - A . B. Wales, p. -1814-1838.-1,862 . -- 1
1812
BEKKUM . (H. Blasius.) Oldenzaal . 526, --- G. Eppink, P.
HEESrr . (H. KraisverhefCng .) Culenborg .

1835--1854. -

f 600.

BELTRUM . (H. Maria Hemelvaart.). Groenlo. 720 . - J. B. van Oy,
P. -- 1813-1842-1853 . -- 1400.
BEMMEL . (H. Donates .) Arnhem. 1270 . --, B. A. Vos, r -18201846-1863. -- 1400. - M . A . van Crimpen ., s,
1827-1855-1863. --1100 .
BEࡎSCHOP . (H. Victor.) Mont it . 362. -- W. Beukebsom, p.
1797-1880-1843 . -- 1400 .
BLARICUM . (H . Vitas.) Amersfoort. 629k
1822-1848--186,1.

1 400`

U. Hilhoret, i .
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BOLSWARD. (H . Franciscus.) Leeuwarden. 749. -- J. C . Hondvorst,
P . - Gehoren 1810 . - Gewijd 1846 . - Benoemd 1861 . f 600 . - A . L . Brunott, K. - 1825 1849-1863 . 1100.
BoLSWABD. (H. Martinus .) Leeuwarden . 555 . - G . J . Heuveldop,
p. - 1814-1837-1856. - / 600.
BoBcuLO . (H. Maria Henielvaart .) Zutphen. 169
E . P . Fornier,
p . - 1819-1844--1856. - f 400.
BOࡎE . (H. Stephanus .) Oidenzaal .1007 . - J. F . Warnink, p .
1809-1835-1849 . -- 1 400 . - M . Hopman, K. 1831-1860-1865. - 1100.
BOBࡎEEBROEK . (H. Stephanus.) Oldenzaal. 610. - W. Kemerink,
i . - 1795-1818-1829 . - f 400.
H . Wiegink, K .
1839--1863-1863 . - f 100.
BEEDEVOORT . (H . Georgius.) Groenlo. 241 . - A . to Welseher, p .
- 1812-1839-1848. - f 400.
BREDKELEࡎ. (H. Joannes.) ࡎaarden. 725. - H . Jongbloed, p . 1791-1816-1839 . - f 400 . - F, de Jong, K . 1827-1855-1862 . - [100. -L. H . van Egeren, A . 1835-1858-1865.
BEUMMEࡎ . (H. Andreas.) Zutphen. 426 . - G . Roelofs, p. -1821
1847-1860 . -- f 400.
BUࡎࡎIK . (H. Barbara .) Montfoort. 685 . - ࡎ. J. Konings, p . 1813-1840-1858 . - f 400 . - J. Seholten Reimer, K .
1836-1864-1864. - 1 100.
BQREࡎ. (H. Gregorius.) Culenborg . 225.
J . Baale, P. -1799,
-1831-1845. - f 550.
BussLOO. (H. Martinus .) Zutphen. 273. - A . Hejjdendahl, i . 1812-1834-1847 . - f 400.
BussuM. (H Vitus .) ࡎaarden . 700. - J . van den Brink, p . -1794--1822-1836 . - 1 400 . - J. Miltenburg, u . 1837-1865-1865 . - f 100.
BuU$zE . (H. Maagd Maria.) Oldenzaal . X84. - H . Krabben, p .
1823-1849-1860 . - f 600.
COEVORDEࡎ . (H. Willibrordus.) Zwolle . 612. - W . van Hees, p .
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Geboren

1826 . - Gewijd 1850 .

600 . - J. van de Burgt, A . -

Benoeml

1862 . --

1830-1856-1865 .

(H. ࡎicolaus .) Deventer . 625. - J. H . Koestal, i . -1808-1834-1852. - 1600.
COTREࡎ . (H. Petrus eu Paulus.) Culenborg. 520 . - P . J. Romjjnders, r . - 1815-1838-1857 . - 1400 .
CULEࡎBORG . (H. Barbara .) Cnlenborg . 2050. - P . Jacobs, P. 1819-1853-1856 . - f 600.- J . Sanders, K . -1802
1828--1860 . - 1 100 . - A. van der Veeken, K. 1815-1840-1865 . - 1100 .
DALFSEࡎ. (H . Cyriacus.) Zwolle . 516 . - J. D . L . Muller, P. 1820-1843-1859. - 1400 .
COLMSCHATEࡎ.

DELDFࡎ . (H. Blasius .) oldetizaal. 1247 . -- E. A. Geerdink, P. -

1797-1820---1828. - 1400. - F. J. T. Ellerbeck, s .
1831-1855--1855. - 100 . - A . J . Hakvoort, A.
- 1840-1865--1865,
DELPZIJL . (H . Joseph .) Gron, en Asseu . 101 .
P . van der Meer,
p . - 1827-1850-1861 . - 1600.
DEࡎEKAMP. (H. ࡎicolaus.) Almelo . 1617. - G. T. B . Binkhorst,
p . - 1792-1815-1829 . - j 400 . - H. Schartman,
K. -1830-1854-1854 . - [100 . - H. J . Boermans, K.
1824-1854-1860 . - 1100.
DEU$ࡎIࡎGEࡎ. (H. Plechelmus .) Oldenzaal .1450. -E . C . J. Bloemen,
p . - 1802-1824-1836. - 1400. -- A . J . Riegers,
K. - 1830-1854-1854. - 1100.
DEPEࡎTEB . (H. Lebuinus.) Deventer. 2450 . - B . van den Berg,
p. - 1823-1848-1864. - 1600. - A. J . A. Hens,
K. - 1839-1863-1863. - 1100. - B. T . ࡎasz, x . 1839--1864-1865. - 1 100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doesborgh. 2190 .
A . Hulshof, P . 1816-1839-1851 . -1400 . - A. Albers, K . -18331860-1860 . - 1 100 . - G. J. J. Kerstens, K.
1836-1862-1862. - 1100.
DIsREࡎ. (H. Maria Hemelsaart.) - Bljkerk to STEED. (H. Maria
Hemelvaart.) - Zutphen . 624. - F . Raats, p .
1802--
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A. B. Leyser,

1836. - 1400.

K. - Geboren

1865 . - ` 100.
Drv PBRLO. (H. Petrus en Paulus.) Groenio . 681 . - B . F . Terwindt, p . - 1821-1848---1857 . - 1400:
1833. -

Gew ;jd

DOCK1TM . (H. Martinus .)

1864: --

Benoemd

414. - ࡎ. Molenaar, p . -

Leeuwarden .

1815-1838-1854. --- f 400.
DoEs eoBGn . (H. Martinus.) Doesl,orgh . 1394.- J . H . Clercz, P . 1795--1817-1830. - f 600 . - A. J. Teubner,

1836-1862-1863. - 1100 .
DOBTIࡎCHEM. (H. Maria Hemelvaart .)

Groenlo .

674.

van ࡎuenen, P . - 1827-1853-1863 .

W . J . H.
f 600.

1835-1861-1861 . -- f 100.

J. A . M . Zwarts . K.

DOORࡎEࡎBUB . (H. Martinus.)

K. -

830 . - P . H . L . Hendrik-

Arnhem .

sen, p . - 1826-1849-1860. - f 400. - C . van de

Leemkolk,

K. -

1837--1863-1863. - 1100.

DBEMPT. (H. Willibrordus.)

Zntphen .

480 . - G . T . Holtkamp,

P. - 1823-1848-1863. - f 400.
T . F . Daeiis, i . -DRIEL. (H. Maria Geboorte.) Arnhenl . 484 .
1807-1832-1857. - 1400.
DBOࡎBIJP. (H. Maria Geboorte .)

Leenwarden .

370. - R . J . de Faber,

P. - 1798-1820-1829 . - f 400 .
DUISTERYOORDE. (H. Martinus.) Decanter . 880 . - F . A . Rekvelt,

p. - 1820-1846-1861 . - 1400. - A . J . Le Blane,
K. - 1838-1864-1865. - 1 100.

DUIVEࡎ. (H. Remigius .)

lloesborgh.

600 . -- J . Westerman, i . --

1816-1839-1858. - l 300. - J . W, van Groan,

K. - 1829-1853-1857 . - f 100.

EE a ES. (H. ࡎicolaus.)

EIB

Amersfoort .

626.

W . de Beer, P . -

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

G1•Eࡎ . (H. Mmsttheus .)

Groenlo .

805 . - B. C . Heskamp, P.

1825-1849-1864 . - 1400 . - G . J. Harmsen, K . 1825-1855-1863 . - f 100.

EEDBࡎ. (H. Lucas .)

Arnhem .

448 . - G. L, van Lith, p. -1791-.

1813 1854. -- 1400.
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ELST . (H. Weren/'ridus .)
Geboren

1794 . -

Arnhem .

1230. - M. Roelofsen, p . -

1820. - Benoemd 1828. - (400 .

GewJjd

C. de Jong, K. - 1826--1853--1865 . - (100 .

EࡎSCHEDE. (H. Jacobus de Meerdere.)

Oldc~nz ial .

1460. -- H . G, van

Coeverden, p . - 1796-1819-1837 . - f 600 . - J .
H . van Leusden, K . - 1894--1854--1854 . -[100 . -P . E. L. Bosnian, K. - 1834--1860-1860. - f 100 .

EࡎTER . (H. Antonius Alit .)

Deventer.

1826---1836 . - 1 400.

ETTEࡎ. (H. Martinus .)

Groenlo.

635 .

T . Kook, i . -1803

687. - T. Bisseling, P . -1794-

1821--1840 . - `400. - A . J . Thelink, K .
1859,--1859. - 1 100 .

EVK$DIࡎGEࡎ. (H. Petrus en Paulus.)

Culenborg.

1834

400. -- H . J. de

Bruin, p . - 1820-1842--1861 . - / 400.

FBAࡎEKEB . (H. Franciscus .)

Lceuwnrden .

906. - W, van Asveld,

P . - 1822-1846--1858. - f 600.
K. - 1828-1858-1865..

A. C . Meijer,

(100.

F$EDERIKSOOBD. (H. Joannes.) -y Rectoraat onder STEEࡎWIJKRBWoLD . -

B. F . Mulder, ~. --- 1827 1852 1863. -

f 900 .
GKBBTnBEࡎ. (H. Pancratius .)

Ahoelo .

923 . - J. Rientjes, E. -

1804--1828-1852. - [400. - G. J . Boerenbrink, K. 1830-1858---1858. -- (100 .

GELLICUM. (H. Maria Geboorte .) Cuienborg. 184. - R. Jonkman,
~ . --- 1809-1834-1846 . - 1 400 .

GEࡎDRIࡎG Bࡎ . (H. Martinus.)

Groenlo .

697 . - H . J. Harperink,

r. - 1807-1835-1846. - ` 400. - J. H . Hofman,
K. - 1837-1861-1863. -- 1 100.

GEࡎT . (If. Martinus.)

Arnhem .

1320 .

J . W. van Leuffen, P. --

1825-1851-1861 . - f 400. -~- J . van der Heijden,
K . - 1830-1855-1860. -- f 100.

GooR . (H. Petrus en Paulus .) Deventer. 812 . - H. J . A . Bloemen,
p.

1804---1826-1845 . -- f 500 . --- J. H . Hoojjman,

K . - 1837-1862--1862. - 1 100.

GOBA~TCHEM . (H. Maria Ontvangenis .)

Culenborg.

1710.

. B.
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Geboren 1808 . - Geu ijd 1831 . - Benoewd

Schaap, P .
1862.

- if 400 . - C. van lout, K . - 1826-1851-

1865. --- (150. - W. P . Omtzigt, K . -1825 1853
1865. - (100.

(H. Calixtus.)

GROEࡎLO.

Groenlo . 2081 . - J . W . Bosehker, p .

1799--1832-184.3 . .- 1400. - L . Bauer, K . 1822-1854-1859. - f 100. - L . J . van den Bosch,
K. - 1835--1863-1863. - / 100.

(H. Andreas.)

GࡎOESSEࡎ .

Doesborbh . 808 . - H . Wienholts, P . -

1817-1843-1852 . - 1300. - R . J, van Gameren,
K . - 1834-1862-1863 . - (100.
GROࡎIࡎGEࡎ .

(H. Martinus.)

Gron . en . . ssen . 3501 . - F . W . A . Jan-

sen, P.

1806 1829 1844 . - i 600 . - J . C . Hamers,
K. - 1830 1855 1855 .
(100.
H . D . Brenninkmejer, K. - 1830 1856-1859,
ter, K . - 1839-1864-1864.

(100. - W . Lun(100. - ࡎ . ࡎ., K . -

(100. - Zie GROࡎIࡎaEࡎ (H. ...) .

(H
) -Rectoraat onder GROࡎIࡎGEࡎ . (H. Martinus .) - P . Corstiens, n. - 1806-1845-1865 . - (300.
HAAKSBEBGEࡎ . (H. Pancratius.) Oldenzaal. 1536. - H . Wiegink,
GROࡎIࡎGEࡎ .

P. - 1804-1828-1841 . - (400 . - L . F . J. Meessen,
$. - 1831-1857-1864. - (100 .

(H. Sebastianus.)

HAABLE .

Cerenter. 654 . - B. Vos, P . -1814-

1837-1854. - (400. - ࡎ. ࡎ ., K .
HAMERSVELD .

(H . Joseph.)

Amersroort . 675. - H, ten Brink, P.

1809-1832-1851 . - (400.
HARDEBWIJK . (H.

Martinus.)

Amersfoort. 319. - H . H. Kanne,

P. - 1823-1852-1863. - (630.87 .
HARLIࡎGEࡎ .

(H. Michael.)

Leeuwarden . 1100. - T . P . Jorna

,

ii. - 1793-1819-1822 . -(400.- F. Koopmans, K.
1838-1864-1864. - (100.
HABMELEࡎ.

(H. Bavo.)

Montfoort. 700 . - P . van Roggen, i . -

1812-1841-1861 . - / 400. - A . Vreeswjjk, K. 1833-1857-1862. HASSELT .

(H. Stephanus.)

1

100.

Zwolle . 179. -- C . A. Alferink, P. --
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Geboren 1820 . - Gerrijd 1844. - Benoemd 1852.- f 600.
HEEq . (H. Joseph .) lleerenveen . 230. - J. B. J . Lunter, P. 1817-1844-1850. - f 400.

'S HEEREࡎBER( . (H. Pancratius .) Doe bor;h . 853. - J . T . ࡎales,

p. - 1821-1847-1860 . - f 600. - J. C . Gast, s.
1823-1847-1864. - f 100.

HEEREࡎVEEࡎ. (H. Geest.) Heerenveen . 600. - H . H. Bergmann,
p . - 1818--1842-1858. - f 500.

HEETEࡎ. (H. Maria Ontaangenis .) Deventer. 827 . - A . Tempelman,
1801-1823-1853 . - f 400 .

1830-1856-1860. - f 100.

J. Peperkamp, K .

HEIࡎO . (H. Maria Hemelvaart.) Zwoile. 761 . - 0 . A . Spitzen, P .
1823-1846-1857 .

- f 400. - 0 . W . Derksen

K . - 1839-1862-1862 . - f 100 .

HELLEࡎDOORࡎ . (H. Sebastianus .) Deventer. 444. -- H . F . J. ter

Schouw, p . - 1822-1849-1859. - f 400.

HEࡎgELO. (H. Willibrordus.) Zutphen . 302. - F. H . A. Reigers,
p. - 1825-1852-1862 . - f 400 .

HEࡎQELO. (H. Lambertus.) Oldenzaal . 1223. - B . Lohuis, p. 1804-1826-1841 . - f 400 . - H. Leurink, K . -1835
-1861-1862. --- (100 .

HERTME . (H . Stephanus.) - Bijkerk to SEࡎDEREࡎ . (H. Stephanus.) - Almelo . 523 . - L . Heinink, p . -1810-18341852. - f 400.

HERVELD. (H. Willibrordiss .) Arnhem . 690.

- 1801-1827-1835 . - f 400.

HERwEࡎ . (H. Martinus.) Doesborgh. 747 .

H . L . Versteeg, i .
H . J . Terwindt, p .

- 1805-1828-1840. - f 400. - G. I. J . ࡎieuwen-

huis, K. - 1837-1861-1862. - f 100.

HILVERsuM . (H. Vitus.) Amerafoort . 2407 . - H . J . Smidt, P. -

1821-1844-1857 . - f 400. - A. A . H. Gerrits, K.
1832-1859-1860 . -- f 100 . - W. Weasels, K.

1832-1857-1861 . - f 100 .
HOO LAࡎD. (H. Martinus.) Amersfoort. 1235 . - L . F . Huberts,
p, -

1805 1828 1854. - 1 400.

P . J . Hogen-

46
boom, 8. - Geborett 1838 . - Gei•ijd 1863 . - Benoemd
'1865 . -- f 100.
HOOࡎHOEST. (H. Maria Onbeulekte On`tvangenis.) z,colle . 565 . M . F . Gelink, P . - 1815-1841-1864 . - 1400.
E. B.
$OOBࡎ. (oP DEࡎ) (H. Boni jacius.) Gron . en Assen. 874.
Crone, i . - 1796-1819-1846 . - 1400 .
ROTTEࡎ. (H. Maria Hemeluaart .) filontfoort. 480 . - W. H. J . Robert, i . - 1799-1823-1843. - [400. - G . Kaas,
x . - 1837-1861-1861 .
HUISSEࡎ. (H. Maria Hemelvaart .) drnhent . 2250 . - T . B . Otters,
P . - 1802-1825--1841 . - / 310.60. - G. J . Verwaaij en , K. - 1823-1846-1857 . - [301 . - P . C .
Stokvis, g . - 1833-1858-1863. - 1100.
IJSSELMUIDEࡎ. (H. Maria Ontvangenis.)zwotie . 361 . W . J. Vinke,
P . - 1826-1850-1858. - 1 400 .
IJSSELSTEIࡎ . (H. ࡎicolaus.) Montfoort. 1525. - A. J . van BemE . Geerdink,
mel, P . - 1814-1836-1861 . - (400 .
K . - 1835-1858-1863 . - (100.

IࡎD0ORࡎIK .

(H . Joannes de Dooper .)

- Bijkerk to HETEBEࡎ .

(H. Maria Onbeviekte Ontvangenis .) - Arnhenn . 621 . -J . van

der Straeten, P . - 1823-1853-1865 . - P 400. J . Beernink, K . - 1836-1861-1865 . - [100 .
IBࡎSIIM. (H . Marcus.) Leeuwarden . 360 . - F . T . Terwisseha van
Scheltinga, i . - 1821-1848-1859 . - (400.

JOUBE . (H. Mattheus.) Heerenveen . 438. - J. H. M. Western, P.
JUTPHAAS .

1811-1834--1858 . - 1 400 .

(H. ࡎicolaus .) Montfoort . 785. - C . van der Grindt,

p . - 1818--1844-1862 . - (400 . - W. F . ࡎ. van
Rootselaar, -x . - 1834-1857 1865 . - [100 .

KABAvw . (H. Jacobus.) Montfoort . 744 .

H. J . Vislaak, P. -

1816-1840-1861 . - [400 . - J. H . Mol, K. -1840
-1863-1864 . - (100 .

KAMEBIJH. (H. Hypolitus .) ࡎoarden . 852. - J . Schnurman, P . 1804-1830-1848,
18139

186'5

1865.

j 400. - L . T. ten Brink, A . -
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KAMPEࡎ . (H. Maria Herraedeav 1 .)

wolle . 1725 . - H . H . ࡎieuwen-

huis, P . - Gebo*en 1822. - G ewijd 1844. -- Benoenid 1861 . f 600. - W. J. van de Wiggelaar, x. - 18281854-1860 . - (100 .-P . A . Schreppers, K. -1836
1860-1863. - f 100.
&EIJEࡎBE$a. (H. Joannes de Dooper.) Zutpben . 890. -B . Berendsen, p . - 1801-1827--1839. - f 400. - W. J, van
Soest, K. - 1841-1864-1885 . - f 100.
KLAREࡎBEEK . (H. Maria Hemclraart.) Zctphen . 282 . - G . B. Tusveld, P. - '1814--1840-1855. - f 400.

KLBIࡎE-MEEK . (H.

Willibrordus .) Gron . en Assen . 1200. - G. P.

Tusveld van Boxel, P. -1810---1833--+1846 . -[ 400.T. de Kiaver, g. - 1839-1863--1863 . - (150. W. J . Leber, A. -- 1838-1864-1865 . - f 100 .
KLOOS ERBUREࡎ . (H. Willibrordus.)

Gron . en Assen . 461 . - A .
Kerkhof, s'. - 1825-1853--1864. - f 400.

KOCKEࡎUEࡎ . (H . Maria Henteluaart .) ࡎaarden . 360. - A . J . F . Oosterbaan, p. - 1825-1849-1859. - (400.
KORTEࡎHOEP .

(H . Anlonius van Padua .) ࡎaarden. 224. - C . B .

Verheul, P . - 1828-1852-1865. -- f 400.
KUIࡎRE . (H. ࡎicola-us.) Heerenvnen. 156 . - J. B . Buter, P. 1810-1834-1844. - (400.
LAࡎgEVEEࡎ . (H . Pancratius.) Almelo. 343 . -J. Tyman Smejjers,
P. - 1818-1843-1858. - (800 .
LABEࡎ. (H. Joannes de Dooper.) Amersfoort . 1448 . - H. H . Tinnebroek, i . - 1818-1845-1859 . -- [400. - P, van
Lith, K . - 1828-1856-1859 . - f 100.
L&THUM. (H. Martinus.) l}UesI,o,.} . 415 . - J. H . Havink, P. 1822-1850 1861 . - (400.
LA.TTROP. (H. Simon en Judas .) Aln,e,o . 474 . - A . Slutken, P. 1815-1838-1854 . - f 400 .

H . Sanderink, K . -

1841-1864-1864.
ILE.BHAM . (H. Maria Onbevlekte Onivangenis .) Culenborg . 64.

F. H .

Hondenburg, r . - 1817-1852---1862 . - f 600 .
LBEUWARDBࡎ. (H. !Jonifaeius.) -- Hulpkerk. (H. Willibrordus.)
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Leenwarden .1764 . - H. Bauer, P . - Gehoren 1815 . - Gewijd
1839 . - Benoemd 1854.

f 600. - J. Postma, K. -

1833-1857-1858 . - f 100. - S. Asma, K. -- 1836
-1864-1864 . - f 100 .
LEEUWARDEࡎ (H. Dominicus.) Leers arden. 1593 .

J . A . Rensen,

P . - 1825-1849-1863 . - f 600 . - A . van der Geest,
K . - 1838-1863--1864. - f 100. - J . H . Wientjes,
K. - 1827-1851-1865. - f 100.
LEMMEB.

(H.

Willibrordus.)

lleereziveen .

248. - G . Besselink,

i . - 1810-1833-1838 . - f 400.
LEࡎT. (H. Maria Geboorte .) Arnhem . 583 .
1811--1840-1851,

f

B . Hendriksen, p . -

400.

LETTELE . (H. ࡎicolaus.) Deventer . 406 . 1813•-1838-1856 . - f 600.

J. G. Bruns,

P. -

LICHTEࡎVOOBDE. (H. Boni facius.) Groenlo.1190 . - M. A. Lonink,
P . - 1804-1832-1861 . - f 400. - W, van Hemert,
K. - 1823-1856-1863 . -

f 100 .

LIEDEBHOLTHIIIS. (H. ࡎicolaus.) Zwolle . 388 . -- J . P. van Santen,
P . - 1810-1834-1847. -

f 400.

LoBITH. (H . Maria Onbevlekte Ontvangenis .) Doesborgh . 657 . - A . B.

Verheij, P. - 1806-1833-1844 . - f 400 .
LoEࡎEࡎ . (H. Antonius Abt .) Zutphen . 353. - ࡎ. Huijbers, P .
1824-1848-1862. - f

400 .

LOEࡎEBSL00T. (H. Maria van den berg Carmel.) ࡎaarden . 775 . H . Uitewaal, P . -

1808-1841-1856. - f 400. -

G . Goldewijk, A. - 1824-1851-1860.
LOࡎࡎEKEB . (H. Jacobus.) Oldenzaal . 940.

- H. A . Meijer, P . -

1811-1836-1863 . - f 400 . - ࡎ, van

Balers,

K.

1840-1863-1863 . - f 100 .
Loo . ('T) (H. Antonius Abt .) Doeshorgh . 408 . - J. Peters, i . -

f

1814-1840-1857. 400.
LossEB. (H. Maria Geboorie.) OldenzanL 1103. - G. Seholten, P.
1810-1835-1860. 1837-1864-1865 . LIYTTE . (H. Plechelmus.) Oldenzaal .

f 400. - T. W. Holtslag,
f 100 .

1220. - J . Geerdink,

K.

P. -
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Geboren 1803. - Gew~jd 1826 .- Benoemd 1837. - [400.H . A . Schneider, K. - 1834-1857-1865. - f 100.

LUTTTࡎ. (H . Alphonsus de Liguori .) Zwolle . 770 . -- L . van Hengstum, p . - 1823-1850-1859 . - [800. - J . H. Geerdes, K . - 1839-1864-1864 . - [100.

LUTTEࡎBER( . (H. Cornelius.) Ueventer, 550 . - ࡎ . A . B, KOrte,
p . - 1811-1833--1857. - / 400.
MAABSSEࡎ. (H.

Bjjlevelt

Pancratius .) ࡎaarden . 1205 .

W. H . A, van

, p . - 1803-1826-1833. - f 400. -- L .
Vesters, K. - 1834-1858-1858. - [ 100.
MAKKUM . (H. Martinus .) Leeuwarden . 310. - H. J. Stiphout,
p, - 1828-1853-1864. -- [600 .
MAuBIK . (H. Maria Hemelvaart .) Culenborg. 251 . - A. van Schaik,
P . - 1815-1847-1855. -

1 400.

MEGCHBLEࡎ . (H. Martinus.) Groenlo. 398.

H . Hemming, p . -

.1808-1842-1863 . - 1 400.
MEPPEL . (H. Stephanus.) Heerenveen. 150 . -- H. W . Teunissen,
p. - 1825-1851--1861. - [600.
MIJDBECHT . (H. Joannes de Dooper .) ࡎaarden . 1120. - C . M. Lonink, i . - 1799-1824-1842. -- • f 400.

M. Maas,

K . - 1832-1857-1865. - f 100.
MOࡎTPOOBT. (H. Joannes de Dooper.) Montfoort . 1498. -- J . Westerveld, p .

-

1814-1836-1855. - [600. --- H. C .

Verheul, K. - 1834-1859-1863. -- [100. - A . B.
van Blaricum, K . -- 1840-1864-1865. -- 1100 . H . G . van lout, K. - 1832-1858-1861 .

Vitus .) ࡎaarden. 510 . - C . R. Vermolen, p . -1827-1851; 1862 . - f 600.
ࡎETTEBDEࡎ . (H, lValhurgis .) Groenlo . 254 . - J . Rikmanspoel,
p. - 1826-1850-1861.
ࡎICOLAASGA. (ST .) (H. ࡎicolaus .) Heerenveen. 452 .
J. Faber,
1807-18331850
.
/
400.
p. ࡎIEuwE PEKKLA. (H. Bo-ni/'acius.) - Rectoraat onder Oui
PEKELA.-- G . J . Denies, B . -1834-1857-1864 .-f 300 .
ࡎIEuw-SCHOOࡎEBBEB. (H . Roni/acius .) Zwolle. 522. - G . J . Wie4
ࡎAABDEࡎ .

(H.

50
gink,

P . --- Geboren

1863. - [' 800 .

1829 . - Gewijd 1853. - Beuoemd

ࡎIJBEBK. (H. Catharina.) Amersfoort . 644. -- J . A . Clerex, p. --1808-1832--1848. --- 1600.
OLBUEGEࡎ . (H. Willibrordus .)

Zutphen. 220 . -- H . Lowes, p . --

1828- 1853-1865. --- f 400 .

OLDEࡎBBOEK . (H. Maria' Hemelvaart .) Zwolle . 150.- J .Hulshof,
p.
1822-1847---1858. - f 600.
OLDEMAB,KT . (H. Willibrordus .) Heerenveen . 355. -- J. van Sehooten, p . - 1828-1853--1864. -- j' 400 .
OLDEࡎZAAL . (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 2300 . -- J. Beernink, Y .
--- 1805-1828--1841, -- [400 . - A . A . Haarmans,

OLST .

x . -- 1828--1854-1857 . - [ 100 . -- M . G . Smits, x .
-- 1833-1857-=1857 . -- [ 100 .

(H. Willibrordus.) Deventer . 644 . -- A . Eulink, p . --1823

1846--1858 .
1 400.
OMM]tࡎ. (H. 13rigitta .) lwolle . 200. -- T Brouwer, i . --- 18271850-1861 . - ` 600 .

(H. Vincentius a Paulo .) -- Rectoraat under
1830-AVEBEEST. -- W . H. Veeling-Smale, n.
1854-1864. - [900. (1) .
OOBTEBBEEK . (H. Bernulphus .) Arnhem. 240 . --- J . G . H. C . Es-

'OMME$sCHAࡎS .

sink , P . -- 1827-1852-1860. -- [ 600 . -- H . J.
Weitjens, A . - 1841---1865--1865.
OOSTEBEࡎD . (H. Martinus.) Leeuwarden. 386. --- R. van der Werf,
P. - 1796-1819--1829 . - [400 .
~OSTEBH0LT . (H. Leonardus.) Arnhem . 485. - J . P . Geriehhausen,
p. - 1799-1835=-1850. -- f 500. --- J . L . C . A. Baron
van Hugenpoth tot Aerdt, x. --- 1828--1856-1865 .
OOsTEBWIEBUM . (H. Wiro .) Leeuwarden . 180. -- J . A . Ydema,
p. -- 1816--1841--1846. - 1 400.
OOTMA$suM. (H . Simon en Judas .) -- Bjjkerk to TILLIGTE .
e
(1) Deze jaarwedde komt ten taste der bijzondere begrooting van de Itijks
bedelaars-gestichten,
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(H. Simon. en Judas .) -

Almelo . 1900 . - W . H. A. van

1811 . ---

der Linde, P. - Geboren

Gewljd

1835. -- Benoemd

1854 . - f 400. -- J . Bless, K. - 1831--1860--1860.
- f 100. - T . J . Gone, K. - 1839-1863--18$3.
-- / 100 .

OUDEࡎ-RIJࡎ . (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort.. 570 . -- J. J. Ken-

ken, p. - 1817--1840---1854. - (400 .

(H. Willibrordus.) Gron, en Assen . 688 . - G. J.

OUDE-PEKELA.

Volkering, n .
Bouma, x . --

-

1824--1853-1864 . --

f 400 . --c I .

1834-1860-1860 . -- 1 100. - Zie

ࡎIEUWE PEKELA.
OUD-ZEVEࡎAA$ . (H. , .Martinus .) Doesborgh. 1180. --- G. J. Oosterik, p. - 1809-1832-1861 .

- f 300. - L . W.

Brugman, K . - 1839-1862-1863 . -- f 100.

PAࡎࡎE$DEࡎ.

(H. Martinus.) Doesborgh. 557. -- J. F . Schlosser,

p. - 1803-1834-1848. -- f 400.
PUTTEࡎ . (H. Maria Zuivering.)

Amersfoort . 150 . -- H . J . Pieok,

f
Deventer.

p . -- 1828-1853--1863. RAALTE . (H.

Kruisverheffing.)

600.
1425. -- C . Pas

, p.

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

berg, K. - 1834-1859-1859. --- f 100.

REࡎSWOUDE. (H. Willibrordus.) Arnhem . 200 . -- P. Wittebol, P.
1820-1849--1859 . - f 400.
REUTUM . (H. Simon en Judas.) Almelo . 439 .

J . Reimer, p. --

1809--1835-1857. -- (400.

Rsn.ov. (H. Maria Hemelvaart .) Culenhorg. 265. -- J. Thuring,
p . - 1816-1840-1851 . --- (400 . -- ( . ࡎujj, A. 1839-1865-1865 . -- f 100.
RIETYOLEࡎ. (H. Cecilia .) -

" kerk to ࡎEEDS. (H. Cecilia.) --

552 . -- G. J. Hulsham, p . -- 1797-1823-1832. -- f 400 . -- W. Verhoeven . K. --1836-1863Groenlo .

1865 . --(200.
X

RusnࡎHUEO: (H. Petrus banden .) Montfoort. 325 . -» A . Bortland,
p. -- 1790-1813-1819.

RxaeBEࡎ. (H. PIhonysius.) Deventer.

729 .

A . H. A . Koning
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P . - Oeboren

1806. -

1831 . -

Getij ijd

f 400. - L . A. J . ten Brink,
1863 . - (100 .

RossuM . (H . Plechelmus .)

Oldenzaal .

Benoemd

1852 .

1838-1863

K.

J . T. B . Bruns, p.

907 .

1806-1830-1854 . - (400. -- G. J . Beernink,
1 100.

1836-1863-1863 . RuMPT .

(H. Maria Geboorle.)

Culenborg.

K.

250. - J . van Dijk,

P. -

1816--1848-1858. - (400.
Ruu$LO .

(H. Willibrordus.)

zutpaen .

250 . -- J . H, van Langen,

p. - 1821-1846--1857 . -- [400.

SAASVELD . (H. Plechelmus.)

Almelo .

SCHALKWIJK . (H. Michael.)

Culenborg .

1125. - T. Bergers, P . -

1785-1808-1831 . - [400 .

G . Peters, K .-1814-

679 . - B. Aarnink, P .

1803--1826-1856. - [400. - J. A. H . Dericks, K . 1836-1862-1862 . - (100.

1854-1863 . - (100.

SEࡎSMBER. (H. Vitus;) Leeuwarden. 600. - J . Beersma, p . -1800-1823-1838. - (400 . - P. J. Terhorst, K. -1836-1862-1862 . - (100.

SILv0LDE . (H. Mauritius.)

Groenlo.

823. - H . J. Bluemers, P . -

1817-1840-1851 . - [ 400.-P. van den Hark, K . 1829-1853-1861 . - (100 .

SLOTEࡎ. (H. Fredericus.)

85.

H . T . W. Willemsen,

1807-1831-1854 . - [600.

G. Smithuis, x. -

Heerenveen.

p. - 1826-1852-1863 . - (400.
SࡎEER. (H. Martinus.) Heerenveen . 1110 . - H . Kamp, P. 1836-1863-1863. - 1 100 .

SOEST . (H. Petrus en Paulus .)

p.

Amersfoort .

1183 . - W . Steenhoff,

1816-1842--1851 . -- x'400 .

H . A . Piek,

1829-1853-1857 . - [100.

SOESTERBERG . (H. Carolus Borromeus.)

Amersfoort .

K .-

272. - L . Ra-

demaker, P . - 1795-1825-1837. - (600. - J . Hogeman, A . --- 1828-1861-1865 . - [100 .

STADSKAࡎAAL . (H. Maria Hemelvaart .)

Gron, en Assen.

399 . - G .

J. F . Drench, ~, - 1825 1851 1858 . - 1 800.
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STEEࡎWIJK. (H . Clemens.) Ileerenveen. 225. - J . J . Sletering,
P . - Gehcren 1825. - Ge v (1 1849 . - Benoemd 1864. f 400.
STEBࡎWIJKERWOLD . (H. Andrews.) Heerenveen . 820 . B. Robe
rink, p. - 1819 1842 1855 . - f 400 . - Zie FBEDEBIKSOORD .
STEGGERDA . (H. Fredericus.) Ileereneen . 450 . - J. A Schutte,
p . - 1816-1844-1859 . - [400 .
TERBOBG . (H. Georgics .) - Bjkerk to GAAࡎDEBEࡎ. (H. Martinus.l - Groenln .

875 . - A . Herfkens, P . - 1817-

1841-1852 . - f 400 . - J. A . Weitjens, K. --1831

1856-1857. - 1 100.
TIEL. (H. Domin,icus .) Cnlenhorg 1771 . - B. H. Lohmeyer, P . 1813-1837-1854 . - f 600. - J . A . Havekes, R. 1825-1864-1865. - f 100 . - ࡎ . ࡎ ., K. - 1100.

TUBBEBGEࡎ .

(H . Pancratzus .)

Alnoelo

922.

C . ten Bokum,

r . - 1811-1833-1854 . - [400 . - B . C. A. Teusse,
K. - 1834-1858-1860. - 1 100.
UITH00Bࡎ . (H. Joan-nes Onthoo[ding .) ࡎaar~cn 784. L . T. F .
Otten, p. - 1821
Leeuwenberg, K.
UITRuIZEࡎ .

1844-1862 .

[400.-W . H. van
1837-1863 1863 . - f 100 .

(H. Jacobus de Meerdere .) Gron. en

: sen . 665 . - W.

V . M . Legebeke, p. - 1816-1839-1857 . - f 400. J. G. Heeres, K . - 1835-1862-1862. - f 150.
ULFT . (H.

Petrus en Paulus.) ±,roen ;o. 714. - J . H . ࡎykamp,

p . - 1806-1829-1845. - f 400 . - M . Claassen,
K . - 1830-1855-1865. -- (100 .
UTRECHT . (H. Catharina .) Utrecli~. 2050, - A . I . Schaepman,
p . - 1815-1838-1860. - f 600. - G . W. van Heukelum, x. -- 1834-1859-1859. - [150 . - C. J. van
Groeningen, K. - 1833-1858-1860. - 1150 .
UTRECHT .

(H. Willibrordus.) - Hulpkerk .

(H .

Martinus.) -

- H. P. T . Oosterbaan, p . - 18241848-1859. - [600 . - H . B . J . L . Kloppenborg,
Utrec'nt . 2000.

K . -1831 1855-1857 .-f 150 . - B . J . A . Reigers
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K: -- Geboren 1833 . - Gewijd 1860. - Benoemd 1862 . (150. - J . W. D . Peelen, K. -1835-1860-1863. -/ 150.

(H. Augustinus .) Utrecht . 3200. - H . Stappersh ef,
p . - 1794-1820-1848. - (600. - J . S . Oosthu s,
K . - 1814-1854-1855. - ( 150. - L.
an den
Bosch, K. - 1831-1856-1863 . - f 150 . - A . A .

UTRECHT .

Jorritsma, A . - 1819-1844-1848 .

UTRECHT . (H. Dominicus.) Utrecht . 2273. - D . J.

an Zeeland,

p. - 1806-1835-1862 . - f 600. - C . Schrau
K. -

1831-1855-1860 . - j 150 . - H . J. A.

en,

an

E ijk, K. - 1827-1851-1862. - 1 150 .
UTRECHT . (H. Martinus .) Utrecht . 2400.
H . B . Kok, P .

1818-1843-1857. - 1 600.
F . J . E . Koene, K .
1829-1854-1858. - (150. - A . F . Z einenberg,
K. - 1834-1858-1864. - (150 .

UTRECHT . (H . Maria.) Utrecht.

2000 . -- J . J . Putman, p .
1812-1836-1857 . - (600 . - F . A. P. Holland, K.
1835-1859-1861 . - ( 150. - G. A . Willemsen,
K . - 1828-1856-1861 . - 1 150 .
VAASSEࡎ. (H. Martinus.) - Bijkerk to Epn . (H. Martinus.)
De enter . 912. - J . an Haaren , p . -1806-1835-1846.
(400. - G . J. Ensink, K .

(100 .
VALBUIL . (H. Jacobus .) Arnhem . 299 .
1827-1853-1864. - (400.

1839 1862

1863.-

J. A, ten Hagen, p.

VABIK . (H. Petrus en Paulus.) Culenborg . 260. - T . Hulshof, i .

- 1818-1849-1860 . - 1 400.
- H. A . A . Teusse, p. -

VASSE . (H . Joseph .) Almelo. 659 .

1816-1838-1855 . - f 400 . - P .

an Duijnho en,

K. - 1832-1858-1862 . - f 100.
VEEࡎDAM. (H. Maria Hemel aart .) Gron . en Assen . 941 . -- J. Beck-

man, p . - 1809-1834-1848 . - f 400 . - J . F . Corbesier, K. - 1829-1856-1857 . - ( 100 .

VEEࡎHUIZEࡎ . (H . Hieronimus Aemilianus .) Gron . en Assen . 980. -

F . J . R . Kortenhorst, P . - Geboren 1827 . - Ge iad
H . an Peer
1851 . - Eenoemd 1859 . ,- j 1300, (1)
K. - J831-1856 .---1857 . - 1300. (1) .

VELA . (H. Maria Visitatie,) ; Zutphen . 440. -- W . B . Plaster, p.1824-1850-1860. - f 400.

VIAࡎEࡎ . (H. Maria Hemel aart .) Montfoort . 847 . - A . F . J. W j.,
nands, p. - 1815-1839-1863. - f 400.: - W . F .

Weitjens, K. - 1837--1861-1865 . - f 100 .

VILSTEREࡎ . (H. Willibrordus,) Z ohe . 367 . - H. Rientjes, p . -1802-1833-1854 . - 1400.
VIࡎKEVEEࡎ . (H. Antonius

an Padua .) ࡎaarden .1230 . -0. Pompe,;

p . - 1808-1836-,-1863. - 1400. - J . A . Kelleneer,

. - 1820-1854-1863. - 1100.

VLEuTEࡎ, (H . Willibrordus .) ࡎaarden. 650 . - H . Andriessen, p.

B . Brugman, K. 1810-1833-1851 . - f 400.
1835-1857-1864 . - [100 .
VOLLEࡎHOVE . (H. ࡎicolaus.) Z olle . 130 . - C . Smale, p. 1824-1849-1859 . - f 600.
VORDEࡎ. (H . Antonius

an Padua .) Zutphen .

300 .

J. D . de

Bruin, p . - 1822-1845-1861 . - f 400 . - H. H .
Cle ers, A . - 1837-1862-1865.

V$EESWIJK . (H. Barbara.) Montfoort. 516,

H. Meurs, p . -

1808-1843-1859 . - f 400.
V$IEZEࡎVEEࡎ . (H, Antonius Abt .) Almelo . 315 . - H . J . de Jong,

p . - 1828-1852-1863 . - 1600 .
Joannes Geboorte.) - Bijkerk to REࡎKUM .

WAGEࡎIࡎGEࡎ . (H.

(H . Maria Hemel aart.) - 3rnhem . 1180, - J . A . Taabe,

1805-18` 7-1837 . - [600. - J . de Haan,
.
1835-1858-1865 . - 1100 .
WAHHEGA . (H, Martinus .) Leen arden . 256 . -- J . Wennekers, P.
i.

1822-1848-1858 . - 1600.
WEERSELO . (H. Bemigius .) Almel . 762.

H . Booret, p. -

(1) De e jaar iden komen ten taste der bij ondere begrooting an de Rgksbedelaars-gestichten .
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Gehorcii 1805 . ---G en qd 1831 . - Benoemd 1846 . -- [400. '
J . H, Heghuis, K . - 1837--1864-186 . -- [100.
WEGDAM,

WEHL .

(H. Petrus en Paulus.)

Olden aal . 935 . - H . J. H . Bloc-

men, i . - 1798-1821-1830. - [ 400 . - C . Verhoef,
K . - 1832-1862-1863 . - f 100 .
(H . Martinus.) Zutphen . 1710. - C . Kie e, ! . -- 1814

1841-1852 . - J 400. - J . T . Lu jek ,

K.

1826

1852-1861 . - [150 .

WEBKHOVEࡎ . (H. Maria Hen el aart .) Montfoort .484. -- J. Wielakker, i . - 1808-1841-1857. - [400 .

(H.

WESTERVOORT .

J . T. Vaal-

Weren/'ridus .) Do ;shorgh 583.

man, i . - 1816-1841-1851 . - [400.
WIEBDEࡎ

(H. Joannes de Dooper .) Almelo .

431 . - J . H . C. Bloe-

men, i . - 1813-1838-1854. - [400 .
WIJHE .

(H.

Willibrordus.) Pr enter. 1122 . - H . MOSS, P. --

1798-1828-1844 . - [ 400. - L . Schuurmans, g . 1829-1853-1861 . - [100.

(H. Joannes de Dooper.) Culenhor ;, . 1200.
L . C. Velthuijsen, p. - 1800-1826-1848 . -[400.J . P . ࡎ . an Meurs, s . - 1838--1862-1862 . - [100.
WIJࡎBERaEࡎ. (H. Martinus .) Zutphen. 365. - J. W, an Til,
WIJK-BIJ-DuuRSTEDE .

p. - 1818-1847-1857 . - f 400.
Maria Hemel aart .) f eeu arden . 380 .

WIJTGAARD. (H.

J. H .

on Schel e, r. - 1803-1828-1852 . - [400.
WIࡎSCHOTEࡎ .

(H.

Vitas en Ge ellen .) Gron. en Assen . 310 . - H .

Feijen, p . - 1809-1834-1834. - [500.
WIࡎTEBSWIJI . (H. Jacobus .) -- Bijkerk to MEDDO . (H. Joannes
de Dooper.) - G, oenh . 809 . -- J. M,

an Oppenraaij, P .

- 1828--1852-1863 . - [400 . - H . F . Schoemaker,
K . - 1840-1865-1865 . - [100.
WOLVEGA. (H. Franciscus.) Heeren een. 360. -

p. WORKࡎM. (H.

1819-1844-1859. - [400.
Werenf'ridus .) Leeo ardcn . 730 . -

1796-1819-1828. - [400. --

1834-1857-1857 .

[100 .

L . B. Mulder,

D. Bootsnla, i .
J. Hoefsloot, K.-
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(H . Michael .)

WOUDSEࡎD .

lleeren een. 200 . - F . J . L. ࡎieu

en-

huis, P. - Geboren 1821 . - Ge ijd 1848 . - Benoemd 1858 .
/ 400.

(H. Joseph .)

ZAࡎDBERG.

Gron . en Assen . 1075. - G. J . E ers, P .

1824-1848-1856. -[800 .- Zie APELE$-KAࡎAAL .

(H. Os aldus .) -

ZEDDAM.

Bjjkerk to AZE

IJࡎ .

(H. Mattheus .)

Doesborgh . 1319. - J. A . Otters, P . - 1821-1848
-1863. - [400.-A . L,

an den Bosch, K. - 1830

1859-1861 . - [100. - R . E. T. Rutjes, K . --1838-1863-1864. -- [100 .
ZEIJST .

(H, Joseph.)

Montfoort. 690. -- M . Putman, s . - 1821

-1848-1858 . - [400.
ZEVEࡎAA$.
P.

(H. Andreas.)

Doeshorgh 1265.

G. T,

an Delden,

- 1800-1825-1834. - f 300 . - H. Harbers,

.

- 1830-1853-1856. - [100 . -- J. Verhoef, K . 1832-1856-1862.
ZIEUWEࡎT .

(H. Weren jridus.) - Bijkerk

to HABBEVELDE (H

)

- Groenlo . 1495 . - W . H . Janssen, p. -1800-1824
1839 . - / 400 . - E . A . J . Engbers, K . 18381864-1864. - 1100 .

ZUIDHORࡎ .

(H. Joseph.)

Gron . en Assen . 140. - H . T .L .Koestal,

p . - l822-l47-l854. - / 600 .

(H . Jounnes de Dooper .) Zntphrn . 1690.
13 . R . Huberts, i . - 1802-1824-1838. - 1 600. - A . F .

ZUTPHEࡎ.

Lou erens, i . - 1'831-1854-1854 . - [100 . - J .
ZAOLLE .

G . P. an Groeningen , K. -1839-1863-1863 .
(H . Maria Heniel aart.) Z olle . 2073 . - H .

- [100.
an Kes-

sel , p . - 1792-1818-1837 . - [600. - J . ࡎ. an
Wagenberg,

. - 1830-1854-1858. - [100. - J .
A . Verstege, K. - 1832-1861-1864 . - [100 .
ZWOLLE .

(H. Michael .)

Z olle . 1995 . -- P . Mocking, P. - 1812

-1838-1857 . - [ 600. - J . L . R. Jansen, K . 1834-1857-1857 . - f
1832

100 . - R. Verhoe en,

1856-1858. - [100 .

.
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RECAPITULATIE
OP DE
VOORGAAࡎDL
.

ࡎAAMLIJST .

.o

G etal
DEKERATEࡎ.

Dlenstdoende

a

BEDRAG

Rijksjaaro edden
oor

der

RIJKS-JAARWEDDEh

oor

bn
0

Vlr,

,

pp

a

01

rp

a

p

Q

r

a

Guld .

G uld.

Utrecht .

.

.

6

6

14

6

13

3,600.00

1,950

Almelo. .

.

.

15

15

12

15

11

6,800.00

1,100

Amersfoort .

.

16

16

12

16

12

7,630.87

1,200

Arnhem .

.

.

18

18

15

18

13

8,010.60

1,751

Cu?enborg

.

.

15

15

9

15

9

6,750 .00

950

.

16

16

11

16

10

7,200.00

1,000

15

15

12

15

11

6,000.00

1,100

.

18

18

13

17

13

7,100 .00

1,400

Gron . en Assen .

419

419

10

419

10

410,300.00

1,300

Heeren een .

.

*18

*18

1

*18

1

*8,300.00

100

Leeu arden .

.

17

17

9

17

9

8,400.00

900

Montfoort .

.

.

14

14

10

13

8

5,400.00

800

ࡎaarden .

.

.

14

14

11

14

8

5 .800.00

800

Olden aal .

.

.

15

15

16

15

15

6,600 .00

1,500

Zutphen .

.

.

1.7

Z olle .

.

.

.

*18

Totaal

.

.

251

De enter .

.

Doesborgh
Groenlo .

.

17

8

17

7

7,000 .00

750

*18

9

*18

8

*10,500 .00

800

j 251

172

249

158

j

i

I

115,391 .47 17,401

4 Hieronder begrep en drie R e c t o r a t e n en dri a Rectors.
*
Sen Rectoraat en een Rector .
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PROVIࡎCIES GEWIJZE IࡎDEELIࡎG
DE11

VOORGAAࡎDE

REGAPITULATIE .

G etal
Dienstdoende
PR o Iࡎ cIEࡎ
m
0
0
m
0

a

Gelderland

m
0
0
0

BEDRAG

Rijksjaar edden
oor

der

RIJKS-JAARWEDDEࡎ

oor

of

m
Cs
Cs

0
0

a

Cs

a

PC
Cs

Guld .

Guld .

0
0
m
Cs

Cs

84

84

56

83

52

Zuidholland . .

4

4

3

4

3

1,800.00

350

ࡎoordholland

8

8

6

8

6

3,400.00

600

.

41

41

42

40

36

18,000.00 4,250

Friesland .

29

29

10

29

10

13,600.00

* 69

* 62

44

* 62

41

* 29,400 .00 4,100

Groningen

t 16

16

9

1.16

9

t 7,400 .00 1,000

Drenthe

*7

*7

2

*7

1

* 5,800.00

Totaal

251

251

172

249

158

Utrecht.

O erijssel .

.

35,991 .47 5,801

1,000

300

115,391,47 17,401 J

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector .
drie Rectoraten en drie Rectors,
t
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RAࡎGSCHIKKIࡎG
DER VOORMELDE JAARWEDDEࡎ ࡎAAR DE HOEGROOTHEID
VAࡎ DERZELVER BEDRAG.

HOEGEOOTHEID .

Pastoors .

Kapellaans.

Totaal.

BEDBAG .

f 1,300.00

1

rr

1

f 1,300.00

900.00

*2

u

* 2

* 1,800.00

800.00

7

IF

7

5,600.00

630.87 (1)

1

u

1

630.87

600.00

54

u

54

32,400.00

550,00

1

u

1

550,00

500.00

7

I,

7

3,500.00

400.00

168

rr

168

67,200 .00

I,

1

310 .60

1

301 .00

300.00

§8

§ 2,400.00

200.00

1

200.00

310.60 (2)
301 .00 (3)

e

150 .00

rr

22

22

3,300.00

100 .00

rr

133

133

13,300.00

ࡎiet be oldigd

2

14

16

251

172

423

Totaal

.

II

f 132,792.47

* Hieronder begrepen t ee Rectors. § Hieronder drie Rectors .
(1)
rr
a
eene competentie an f 30 .87 .
(2)
rr
u
a
rr
a
10.60.
(3)
u
u
u
rr
r - 1,00 .
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PERSOࡎEEL
DEB

ana Q aa r

t

VAࡎ HET

o

BISDOM VAࡎ HAARLEM .
(1 October 1865.)

BISSCHOP .
Z . D . H . Mgr . GEBABDUS PETBUS WILMEB

. Resideert to

Sassenheim . Geboren 22 ࡎo ember 1800 . -- Priester ge
8 September 1824 . -- Benoemd tot Bissehop

jjd

an Haarlem 4 Mei

1861 . Geconsacreerd 23 Junij 1861 .
VICARIS-GE :VERAAL.
HEࡎBICUS

A

BEEK, Kanonik, -Deken

an Haarlem en

Pastoor der kathedrale ,kerk aldaar . Geboren 24 Maart 1816 . Priester ge

jd 16 October 1842 . - Benoemd Vicaris-Generaal

22 April 1862 .

SECBETARISSEࡎ VAࡎ HET BISDOM .
JOAࡎࡎES FBAࡎCISCUS VBECnT. Geboren 1822 . - Priester ge-

ijd 1846 . Benoemd 29 September 1854 .

JACOBIIS JoAࡎࡎES GBAAP . Geboren 1839 . - Priester ge
1862 . --- Benoemd 30 September 1862 .

ijd

62

KATHEDRAAL KAPITTEL.
PAOOST.
JOAࡎࡎES BBIࡎKMAࡎ

, Rector bjj het Maagdenhuis to Am-

sterdam. Geboren 1794. - Gc ijd 1817 . -- Benoemd 1861.
KAࡎOࡎIKEࡎ .
TunoDonus
honorair

JOSEPHUS HUBERTUS BOBBET
an Z . H. Pans PIUS IX, Deken

,

Kamerheeran ࡎoord jjk

en Pastoor to Vogelen ang. --1812--1836--1858 .
CoRࡎELIUs

Aࡎ KIࡎTS, Buitenge

oon Geheim Kamerheer

Z . H . Pans Plus IX en President

an

an het Seminarie to

Warmond . -- 1803--1828 1858 .
BEBࡎABDUS HOFMAࡎ

, Buitenge

oon Geheim Kamerheer

an Z . H. Pans Pros IX, Deken

an Amsterdam . --

1788--1812--1858 .
JOAࡎࡎEs MATTHIAB IJ EBMAࡎS, Pastoor to Amsterdam . (B.
Maria Onbe iekie Ont angenis.) -- 1815---1838--1859 .
HEicRICUS

Aࡎ REEK, Vicaris-Generaal, Deken

an Haar1 n

en Pastoor der kathedrale kerk aldaar. --1816--4842---1861.
FBAࡎCISCUS THEOnonus FBAࡎKEMULLE, Pastoor to Haarlem .
(H . Dominicus .) -- 1807-1830--1861 .
PETBUS MATTHIAB SࡎICKERS, Regent

an het Seminarie to

Voorhout . - 1816--1841--1861 .
Jo

Es FBAࡎOISCUS VBEGT, Seeretaris
Haarlem. -- 1822 1846---1863 .

an hot Biadom

an
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DEK.EࡎS .
DEBEࡎAAT.

HAARLEM. Henrieus

an Beek,

Vicaris-Generaal, Kanonik

en

Pastoor der kathedrale kerk to Haarlem . - Geboren 1816 . Ge ijd 1842 .

Benoemd 1861 .

ALKMAAR . Joannes

an Gent

(H.

, Pastoor to Alkmaar.

rentius.) - 1802-1826-1853 .
ALPHEࡎ . Caspar Adolphus Mols,

Lau-

Pastoor to Le jmuiden. --

1807-1832-1861 .
AMSTERDAM. Bernardus Hofman

I, Kanonik en Oud-Pastoor to

Amsterdam. - 1788-1812-1853 .
BEVEB

IJK .

Balthasar (ie Groot,

Pastoor

to Be er

jjk. ---

1805-1833-1853 .
DELPE.

Joannes Theodorus

an Brussel, Pastoor to Delft.

('H. H politus.) -- 1806-1830-1854 .
's GRAVEࡎHAGE .

Gerardus Elsen,

Pastoor

to 's Gra enhage.

(H. Theresia.) - 1801--1824-1863 .
.
HORࡎ

Philippus Wilhelmus

an Oorte,

(H . C riacus .) - 1826-1850-1862 .

Pastoor to born.

LEYDEࡎ . Arnoldus Cornelius Quant, Priester to Le den . -1802
-1826-1853 .
MIDDELBUBG . Arnoldus Antonius Tomas

, Pastoor to 's Hee-

renhoek . - 1793-1818-1853 .
ࡎ00RD

IJK. Theodorus Josephus Hubertus Borret

heer honorair

, Kamer-

an Z . H . Pans Plus IX, Kan.onik en Pastoor

to Vogelen ang. - 1812-1836-1858.
OUDERKERK . Conradus Leonardus Rjjp,

Pastoor

.1821-1845-1858 .
PUBMEREࡎDE .
rende.
ROTTERDAM .

Joannes Lambertus Bekker,

to Ouderkerk.

Pastoor

to Purme-

1804--1828-1853.
Gerardus Georgius Bongaerts, Buitenge

Geheim Kamerheer

oon

an Z . H. Pans Plus IX en Pastoor to

:8ralingen . -- 1799--1822--1853 .
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SCHAGEࡎ. Henricus Franciscus

an Lith,

Pastoor to

Geboren 1822 . -- Ge ijd 1848 . - Benoemd 1863.
WERVERSHOEF. Lambertus Theodorus Bakker,
Wognum . - 1819-1846-1859 .

Schagen . --

Pastoor

to

ZOETERWOUDE. Caspar Josephus Martinus Bottemanne, Pastoor
to Zoeter

oude. - 1823 1846 1861 .

BISSCHOPPELIJK SEMIࡎARIE .
Hoofdafdeeling : Warmond.
President .

Geboren .

Ge ijd.

Benoemd.

1803

1828

1853

an der Ploeg.

1815

1840

1853

H . J. J . Prenger .

1833

1857

1861

J. W . L . Smit.

1826

1850

1861.

J. de Bruijn .

1828

1852

1864

1816

1841

1861

J . C. H . Murk.

1828

1853

1853

G. F . Drabbe.

1828

1854

1854

H . J. H . Ruscheblatt.

1829

1855

1856

1832

1857

1857

B. H . Klonne .

1834

1859

1861

A . G . Sch

C.

an Kints, Kanonik, en .
Pro f'essoren.

P.

Onderafdeeling : Voorhout .
Regent .
P . M . Snickers, Kanonik.
Pro /'essoren .

A . J. Brou

er.

1833

1858

1861

J. A . de Rijk .

1831

1862

1862

L . H. Borking.

1837

1864

1864

D. Stags.

1831

1864

1864

eit er.
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELIJKEࡎ
DEE

PAR0CHIEࡎ .
lUst der kerkgemeenten
openbare Recloraleri) an het Brisdom an HAABLEM, be at de namen der esligingsplaatsen en patronen
der kerken, met aan jj ing an de Dekenaten en het
aantal Communicanten (1), aismede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestehijken, hunne betrekking (2), het jaarlal hunner

De hierna

(Parochien

olgende alphabethische

en

geboorte, priester ijding en benoeming tot
hunne tegen

oordige betrekking, en einde-

lijk het bedrag
die betrekking

an de

Rijks,iaar edde

aan

erbonden ; een en ander

opgemaakt op den lsten October 1865 .
AABLAࡎDEBVEEࡎ .

(H . Petrus en Paulus.)

der Hagen,

P . -- Geborer,
Benocuid 1859 . - 1 400.

AKEBSLOOT .

(H. Jacobus.)

Alphen . 350. - P .

1822 .

-- Ge ijd 1848 .

an
-

Be er ijk . 337 . -- H. Isink, P. --1799--

1826-1838 . -(400 . - ࡎ. Olij , A .

1841-1865-1865.

(H . Laurentius.) Alkmaar. 1500. -- J . an Gent *,
P.
1802--1826-1841 . - f 600. - J. A. G. Volkers,
. -- 1832-1856-1862. -- 1 150 . - ࡎ. ࡎ. , K. - f 150.
ALKMAAR .' (K. Dom.inicus.) - Hulpkerk. (H. Franciscus.)

AL MAAB.

Alkmaar. 1565 . - G . W. Reijnders, p. --1821-1844--

(1) Het getal c o m m u n i c a n t e n is dat der telling an 1865 .
(2) De betrekking an Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent is
aangeduid door de letters r, 8, K en a .
5

4;4
;
1862 . - [600 . - J . Burmanje, K .
Gc

1827-1853-1865 . ALPHEࡎ. (H.

Geboren

1828 . --

1862 . - Benoemd 1864.- (150. - A . Gijsbers, K .

ijd

Boni/acius.) Alphen .

1

150 .

750, - J. P . J .

an Zeijl,

p . - 1810-1836-1851 . - i 400 . - H . P . Zeegers,
K. - 1836-1863-1863. - 1 100 .

AMSTERDAM . (H . ࡎicolaus .) - Hulpkerk (H. Anna.) -- Amsterdam .
3400 . - J. H . an Born, p. - 1819-1842-1856 . 1600. - H. L . Spoorman, K . -1836-1860-1861 . 1150 .-J. P . M,

an der Hejjden, K .-1832-1856-

1864 . - [150. - A . R. G. F eU en , K . - 1841 1865
-1865 . -

1

150.

AMSTERDAM . (H. Antonius

an Padua .)

Hulpkerk (H. Fran-

Amsterdam . 3500. - A . M . Baltha aar, p. 1803-1831-1854 . - f 600. - J . P . H. Vogel, K. eiscus .)

1822-1848--1851 . - (150. - C . L . O ermars, L -

1825-1857-1861 . -- 1 150.-J. d e Bie, . -1 824
J . H. A . de Veer, K. -

1849-1864 . - f 150.
1817-1844-1859.
AMSTERDAM . (H.

Willibrordus.) Amsterdam . 3150.
G . Kok,
P . - 1812-1835-1855. - (600 . - J. Karsten, K . 1830-1858-1862 . - ` 150. - J . J . Vernieu e, K. 1840-1863-1863 . - j 150 . - G . A . F . Feije, a .

1837-1864-1865 . - 1 150.
AMSTERDAM . (H. Catharina.) Amsterdam . 4515 . - H. an Luenen,
P . - 1813-1837-1858. - f 600 . - H . P . Smeele,
K .,- 1833-1859--1861 . - [150 . - P . J. Lucassen,
1835-1861-1861 . - f 150. - H . W. J . an
Hertum, K . - 1836-1860-1864. - f 150. - W. J.
K. -

an Campen, K . - 1827-1853-1861 .

ࡎB. In de e parochie is eene algen eene hulpkerk op het
Bagjjnhof (H. Joannes en Ursula .) - J . A,

an

den Akker, $ . - 1825-1849-1861 .
AMSTERDAM .

(H.

Maria Onbeulekte Onlrangenis .) Amsterdam . 4359. --

J . M . IJ ermans, p . - 1815-1838-1859 .-f 600 .-
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J . H . Bekker, K.
Benoemd

1859.

-

Geboren

1821 . -- Ge ijd 1851 . --

-- 1150 . -- P,

1838-1863--1863.

-

1150 .

--

1834---1861--1865. - 1150.
AMSTERDAM .

(H.

an der Valk, K . -C. J . Haan, K . -

Ignatius.) - Hulpkerk (H. Frunciscus Xa e-

rius .) - tn,sterdam . 4623. - A . B . de Wit, P . -1823-

1856--1861 . - [600.- J . Loeffen , 8 . -1809-18331851 .
1150. - J. H . A . Ruscheblatt, $ . -1819-1850-1855 . - T 150 . - F . C. He jnen, $ . --1828-1851--1860. - 1150. - J . Smits, $ . -1818-18421854 . - J . J. J . Schutte, K . -1810-1839-1855 . -

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

Hulpkerk (H. Thomas an Agui3020. - H . W . Sars, p. -- 1809
1844--1860. - ( 600. - W. L . an der Puttee, K. 1817-1847-1856 . - T 150 .- A . Jansen , K. -1822

AMSTERDAM . (H . Doesinicus .) nen .) - Amsterdam .

1848--1862 . -- [150 . - J. H.

1850-1864 . - 1 150 .

an Baars, K . -1825-

AMSTERDAM . (H. Augustinus.) Amsterdam . 2500. - W. Hoorne-

man, P . - 1818-1841-1860.-f 600.-C . de Kruijf,
K . -- 1813-1843-1858 . - [150 . - H. ࡎarens, K .1822-1845-1863 . - 1 150 . -- A . Rutten, K . 1837-1863-1865. - f 150. - J . W . Brou ers, K. -1831-1855-1864 .
F . T. H. an Ogtrop, A. .
1834-1857-1864

AMSTERDAM . (H. Petrus en Paulus .) - Hulpkerk (H. Joseph .) Amsterdam . 2027. -- H . Poppers, i . - 1816--1840--

1861 . -- 1600. - G. J. W . Quant, K. - 1832-1857
1862 . -- 1150 . --- B. an Buuren, K. --1834-1858
1863 . --- 1150. - M . ࡎolet, . - 1841-1865-1865 . -- f 150 .
ࡎB. In de e parochie is eene algemeene hulpkerk op de
Kei ersgracht (0 . L. Vrou ) . -- J . H. Koemans,
B. - 1811-1835--1865.

AMs1BDAM . (Buiten de

esten .) (H. ࡎicolaus.) Amsterdam. 1020

-- C . J . A . P . Mart , p . - Geboree 1809, - Ge ijd
1835 . - Benoemd 1863 . - ; 600. - C . F . Philippona,
. - 1834-1860-1863 . - j 150 . -- L . A. J . Schudelaro,

. - 1839-1864-1865.

AMsTE$Dgir . (Buiteu de Vesten.) (H. Willibrordus.)
865 . - J . D . G . Wubbe, p . -- 1825-1849

A< ister l,m .
1856 . -

1400 .
ASSEࡎDELFT . (H. Odulphus.) Be er ijk.1080. -- ࡎ . F. Ta erne,
p . - 1827--1850-1864. - 1400.

J . Vrolijk,

. -

1831-1857-1862 . -- (100.
(H. Joannes de Deeper .)

BEBMSTEB.

Purmerende. 705 . -- A . F .

Randshui en, p . -- 1824-1850-1865 . - 1400.
BE$GFEࡎ.

(H. Petrus en Paulus.)

Alkmaar. 496 .

- B. A.

an

't Rood, r . - 1824-1850-1863. - 1400.
BEBGSCIIEࡎHQEK.

(H. Willibrordus .)

Delft. 400 . - J. Schut, p .

1804-1831-1851 . -- 1 400.

BEBKEL. (H. Maria Geboorte .) Delft. 512 . - M .
1825-1848-1863 . - 1400.

BEBKEࡎBODE . (H . Bare.) Haarlem . 1418 . - A,

an Rijn, P . -

an der Weiden,

p . - 1803-1830-1845. - 1400 . - P . Slaman, .
1827-1856-1863. - 1100. - ࡎ. ࡎ., . - 1 100 .
BE EBWIJ . (H. Agatha.) Be er ijl; . 1205. - B . de Groot, p . 1805--1833-1851 . - i 400 . - Jhr. H . C . J . M . an
BLEIS

ࡎispen tot Se enaer, . -1836-1863-1863 . - (100 .
IJK. (H. Maria Visitatie .) Deltt. 315. - G . W. Schuijt, p .
1819-1842-1852 . - 1400.

(H. Willibrordus.)

BODEGBA n .

Heijningen, p. BO

Wijffels,

ࡎ$ABSPEL.

Aiphen .

770. - W. C . F . - an

1812--1838---1857. - 1400 . - H.

. -- 1826--1854--1864. - 1100.

(H. Mariinus .) H ook. 500 . - H . J. Hilbes, p.

1797-1832-1843. - f 400. - G . J . B. Ku pers,

a. - 1834--1864--1865. -- (100.
BOVBࡎKEBK.

(H. Urbanus.)

Ouderkerk. 394, -- J. Kriek, p.

1811--1838--1856. - `400.
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(Z. Martelaren

B IELLE .

an Goreum .)

Saags eldt, P .

Geboren

Delft . 403 . - J. W. V
1822 . -- Ge ti4 1849.

Benoemd 1857 . - j 600.
B1rrT n ELDERT . (H. Augustinus.) uu l,rke'k . 566. - W. F .

Kampenhout, p . -- 1826---1850--1861 .

=

an

f 400.
CssTnicuM . (H . Puncratius.) Be er iik . 687. - H . J . ll eu sen,
P . - 1802-1837- -1844 .- 1 400 . -- M. L . T . Klejjn,
A. C1tOMMEࡎrE .
P.

(H. Petrus banden .)

- 1824--1848-1863 .

A. --

DELFSHAVEࡎ .

1 100 .

1821-1856-1865 . -

1826-1857-1863 .

e,ers;,k .

473. -- J . B. Canters,

-- 1 400. - G.

(H. Anlonius Abi .)

an Galen,

850. - C . T, ter

Rotterdam .

Maat, p. - 1820-1846-1864. -- f 400 . -- J . H. an

DELPT .

der Velden, K . --- 1839-1864--1804. - T 100.
(H. Joseph.)

Delft.

3578. - A . ࡎ

. F

.

an Meurs, P . -

1807-1831-1856 . - / 600. -- ࡎ. A . A : Aussems, K .

18301853-1854. - / 150. - J . P. Bissehop, K .

-- 1836-1861-1864.
1828--1852-1865.
DEI1PT: (H.

H politus.) Delft.

T.

[150.

2230 . - J . T .

an Berlo, s .

an Brussel, P . -

1806--1830-1843. -- i 600. - L . P . A. Gompert , K .
1836-1862--1862 . - [150.
K. - 1840-1865-1865 . -- 1 150 .

DIEMERBRUG .

A . .IE. Corbiere,

(H. Petrus banden .> Ouderkerk . 360. -- ࡎ.

Gastel, i . -

an

1807-1834-1856. - 1 400.

DOBDBECHT . (H. Honifacius .)

Rotterdam.

2190. - L. C . Spoorj 600 . - P. A, de

man , i . - 1825-1849-1865 . -

Brufjn, K. an den Yen,

1838-1861--1861 . - j 150. - G .E .S.
K.

1838--1863--1868.

DU V ࡎDRECHT . (H . Urbanus.) Ouderkerk.

Boom, P. - 1815-1842-1857 . -EDAM .

(H. ࡎicolaus .)

Purmerende . 507 .

1829-1854-1865. -- 1600.

Ec MOࡎDEࡎ.

(H . Adelbertus .)

- 1824-1850--1861
.

(150.

201 . -- H . C . an den
F 4O0
L. Seholte,

P. - -

Alkmaar . 640 . - W. Janmaat, i .

1

400.

70

(H. Franciscirs Xa erius .) Rook . 419. - J . C.

EࡎKRDIZEࡎ .

't Rood, P. - Geboren 1817, - Ge

an

jd 1843. - Benoemd

1850 . - [400 .
GOES . (H. Maria Magdalena .) Middelburg. 1175 . - J . A . E ersteijn,
P . - 1822-1848-1864. - / 400 . - J . Koekho en,
g. - 1830-1857-1863. -[100. - C . P . Verbraak, A .
1837-1865--1865 .
Goo$ࡎ . (H. Maria Ro enkrans.) Wer ershoef. 508.

J. T. Hueser,

P . - 1807-1835-1854. - f 400 . --- ࡎ. ࡎ. , . - [ 100 .
CoUDA. (H . Maria Hemel aart.) Rotterdam . 1398 . - W. de Bruijn,
P . - 1804---1827-1851 . - f 600 .

H. L . Sloots,

.

1837-1861-1861 . - [ 150.
GOUDA . (H. Joseph .) Rotterdam . 2092. - A . F . Ranshuijsen , P . -

1808-1831-1847. - f 600. - W. Koemans, . 1828-1856-1863. - i 150. - B. G . Schuurs, K. 1824-1853-1864 . - [150.

'B GRAVEࡎHAGE . (H. Jacobus de meerdere .)

Hulpkerk (H . Maria

ten Ho e.) - 's Gra euhage . 2612 . - J . J . Rioche, P. -

1827--1851-1864. - [600 . - J. Kimman, K . -

1830--1857-1863 . - [150. -- J. ll . Looijaard, K. 1841-1865-1865 .
f 150.

'SGRAVEࡎHAGE . (H. Antonius

an Padua .) 'sGra enhage . 3850 . -

L . J . Straman, p . - 1810-1833-1862 . - [600. A . J . Beng oort, K. - 1829-1856-1857 .

J. C . Broekmeijer, K . - 1823-1853-1862.

[150 .[150 .

J . Bottenhorn, A . - 1822-1848-1849 .
'S GRAVEࡎHAGE . (H .

P. G.

I'Villibrord'us .) 's Gra enhage . 2610.

Schagt, i . - 1804-1831-1853 . - [600.-J . F. an
Rooselaar, K. - 1832-1857-1863. - [150. - J. C .
an Grossel,
M . Bernsen,

. - 1831-1857-1864 . - f 150.

. -- 1828-1853-1860.

'e GRAVPࡎHAGE . (H. Theresia .) 's Gra enhage . 3916.
P.

-

G. Elsen,

- 1801-1824-1836 . - [600. - J . G. Wansink, K.

-1818-1842--1856, -1150 . - F . J . A . Ellerbeck, R .
1827-1855-1861 . -- [150 . - H . Marijnen,

.
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1860. -- Benoemd 1864.-f 150.
1815-1838-1863 .-J .H .
an Mierlo, A . - 1817-1849-1863. - P . G. BonP . J . an den Goorgaerts, A. - 1831-1857-1865 .
bergh, A . - 1823--1853-1865.
F . H . de Bruijn, A .
1832-1863-1865.
GKOEࡎEࡎDIJK . (HAZEBSWOUDE .) (1H. hernardus.) Zoeter oude.330 .
H . Bosmans, p . - 1828-1851-1856. - 1 400.
Geboren

1828 . --

Ge ijd

-- A . J . Verhoe en, K . --

GROOTEBROEK. (H . Joannes de Dooper .)

Th orn .

603 . - J . Debets,

1823-1847-1857 . -- 1 400 .
HAABLEM . (H. Joseph .) Haarlem 2300 . - H. an Beck, i . 1816-1842--1861 . - / 600 . - A . H . J . Vos, K. -1830-1856-1859 . - f 150. - C . Vasse, K . - 1837
1861--1863 . - / 150 . - J. J . an Leipsig, K. 1840-1863-1863 . - /' 150.
C . Zand liet, K. 1837-1861-1863 .
HAABLEM . (Fi. Anlonius
an Padua.) Haarlem. 2335 . - P . A.
Sprengers, r . - 1808---1837-1845 . - f 600. - W.
Strik, K . - 1822-1847-1862 . - f 150. - C . Wejjersete, K. - 1834-1859-1862. - / 150.
r. -

HAABLEM .

(H .

Dominicus .) --- Hulpkerk (H. Thomas

an Aquinen.)

- Haarlem 1765 . -- F. T . Frankemolle, r . - 1807
1830-1843 . -- f 600 . - P . M. H . Finkenfliigel, K. -

1836-1861-1861 . - f 150. - J . T . A . He ligers,
K . - 1832-1860-1863 . - 1 150 .
HAABLEMMERMEEB . (H . Joannes de Dooper.) liaarlenn . 620. -- W .
A . Boerkamp, P . - 1820-1843-1862. - 1600.
HAABLEMMERMEER . (H.

Franciscus ran Sales.) Haarlem . 520 . -

M . J . Kerremans, p. HAARLEMMEBMEEB . (H .

1826--1849-1860 . - 1600 .

Maria Onbe lekle Unl angenis.) Haarlem .

657 . --- J . J . Bruijstens, P. -1830-1856-1863 . -(600 .
(H. Barnabas .) Rotterdam . 559 .- H . Wolkemejer,
p. - 1802-1832-1857 . -- f 400. -- J . Vermeulen, .
1833-1857-1862 . -- 1 100 .
HAZEBSWOUDE . (H. Engelen Be aarders.) Zoetei oude . 328 .
HAASTBECHT .
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A. W,

an Zon, P,

Gehoren 1810. -Ge jjd 1834 .--

Renoenul 1844. - [ 500 . - ࡎ . ࡎ., K. - f 100.
HEUISKEBK. (H. Laurentius.) Be er ijk . 675 . - 11. G, an Wijk,
P . - 1806-1832-1842 . - [400 .

's HEE$EࡎHOE . (H, IVillibrordus.) Middelburg . 1033 . - A. A. Tomas
, p - 1793-1818-1841 . - [400. - J. J . Mes,
K . - 1838-1864-1865 . = '[ 100.

HEILO . (H .

Willibrordus.)

Alkmaar. 430. -- M . Geurs, p .

1804

--1829-1838 . - [400 .
HEIࡎKEࡎSZAࡎD . (H. 1llasius .) Middelhurg. 612. - P . Aenstoots,
P . - 1822-1853-1860. - [400.

HELDE$ . (DEࡎ)

(H. Tetras en Paulus.)

Schagen . 1950.

J. S.

an

Buchem, i . - 1806-1834-1847 . - [400. - H . A .
J . Damen, K . - 1835-1865-1865. - [ 150.
HELLEVOETSLUIS . (H. Antonius ran Paduu .) Delft . 156 .

H. A .

- 1825-1850-1862 . - [600 .
HILLEGOM. (H . Martinus.) ࡎoord ijk. 820. - B. Kerstens, i . C. Elsen, p.

1815-1841-1848. - [400. - ࡎ. ࡎ ., K . - [100 .
Maria Geboorte .) Le den. 456. - J. E . Terpoor-

HOOGMADE . (H.

ten, p . - 1815-1841-1858 . - [400.
H00G
H0a$ࡎ.

(H. Joannes Geboorte .) Wer ershoef. 505. - C,
Sta eren., e . - 1824-1850-1861 . - [400.

ouD .

(H. Franciscus.)

l oom . 1013 . -- R . J . A.

an E

an

jjk, P.

- 1803--1827--1844 . - [400 . - H . T. H . Lucassen , K . - 1822-1847-1861 . HOORࡎ .

(H . C riacus.) loom .

1826-1850-1862. - [400. ILPEࡎD&M.

1832-1859-1859 . - [100.

(H . Seb estianus .)

1

100 .

766 . - P . W,

an Oorte, i .

G. H . Spiekerman,

Parmerende. 234 .

- 1826-1851-1863 . - [500 .

(H. Joannes Geboorte .) Le den. 300 . man, p ., - 1826-1853-1864. - [600.
KETHEL. (H. Jacobus .) Delft. 516. -- G. an den
K,aTWLTR .

- -K.

T . Beunis, p.
B. H . BrinkBoseh, p . -

1804-1835--1852 . - [400.
KOUDEKEBK (RHIJࡎDIJࡎ .) (H. Michael.) Zoeter onrle. 500.

C.
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J.

an de Laar, P. - Geboren 1820. - Ge

Benoen,d 1864 . - ( 400.

KRALIࡎGEࡎ. (H. Lamberlics.)

Rotterdam .

780.

jd 1847, r-

G . G . Bongaerts,

p . -1799-1822-1832 . - i 400. - A . C. F . Mutsaers,
K . - 1835-1861-1862. -

1

100 .

KIIDELS1 AART . (H . Joanne,c Geboorle .) Ouderkerk.

300 .

J. T.

H. Schrjj ers, e . - 1811-1839--1854. - j 400 .

KWADEࡎDAMME . (H. Boni/'acins .)

- Bijkerk to

OVEZAࡎDE.

(H. Maria Hemelraart . - Middelbnrg. 988. - J . B. Wes-

selingh, i . - 1800-1828-1856 . -- ` 400. - B . A.
I ichters, K. - 1830-1865-1865 . -

1

100.

KWAKEL . (H . Joaulies Geboorte .) Ouderkerk. 243. - . A . B. ࡎaaij ers , P. - 1805-1831--1839 . - (400.
.) (H . Lantberl'us .) Wer ershoet .
WERE

LAMBERTSCHA(Eࡎ . (DE

500. - W. Alenbeek, p . -18261853-1865 . - (400.

LAࡎ(EࡎDIJK . (11. Joannes Geboorte.) Alkmesr. 475 . - J. L . A.

ࡎabbe eld, p . --- 1829-1855-1865. - f 400 .
Adrianus.) Alphen . 752 . -- P . C . Bu js, i .

LAࡎGERAAR . (H .

1797-1825-1839 .

- f 400. -- G .

an Dijk, K . --

1831-1856-1856 . -- 100.

LEIJDEࡎ . (H . Petrus .) - Hulpkerk .

2350 . - L .

(H . Lode ijk .)

Le den .

an Wissen, p . - 1821-1848--1865. -

1 600. - J . F . Bernsen, K. - 1837-1863-1863 .
1 150. - B. Dankelman, K.

1836-1862-1864 . -

[150. - J . G. Rock, K. - 1833--1864 1865 . A . C . Quant, A . - 1802-1826-1865 .
LEIJDEࡎ .

(H. Maria Oibe lekte Out rangenis .)

Le den . 2150.

F. P . M . Welters, P . - 1845-1830-1857 . --

f

-

60G.

J. Leurs, K. - 1822-1845-1858 . - (150. - C .
Bordena e, K. - 1830-1857-1865 . - (150.
L-EIJDEࡎ . (H. Maria Hemelcaart .) Le den . 2051 . -= J. Bots, P. -

1824-1848-1863 . - ( 600. - C . Scheiberling, K . 1833-1858-1860.

-

f

150. J . H . Adams,

. ---

1837-1864--1864. - (150 . - B. P. Ge er, i.
1889

1862- -1865.
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LEIJDSCHhࡎDAM .
Stolk,

(H.

Petrus en Paulas.) Zoeter oude . 908, -- C .

P . - Geboren 1799. - Ge ijd 1824 . -- llenoemd

1848. - j 400. - P. B. Vismans, K . - 1834-1859
1860. - ( 100 .
LEIJMIIIDEࡎ . (RHIJࡎSATERWOUDE .) (H. Joannes de Dooper .) Alphen.
701 . - C . A . Mols, p . - 1807--1832-1861 . --1 400.
J . C . Beumer, K. - 1830-1855-1864 . - (100.
LIMM$ࡎ . (H . Cornelius.)

Be er ijk. 350. - F . F . SChmedding,

p . - 1804-1830--1838. -

f 400.

LISSE. (H. Agatha.) ࡎoord ijk. 1007 . -- A. Heu els, p. - 1814
1842-1865 . - (400 . - J . P . Mobron, K. - 1839
--1863-1864 . LOOSDUIࡎEࡎ .

f

100 .

(H. Maria Hernel aarl.)

'sGra enhage. 617 . -

J.

Westgeest, P . - 1800-1826--1840 . - f 400 .
LUTJEBBOBK . (H. ࡎicolaus .) Hoorn. 379. - J . G. H . Geerlings.
P. - 1826-1852--1864 . - (400 .
W. P,
(H . Maria Magdalena .) Delft. 282.
Maaseland, p . - 1811-1835-1858. - 1400.

MAASLAࡎD.

an

MAASSLUIs . (H. Petrus en Paulus.) Delft . 256. - A. ࡎaber, p. 1807-1832--1843 . - 1600 .
MEDEMBLIK . (H. Martinus.)

er er h f. 675 .

1824-1850--1862 . -- f 600 .
MIDDELBIIRG .

(H. Petrus en Panlue.)

T . Liket, P. --

Middelburg. 1141 . -- P. C.

Groen, p . -1818-1844-1853 . -(800. - W . C. Koeoets, K . -- 1840-1863-1865 . -

MIDDELHARࡎIS . (H . Maria Heniel aart .)

f

300. - Zie VEE$$ .

Rotterdam . 221 . - J. A .

Trosee, p . - 1823--1850-1863. -- ( 500.

MOࡎࡎICKEࡎDAM. (H. ࡎieolaus.) Purmerende. 550 . -L . A . Gussenho en, p . - 1822-1846-1861. -- (400 .
MOࡎSTER .

(H. Machutus .) 'sGra enhage. 529 . - H. Bauer, P . -

1818-1849--1858 . - (400. - P . W .

an Hoo donk,

K. - 1834-1858-1864 .

MOOBDRECHT . (H. Joannes Onthoo f ding.) Rotterdam . 364.

A. J .

an der Drift, P . - 1826-1850-1858. - f 400 .
MUIDEࡎ. (H. ࡎicolaus.) Onderkerk. 355. - J . G . Henkens, p .
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Geboren 1817 . - ;e ijd 1841 . - Benoemd 1852. -- 1 500.
ࡎAALDWIJK . (H. Adrianus .) 's Gra enhage. 750. - ࡎ . Husing, p. 1819-1842-1862 . - / 400.

- A. M. C .

an Cooth,

K. - 1841-1865-1865. - 1 100 .
ࡎEDERHORST DEࡎ BERG . (H . Maria Henrel aart .) ouderkerk . 342. J. M.

an de Ven, P. - 1825-1853-1863 . -

ࡎES-Eࡎ-ZWALUWEࡎBUURT.

(H. Urbanus .)

1 400.

Uuderkerk . 460 . - J.

Jansen-Kea, p . - 1811-1842--1857. - (400.
ࡎIBBI

ouDE . (H. Camera .) Wer ershoef. 460. - I . H . Kruijsen,
P . - 1808-1841-1863. - (400 .

ࡎIEUWEࡎDAM.

(H. Augustinlss.)

Purmerende. 336. - G . J . Lefe-

rink, p . - 1808-1839-1848. -

f

400.

B jkerk in de MEIJE .

ࡎIEUWgooP . (H. Maria Hemel aart .) -

(H. Maria Hemel aart.) -- Alphen .

720 . - A. A.

an

E ndho en, i . - 1825-1851-1864 . - (400.- J . J .
de Groot, K. - 1837-1862-1862 . -- j 150 .
ࡎOORDEࡎ . (H. Martinus .) Alphen . 505. - T. F. Knaapen, P . 1821-1845-1852 . - 1400.
ࡎOORDWIJK. (H. Jeroen.) ࡎoord ijk . 1040 . - F . F. Meijer, P. 1808-1831-1861 . - (400 . - ࡎ . ࡎ., K . - (100 .
ࡎQORDWIJKERHOUT . (H. Victor.) ࡎoord

jk . 650. - A. H. J . de

Poorter, P . - 1813-1842-1851 . ࡎOOTDORP .
OBDAM .

1

400.

(H. Ifartholoineus.) Zoeter oude . 582 . - P . C. T .

Malingre, p . -- 1826--1852-1864 . - (400 .
(H . Victor.) Wer ershoef. 720. - C . A. Knulle, p . 1805--1829-1844. - (400.

OEGSTGEEST . (H. Willibrordus.) Le den .

531 . - F . H. Messing,

P . - 1820-1844-1851 . - 1400.
OOLTGEࡎSPLAAT .

(H. Maria Hemel aart .)

Rotterdam .

588 . - L .

Hesemans, P . - 1826--1851-1860. - (400.
OOSTERBLOKKER .

OSDQBP .

(H. Maria Visitatie.) Floors . 336. -

p . - 1803-1827-1846. -- (400 . .
A . - 1834--1859-1865.
(H.

G. C.

T . Soet,
an Oort,

Pancratius.) Haarlern . 337 . - C . R.uigrok, p .

1824 1850 1862. - (400.
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J . P . Gort , P . - Geboren
Ot D-ADE. (II . Ba a .) Le den . 371 .
1828 . -- Ge ljd 1852 . -- Benoemd 1863 . -- ` 400.
an Padita .) Rotterdam . 130. -ODD-BEIJERLAࡎD. (H . Antonius

H . T, an Deijl, r . - 1823-1851- -1863. - 1 600 .
OUDERKERK . (aan den AMSTEL .) (H . Urbanus.) Ouderkerk . 720 . -C . L . Rijp, P . ---- 1821--1845-1858 . --f 400 . - W .
Huijg, K . - 1839-1864-1864, --- 1 100 .
OIIDE-T'OࡎGE . (H. Maria Hemel aart .) Rotterdam. 625. - S, den
ࡎ. ࡎ., K .
E1sn, i . - 1825 1849--1860 . - [400 .
[200 .

an Assise.) Rotterdam . 1700. - J . J .
Burgmeljer, i . - 1812-1844---1862 .
[400 . -S . I. Roters, K . -- 1822--1849-1.853 .
f 100 .
OIIDOBP . (H. Laurenti-us .) Alkmaar. 550 . -- J . B. Eulenbach, P .
- 1804-- 1830-1858 . - 1400 .
ODD-VOSSEMEER . (H . Willibrordus.) Middelburg . 277 . - J. J . Frentrop, i . --- 1828-1855-1864 . - 1400 .
OUDrWe TER . (II. Franciseus

Rotterdam . 650.- J . A . La aar,
p. - 1820-1844-r-1862 . -- [ 400. - ࡎ . ࡎ . , . - f 100.

O ERSCHIE . (H. Petrus banden .)

932. -.
-1810-1832---1854
.
-[400.
G. Schoonderbeek, i
ࡎ . J. Smeulders, K . -- 1836-1861-1861 . - [150 .
P'`IJࡎACKE$ . (H. Joannes Geboorte .) Delft, 443. - P . J . an
Vlaanderen, p. -- 1799-1827-1845 . - [ 400 .
POr DIJI (II . Bartholomeus.) 's Gra enhage. 1099 . -- T . an der
Moor, P . - 1806-11832-1858 . -- 1400 . - J. R .
Rrou er, K . - 1839-1864-1864 . -- f 100.
A . C.
H . W . Koster, K . -- 1841-1864--1865 .
P BMRnEࡎDE. (H. ࡎicolaus.) Purmerende. 940 . --- J. L. Be'kker,
p . --1804--1828-- 1'853 . -[400. - J . W. an Leeu en,
K.
1828-1857-1865. -- [100.
O

K EEࡎ. (H. Maria Onbe iekte Ont angenis.) Haarlem .

RAࡎDEࡎ]3Un( . (RAAMBDna .)

(H. Petrus eur Paalus .)

Alphen. 723 .

H. Kerlen, p . -- 1826--1851-1863. -- 1400. -A . L . an Rijn, K . -- X839-1865--1865 . - [100.
RHOOࡎ . (H. Willibrordus.) Rotterdam . 303 . - F. H, an den
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Heu el, P . - Geboren 1826. - Gescijd 1848 . -- Benoemd
1863 . - (400 .
H . A . Preijer,
RIaP (DE) (H. Bonilacius.) Purmerend . 630 .
p . - 1821--1847--1858 . - (400.
RIJDWETEIeIࡎ( . (H. Maria Geboorle.) Le den . 590. -- H. Klauers, i . - 1812-1836-- 1846 . - 1400 .
RIJSWIJK. (H. Bo ti(acius .) 'sGra enhage . 914 . - P . L .G . Boin,

p . -1805-1828-1848. - (400 .- W. J. a a der Meer, .
K . -1839-1864-1864 . - (100 .

RonLOFAREࡎDs nEࡎ . (H . Petrus ba tden .) Alphen . 1260 . - J . M .

an der Stoot, r . - 1805-1828-1849 . --1400. - P .
an Hugten, R. - 1830-1857-,1864 . - 1100 .
ROTTERDAM. (H. Rosalia .) Rotterdam . 6892. -- A . SommerdUk,
p. --- 1824-1849-1864. -- J 600. - G . Pou

, K. -

1819-1851--1853 . -[150 .-A . H . an Heukelom, .
1832-1856-1857 . - (150.- W . C . de Keij er, K .
1831-1858-1865.
1 150 . - L . Goners, K . -

1798-1822-1845 .
ࡎB. In de e parochie is eene algen eene hulpkerk aan den
Goudsehen Singe! (H . Antonius an Padua.) - J . A .
F . Hofman, R. -1834-1858-1863 . - G . A . Hoe-

ben, . -1831-1854-1863. -G . J. J . Tollenaar,
. - 1832-1858-1863 .
ROTTERDAM . (H. Doeninicus .) Rotterdam . 6400. - J . J Raken,

p. - 1798-1821-1829. - [600 . - G . J . Doesburg,
. - 1827-1850-1850. - (150. - H . Bioem, R, 1820-1851-1852 . -- [150 . - ࡎ . Welschen, . 1836-1860-1865. - [150. - J. A . Verkerk, K . 1828--1856-1862. - J . Bos, A. - 1830-1855 1865 .
A . Hoogland, A. - 1841-1865--1865 .

ROTTERDAM . (H . Laurentius.) Rotterdam . 3600 . - J. B an den
Bergh, p. --- 1817-1841-1857 . - 1600 . - H . A .

T . H . de Kru ff, K . - 1838-1863-186 .-[150.H . T . Doore aard, K . --1832-1857 .-.-1865 .- 1150 . F. F . J. Lammers, K .

1839--1865

1865 .- 1150.
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ROTTEBDAM

(H . Maria Onbe lekte Ont angeni . .) Rotterdam. 1980 .

-- J. D . Eseherich, P . - Geboren 1817 . - Ge ijd 1844. Benoemd 1865 . - 1600. - H . G. J. Erftenletjer, K . =1818-1843-1854 . - [150 . - J . F . Sengers, K . 1827-1854-1858 . -- [150 . - C. J. Willems, K . 1817-1849-1863 . - [150.

SASSEࡎHEIM. (H. Pancratius .) ࡎoord ijk. 521 . - J . F . de Jongh,
p. -- 1826-1852--1863 . -- (400 .
SCHAGEࡎ . (H . Christophorus .) Schagen . 650 . - H . F .

an Lith,

p. -1822 --1848-1860 . -[400. - J . J . Eldering, K . -1837-1864-1864. - 1100 .

SOHEYEࡎIࡎGEࡎ

(H. Antonius Abt .)

'sGra enhage. 464 . - H. H .

Peeperkorn, p . - 1827--1850-1861 . - [600 .
SCHIEDAM . (H. Joannes de Dooper .) Rotterdam
an E

Hoogland,
C.

2566 .

- J. A.

ijk, i . - X805-1827-1845. - `600 . - H .
K. - 1822-1849-1861 . - 1 150 . - W .

an Meegen, K . - 1826-1857-1862. - [150 .

SCHIEDAM . (H . Maria Visitatie.)
Leeu

en, p . -

Rotterdam. 2420 . - P . J .

an

1820-1845-1853 . -- 1600. - F .

Koekho en, K . -1837-1862--1863 . - [150.-AM.
. Q. S ildens, K .-1841-1865-1865-[150 . .M
SC IPLUIDEࡎ. (H. Jacobus.) Delft . 750. -- H,
p. -1788-1823-1847 . -1400 .- W.
K . -1838-1863--1863 . -- [100 .

an der Meijden,
an der Polder,

SCHOOࡎHo Eࡎ.

(H. Bartholomeus .) Rotterdam . 548 . - F . Blotn,
p. - 1823-1848-1864. -- 1400.

SCHOORL, (H. Joa?rues Geboorte .) Alkmaar . 310. -L. Duij estein,
p . - 1820-1848--1858 . - [400.
SCHOOTEࡎ . (H. Ba o .) Haarlem . 570. - A. F . Schuurknmp, p . 1821-1845--1856. --1400.
SPAABࡎWOUDE . (H. Jacobus.) Haarlem . 508 .- F . H . M. Wennen,
p. - 1825--1851--1862. -SPAࡎBBOEK.

1

400.

(H. Boni/'acius.) Wer ershoef . 542.

J. M . Tieues,

p. -- 1820-1845--1859. -- f 400.
BPIEBDIJK. (H. Georgics.) Wer ershoef. 885 . -- H. A. F. Plekenpoh

P . --- Geboren

1796 .

Ge

tl 1823 . -- Benoemd 1846. --

1 400. -- J . Scheerman, K . -- 1831-1858--1860. --

[ 100.
STOMPWIJK .

(H. Laurentius .)

Zoeter oude . 721 . - T. Stoek, P. ---

1791-1816-1824. 1830-1855-1863 . --

f
1

400. -- F. A . J. Tachi, $ . 100.

TEXEL (DEࡎ BURG.) (H. Joannes de Dooper .)

Bijkerken aan

den HooRE en to OoSTE$EࡎD . (H. Martinus .) --Schagen.

533 .- W. A . Putman, i . -1828-1$54-1864 . -[400.
TEXEL (CO$SDO$P.) (H. Francisca .) Seliagen,125 . - W. Liebregs,
i . - 1822-1857-1865 . - 1 700 .
TEXEL (ODDS SCHILD .) (H. Martinus .) Schagen . 130 .

( . G.

Honig, P . - 1830-1853-1863 . - J 400 .
THOLEࡎ . (H. Maria. Hennelraart .) Middelburg. 285. - L . Berk, P .
1824--1851-1860 . - 1600 .
TUITJEࡎHORࡎ . (H. Jacobis .) Alkmaar. 412. - H . T,
laar, i . - 1820-1845-1852. -

f

an Vlasse-

400 .

UITGEEST . (H. Maria Geboorte .) Be er ijk . 576 . - F . B. Du erge,
P . - 1819-1845-1860. - [400 . - J . S .
berg,

an Blejjen-

. -- 1797-1825-1858 .

U$SUM. (H . Baio .) Wer ershoef. 394. - H .

an Vassen Hu skes,

p . - 1821-1852-1861 . - 1 400 .
VEERS . (H. Maria ter Sneeu .) - Reetoraat onder MIDDDLBD$G.
- B . J. an Aarsen, H . -1828-1856-1863 - [600.
VELD . ('T) (H. Martinus .) Schagen. 887. -- A . Verstappen . P . 1821-1848-1862 . - f 400. - P . P . S . Teunissen,
g . - 1835-1862-1862 . - 1100 .
VELZEࡎ . (H. Engelmundus .) Be er iak. 700. - W. L. Mosmans,
p . - 1811-1835-1863 . -

VEࡎHUIZEࡎ . (H.

1

400.

Lucas.) liuorn . 452. - A . Schouten, p. --

1826-1852-1863 . - [400.
(H. Joan-nes Geboorle.)

VLAARDIࡎGEࡎ .

Delft. 937 . - J . S . ( .

Brocke, t . - 1823-1847---1863 . --

f

400 . - A . H .

Tachi, K . - 1837--1861-1861 . - [100 .
VLISSIࡎGEࡎ .

(H . Jacobis de

Meerdere .)

Mithielburg .

1250 . - H .

SO
Sehluter, P . - Geboren 1829 . --- Ge ijd 1853. - Benoemd

1863 . - f 975 . -- C . Bouman, K. -1838-1863-1863.
- f 150, --- W . Grijskamp, A .
VO(ELEI ZA TG .

(H.

1820--1845-1865 .

Maria Hemehaart .) ࡎoord ijk. 726. T. J. H .

Borret

, p. - 1812--1836-1853 . --- 1400.
Koe oets, K . - 1830-1857--1858. -- f 100 .

VOLEࡎDAM . (H .

F. A .

Vincentius a Paulo .) Purmerende . 886 . - M . G .

Scheefhals, p . - 1826-1852-1863 . - f 600 .

VOOBBUBG . (H. ltartinus .) 'sGra enhage . 950 . - J . Steen oorden,

p . -- 1822-1849--1864 . -- [400. -- M . H. B . Heuser.
K . --- 1838-1862-1865. - [100 .

VooRHOUT. (H. Bartholomeus .)

ࡎoord ijk . 336 . -- G . F . Albers,

p. - 1814-1841-1849 . - f 400.
VooBscnoPEࡎ . (H. Laurentius .

Le den . 742. -- A. J . Bongaerts,

p . - 1810--1834--1863. - f 400.-B . C.

an Straelen,

K. -- 1832-1859-1860 . - f 100 .
WADDIࡎXVEEࡎ . (H .

Victor.) Alpheii . 530 .

J . W. Hendriks,

p . - 1809-1834-1863. - [400 .
WA.BMEࡎHUIZEࡎ . (H. Ursula .) Alkmaar. 402 . -- W . J. an Grossel,
P . - 1828-1852-1862. - [400.
(H. Mathias .) ࡎoord ijk . 419. - ࡎ . A . Frink, P . -

WABMOࡎD .

1815-1839-1850. -- [400 .

W sSEࡎAAB . (IL. Willibrordus .) 's Gra enhage

1522. -- W.

an den

Hurk, i . -- 1819-1843--1865 . - [400 . -- A . J . an

Houten, K . - 1831-1855--1862 . -- [100 .
WATEBIࡎGFEࡎ . (H. Joannes de Dooper.) 'sGra enhage. 1275 . -- A .
M.

an Lottom, p . - 1801-1825-1849. --- [400. --

J . W. A . A . Koopman, K. -- 1831-1856--1865 . [00 .
WEESP . (H. Laurentius .) Ouderkerk . 812 . --- P . A . Claassen, P. ---

1825-1850-186 . - [400. - H. W. Klau ers,

--- 1839-1865-1865. - [ 1 00.

WEBVEBSHOEP. (H. Werenfridus .) Wer ershoef. 1134. - J . G.

.

an

Maaseland, p . -- 1800-1832--1862. -- [400. - J .

Laurent, K . -

828-1860--1865 .

f 100.
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W

TaEBLOKKER . (H . Michael .) Hoorn. 393. -- R,
P.

- Geboren

an Kool

k,

1807. -- Ge pd 1830 . - Benoemd 1851 .

[400.
WESTWOVDE . (H. Martinus .) Hoorn . 820. -- J. Splithoff, p.

1795--1818-1840 . - 1400 . - P,

-

an der Werff, L

1838-1862-1862. - [100.
WIERIࡎ(Eࡎ . (H. Michael.) Sahagen. 144. -- F . J . Tieleman, p, -;1824-1853--1865. - / 600.

WIJ

AAࡎ ZEE .

(H Odulphus .)
.

Be er jjk .

f

p. - 1803-1829-1851.

220 .

600 .

ࡎ . Vrede eld,

WOERDEࡎ . '(H. Bona entura.) Alphen . 1365. -- C . A . an Werk..
ho ers, P . - 1828-1852--1862. - f40 . -- F . J. Page,
g. - 1810-1846-1853 . -- [100. ---- J . P. H. . Hamer,
K . - 1829-1855---1864,

1100.

WO(ࡎUM. (H. Hierongmns .) Wer ershoef. 470 . - L . T . Bakker,
p. - 1819-1846-1854 . - [500 .
WORMER . (H . Maria Magdalena .) Purmerende . 260 . - F. J . P .

an

Etten, P. - 1830--1856-1865 . - [400.
WORMERVEER . (H. Maria Geboorte .) Be er ijk . 409 . - J. J,

an

der Horst, P. - 1822-1847-1861 . - [ 400.
ZAAࡎDAM . (H . Bonif acius.) Pur,uereude, 749. - J. H . de Wa jer,
p . - 1805-1829--1844. - [400 .

ZAAࡎDAM ('T KALE) (H. Maria Magdalena .) Purmerende . 580 . M,

an den Broek, P. - 1817-1850-1863. --

ZAࡎDV00RT . (H. Agatha.) Haarlem .

'400.

210. - J . J. L'ami, p. -

1814-1842-1851 . - [600 .

ZEVEࡎHOVEࡎ . (H. Joannes Geboorte .) - Bijkerk to ࡎIEIIWVEEࡎ.
(H. Joannes de Dooper .) --- Alphen . 559 . - A . J . W . Dijk-

hoff, i . -

1829-1854-1865.

- [400. - H . Ver-

straaten, K. - 1839--1856-l865 .
ZIERIK EE. (H. 1I'illibrordus.) Middelburg . 11.73. - J . H . Ruseheblatt, P. - 1827-1853-1865 . -- [400 .-P . J. Koekho en, K . -- 1834-1861-1865. - [100 .

ZIJPE. (ࡎ0ORD) (H. Maria Visitatie .) Schagen . 515 . - G . L . Vroemen, i . - 1828---1856--1865 . - [400.
6

82
125. -- J . H. Kappelhof, P.
Geboren 1829 . - o c1854 . --- Benoemd
1864. -- f 400.
ZOBTBRMBBB . (H . ࡎicolaus.) Zoeter oude. 768. -- P . an der Saim,
p. -- 1803--1825--1846. -- f 400. -- J . H. Muller, K.
-1831-1858-1864 . - 1100.
Zo rER ouD$ . (H. Joannes Onthoo fding .) Zoeter oude. 904. -- C .
J . M. Bottemanne, p . -- 1823--1846--1861 . - f 400.
--- C . F . Sehluter, K. -- 1837--1863--1863 . -- 1100.
ZoBTEB ouDE aan den HooG ࡎ RuIJࡎDTJK. (H. Maria Onbe iekle
Ont angenis.) Zoeter oude. 386. -- I. Sarot, P . - 1809-Ziaa B. (ZUID) (H. Maria Ceboorte .) Schagen.

Z

1831--1862 . -- (400 .

tAG.

(H. Martinus.) Wer ershoef. 508. -- J . B . A . Geura, p.
-- 1803.-- 1827--1840. - 1400.
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PERSOࡎEEL
DER

a aQQa aa
VAࡎ RET

BISDOM VAࡎ 'S HERTOGEࡎBOSCH .
(1 October 1865 .)

BISSCHOP .
De e betrekking is nog niet

er uld.

APOSTOLISCH ADMIࡎISTRATEUR VAࡎ DIT BISDOM .
Z. D . H. Mgr. JOAࡎࡎBS Z IJSBࡎ, Aartsbisschop an Utrecht,
Rommandeur der Orde an den ࡎederlandschen Leeu , en .
Resideert to Haaren, bU 'sHertogenbosch . -- Benoemd tot
Apostolisch Administrateur 4 Maart 1853. -- Zie erder hieroren blad . 33 .
ADJUTOR VAࡎ DEࡎ APOSTOLISCHEࡎ ADMIࡎISTRATEUR .

Mgr. JoAࡎࡎBS PHILIBE$TUS DEPPEࡎ , Bisachop an Samoa
in partibus infidelium, als oodanig benoemd 14 ࡎo ember 1853

en geconsacreerd 2 April 1854 . -- Geboren 12 Mei 1808 .
i'riester ge jd
- Hjj bekleedt te ens de betrekking
an Secretaris
an het Bisdom an 's Hertogenbosch sedert
4 Maart 1853 .
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KATHEDRAAL KAPITTEL.
PROOST.
JOAࡎࡎES

HEࡎBICUS COBSTEࡎS, Pastoor to 'sHertogenbosch .

(H. Catharina .)

Geboren 1796. -- Ge

jd 1820. -- Benoemd 1861 .

KAࡎOࡎIKCࡎ .

JACOBUS CUIJTEࡎ

, President

an het Seminarie to Haaren .

1799--1824-4858 .
BEBࡎARDUS JOAࡎࡎES VAࡎ MIERT, Kamerheer-Honorair
Z. H . Paus Plus IX, Deken

an

an Helmond en Pastpor to

Deghel. -- 1801 1825 1858 .
MICHAEL THEODORUS TIMMEBMAࡎS, Deken

an 'sHertogen-

bosch en Pastoor aldaar. (H. Joannes.) --1809-1834--1858.

GBRABDUS WALTHEBUS VAࡎ SOMEREࡎ, Deken

an Eindho en

en Pastoor aldaar . - 1802--1825-1858.
PETBUS KEMPS,
-- 1800-1823

Pastoor to 'sHertogenbosch . (H. Jacobus.)
1858.

FRAࡎCISCUS CORࡎELIUS SWAGEMAKEBS,
togenbosch.

1817--1842

IJEࡎBICus PETBUS JASPERS,
(H. P,etrus .)

Priester to 'sHer-

1861 .
Pastoor to 's Hertogenbosch .

1817 1840 1865 .

AࡎTOࡎIUS VAࡎ DEࡎ BRAࡎD, Deken

an Ra enstein en Megen

en Pastoor to Ra enstein . --- 1805--1828-1865.
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DEKEࡎS .
DEKEࡎAA?.

'S HE$TOGEࡎBOSC$. Michael Theodorus Timmermans, Kanonik
en Pastoor der kathedrale kerk te'a Hertogenbosch . -- Geboren
1809 . - Ge jjd 1834 . - Benoemd 1861 .
BOXTBL. Henricus de Wit, Pastoor to Bogtel . - 1807-1832
-1856.
CLIࡎK . Julianus Egidius Bogaers, Pastoor to Cu k .

-

1807--

1831-1853.
D trr

. Fra 1ciscus

1791

an Clarenbeek, Poa'om to Winss'sri .

1813-1854.

EIࡎDHOVEࡎ . Gerardus Waltherus

an Someren, Kanonik an het

Kathedraal-kapittel en Pastoor to Eindho en . -1802-18251853.
GEEBT$UIDEࡎBE$a
Bernardus Joannes an Bert,1 amerheer-Heaorai r
an Z. H. Paus Pius IX, Kanonik an het I thedraal-Kapittel

HELMoࡎn,

en Pus/nor to Veghel. -- 1801-1825-1853 .
HEtrsI3Ei b

ZALr-I bM Eit. Jbannes Ebbeii, Pastoor to Arnm8t

oden. - 17971819-1853 .

HILVAREࡎBEE . Henricus Zomers, Pastoor to Beet. - 1796-1819-1853 .
ࡎIJMEG Eࡎ . Antonius Rejjnen, Pastoor to Balgo j en Keent. -1804--1827'-1858 .
Oss. Henricus Piggen, Pastoor to Osa.
RAVEࡎSTEIࡎ Eࡎ MEGEࡎ . Antonius

1804-18,32--1861 .

an den Brand, Kanonik an

het Kathedi'aE l-Kfpit'tei' en Pastoor to ta e'nstein .

1

1828 1865.
VALKEࡎSWAaBD. Henricus Franciscus Aarts,
kensWaard.

1811-1835-1854.

Pastoor to Val-

BISSCHOPPELIJK SEMIࡎARIE,

Hoofdafdeeling :

Haaren .

President.

J. Cujjten

,

Kanonik.

Geboren .

Ge ijd .

Benoernd .

1799

1824

1837

Pro fessoren .

A . Godschalk .

1819

1845

1850

F . A . Clerc .

1823

1847

1854

( . G.

1821

1844

1854

A. J . F . Mutsaer8 .

1831

1855

1861

W . H. an Gennip.

1836

1859

1863

A.

1832

1857

1865

1848

1832

1854

A . H . K1uijtmans .

1820

1844

1842

J . P . Schooners .

1822

1845

1847

J. T. Wouters.

1830

1854

1854

F, P . J. Aertnjjs .

1829

1854

1854

L. F . Gast .

1819

1850

1856

T. ࡎ . H . Spierings .

1834

1859

1859

H . J,

1835

1859

1860

3. $aselmans.

1837

1861

1861

M. J.

an Dongen .

1835

1862

1862

J. C .

an Steer .

1837

1863

1863

1839

1864

1864

1836

1863

1865

an den Fleu el .

an de Laar .

4nderafdeeling :

St . ilichiels G estel .

Regent .
A . Kamp.
Pro f'essoren.

an Sluijs elt.

J . C. de Bont.
C. Ackermans .
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELIJKEࡎ
DEB

PAROCHIE : .
De hierna

olgende alphabetisehe lijst der kerkgemeenten

(Parochien en openbare Recloraten)

an het Bisdom

ToGEࡎBaSCH be at de namen der

tronen der kerken, met aan

jj ing

an's

HE$-

estigingsplaatse-n en paan de Dekenaten en het

aantal Conmunicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priester
hunne tegen

jjding en benoeming tot

oordige betrekking, en einde-

ljjk het bedrag
die betrekking

an de Rijks jaar edde aan
erbonden, met inbegrip

der competentieir : een en antler opgemaakt op den isten October 1865 .

AALST

Eindho ci . 540. - J .
Geboren 1800 . -- Ge ijd 1828 .

an de

(H . Maria Presentatie .)
Laar, P .

Benoemd

1853. .- 1400.

AABLE-RI%TEL. (H.
Sleeu

Maria Presentatie .) Helmond. 1086 .

en, p . -- 1807--1832--1860 .

den Ouden,

L.

an

- 1400 . - A. J.

K . - 1824-1850-1858 . - (100 .

AcET . (H. Anlonius Abt.) Eindho en . 249 .

H. 0 . Smite, i . -

1812--1839-1858 . -- 1 400 .
APPEBDEࡎ. (H . Victor en Ge ellen.) Druten . 700 . -- A .

an bog-

(1) Bet getal C o m m u n i c a n t e n is dat der telling an 1865 .
(2) De betrekking an Pastoor, Rector, Vicaris, Kapellaan en
A s s i s t e n t is aangeduid door de letters p, n, , K en A .
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straten,

P . -- Geboren 1809 . -- Ge ijd 1831 . -- Benoemd

1850 . - / 400 . - H . A . Gre en, s . - 1822--1848
-1850. - f 150.
ALBM . (H. Hnbertus .) oss . 235 . - J . Burgmans, i . - 17851810-1818. - f 400. -- J . P . H, an ࡎuenen, A. -ALPEBࡎ .

1830-1858--1860. --- 1 100 .
(H . l ambertus.) Druten . 743 . - J . J. Jurgers, e. 1796-1819-1831 . -- '400. - T . Coppelmans,

. ---

1827-1853--1856. - 1 100.
ALTPOBST. (H. Donates ltartelaar .) Druten . 218. -- J . Barters, p.
- 1801--1827-1847 . - (400.
AMMEBZODEࡎ . (H. Willibrordus.) Heusd. en Zaltb . 960. - J . Ebben,

r . - 1797-1819-1829. - i 400. - A . A . L . an
Wou , . - 1830--1858--1862 . - (100 .
AࡎTHOࡎIS . (ST.) (H. Antonius Abt .) cuijk. 810. - T . Wjjers,
i . - 1804-1827-1849. -- (405 . - P . an Beek,
. - 1824-1850-1862 . -- (300 . - G . Gjjsbers, .
1813-1839-1861 . - (150.

APPELTERࡎ . (H. Ser atius .) Druten . 418. - T . A . B . Smit , p .

- 1807-1829--1845 . - (400.

ASPEࡎ. (H . Maria Fresentatie .) Helmona. 2420.

L . J. an de
j 400. - G . H.
Mortel, p . -- 1817-1844-1863 .
an Aerssen, . - 1827-1851-1864. - f 150. P.
A . Se ens, K . - 1835-1861--1861 . - (100 .
Verkujjlen,

. - 1838-1862-1863 . - ( 100.

BAABDWIJK . (H. Clemens.) Geertruidenberg . 940 . - J. M. Baselmans,

i . - 1798-1821-1835 . - (400 .- J . an Rijse ijk,
. - 1836-1861-1861. - (100.
BAKBL . (H. Willibrordus.) Helmona . 832 . - H. A. Smite, p .
1810--1834-1856 . - r 400. - J. 'J. Aarts, K .
1838--1862-1862 . -= (100 .

BALG0IJ Eࡎ KEEࡎT . (H. Joannes de Dooper .) ࡎijmegen . 630. -

A . Rejjnen, p. - 1804-1827-1848.- 1400.-F . W .
1821-1848T . J . M. an Sasse an IJsselt, s .
1848. - (100.

BATEࡎBURG. (H. Victor .) Druten ., 415 . - M. Copper, P. - Geboren
1810 . - Ge ijd 1834. -- Benoeu 1852. - 1400.

BEER . (H. Bartholomeus.) ࡎijmegen . 1030.. - W . J, de Brujjn , P.
- 1801-1824-1842 . - (400. - E.

an de Vet

1826-1852-1858. - (150.

REEK Eࡎ DOࡎK, (H. Michael Aa lsengel.)

elmo d .1082. - H . Teu-

ling, p. -1815-1841-18.61 . -(400.

H . Scliou

$ - 1833-1861-1,861 . - (100.
BEERS. (H. Lambertus.)

CuUk .

560. -- J . ,its, p .

-r-

1811-

1835-1852. --14,00. - A. J . an Gus, K . - 18
1858-1858. - 1 100.

BࡎBCRࡎM . (H, W illibrordus.) pas, 1580 . - W . Baaelmans,

--R

. -_

1804-1827-1845. - (400. - H . Willems an Djjck,

g. - -1833--1859--1865. -- (100.

BnRaRIJ&, (HET lIOࡎ.) (H. Petrus banden.) Valkena aard. 672 . -*
J. Somers, p. - 1801-1828-1846 . - (00. - G .
C . Manders,

. - 1836---1862-1862 . - f 100 .

BERG+EIJK . (HET Loo.) (H. Petrus banded .)
J.

alkans aard. 750. -

an, den Tillaa,rt, p. - 1802-1828-1846. -14Q0.

BERKEL . (H . Willibrordus.) Bo tel . 336 . - B. J. W .

an Rijcke-

orsel, p . - 1807-1832-1852 . -- (4Q0 .

BERLICUM.. (H, Petrus Sleet to Antiochie .) Bo t l . 1783 . - G. Van
Ger en, p.
1820-1848-1856. -(400 .-P. F. an
der Meulen,
C,

. -- 18284--1855-1859 . - ( 100 . - A .

an den Dries,

. -- 1827-1,855-1864 . - (100 .

BESOIJEࡎ . (H. Maria Onbe lekte Oni angenis.) Geertruidenberg . 575. -' *
J. an Kessel, p . - 1809-1834--1851. - (400 .
BEST. (H. Odulphus .) ml arenbeek, 1429.-H . Zomers, p . -1796
1819-1$32 . - 1400 . - J. B. B . Sprange s, .^_,

1,834--1860--186& -- (100 .
BEUC Eࡎ . (H. Maria Hemeh ncirt.) Cu k. 770 . --- J. Wi r,ckers, p.
-- 1791-1813--1819. - ( 476.30.
1836--1862-1863.

(100.

BEU2IࡎGBࡎ . (H. Cornehus.) ࡎ jme en. 760. - H. H .

- 1821-1844-1864. - ('400.

-r-

an Elk, p .

A . Ht Stingers, & .
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Geboren 1$24 . - Ge ijd 1855 . - Benoemd 1865 . - 1150.

BLADEL. (H Petrus banden .) Valkens aard. 750. - '. H.
Baast, p. - 1817-1844-1863. - [400.-

I3VEKEL.

an

J . Bertens,

R . - 1835-1861-1863. - [[00 .
(H. Agatha.) Ra . en Megen . 1790. - W. Btjl,

P. -

1809-1831-1848. - [400 . - P . Manders, . -1819
1843-1852. - [150 . - G . an den Bogaerd, K. 1819-1843-1859 . - 1100.

OKHOVEࡎ . (H. Antonius Abt .) Heusd, en Zaltb 183 . - J. fi .

Roosmalen, p. - 1804-182-1835 . - [400.

nan

BOB EL Eࡎ SCHAFT . (H. Ser atius.) Valkens aard . 421 . - A . H.

J. Mulders, p. - 1815-1842-1861. - [400.
(H. Petrus.) Cu jk, 1550. - J . C . Hermans, p . 1808-1831-1857 . - [400. - P . in den Brand, K .
1802-1826-1857 . -- 1150. - P.J .M . Verheijen,
R.
1830-1853-1863. - f 100. - R . Koene, K . -

BO MEEB .

1820-1846-1863 . - [100 .
H . de Wit,
BOXTEL . (H. Petrus Sloe! to Antiochie .) Bo tel . 3050.
p. - 1807-1832-1856 . - [400. - J . W$jne, K . 1826-1850-1854. - ( 150 .

--

L . Godschalk, K . --

1827-1853-1864. - f 100. - B . A . A . 3 . B j oet,
. - 1834-1862-1862 . - 1100.

BBEIIGFEL .

(H. Geno e a .) Eindho en .

411 .

1813-1840-1860. - 1400.

A.

an Haaren, p .

Valkens aard.1635.

H . Timmer-

1823-1852-1854. -- [ 100.
CBOMVOIBT. (H. Lambertus .) Bo tel. 316 . -- A .

an Gemert, P .

BUDEL .

(H. Maria Visitati.e.)

J. A .
mans, P. - 1805-1829 1845 . - 1400 .
Somers, K. - 1832--1858 1859 . - [100 .
BII$aHABEࡎ. (H. Anna.) Druten . 520 . - H. an de Sand, p. -1796-1819-1833. - 1400 . - M, an den Oe er, . -

1811-1837-1857 . - 1400 .

CUIJK . (H . Martinus.) - Hulpkerk . (H: Marttinus.) - Cuijk.1750 .
J. B. Bogaers, r . - 1807-1831-1858: - 1400.

M . Z arts,

.

1$20 1845--1861 . - 1 150. -
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A . H, de Bekker,
Benoemd 1865 . -

K . - Geboren 1839. -- Ge

f 100.

jd 1864. -

DEEST . (H. Maria Onbeulekte Onh angenis .) Druten . 434 . - B. A .
Rake, e. - 1813-1838-1858. - 1400.
DEMEࡎ Eࡎ DIEDEࡎ. (H. Willibrordus .) Ra , en Megen . 360. - A .

Hoefnagel, p . -

1807-1830-1845 . - f 400.

DEࡎࡎEࡎBUE( . (H. 'Michael.) Ra . en Megen.129. - J . A.

an W jk,

p. - 1802-1825-1843 . - 1400 .
DEURࡎE . (H .

-K.

Verhoe en, p .
400 . - W . J. de Vocht,
1100. - M . A, an de

Willibrordus .) Helmond . 2178 . - J .

1801-1826-1860. -- i
- 1822-1846-1853.

Ven, K . - 1832-1856-1865. - 1 100.
DEURSEࡎ . (H. Vincentius Martelaar.) Ra , en Megen. 240 . -- B. ( .
A . Taabe, i . - 1794--1817-1828. -- f 227.77. -- C.
F . an Gennip, A . - 1827--1852-1862.
(H. Willibrordus.) Hil arenbeek . 750 . - J. F . Boeren,
p . - 1786-1816-1830. - 1458 . -- P . J. Jacobs,

DIESEࡎ .

K. - 1827-1854-1855. - [100.

(H. Ser atius.) Bo tel. 1300. -- G . Smulders, p. 1801-1826--1843 . -- / 400. - W. A. an Doom, K .

DIࡎTHER.

-

DOMMELEࡎ.

1830-1855-1857 . - 1 100.
(H. Martinus.) Valkens aard. 283. - A .

p . --

1812-1840-1858. - [400.

DREUMEL . (H. Barbara.) Druten .

L . R. Raupp,

1300. - A. an Stiphout, p. an Stiphout, K . -

1813-1837-1857. - [400. - L .
1822-1848-1858 . - [150 .

DRIEL.

(H.

1426. - ࡎ. Kemps, p.
W . J . A . Vincent, K .
[150. - H . F . J . an der

Martians.) Heusd. en Zaltb .

1802-1826--1839 . - [400. -- 1828-1855-1861 . -

Klokken, K . - 1840-1865-1865 .
[100.
1)RUࡎEࡎ. (H. Lambertus.) Geertruidenberg. 1787 . - J . B .

H, an

Rpcke orsel, P. -- 1819--1844-1865 . -- 1400 . ࡎ. J. Willems, K. - 1837-1863--1864 . - [100.
C. Roche, K. - 1838--1864-1864. --1 100.

DRHTEࡎ.

(H. E alden .) Druten . 1210. ---

a.

P:

A.
---

an den Boseh,
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P . - Geboren1801 . - Ge ijd 1824. - Benoemd 1838 . -

f400 .-J . J . Deenen, & . -1838-1863-1863 .-[150.

an Asters,

DUIZEL . (H. Joannes Geboorte .) Valkena aarc1 . 225. - J .

P. - 1818-1842-1862. - 1 400.
DUࡎGEࡎ . (H . Jacobus de Meerdere .) Boatel. 1086. -- H .

an Beur-

1811-1835-1856 . -- [400. - W,

an

DUSSEࡎ . (H . Maria Geboorte.) Geertruidenberg . 823 . - A . L .

an

den, p . -

Vlokho en, K . - 1834-1860--1861 . - f 100 .
der Hejden, p .
F.

-

an Lank eld,

1819--1843-1861 . - [400 . -

. - 1831-1861-1862. - 1100.

EE$DE . (H. Antonius AbL) Helmond. 553 . - T . Schoenmakers,
p. - 1799-1825-1846 . - / 400.

EEBSEL. (H, Witlibrordus .) Valkens aard . 768.

ࡎ.

an lout,

p . - 1807-1832---1858 . - f 400.-J. H . A. Vissers,

ࡎ . - 1835-1860-1863 . - [100.
EIࡎDHOVEࡎ. (H. Catharina .) Eindho en. 2315. -- G. W,
meren, p .
an Gus,

-

an So .

1802-1825-1842, - f 600. - A . A.

. - 1821-1847-1858. - 1150.- J.

an

Iersel, K . - 1829-1855-1858 . - 1100 .- ࡎ . W . L .
Baekers, . - 1839--! 864-1864 .

EMPEL. (H. Landelinus.) Heusd, en Zaltb . 376 .
P. - 1819-1844-1863 . - / 400 .

L,

EࡎGELEࡎ. (H. Lambertus .) Heusd. en Zaltb . 264. - H.
Brand, P . - 1801-1832-1860 . - [400 .
E sCHOT . (H. Cecilia .) Boatel . 313 .

1839-1859 . - [400.

an Asters,
an den

J . Smets, P . - 1814-

EBP . (H. Ser atius .) Helmond . 1703 . - P .

an der Sanders, p . --

1796-1821--1836. -- [400. - W. L. an Baar, K . 1824-1850-1854. - [100 . - P .
an der Velden,
K . - 1823-1850--1861 . -- [$00.

Esen . (H. Willibrordus.) Boatel . 362 . -- H. A . Piggen, p . 1805-1828-1850. - f 400 . -- F . J. I. Mutsaers,

A. --1837--1864-1865. -- [100 .
ESCHAKEࡎ . (H. Lambertus .) i.a , en. Megen 662. -- L . Verstraaten,
.
P. -1817--1842--1860. - [400.-I. A. Velthuj sen,
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K. - Geboren 1818 . - Ge jjd 1845 . -- Benoemd 1859 . f 100.
EWLaK . (H.Joannes de Dooper .) Druten. 714.
8 . an Gijen, P .
1806-1834-1853 . - f 400 . - F . F . L, an der
Wee, K . -- 1822-1845-1858 . - 1150.
GEASSEL . (H. Joannes de hopper .) Cuuk . 456. - J . an Brussel,
p. - 1814 1841--1860. - 1 400.
OnEETBUIDEࡎBEEG. (H. Gertrudis .) (eertruidenberg. 855 . - L .
Haenen, p. - 1814--1838-1858 . -1 600 . - H. J.
M. E erts, K. - 1824--4850-1856 . - f 100.- J . P .
ࡎ. F. Allard , A. - 1819--1845-1850.
GEPPEࡎ. (H. Maria Magdalena .) Use . 972. - H . an de Poel, P .
- 1816-1842-1861,
f 400. - L, de Beer, K .
1827-1853-1860. - f 100.
GELDBOP. (H. Maria en Brigida .) Eindho en . 2030. - F . an Erp,
p . - 1803-1826--4853 . - f 400. -- P. C . Haest, K .
1828--1852--1860,
f 150 . - A; . W. an Asters,
K . - 1831-1858--1859 . - f 100 .
GEMEBT . (H. Joannes Onthoofding .) Helmond . 3216 . - G. A . Aarts,
p . - 1818-1844-1862. f 568. - T . an Lujjtelaar,
K . - 1820--1848--1856 . -- 1150. - H . an de Yen ,
K . - 1836-1862--1863 . - f 100 . - J. A . Dalleu,
K . - 1829--1853---1864. - 1100 . - Zie HAࡎDEL .
GEMOࡎDE . (H. Lambertus .) Bo tei . 860 . - J. an Kennel, p . 1801-1826--1845 . - f 400. -- A . A . Rejjnen, K . 1822-1847--1856. - 1 100.
GEIVWBࡎ. (H. Clemens .) Helmond. 516 . -- T. Miekers, P. -1790
-=1817--1842 . -- f 400 . - L . de Yaan, A . -- 18311858--1859. -- (100 .
GESTEL Eࡎ BLAABTHEM . (H . Lamhertus.) Eindho en . 1042. - W.
Boons, p . 1814--1841-1865 . -- f 400 . A . Jansen, K . -- 1821--1845-1852 .
1 100.
GOIBLE . (H . Joannes Onthoofding .) Hil armbeek. 928. -- C. G . de
Wit, P. -- 18114--- l842 1862. -- f 400 . - T . Essens,
e . -- 1834- 4863-1864. -- [100;
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. (H. Elisabeth.) Cuijk. 1944. - G. Rutten, P. - Geboren
GRAVE
1820. - Ge ijd 1844. -- Benoemd 1865 . - (735 . -- C .
Janssens, K. - 1824-1850-1859. - (200. - A . J .
Verhoe en, K . - 1824-1852--1859. - 1100 .
GBOESBEEK . (H. Cosnias en Damianus .) ࡎijmegen . 2090. - A. Roers, p . - 1815-1842-1858 . -- (500. - H. Lattjnhou

ers, K . - 1828-1855--1859. - ` 150 .-S .

an

de Locht, K . - 1838-1862--1862 . - 1100.
GROOTLIࡎDEࡎ . (H. Lambertus.) Cuijk . 196 . - G. Libotte, P.
1812--1837-1858 . -

1

400 .

HAABEࡎ . (H. Lambertus .) Bo tel . 1240. - J . G, de Wit, p. .
1814-1838-1863 . - (975 .75. -- F, de Haan, K . -1832-1859--1860 . -- (100 .
HAABSTEEG . (H. Lambertus .) Heusd, en Zaltb. 747. - A . Ceelen,
p . - 1825-1849-1859. - (400.
HAࡎDEL . (H. Maria Hemel aart .) - Rectoraat onder GEMEBT . J . de Wit, B . -- 1806-1832-1850 .
HAPEBT . (H, Se erinus.) Valkens aard. 360. - J, an der Lank,
P. - 1811-1838-1858. - 1 400.
HAPS . (H. ࡎicolaus.) Cu k, 530. - J. J. an Veerssen, p .

1790--1812-1823. - f 404.122. - H . Smulders, K. 1826-1851-1854 . - 1150.

HABEࡎ. (bjj MEgEࡎ .)

(H. Lambertus Bisschop en Martelaar .)

Ra . en Megen. 340. 1826-1864.

A,

an Kilsdonk, i . - 1802

- ( 400. - J,

an Eert, A . -- 1839

1864-1865.
HATEBT .

(H.

Antonius Abt.) ࡎijmegen . 660 . - G,

an Kraetj, p.

1809-1832--1854 . - (400 .
HEDEL . (H . Willibrordus.)

Heusd . en Zaltb. 460 . - J. Verberne,

p. - 1807-1832-1849 . --

1

400.

HEDIRHIIIZEࡎ . (H. Lambertus.) Heusd . en Zaltb . 224.
J. F . A .
an der Meulen, P . - 1819-1842-1857 . - 1400.
HEESCH . (H. Petrus banden .) oss. 1547 . - J. Boelens, p . -1803
1827-1850. -- f 400. - L . W. ࡎass K .

1841

1865-1865 . -- (100 .
7
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IIEBe

ELK .

(H. Wilhbrordus .)

Bo tel .

729. -- J . an den Broek,

P. - Geboren 1830. - Ge ijd 1854. -- Benoemd 1860 . --

f 400 . - P. Langenhui en, . -- 1835--1861-1863 .
1 100. -- J . F . Clement, A. - 1823--1849-1860 .
E E . (H. Martinus .) Valkene eard, 1270. -- S. P . Gast, P. -I819---1844-1562. -- i 400. - A . P . an lersel, S .
-- 1822-1847-1848 . --1 100.
HELEࡎA-VEEࡎ . (H. Willibrordus.) - Rectoraat onder LressEL . T. L. an den E nde, B. -- 1823 1847--1859 . [300.
HEiMoࡎD . (H. Lambertus.) Helmond . 4370. -- T. Spierings, p. -1805-1829 1851,
1 750. -- R. J . an der Kant,
K. -- 1828 1852--1862 . - [150. -- A . F . Verhagen,
. - 1833-1857--1859. - 1100 . - B. Kemps, K . -1836--1861--1861 . - (100 . -- ࡎࡎ ., K.
HE.LVOIBT . (H. ࡎicolaus.) Bo tel.

1064. - W. Ste$j ers,

P. -

1797--1820-1836. - f 400. - P . C . Schalken, IL1839-1865--1865 . -- 1150.
(H. Judocus.) Druten.

530. -- C . an der
Locht, i . -- 1797-1820--1842. - [ 400.-H . Jongerius ., K . - 1823-1851-I 863 .
HEEPEࡎ. (H . Sebastianus Martelaar .) Ra . en Megen . 940 . - E . J .
Albers, p. -- 1816-1839-1859. - [150 . - A . P .
F . Waghter, R . - 1817-1841-1859 . - j 123.62k.
'SJHBBTOGEࡎBOSCH. (H. Joannes E angelist .) ' a Hertogenbosci' . 4300 .
M. T. Timmermans, p . - 1809-1834--1861 . - f 600.
-- C . ࡎ. an Amelsfoort, K. -- 1820-1845-1856. 1150. - A. an de Lear, K . ---1826--1850--1856. 1100.
W, an de Ven, K. --1834-1860-1862 .
[100. - G . C. A. Bogaers, K . -- 1840--1864-1865 .
-- 1100 .
HEEࡎEࡎ Eࡎ LEUR.

'SHEE.TOGEࡎEOSCE. (H. Catharina .) 'aHertogenboech . 3565 . - J.

H . Corstens, i . - 1796-1820--1829 . - f 600 . -A. W

. Kuppen, K. -- 1826-1851-1852. - 1150.
. D
J. J . Versterren, Y . -- 1837--1861---1862 . -1100 .
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J. B. Bots, K . --- Geboren 1838. - Ge ijd 1862.
-- Benoemd 1865. - ` 100.
'sUEffiOat ࡎBoscn. (H. Jacobus de Meerdere .) 'sHertogtnboech . 3466.
P . 8emps, r. - 1800-1823-1837 . -- f 600. -H. an der Foelart, K . - 1818-1845--1859 .
f15 0.
- P. Verhae en, K . - 1830---1855-1856 . - j 100 .
P. Maas, A. - 1825 1850--1864 . -- ࡎ. A. Janssen,
A . - 1808-1832-1864. -- F . C . S agemakers, A.
1817-1842-1865.

ࡎB. In do e parochie is eene algemeene hulpkerk (17.
Joseph),

die bediend
geestel jken.

ardt door

bjj ondere

.'sHEBTOGEࡎBOSCII. (H. Petrus banden.) 'sHertegenbosch . 2700 . -

H. P . Jaspers, '. - 1817-1840--1864 . -- f 600 . -

J. D . Joren, K . - 1830-1854-1858 . - (150. -W. L . an Asters, K . - 1831--1855-1861 . -- f 100.
HEUMEࡎ. (11 . Georgius .) ࡎijmegen. 450 . - T . Bijl, P.
18121835-1852. - f 400.

HEUSDEࡎ. (H . Catharina.) Heusden en Zaltb .1400. - J. F, an db

Pool, s . - 1809-1834--1852 . - f 400. - J . E . an
Dick, K. - 1831-1856-1862 . - (150.

HILVABEࡎBEEK. (H. Petrus Ganders.) Hil arenbeek . 1648 . - P. H .
an de Loo, i . -- 1816-1841--1860.-(400.
J. H.
getups, K . - 1829-1854-1855. -- [150 .
HOEK. (ZEVEࡎBEBGSCHE) (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg,1005.
P . Wtjne, i . - 1796-1821--1836 . - f 400. --= J.
M,

an de Westelaken, & . - 1829-1856 1861
. -1100.
Ho0GEL00ࡎ . (H. Pancratius.) Hil arenbeek. 475 . - J . C oossens,
p. - 1797-1821-=1831 . - 1 430 .

$

(E-MIEBnE. (H. Joannes E angelist.) Hil arenbeek. 410. - 'J.
an Dujjnho en, p. - 1801-188 .-184& - 1425 .

HOE sEࡎ . (H. Antonius AGt .)

Druten . 627. -- T. G. Bb rkamp,
p. - 1803-I8 ' --1843. -1400. - A . ' : & (*odschal , K. - 182=-1855 1865 . -- 1 100.

100

HUBEBT. (ST .) (H. Hubertus .) Cuijk . 400.
Geboren 1801

P. P . Kersten,

P.

Ge ijd 1826 . - Benoemd 1855. - 1400.

HUISSELIࡎ( . (H. Lambertus.) Ra . en Megen . 362 . -- A . Verkujj-

len Sr. P . - 1791-1815-1824 . - f 181 .44.
HDLSEL. (H. Clemens.) Hil arenbeek . 199 . - J. W. Verspeek, P.
1792-1819-1824 . - f 400. -- J. J . Sengers, A .
- 1833-1858-1862 . - f 100.

(H . Barbara.) Heusd . en Zaltb . 196 . - P, an den
Biggelaar, p . -- 1814--1839-1859 . - i 400 .
KAATSHEUVEL . (H. Joannes Onthoo['ding .) Geertruidenberg . 3024 . J . ࡎ, an Mierlo, p. - 1820--1844-1864 . - f 400.
J . Vingerhoets, . - 1826-1853-1854. - f 150 .
P . an Beek, . - 1834-1860-1860 . - i 100.
KASTE$Eࡎ. (H. Willibrord-us.) Hil arenbeek. 212. - H. J . Habra
ken, p. -- 1807-1832-1852 . - f 400 . -- J. an
Aggelen, A . -- 1838--1864-1865 .
KEKEBDOM . (H. Laurentius.) ࡎijmegen. 460. -- H . W. Molmans,

HII$WEࡎEࡎ .

P. -- 1805-1828-1844. - 1500 .

KESSEL . (H. Antonius Abt .) Oss, 193.
--1824-1837 . - 1 400.

H . Branten, P. - 1800

LAGS-MIEBDE. (H. Stephanus Vinding .) Hil arenbeek. 392.
Bro , p . - 1818-1844-1863. - f 400.
LEDEACK a . (H. Catharina.) Cu k. 180. - A . an

1807-1831-1851 . -- 1 400.

W.

Geffen, P . --

LEEࡎDE . (H. Petrus banden.) Valkens aard. 1150. - J . ࡎ. Smite,
P . - 1810-1834-1858. - i 400. - T. Tilburghs,
K . - 1820-1845-1861 . - [100 .

Willibrordus .) Druten. 1793 . - P . an Zeeland,
p. -- 1797-1821-1838. - [400.-C . Reijnen, .
1827-1854-1865. - 1 150.
LEUTH. (H. Bemigius.) ࡎijmegen. 180. - J . Crujjsen, P. -1801

LEEUWEࡎ . (H.

1824-1858. - 1500 .

LIEMPDE. (H. Joannes Onthoo/'ding .) Bo tel. 1005 . - A . Raajj-

makers, p . - 1827-1852-1864 . - `400. - F . Verhees, K. -1830-1857-1859. - 1100.
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(H. ࡎaam Jesus.) Helmond . 780.
G. C . Pijpers, p.
Geboren 1813. - Ge ijd 1838 .
Benoemd 1860. - '400.
A . G, an Gus, K. - 1820-1844--1852 . - 1100.
LIESHOUT. (H. Ser- atius .) Helmond. 905 . - P .
an den Boer,
i . - 1809-1833-1852 . - f 400 .- J, an Riel, 8 . 1824-1851-1852 . - ( 100.
LIESSEL. (H. Willibrordus.) Helmond . 1249 . -, G . Bjjnen, P . 1801-1826-1838. - 1400 . - W. H . Lammers, K. 1835-1863-1863 . - (100 . - Zie HELEࡎA-VEER.
LITH. (Ii . Lambertus.) ass, 807. - C . J . Sprengers, P. -1815
1841-1860 . - 1400. - H . Ro ers, . - 1833
1861-1863 . - (100.
LITHOIJEࡎ . (H. Remigius.) pss, 462 . - A, an Laarho en, P .
- 1810-1834-1841 . - (400 .
Looࡎ OP ZAࡎD. (H. Joannes Onthoo('ding .) Geertruidenberg .1150. H . Spoorenberg, P . - 1799-1822-1841 . - (400 . J . L . G . Sufis, K. - 1838--1864-1865 . - (100.
LUIJBSgESTEL . (H. Martinus .) Valkens aard . 641 . - G . Gante oort,
p.-1804-1827-1843. - (475 . - W. C . A. Bijnen,
. - 1838-1863-1864. - (100.
MAABHEEZE . (H. Gertrudis .) Valkens aard. 583 .
W . an Ger en,
P . - 1818-1844-1865 . - (400.
MAASBOMMEL . (H. Lambertus.) Druten. 550. - A. ࡎass, P. 1819-1843-1863. - / 400 .
MAASHEES . (H. Antonius Abt .) Cu k. 268. - M. B. Mol, P.
1810-1837-4856. - 1400 . - J . an Lieshout, s . -1821-1850-1856. - 1 150 .
MACHABEࡎ. (H, petrus banden .) Ra , en Megen . 295 .
L . an den
Heu el, p . - 1807--1833-1854 . - ( 250.51.
MADE . (H. Bernardus .) Geertruidenberg . 1389 . - M, an de Z alu e, p. - 1803-1826-1839 . - (400. - A . Maas,
. - 1827-1852-1854 . - (100.
MALDEࡎ. (H. Antonius Abt .) ࡎjjmegen . 500. - J . Pompen, P. LIEBOP.

1816-1842-1861 . - 1400.

MABEࡎ.

(H.

Lambertus.)

o ss. 377 .

J. M. Sanders, p . --
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[400.
Ge ijd 1842 . - Benoemd 1861 .
Lambertus.) Eindho en . 215 . -- A. an
Sleeu en, p. - 1811-1839---1859. - f 400.
MEGEࡎ. (H . Ser atius.) Ra . en Megen . 749 . - J, an Amstel, P:
Geboren 1817 .

IBE$EVEL3HOVEࡎ . (H.

- 1799-1822--1839 . - f 194.39. - H . M .

an Kils-

donk, K. - 1825-1850-1859. - [100 .
MICHIELS-GESTEL . (ST .) (H. Michael.) Bo tel . 2500. - L,

an

der Dussen, P. -1794-1818-1844. - [400 .- P. an
de Ven, K. - 1819--1844-1857. - [150. - M . A.
an Aart, K .
1831 1858-1865. -- f 100. -- T.
1851 . - F . C.

Slits, K . - 1825 1848
1823 1847 1859.
1840 1864

MIDDELBEEBS .

an Vugt, A.

C . K . T . Sprengers, b. -

1864.

(H. Willibrordus .) Hil arenbeek. 450. - J . Aarts,

p. - 1805-1832-1861

.

[400 .

MIBBLO . (H. Lucia.) Helmond. 1722 . - R. Vissers, P . - 17981822-1837. - j 400 . - P. Verschueren, K. - 1835

1861-1865. - [100.

Cuijk, 1400. - H. W . Michiels, P. 1822-1845-1864 . - [425 . - H . P . H . Boumans, K.
1835-1862-1865. - f 125.
MILKE E . (H. Willibrordus.) Helmond. 490 . - T. Scheutjens, P.
1804-1828-1845. - 1 400.
MILLrr Eࡎ . (H. Maria Hemel aart .) ࡎipmegen . 960 . - A . G, an
MIL.

(H. Willibrordus .)

Grins en, p . - 1808---1832-1853. - [400.
J . Kroonen, K . - 1825-1851-1859. - [100 .
MOE$DIJK. (H. Stephanus .) Geertruidenberg . 410.
J. B . de Gier,

. - 1821-1844-1858. - [600.
M0a ESTEL . (H. Joannes Onthoo[ding.) Hil arenbeek . 835 . - L.

an Dooren, p . - 1801-1824--1838. - [400. H.

J . Schoenmakers, K. - 1827-1853-4857 . - [100.
MORTEL. (H. Antonius Abt.) Helmond. 338. - J. an din Eijnde,
p. -- 1817-1843-1861 . - [400 .

ࡎEDEEWETTEࡎ. (H. Lambertus.) Eindho en. 330.

p. -- 1810---1844-1862 .

[400.

J . G . S ane,
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ࡎ nBBOSCH .

(H.

Antonius Abt .) ࡎjmegen . 1170 . - W . L,

an

E ijk, P. - Geboren 1813 . - Ge i.jd 1837. - Benoemd
1862 . - (400.
L . Zegers, K . - 1833-1859-1861 .
( 150 .

ࡎEERLOOࡎ .

(H . Victor .)

ࡎDTEBSEL .

(H. $rigida .)

Ra , en Megen. 190. - J . H. an der Putten, p. -- 1799-1823-1852. - (400 .
Hil arenbeek . 204. - C . P.

malen, i . - 1793-1817-1852. -- (400 .
ࡎIED

uI .

(H . Joannes Geboorte .)

an Boos-

Geertruidenberg . 890. - D. H .

an Lierop, p. - 1812---1837-1858 . - (400.
H.
J . an de Ven, . - 1831-1856-1856. - (100.

(H . Damianus .)

ࡎIPnuK.

Druten . 240. - M . Sengers, i . -1796

1819-1834. - (400.

(H . Angustinus .) ࡎijmegen. 1998.

ࡎ!JMnGEࡎ .

J . Elsen, P. -

1814-1837-1858. - (600. - A . D . Smits, K. -1832
1856-1857 . - (100. - W . Deenen, K .

ࡎYJI

1835-

1864-1864. - 1 100.
GEࡎ. (H. Dominicus.) ࡎijmegen . 1800 . - C . H . P . Tielens,

P . - 1819---1842-1862. - ( 600. - C . J . Diet ors,

. - 1826-1855-1856. - (100. - B . Koors, R . -

1832-1857-1859. - (100.

(H. Franciscus .) ࡎijmegen .1770 . -- J. H . BeCkCrs, i .
- 1802--1825-1843 . - f 600. - J . M . A . Etjeken,
K. - 1836-1861-1863. -- (100. - A . Bruggeling,

ࡎIJMEGEࡎ .

K. - 1827-1858-1865 . - (100 .

(H. Ignatius .) ࡎijmegen . 3000 . -- A . Consen, i .
1803-1833-1861 . - ( 600. - A. an der Wolk, K.-

ࡎIJMEGEࡎ .

1806-1837-1860. - (100. - J .
1832-1861-1863. - (100.

ࡎ

J.

an Kessel, $ . -

an de Rjjdt, K .

1822-1859--1864. - ( 100.
(H. Lambertus .) oss . 1412. - J . G. an de Pas,
i . - 1810-1834-1863. - ( 400.
J. an Hulst,

rEL$oDE .

K . - 1835-1860-1862. -- (100.

ࡎDLAࡎD.

(H. Joannes Onthoo(ding .)

-- 1806

1832--1853 .

Oss . 1152.

F. A . Pollet, i .

(400. - W. de Be er, K .

1() 4
Geboren 1830. - Ge jd 1855 . - Benoemd 1858.
ࡎIIࡎEࡎ . (H. Clemens.) Eindho en .
1803-1826-1840 .

1045 .

W.

- ` 400. -- A .

(150 .

an Lent, P . Fcssers, . -

1825-1851-1861 . - (100.
OEDEࡎBODE. (ST.) (H. Martinus.) Eindho en . 2550 . - A.J . H
an Heck, p .
1820 1845 1864. - (400. - F . A
Clere , K . - 1825 1850-1852 . - f 150. - A . Pauels , K . - 1826-1852 1858. - (100. - J . Migchels, K. - 1833 1858 1863. - 1' 100.
OEPFELT . (H . ࡎaam Jesus.) Cuijk . 670. - P . P . Thijssen, P .

1818--1843-1861 . -- (400. - F . Jansen, K. -1825
1851-1861 . - 1 150 . - H. J . Haerkens, . -

1796-1819-1836 .
OEBLE . (H. Joannes de Dooper.) Eindho en. 497 . - G .

hout, i . -

an Lies -

1816-1842-1861 . - 1400.

OIJEࡎ . (H. Ser atius .) O s, .

544 . - A .

an den Heu el, p . --

1802-1828-1844. - f 400.
OIBSCHOT . (H. Petrus banden .)

Hil arenbeek . 3010.

P. A. de

Bont, P . - 1803-1827-1853. - (400 .-A . Jansen,

J. Verhagen, K
1833-1862-1862. - 1 100 . - A . J . Fritsen, K
1826-1852-1863 . - (100 .
OISTEBWIJK. (H. Petrus banden.) Bo tel. 1665.
H. J.
an
K . - 1835-1859-1859. - 1150. -

1811-1835
Beugen, P.
K . - 1816-1842 1859 .

1856. -(500.-J . Peels,
1100.

W,

an Tersel,

K. - 1833-1859-1860 . - (100 .

OLLAࡎD . (H. Marlinus.) Eindho en. 318. - J . W. Smite, i . 1822-1847-1865 . - (400 .
OoIJ Eࡎ PEBSIࡎ(Eࡎ. (H. Hubertus.) ࡎijmegen. 497 . - J . H. an
der Marck, P . - 1820-1843-1865. - 1400.
OOSTELBEEBS. (H . Andreas Apostel .) Hil arenbeek, 340. - W. Florin,
p . - 1807-1832--1849. - (400.
OPLOO . (H.

Mathias.)

Cuijk. 620. - H.

1808-1834-1855 . - (400.
OBTHEࡎ . (H. Lambertus .) 's Hertogenbosch .

an Hintum, P . -

304. - L . H . C. Schut-
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jes, P.

Geboren 1818 . - Ge ijd 1843. -- Benoemd
1864 . - f 600 .
Oss . (H. Maria Onbe lekte Ont angenis .) 088. 3073. - H . Piggen,
p . - 1804-1832-1861 . - f 400. - J . Vogels, K. -

1829-1853-1858 . - f 150. - L. L. Wollaert, K. 1832-1858-1860. - / 100. - P . an de Wal, K.1837-1862-1862. - 1 100.

OUDHEUSDEࡎ . (f1. Joannes .) Heusd. en Zaltb. 603 . - Q .

Bogaert, p, -

1807-1833-1837 . - 1 400 .
OVERASSELT. (H. Anlonius Abt .) ࡎijmegen. 816. - J .

p. -

an den

W . Smite,
ࡎoenen,

1802-1825-1852 . - f 400 .-J . H, an
K. - 1829-1855-1858 . - 1 150 .

OVERLAࡎGBL . (H. Antonius Abt.) Ra . en Megen . 250. - J. L, an
Roermund, P . - 1813-1840-1864 . - 1 400 .
- A, an den

OVERLOOK . (H. Theobaldus.) Cuijk. 470.
P . - 1805-1828-1849. - f

Bosch,

K. -

Bosch,
an den

400. - G . R .
1832-1858-1861 . - 1 100.

POLDER . (DE) Gem . Dussen. (H. Maria Onbe lekte Oni angenis .)
Geertruidenberg .

430. - J . A . F . Lips, p . -1829

1854

-1863 . - 1400 .

PUIJFLIJK . (H . Joannes de Dooper .) Druten . 427. - A . P, an den
Bosch, p. - 1820-1845-1865. -- 1 400.
RAAMBDOࡎK . (H. Baro.) Geertruidenberg. 808. - L . Menders, P.
1805-1829-1848 . - 1400. - W .

an de Pas, B .

- 1819-1845-1853 . - 1100 .
RAAMSDOࡎKSCHEVEEE . (H. Maria Hemel aart.) Geertruidenberg .1238 .

r. - 1805-1832-1853 .- [400 .W . H. an Hees ijk, . -1834-1859-1865. -1100.
RAVEࡎSTEIࡎ . (H. Lucia .) - Bijkerk to ࡎEERLAࡎGFEL . (H. Joannes de Dooper.) - Ra . en Megen . 715 . - A, an den
Brand, p . ---1805-1828-1865. - [ 83 . - A. Spierings,
K. - 1835-1860-1865 . - 1150.
A. Verhoe en,
- H . C . Wjjten,

K . - 1840-1865-1865 .

REEK.

(H. Antonius Abt .)

Zandt, r. - 1802

Ra . en Megen . 630. -

1830-1856.

H,

-1400. -

an der
C, an
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Ger en, K . - Geboren 1825 .
1857 . - f 150 . - G .

Ge ijd 1852. -- Benoemd

an de Wejjer, A. - 1815

1838-1860.
RE sEt . (H. Maria Hemel aart.) Valkens aard. 675 . - L . de Kadt,
p . - 1795-1826-1839. - f 400 . - W . J . an der

Krabben, K. - 1837-1862--1863. -- [100 .
RIETHOPEࡎ. (H. Willibrordus .) Valkens aard. 462 . - E . Branten,
p . -1815-1842-1862 . - [400.

RIJKEVOORT . (11. Rochus.) Cajk. 310.

J . T . Taabe, p . -

1811-1834-1856 . -- f 400.

RosMALEࡎ .

(H. Lambertus.)

Oss . 1151 . - J . C . Olifiers, P . -

1816-1841-1865 . -- [400. - J . H.

Rossimi.

1823-1850-1858 . - [100 .
(H. Martinus .)

Heusd . en Zaltb. 3'72.

1803-1828-1843 . - f 400.
A.

an Baar, K . W. Oppers, p .

W.

an Laarho en,

1839-1864-165 .

SAMBEEK. (H. Joannes de Dooper .) CuUk. 850. -- P . Bonants, P.
1793-1818-1827. - f 400.

. - 1831

J.

an den Boome,

1859 1860 . - f 200. Zie V0RTUM en

MULLEM .
SCHAIJK . (H . Antonius Abt .) Ra , en Megen . 1130. - P .

an den

Bogaerd, p . - 1808-1833-1863 . - [400. - A . J.
1823-1849-1865.
F . H.
an den Hummel, K.

SCHIJࡎDEL .

[200.
(H. Ser atius.)

W . Ceelen, P . -

Bo tel . 3205.

1811-1839-1861 . - [500 . - J . F. Branten, K . -1824-1850-1859 . - [200. - J. F, an Erp, K. -1833
--1858-1862. - [100. - T . J.

an Luijtelaer, K. --

1 1-1855-1864 . - [100 . - J. F . de Wit, A. -1822-1845-1857 .

S6!

ࡎnOࡎK .

F.

(H. Joannes Onthoofding .)

Valkens aard . 425. - F .

an Hombergh, p . - 1805-1833-1854 . - [400.
SOMEREࡎ. (H. Lambertus.) Helmond. 2340. - C . H. Schrij ers, P.

- 1795-180-1841 . - [400 . - F . A, an den Ejjnde,
K . - 1827-.1851-1S9. -- 1 150. - E . T. an Keme-
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nade, H . - Geboren 1836 . - Ge ijd 1860 . - Benoemd
1860. --- f 100. - J, an de Ven, A . - 1835 1862

1863 . - 1100.
Soࡎ. (H. Petrus banden .) Eindho en. 841 . - A : J . Dobbeisteen,
P . - 1817-1842-1860. K. - 1832-1858-1863. -

(H. Lucia .) -

S rEEࡎsEL .

Eindho en . 401 .

1 400 . - F. J. S

f 100.

Bijkerk to KࡎEasnI .

eeps,

(H. Monulphus.) --

an Huist, p . - 1811--1839-

- J.

1856 . - 1400.
STIPH0uT. (H. Trudo.) Helmond. 430 .

F. W . Kuijpers, r. -

1797-1820-1833. --- 1400 . - P,

an Schendel, A . --

1825-1851-1852 . - 1100.

S$ATEM. (H. Georgics.) Eindho en . 1206 . - A. J. Lombarts,
p . - 1814-1841--1860. - 1400. -- T . Langer

$ . - 1838-1864-1865 . --- 1150.
ST$IJP . (H. Trudo.) Eindho en . 866. - P . P . J .
P . - 1802-1825-1838 . -

f 400. -

erf,

an Griens en,
F. J. Dumoulin

K. - 1830-1857-1858. - 1 100.
TEEPPELEࡎ. (H. Benedictus.) Oss . 65 .
1830-1854 . - 1400.
TILBURGF . ('T Go a E .)

A . Zelten, P. - 1807

(H. Dien sius.)

Hil arenbeek . 4575.

an de Ven, P. - 1793-1817-1826 . - 1620.J. P . L . an Heesbeen, K . - 1836-1861-1861 . f 200 . -- H. an Liempd K. - 1826-1851-1856. -W,

1150 . - J . Crou
J. T . J.

ers, K. -1827-1853-1856. -1100.

an Meurs,

1\ILBuBG. ('P HEIBE .)

. -1840-1863-1864 . -1100 .

(H. Dion sius.)

Hil arenbeek . 5449. - J.

an Schijndel, i . - 1811-1836-1853 . - ( 620.
J,
M.

an der Lee, K . - 1825-1849-- 1850. -1150.

an der Hagen, K . - 1826-1850-1850 . - 1100.

P . A . Lejjten, K . - 1839-1863-1864. -- 1100.
G.

an Haaren,

. - 1838-1863-1864. - 1100.

A. Claesen, A . -1833-1858-1865. -- Zie TiLBURG . (H. Hart
TIi

an Maria en Vintentius

a

Ba (K0B ࡎL.) (H. Dionfsius.) Hil arenbeek ..

Paulo.)
2225 .

H.
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A.

an Dooren, P. - Geboren 1811 . - Ge ijd 1835. f 600. - W . P . L . an Eijck, K .
1831-1857-1863 . - [150. - W. T . G . Otten, K.Benoemd 1850. -

1837-1863-1864. - J 100.

(H. Hart an Maria en Vinc . a Paulo.)
Rectoraat
onder TILBURa ('T HEIKE .) (H. Dion sius.) - J. A.
de Beer, n. - 1821-1845-1860 . - [300 . - P . U .
Geene, K. - 1825-1854-1863. - f 100.
ToࡎGELRE. (H . Martinus.) Eindho en . 637. - H . Schoenmakers,
TILBURG .

P . - 1806-1831-1849. - [400 .

UDEࡎ. (H. Petrus Stoel to Antiochie.)

Ra . en Megen. 3150. - J .

an Doom, p - 1810-1834-1855. - [200.-J.B.
Panken, K . - 1837-1861-1864 . - f 150. - A .
Kemps, K. -1829-1854-1855. -[100 . - A . J. H . an
Roosmalen, a .
1830--1856-1861 . - [ 100 . - A .
an der Burgt, A . - 1804-1828-1859 .
UDEࡎHOUT. (H. Lambertus.) Bo tel 1510 . - F. Cuijpers, p.
1810-1836-1859.
[400 . - J, an de Laarschot,
K. - 1838-1864-1865 . - 1 100.
VALKEࡎSWAARD . (H . ࡎicolaus .) Valkens aard . 860 . - H . F . Aarts,
P. - 1811-1835-1852. - [600. - P . Kemps, K.
VEGREL .

1832-1858-1861 . - [100.

(H . Lambertus .) Helmond . 3041 . - B . J. an Miert,
i . - 1801-1825-1840. - f 400. - H . E ers, K . 1833-1858-1858 . - [150 . - C . J . an Gennip, K . -

1838-1863-1863. - 1100 .

VELD-DRIEL . (H . Martinus.) Heusd. en Zattb . 413.

p . - 1808-1832-1851 .'- [400 .

H. an Weert,

(H. Cecilia .) Eindho en. 720. - G. Verhoe en, p.
-- 1792-1816-1826 . - [ 400 . - J. Pjjnenburg, K.

VELDUOVEࡎ .

-- 1834-1860-1862 . - [100.
YELP. (H . Vincentius Diaken en Martelaar .) Ra , en Megen . 400. A . Pulsers, P. - 1789-1811-1817 . - [400.
P.

an Mierlo,

K. - 1805-1830-1852 . - [100.

VESSUM. (H. Lambertus.) Hil arenbeek . 402 . -

J . F. Bussing,
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Ge jd 1841 . -- Benoemd 1860 .

P. - Geboren 1815. f 400.

1090. - A.

VIBBLIࡎGSBEEK . (H. Laurentius .) Cuijk.

an Welie,

p. - 1813-1838-1859. - 1 400. - L. G .
Steep,
. - 1828-1854-1859. - [100.

VLIE$DEࡎ. (H.

Willibrordus .) Helmond . 450.

an der

J . Brujjsten, p .

1799-1826-1844 . - 1400 .

VLIJMEࡎ. (H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg . 1867 . - P, an
den Brand, P . - 1817-1841-1851 . - 1400 . - L.
an Uden, K. - 1822-1855-1864 . - f

100 . -

ࡎ. ࡎ ., K .

J . ࡎ . Smite,
VOLKEL . (H. Antonius Abt .) Ra . en Megen. 980.
G. H. Math jsen,
P, - 1810-1835-1856 . - 1400.
. -

1825-1851-1865. -

V0$sTEࡎBOSC$ . (H. Lambertus .)

1 1 50 .

H.

Oss . 279.

an

Leur, P.

1816-1842-1864 . - 1400 .

VO$TUM en MULLUM . (H. Huberlus en Cornelius .) 1-- Rectoraat
onder SAMBEBB.
G. Sackers, $ . - 1802 18341854. - 1350 .
VuGirT. (H. Petrus Stoel.) Bo tel . 1990 .

C. T.

an

Erp, P .

an de
1825-1850-1860.
Laarschot, K . [150. - P .
.
1835--1860-1863.
Goossens,
[100. - C. J.
A . Ter indt, K. - 1826-1851-1851 .
1816-1843-1862.

WAALBE. (H. Willibrordus.)

-

1

571,75 . - P.

Eindho en. 684. -

1817-1843-1861 . - f 400.

F . ࡎ . Smite, p.
B. Boe , A .

1841-1865-1865 .

WAALWIJK . (H. Joannes Geb *rte.) Geertruidenberg . 2318. - E . P.
Schrij ers, i . - 1797-1821-1835 . - f 400.-V .A .
J. Rijke, K . - 1829-1853-1854 . - 1150. - H. J .
J.

an Roosmalen,

. -

1836-1860-1861. - 1100.

W&MEL . (H . Victor en Geaellen.) Druten. 1200. - J H.

an Valan

kenburg, p. - 1819-1842-1863 . - f 400.-W .
Riel,
. - 1822-1849-1862 . - 1150.
WAࡎBOIJ.

(H. Cornelius .) Cu k . 880 .

-

J . Franssen,

p. -
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1832. - Benoemd 1865. - [400.
1100.
Wt&F'IK. (H, liarlhelomeus.) Geertruidenberg. 1859.=
A. an le sel, i . - 1805-1829--4843. -- 1400. - A.J . Haest,
K . - 1826-1850=1857. - 1 100.
Geboren 1807. -- Ge jd

an Oss, K . - 1839-1864-1864.

W. D .

WnsmaHO Eࡎ. (H. Seruatius .) Valkens aard. 445. - E,

hout, p. - 1809-1834-1856 . - 1400.

anELICs-

W up. (H. Andre s .) ࡎ jmegen . 351 . -- H. Barter, r.= - 13818

--1842-1861 . - 1400.
WIJOHEࡎ . (H. Anto'nius Abt .) ࡎijmegen. 2820. -- J, an Lieshout,
P. - 1827-1850-1863 . - 1400. -- A. an E sel, K .
1828-1853-1859 . - [150.
J. an Kester
1823--1851=-1854. - (100.
WIࡎSSEࡎ . (H. Antonius an Padua.) Druten. 746;- F, an Clarenbeek, i . - 1791-.1813-1833 . - 1400.
L . Loeff,
K . - 1826-1854=1864. - (150.

Wnc rnIrRE . (H. Willibrordus,) Hil arenbeek. 325 . - J .

an Viok-

ho en, r. - 1812-1836-1858. -1400.

WonࡎSEL .

(H. Petrus Stoel to Antiochie .)

Vugs, p

Eindho en. 2245 . -- G .

- 1794-1821-1828 . - 1400. - A . Ver-

hagen, K. - 1832--1 .857-1860 . - [150. - W. J . an
Dongen, K . - 1834---1862-1863. - 1100.

WOUDBICHEM.

(H . Joannes ࡎepontubenus .) Heusd. en Zaltb . 90. -

C. A. L . J . H . Bo ens, r. -1827---1852-1865 . -[600.
ZAIIT-BOMMEL . (H. Martinus .) Hensd, en Zaltb. 805. - J. W. A .
an E ijk, p . - 1805-1828-1834. - [600. -- A .

P . C . Schooners,

. - 1825 --1855-1860 . - 1100 .

Z EnAࡎD. (H. Jacobus de Meerdere!

Ra . en Megen .1340; -- J, an

de Laar, i . - 1810-1834--1865 . -- [400 . - F. an

Difik, e. - 18;23-1850-1855. - 1150.- W. Kemps,
K. - 1811-=1845- 1849 .
1100.

Ztu ,s r . (If. Willibrordus.) Eindho en. 945. -- J . Ver oort, - P. 1795---1819--1825. -- 1400 . - H,

an'Hout, K . --

1822-1846-1861. - 1100 .

ZEV ࡎ Et Eࡎ.

(H. Barthold eus;) Geertruidenberg . 2216.

A
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an Meer ijk, P . -- Geboren 1805. -- Ge ijd 1829. -

Benoemd 1846 . - f 400 . - J. F. Knaapen, s . -1823

1848-1860. - f 100. - J. W. Vogels, K. -1836
-186i2-1862 . - (100.
ZWALUWE. (LADE .) (H. Willibrordus.) Geertraidenberg . 1345 . -- J .
B. Lathou ers, p. - 1796 1819-1831 . - (400. A, de Lou , K . -- 1830 1857--1860. - f 100. Zie Z ALU E (Hoot
.)
ZWALUWE . (Hoot E .) (H. Willibrordus .)
Rectoraat onder
Z ALU E ( LAGE .) - P . H. Kl jsen, $. -- 18281853 1865 . -

1

300.
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RECAPITULATIE
OP DE
VOORGAAࡎDE ࡎAAMLIJST .
Getal
+i

1)ienstdoende

'

DEKEࡎATEࡎ.

Rijksjaar edden
en competeritien oor

an

8

.8

8

.8

f

Bo tel
Cuijk
Druten .

.

Eindho en .

.

8

a

a

's Hertogenbosch .

BEDRAG
der
RIJKS-JAARWEDDEࡎ
en COMPETEࡎTIEࡎ
oor

Guld .

Guld .

$

5

14

5

11

3,00000

1,300.00

18

18

29

18

23

8,147 .50

2,600.00

19

*21

*21

20

*21

18

18

11

18

10

7,200 .00

1,350.00

21

16

*8.794,425 2,625 .00

21

21

18

8,600.00

1,850.00

Geertruidenberg . I *20

*20

22

*20

20

*8,300.00

2,100.00

Helmond.

122

28

1-21

27

1-8,818.00

2,950.00

.

.
.

. i 122

Heusden en Zaltb .

15

15

6

15

5

6,400.00

600 .00

Hil arenbeek .

*20

*20

22

*20

20

*8,653.00

2,350 .00

ࡎijmegen .

19

19

19

19

19

8,700.00

2,200 .00

15

15

11

15

i1

6,000.00

1,200 .00

19

.

.

Oss
Ra enst, en Megen
Valkens aard .
Totaal

.

19

.

18

.

231

!

20

19

15

6,087 .11

1,923 .625

18

9

18

9

7,475 .00

900 .00

, 231
C

229

230

205

i

96,175 .035 23,948 .625

* Hieronder begrepen een R e c t o r a a t en een Rector .
1
t ee Rectoraten en t ee Rectors,
in het gent an Rijks jaar edde.

aar an een
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PROVIࡎCIES-GEWIJZE

IࡎDEELIࡎG

DBB
VOORGAAࡎDE

RECAPITULATIE,

O ct a l
Dienstdoende
PEOVIࡎCIEࡎ.

tsi

Sc
0
ii

Rijksjaar edden
en competentier oor

RIJKS-JAABWEDDEࡎ
en COMPETEࡎTiEࡎ

oor

13

-e

o

O

-51

BEDRAG
der

0o

Gold.

ࡎoordbrabant .

*187

*187

194

*186

Gelderland . .

44

44

35

44

231

231

229

230

Totaal

. .

* Hieronder hegrepen jf R e cto rate n en
het gent an Rijks jaar edden.

Gold.

172 77,275.035 19,948 .625

33 18,900,00

4,00000

205 96,175.03 23,948 .625

hf Rectors,

aar an
8

ier in
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RAࡎGSCHIKKIࡎG
DER VOORMELDE JAARWEDDEࡎ Eࡎ COMPETEࡎTIEࡎ ࡎAAR
DE HOEGROOTHEID VAࡎ DERZELVER BEDRAG.
Ho1tiGBOOTHFID .

Pastoors.

Hapellaans.

Totaal.

BiCD AG .

1 975 .76

1

a

1

750 .00

1

ii

1

735 .00

1

a

1

735 .00

620 .00

2

it

2

1,240,00

600 .00

16

a

16

9,600.00

571 .75

1

a

1

571 .75

568 .00

1

ri

1

568.00

500 .00

5

n

5

2,500.00

476.30

1

1

475.30

475.00

1

a

1

475.00

458.00

1

a

1

458.00

430.00

1

a

1

430.00

425 .00

2

a

2

850.00

405.00

1

a

1

405 .00

1

JI

1

ii

183

404.125
400,00

'

183

f

975 .75
760 .00

404.12.;
73,200.00

360.00

1 *

a

1 *

350.00

300.00

3

1

4 t

1,200.00

a

1

250.51

1

227 .77

1

20000

1

194 .39
181 .44

250 .51

1

227.77

5

6

1,200.00

1

a

1

194 .39

1

a

1

181.44

150 .00

1

54

55

8,250.00

125 .00

a

1

1

125.00

123 .62 5

a

1

1

100 .00

a

143

143

14,300.00

83 .00

1

83.00

ࡎiet be oldigd
Totaal

.

.

1 §
231

a

I

24

25

229

460

* Hieronder begrepen een Rector .
1
n
a
drie Rectors.
een Rector .
§
n
a

123.625

a
(120,123.66
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PERSOࡎEEL
DBE

Qaa Qaa

VAࡎ HEM'

BISDOM

VAࡎ

,

a

BREDA.

(1 October 1865.)

BISSCHOP .
Z . D . H . Mgr. J0AࡎࡎEB
Orde

u Ho0IJD0ࡎB, Kommandeur der

an den ࡎederlandsehen Leeu

Geboren 2 Augustus 1782 .

. Resideert to Hoe en . --

-- Priester ge

1808. - Benoemd tot Bisschop

ijd 15 December

an Dardanie 1. p, i.14 Januarij

1842. - Geconsacreerd 1 Mei 1842. -- Benoemd tot Bisschop
an Breda 4 Maart 1853.
COADJUTOR met regt

an op olging en

VICARIS-GEࡎERAAL .
Mgr . JOAࡎࡎES VAࡎ GEࡎE *, Bisschop

in/idelium,

als

an Adras

in partibus

oodanig benoemd in 1850 en geconsacreerd 1 Mei

1851 . - Geboren 9 September 1803. -- Priester ge ijd 20
Februarjj 1827 . -- Benoemd tot Coadjutor met regt
olging

an den Bisschop

an Breda J .

an op-

an Hooijdonk 4 Maart

185.3 en tot Vicaris-Generaal 30 September 1853 .
SECRETARIS VAࡎ HET BISDOM .
GERABDUS VAࡎ SPAAࡎDOࡎB . - Geboren 1830 . -- Priester
ge

jd 1854, ---- Benoemd 31 October 1864.
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KATHEDRAAL KAPITTEL .

CoBࡎFLIUs OOMBࡎ, Deken

an Breda en Pastoor te Prinsen-

hage . -- (etmren 1791 . --- GeWi d 1815 . -- Benoemd 1858.

KAࡎOࡎIKEࡎ .

CORࡎELIUS VAࡎ DER VEEKEࡎ, President

an het Seminarie to

Hoe en . - 1819--1848-1858.
FLOREࡎTIUS Co$ࡎELIVS VAࡎ DEࡎ KIEBOOM, Deken

an Etten

en Pastoor aldaar. -- 1794--1819 1858 .
PETRIIS JoAࡎࡎES WE$DEࡎ, Pastoor to Breda . (H. Barbara.)
1802-1826--1858 .

JOAࡎࡎES CORࡎELIUS VAࡎ AKEࡎ, Pastoor to Breda . (H. Maria
Hemet aart.)

1806-1830---1858.

FBAࡎCIsCUs LAUREࡎTIUS MASS, Pastoor to Beek. -- 1815-1840 1858 .
PETBUs JOAࡎࡎES GABRIRL, Professor in het

Seminarie to

Hoe en . - 1826--1852--1858.
A DBIAࡎUS

WmLEMS, Pastoor to Oosterhont. -- 1801-1826

--1860 .
JOAࡎࡎES STOOP, Pastoor to Breda . (H, Antonius
1818-1842 1864.

an Padna.)
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DEKEࡎS .

DEKEࡎAA?.

Corneliue Oomen, Proost an het Kathedraal-Kapittet
to Prinsenhage.
Geboren 1791 . - Ge ijd 1815 .

BREDA.

en

Pastoor

- Benoemd 1850.

Marinus de Bie

BERGEࡎ-oP-ZooM .

Pastoor

to Huijbergen . --

1794-1820--1859 .
ETTEࡎ.
het

Florentine Cornelius
Kathedraai-Kapittel en

-1853 .
GIࡎࡎEKEࡎ .
183

Corneliue de Wilde,
1860.

AARDBࡎBURG.

1801

HULST.

an den Kieboom,
to Etten. -

Pastoor

1828

Pastoor

Bernardue Raessen,

Kanonik

to Alphen . -

1797

Pastoor to IJ eudijke. --

1852 .

Antonius Cornelius Bu s,

Pastoor

1843-1864 .

to Hulst. -

1820-

BISSCHOPPELIJK SEMIࡎARIE .

Hoofdafdeeling ;

an

1794-1819

Hoe en .

President .

C. an tier Veeken,

Geboren .
Kanonik .

1819

Ge ijd . BoEoemd .
1843

1858
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Prof'essoren .

Geboren .

Ge ijd,

Benoemd.

C. J. de Brutin.

1829

1853

1854

A. W.

1831

1856

1858

1826

1852

1858

1818

1842

1862

C . L. de Vliegher.

1821

1846

1847

A. Graumans .

1822

1853

1853

A.

1822

1854

1854

B. R. ࡎ . D, an Hal .

1831

1859

1859

J. W . Smeur.

1835

1858

1860

H. Snoetjs.

1830

1860

1861

P. S, de Wit.

1839

1863

1863

B . Looiimans .

1839

1864

1864

C . Rombouts.

1842

1865

1865

A . Schellekens.

1840

1864

1865

an RUen.

P. J. Gabriel,
Onderafdeeling :

lfanonik .

4udenbosch .

Regent.

G . de ࡎtjs.
Pro /'essoren .

an den Dooren.
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELIJKEࡎ
DEE

PAR0CHIEࡎ .

De hierna

olgende alphabetische list der kerkgemeenten
en openbare Rectoraten) an bet Bisdom an
BEEDA, be at de namen der restigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aan ij ing an de Dekenaten en bet
aantal C,.ontmunicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestebijken, hunne betrekking (2), bet jaartal banner
geboorte, priester ijding en benoeming tot
hunne tegen oordige betrekking, en erode1 jk bet bedrag an de Rijks jaar edde aan
die betrekking erbonden, met inbegrip
der competentien ; een en antler opgemaakt op den isten October 1865 .

(Parochien

AAEDEࡎBUEGF . (H. Maria Hemel aart.) Aardenburg. 905 . - C . P .
Hembroeck, D . -- Geboren 1819 . --- Ge ijd 1842 . -Aenoemd 1853 . - (500 . - J. C. Stags, . -1836--1861
-1862 . -- 1100.
ACHPMAAL .
ALPHEࡎ.

(H. Cornelius.) Ginneken .

567 . - M . de Bakker, P .

-- 1827--1852-1862 . - 1400 .
(H. W illibrordus .)

Ginneken .

1003 . - C. de Wilde, i . 1834

1797-1823---1833. -- 1 950. - P . Leijten, g .
--1859 1860. - 1 181 .

(1) Het getal C o m m u n i c a n t e n is dat der telling

(2) De betrekking

an 1865 .

an Pastoor, Desser ant, Rector,

p e 11 a a n en A s s i s t e n t is aangeduid door de letters P, D, E,

icaris, Ka, ie en A .
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A EL . (H . Gregoriur de Groote .) Hulst. 186 . -- P. H .

an Wees,

D . - Geboren 1830 . - Ge $jd 1854. - 3enoeand 1861 . -(400.
BAABLE-ࡎASSAU .

UI. Maria

an Bijstand.) Ginneken . 979. - P.

, p. - 1827-1851-1861 . - ( 797 .71 . - J,
Ke

an

Lessen, &. - 1839-1863-1863 . - 1100 .
BAVEL . (H . Maria H,ernel aart.) Ginneken . 602. - W. C .

an

Eekelen, p . - 1800-1826-1847. - / 400.

BEEL.

(H.

Maria Hemel aarL) Breda.

1851 . - F . L . Maes, p . --

1815--1840-1858. - (400. - G. Schrau
1839-1865-1865. - (100 .

en,

. -

BEBGEࡎ-oP-ZooM. (H. Maria Hemel aart,) Bergen .op-Zoom . 4378 . -

P. J. Muskens, i . - 1820-1843-1862 . - 1600. T. P . Hessels, . - 1832-1857-1858. - (150. A. P ., C . an Genk, . - 1836-1860-1863.-[100.
M. P . W. Smits, K. - 1837-1862--1864 . -(100.
BIER'YLIET. (H. Maagd Maria .) Aardenburg. 350. - E . J . an
Dongen, D. - 1825-1851-1860. - (400.
BOBGVLIET . (H. Antonius AS!.) Bergen o p.Zoom . 523. - P. M. A .
Koenraadt, P. - 1828-1853-1864 . - (400 .
BOSCHKAPELLE . (H. Petrus en Paulus.) HWst. 787 .
J. E erink,
D. - 1800-1834-1847 . - 1 400 .
an Padua.) Breda. 2498.

BBEDA. (H . Antonius

- J. Stoop , p .

1818-1842--1864 . - / 600 . - H. W . Da er eldt, K .

1827-1852-1864. - (150. - F. A . an Dijk,
. -- 1836-1860-1861 . - (100.
ࡎB . In de e parochie is eene algemeene hulpkerk op
het Bagjjnhof (H . Begga.) - J . Verdaasdonk, p, --

1808-1834-1859.
BBEpA . (H. Barbara.) Breda.

3493 . - P . J. Werden, p . -1802
J. C . Schrau en, R . - (150 . - A . Weterings, K. - /100 . - F . X . J . Maassen, .

--1826-1852 . - / 600. 1828-1852-1854.
183I-1858-1861 .

1834-1858-1864 . - /100.

BBBDA . (H. Maria Hemel aart.) Breda. 3035. - J. C .

an Aken,

P. -- Geboren 1806 . -- Ge ijd 1830. - Benoemd 1853 .
(600 . - M . Fejjen, K . - 1832--1856-1856. - f 150.
J. B. A . de Brujjn, $. -1839-1862-1864 . -(100 .

C$AAM. (H. Antonius Abt .) Ginneken . 1025. - P . an der Heijden,
p. -

1790--1816--1834. - f 600. - J. B. Lane, K .
1828-1863-1864. - 1100 .

DIࡎTELOOBD . (PEIࡎSLAࡎD .)
f 600. -- G . C .

(H. Pet rus en Paulus .) Bergen-op-loom .
an Dam, p. - 1808-1833-1850 . -

738 . - J. H . F .

an Son, A . - 1841--1865-1865 . -

(100.
DOࡎGEࡎ .

(H. Laurentius.)

Breda. 2800.

J.

an Terse!, P. an Genk, K . -

1817-1842-1860. -(400. - C . C .
1830r--1856-1862. --- (100.

P. Vermeulen, K. -

1824-1849-1863. - (100. - D . J. L . Fassaert, K .
1834-1861-1864 . - (100.
DOBST . (H. Marculphus.) Breda . 226. - M .

an Kakerken, p . -

1789--1814-1830 . - (400 . - B. Lau

erjjssen, A . -

1838-1863-1863 . - (100.
EEDE . (H. Maria Hemeh aart .) Aardenburg . 898. - C . Lenten, D .
- 1817-1841--1853. - (500.
ETTEࡎ . (H. Lambent-us .) Etten . 2461 . - F . C .

an den Kieboom,

p. -1794-1819-1838.-f 400. - A . Vreugde, K . 1829-1853-1858. - 1300 . - C . an Eaak, K . -1830-1855-1859 . - 1100 .

FIJࡎAAIIT . (H. Jacobus.) Etten . 759 .
1796-1$20-1834 .

L . Schrau

1836-1861-1865 . - (100.
GASTEL .

(H,

en, p. -

--- (400 . - A . A . de Wit, A . -

Laurentius .) Etten . 2459 . - C . G,

an Hal, p. -

1806-1830-1836. -- (990. - G. C . Aarde, K.
1803-1834-1836.

- j 100 . -- J . A . Vermeulen, K.

1808-1833-1841 . -- (100.
GILZE . (H. Petrus banden .) Ginneken. 1773. - J .

an den Bosch,

P . -1823-1846-1863, - T 400. - C. H . Vermeulen,
K. - 1836-1861-1863. -- [100.- Zie MOI EࡎscKoT.

GIࡎࡎEKEࡎ .

(H. Laurentius .)

Ginneken. 984. -- J . L,

an D jk,
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P . ---- Geboren 1822. -- GemUd 1845. - Benoemd

f 400. -- C .

1860. --

an Raak, K. -1835-1859-1860. -1100 .

GBAADW. (H. Maria Hemel aart .) Hurt 1314.-P . J. Koopmans,
p . - 1825-1848-1854. - f 400. - G. Lie ens,

.

1828-1853-1864. - [100.
GBOEDE. (H. Da o .) Aardenburg. 593. -- J . W . VS, D . -- 1802
1825-1841 . - f 400.
HALSTEBEࡎ. (H. Quirinus.) Bergen-op-Zoom.1020.-J . B . Gou erneur,
p . - 1826-1850-1864 . - f 400. - P. J . J, de Wit,
K . - 1839-1864-1864 . - [100 .
HEEL

(H.

:'Maria Hemel aart .) Bergen-op-Zoom . 388. -- C . L . A .

Floren, p. - 1801-1826-1847. - f 400.
HEEBLE. (H.

Gertrudis.) Bergen-op-Zoom, 897 . -- P . Potters, p. --

1797-1821-1833. -- f 400 .
HEࡎGSTDIJK, (H.

Catharina .)

Hulst. 479 . - J . F . A . Sjbert

,

D . - 1804-1828-1854 . - f 400 .

HoE

Eࡎ. (H. Joannes de Dooper.) Etten . 1512 . -- J. A . Baartmans,
p. -1817-1842-1855 . - [730. - P . W .

an Bejjs-

ter eldt, K. - 1829-1854-1856 . - 122080 .
HOࡎTEࡎISSE . (GBOEࡎEࡎDIJK.) (H . Martinus.) Hulst. 1776 .
J. F. Smulders, D . - 1804-1828-184' . - f 400 .
P. an Vooren, . - 1831-1862-1862 . -- 1100 .
HOOPDPLAAT . (H. Eligius.) Aardenburg. 743 . - P . C . Tielens,
D . - 1823-1846-1857 . --- f 400 .
H00GE$$EIDE . (H.

Maria Henielraart .) Bergen-op-Zoom .

J. B . Kruger, p .

HouT .

C . R. Romme, K . - 1834
(DEࡎ)

(H. Cornelius.)

1139. -

1799-1823--1843. - f 400.
Breda

1858-1858 . - 1100.

1093. - C, smite, P .

1809-1833-1854. - [400 . - E .

an Braband, K . -

1820-1848--1864 . - [100. - A . Damen, A . -1839
-1864-1865 .
HUIJBEBaEࡎ .

(H. Maria Hemel aart .) Bergen-op-Zoom . 447. - M.

de Bie, p. -- 1794-1820-1829. -- `400. - A . ࡎelen,
K . -- - 1817-1852-1852. - f 100.

HULST. (H. Willibrordus.) Hulst .

1939.

A . C. Buljs, p. --
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Geboren 1820.
Geed 1843 . --- Benoemd 1864. - (650.
-- L . de Boer, . -- 1837-1861--1861 . -- ( 100.
-- J. Wjt liet, . -- 1840--1864--1864. -- (100.
IJZEࡎDIJn . (H. Maria Hemel aurt .) Aardenburg 1108 . - B. Raessen, p . -- 1801--1828--1843 . - / 650 .- A . Biestraten,
. -- 1831-1857-1862. - (100.
JAࡎ-STEEࡎ. (ST.) (H. Joannes de Dooper .) Hulst. 1310. - H .
Mertens, D . - 1802--1833-1836 . -- ( 400 . -- W . A .
Leppers, . - 1838- 1864-1864. -- 1100 .
KLUࡎDERT . (H. Joannes de Dooper.) Etten . 653. - A. an Gus,
p . -- 1821-1846--1859 . -- (550.
KoEWACHT . (H. Philippus en Jacobus .) Hulst 1430. --C.Lau erUssen, D. --- 1826-1850-1862 . -- / 400 . - W. F :
Schets, . --- 1839--1863--1863. - f 100.
KRUISLAࡎD . (H. Georgics .) Bergen-op-Zoom. 1008 . -- J . F . an
A . BroeMierlo, p. -- 1814--1841-1862 . -- (400.
ders . K . -- 1837-1861-1864 . -- (100.
LAMSWAARDE . (H. Cornelius,) Hulst. 1347. -- L . J. C . Laurent,
D . - 1824--1848--1863. -- (400.

J. Raats,

. -

1833--1859-1862. - (100.
LEPELSTBAAT . (H. Antonius

A.
J.

LEUR . (H.

p,

an Padua,) Bergen-op-Zoom. 1167 . --

an Rosmalen, p. -- 1792--181--1830 . -- ( 400.
M . Dekkers, R . -- 1832-1857-1858. - [100.P . Jongeneelen, A. -- 1838 1862-1863 . - (100.
Franciscus an Sales .) Etten 1292, - A . an Aken .
- 1794--1823--1838. --- ( 400. -- J . B. Vinken,

. --1825-1850-1860 . -- (100 .

MoLEࡎSC oT. (H. Anna.) - Rectoraat onder GILZ$ . -- B . Hem-

broeck, B- - 1827-1854--1857 . - ( 300.
(H . Willibrordus.) Hoist. 431 . -- J . Cammaert,

ࡎEUZEࡎ. (TEB)

D . -- 1816--1839-1854. - (400.

ࡎIEUW-ࡎAMEࡎ . (op den Kauter onder Clinge.) (H . Joseph .) Hoist.

730 . -- L . G . Camerman, D . - 1824-1851--1858 . -( 600 . -- ࡎ . ࡎ. , . -- (150.
ࡎIuu -Voss MEEB. (H. ' Joannes de Dooper.) Bergen-op-Zoom . 753 .
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-

J. Bernuljj, P . - Geboren 1806 . - Ge gd 1832. -

Benoernd 1845. - `400 . - P . H . Loonen, K. - 1838
1864-1864. -- f 100 .
ࡎISPBࡎ . (H.

Maria

Hemel aart .) ,Bergen-op-Zoom . 773.

J . B.

Marhe, p. - 1814-1841-1862. - [650. - A . Roels,

. -

1827-1853-1863. - [100.

OOSTBUBG. (H. Eligius.) Aardenburg . 651 . - J.

an der

p. - 1828-1853-1863 . - [650.
OOSTEBHOUT. (MIDDEL

Me jden,

IJX .) (H. Joannes de Dooper.) Breda. 3844.

A. Willems, p . - 1801-1826-1845 . - [600. - J.

Uitte illigen, . - 1826-1850-1856 . - f 150 .
C . an de Zande, . - 1833 1857 1863 .-[100 .-r
ࡎ. ࡎ, K. - [ 100.
00STEBHOUT. (OOSTEIࡎD .) (H. Joan/Los de Dooper.) Breda. 805 .

C . Luijk , p . -

1810-1834-1852 . - [400 .

Bergen-op-Zoom . 1200. - G. Biestraten, p. - 1823-1847-1857 . - 1400. - A . A . M .
de Kort, . - 1838-1863!-1864. - [100.
OsSEࡎISSB . (H. Willibrordus,) Hulst . 614. - A . ࡎ(jenhuis, D. -OSSEࡎDBECHT . (H.

Gertrudis .)

1805-1828-1839 . - 1400 .

OUDBࡎBOSCH . (H. Agatha .) Etten . 2588 . - W. Hellemons, P. -

1810-1833- 1 842. - f 710.80. - ࡎ. C . J . an Mens,
. -- 1826-1852-1857. - [100. - B. Franken, K.
- 1832-1861-1863. - [100 .

PHILIPPIࡎE. (H. Maria Hemel aart .) Aardenlurg.

sens,

D . - 1817-1846--1857 . -

PBIࡎSEࡎHAGFE . (H . Martinus.) Breda .

370 . - P. Hans-

1
2631 . - C. Oomen,
600.

P. -

1791-1815-1827 . - [400 . - A . L . Verhoe en, L
1835-1860-1861 . - f 100. - C . A .
- 1831-1856-1864. - 1100 .
PUTTS. (H. Dion sius .) Bergen-op-Zoom .
RIEL .
RIJEࡎ .

632 .

Hessels,

K.

A . Krijnen, p . -

1821-1846-1859 . -- [400.
(H. Aatonius Abt .) Ginneken . 13132 . - P . Hendrik , P. 1828-1852-1862. - [400A
(H. Maria Magdalena.) Breda. 647. -

G. Verbunt,

8. -
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Geboren 1813 . - Ge ijd 1837 . -- Benoemd 1857.--[600.
RIJSBER(Eࡎ . (H. Ba o.) Ginneken .

1148 . --- H . an der Hooft, p .

1814--1840-1858. - [400 . -- F . C . Laurijssen,

K. - 1837---1862-1864. - [100.

4319 . -- P .
J . Kujjlen, p. -- 1811-1835-1844. - [975 . -- A .

RooSEࡎDAAL . (H. Joannes de Dooper .) Bergen-op-Zoom .

Oomen, s . - 1830-1854-1855 . - [114 .25 . -- A. J .
Smite, K. - 1827-1853-1855. - [100.
an den Elnden,

.

-- 1789-1813-1830. - [460. - A. A . an Aert,

.

RUCPHEࡎ. (H. Martinus.) Etten. 862 . -- D.
1833-1858-1862 . - / 100 .

See

VAࡎ GEࡎT .

(H. Maria Hemel aart,) Huist. 596. -- P,

an

Oers, D . -- 1828-1854--1864. -- [400.
SLUTS . (H. Joannes de Dooper .) Aardenburg . 613 . J. Aelen, P.1823-1847- 4857 . - [650 .
SPRUࡎDEL . (H. Joannes de Dooper.) Etten . 921 . - C.
len, i . - 1819-1842-1856. --

f

an Meche-

400. - J .

an HooU-

donk, K . -- 1839-1864-1864 . - [100.
STAࡎD-DAAB-BUITEࡎ . (H. Joannes de Dooper.) Etten . 866 . --J . C .
Viasbiom, p . - 1818--1842-1862 . - [400 .
ST EࡎBERGEࡎ .

(H.

Gummarus.) Bergen-op-Zoom . 2608 . - J. C . Van

Etten, i . - 1807-1831-1848 . - f 400. - C . Dog
gen , K . - 1828-1853-1864. - [100. - J . M. Genet,
K . - 1833--1857-1864. - [100. -- J . M jnen, K.1831-1855-1864 . - [100 .

1078.
J . J. Mol, D . 400.
-W.
Lambregts,
. -i
1836-1862-1864 . - [100.
TEBBEIJDEࡎ. (H. Antonius Abt .) Breda . 1003 . - T . A, an Rank,
P . - 1802-1826-1847 . - [400. - W. Verkaar, K.
STOPPELDIJK.

(H. Geralphus.)

Hulst.

1821-1845--1856 . -

- 1828-1855-1862. -- [100.

TETEBIࡎGEࡎ .

(H. Willibrordus.) Breda.

910. - J .

P . - 1791-1817--1836 . - (400 . - H,

den, . - 1833-1858-1863 . -- [100.
ULICOTEࡎ. (H. Bernardus.) Ginneken.325. - J.

an Lejjsen,
an den ElmWoestenberg,

I 26
P . - Geboren 1803. -- Ger ijd 1826 . - Benoemd 1843 .
f 400.

--

ULVBࡎHOUT. (H. Laurentius.) Ginneken . 1123 . -- A,

an Meehe
len, p . -- 1825-1848-1863 - f 400 . - J . Doggen,
K . - 1831--1858-186.3. - (100.

WAGEࡎBERG . (H. Gummarus.) Breda . 996 . - W . Oomen, p. -1796--1820-1837 . -- (400 . - J. F. an Aert, K. --- 1825-1853-1865. -

(H. Maria Visitatie.)

WBSTDOR,PE .

f

100.

an Djjk, D.
an Roojj,

Hulst. 989. - L .

- 1809-1833--1846. - (400. - D . A .

. - 1839-1864-1864 . - (100 .
(H. Maagd Maria .) Etten . 103 . - S . H . ࡎuss,

WILLEMSTAD .

P.

- 1829-1853-1859 . -- (840 .
WILrIBRORD . (ST.) 'T HEIKE.

(H.

Willibrordus .) Etten . 539. ---

A . J. Kroes, P. - 1800-1831-1841 . - (600.
WOU

. (H. Lambertus.) Bergen-op-Zoom . 2395 .

- J . Hellemons,

p, - 1807-1833-1847. - f 990. - C . Verhejjen,
K. - 1826-1849-1857. - (210. - P .
- 1828-1852-1857. -

ZEGGE .

(H.

f

100.

Maria Boodschap .) Etten . 408 .

- 1794-1819-1845 . - (400 .

ZUIDDORPE .

(H.

an Aalst . K .

-- A . Bier agen, P.

Maria Hemel aart .) Hulst . 639 . - J. Elsen, P.

- 1813-1837-1854. - 1650 .
ZUࡎDERT . (GROOT) (H. Trudo.) Ginneken . 1650. - C . Beekmans,
p . - 1823-1847-1858 . - (400 . - ࡎ . P.

an Hal,
` 100.

K. - 1839-1864-1864. - 1100 . - ࡎ. ࡎ. , K. ZUࡎDERT . (KLEIࡎ .)

(H.

Willibrordus .) Ginneken . 619. - J . M .

Dekkers, P . - 1815-1841-1854. - 1 653.10.
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RECAPITULATIE

OP DE
VOORGAAࡎDE ࡎAAMLIJST .

Getal
Dienstdoende

'

DEKEࡎATEࡎ .

` "

6
a

Cu

A
cdm

CC-

A

BEDRAG

der

Rijksjaar edden
en competentien oor
A
Ce

m

q
CC-

RIJKS-JAAEWEDDEࡎ
en COMPETEࡎTIEࡎ

oor

Ce

A

"+'
m q

Cm
am

A

c

C

n
1

G uld .
Breda

.

.

Quid .

14

14

22

14

21

6,600.00 2,300.00

Bergen-op-Zoom .

17

17

20

17

20

8,615.00 2,174.25

Etten .

.

13

13

11

13

11

7,280.80

1,420 .80

.

*14

*I4 .

9

*14

9

*6,900 .81

981.00

9

9

2

9

2

4,750 .00

200.00

.

.

Ginneken .

.

Aardenburg
Huist .

.

.

.

16

16

10

16

10

Totaal

.

.

83

83

74

83

73

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.

i

7,100.00 1,050.00

41,246 61

8,126 .05
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PROVIࡎEIES-GEWIJZE IࡎDEELIࡎG
DEE
VOORGAAࡎDE

RECAPITULATIE.

Getal
,

Dienatdoende

a

PBOYIࡎCIEࡎ .

S

bA

a

O

Oti

O

BEDRAG
her
RijkaRIJHS JAARWEDDEࡎ
jaar edden en COMPE.TEࡎTIEࡎ
en competenoor
tiers oor
q

ao

S

m

Off+

OU

C :

O

Guld .

ࡎoordbrabant

Zeeland

Totaal

.

. .

. .

.

Guld .

*58

*58

62

*58

61

*29,396 .616,876 .05

25

25

12

25

12

11,850.00 1,250.00

83

83

74

83

73

41,246 .61 8,126.05

* Hieronder begrepen een Reetoraat en een Rector .
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RAࡎGSOHIKKIࡎG
DER VOORMELDE JAARWEDDEࡎ Eࡎ COMPETEࡎTIEࡎ ࡎAAR
DE HOEGROOTHEID VAࡎ DERZELVER BEDRAG .
Kapellaans
en
Vicarissen .

Totaal .

BEDRAG.

2

u

2

1,980.00

975.00

1

it

1

975.00

950.00

1

u

1

950.00

840 .00

1

rr

1

840.00

797 .71
730 .00

1

n

1

797.71

1

1

730.00

710,80

1

ii
n

1

710 .80

653 .10

1

rr

1

653.10

6

6

11

ii
rr

11

3,900 .00
6,600 .00

1

n

1

2
1

ii

2
1

1,000 .00

HOEGROOTJTEID .

Pastoors
en Desseranten.

GuM.

Guld.

990.00

650.00
600.00
550.00
500.00
460 .00

550 .00
460 .00

52

ii
n

52

*1

1

* 2

20,800 .00
*600.00

Er

1

1

220.80

ii

1

1

210.00

181 .00

'I

1

1

181.00

150 .00

it

6

6

900.00

114 .25

rr

1

1

114 .25

62

62

6,200 .00

n

1

1

83

74

157

400.00
300 .00
220 .80
910 .00

100 .00
ࡎiet be oldigd
Totaal

.

a
49,37 2.66

* Hieronder begrepen een Rector .
9

130

PERSOࡎEEL
DEB

VAࡎ HET
BISDOM

VAࡎ

ROERMOࡎD .

(1 October 1865 .)

B[SSCHOP .
Z . D. H . Mgr. JoAࡎࡎES AUGDSTIࡎUS PAUEDIS, Kommandeur
der Orde

an den ࡎederlandschen Leeu . Resideert to Roermood . - Geboren 28 Augustus 1795 . - Priester ge jjd 1821 .
-- Bel3oemd tot Bisschop

an Hiring i, p, i, 24 ࡎo ember

1840. -- Geconsacreerd 30 Junij 1841 . -- Benoemd tot Bisschop
an Roermond 4 Maart 1853 .
VICARIS-GEࡎERAAL .

SECRETARIS VAࡎ HET BISDOM .
GࡎOBGIUS THEoDOBus CABOLUS VAࡎ MࡎIJEL . -- Geboren
1830.

Priester ge

jd 1854. -- Benoemd 25 Februarij 1863 .
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KATI EDRAAL KAPITTEL.

PROOBT.

Geheim Kamerheer an
Z . H . Pans Plus IX, Deken en Pastoor to Venlo .
Geboren 1797 . - Ge ijd 1823 . -- Benoemd 1859 .

CAB0LUS THEODOBUB SCHBIJࡎEࡎ,

KAࡎOࡎIKEࡎ .

ALEXAࡎDER LoDEWIJK VAࡎ DEB VELPEࡎ,
to Gulpen. - 1794-1817-1859.

Pastoor der Kathedrale kerk

STEPHAࡎUS MOOࡎEࡎ, Deken en

to Roermond . -

1796-1819-1859.

1EGIDIUS JOSEPH QUODBACH,
1803-1826

Deken en Pastoor

1859.

Deken en Pastoor to Kerkrade .

FRAࡎCISCUs AࡎT0ࡎIU6 HUBEBTUS BOEBMAࡎS,

toor to Weert . -

1815

Desser ant to Heel . - 1794

F$AࡎCISCUS MATHIAS HELDEࡎS,
-1818-1859 .
PLTBUS JOAࡎࡎES HOEPࡎAGELS,

Roermond.

1820-1845

Professor in het Seminarie to

1862.

JOSEPHUS PEࡎEDICTUS R0EBSCH,

---

Deken en Pas-

1838-1859 .

Deken en Pastoor to Sittard

1801-1825-1863 .

AࡎTOࡎIDS LAMBE$TUS JAࡎSSEࡎ,

Rolduc. - 1817

1842-1865 .

Regent an het Seminarie to
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DEKEࡎS.
DEKEࡎAAT .

Stephanus Moonen, Kanonik an het Kathedraal-Kapittel
en Pastoor der Kathcdrglr ) erk to Roermond.
Geboren 1796 .

ROEBMOࡎD .

- Ge ijd 1819 . - Benoemd 1842.

Joannes Bernardussen, Pastoor to Gennep . -- L807
1830-1862 .

GEࡎࡎEP .

Ale ander Lode gk an der Velpen, Kanonik an het
Kathedraal-Kapittel en Pastoor to Gulpen . -1794-1817-1824.

GࡎLPEࡎ.

HoasT. Petrus Franciscus Roeijkens, Pastoor to Horst. -1804
-1827-1862 .

Algidius Josephus Quodbaeh, Kanonik an het Kathedraal-Kapittel en Pastoor to Kerkrade. -1803-1826-1835 .

KEBKBADE .

Petrus Wilhelmus Hubertus Schejj en , EereKamerheer an Z . H. Pans Pius IX en Pastoor to Maastricht

MAASTBICHT .

(H. Ser atius .) -- 1800-1822-1855 .

(WUk) . Paulus Dominicus an Laer, EereKamerheer an Z . H. Pans PIIIS IX en Pastoor te Maastricht (H. Martinus.) -- 1805-1830-1852.

MAASTBICHT.

I

EEBSSEࡎ.

-1839 .

Gerardus Goffin, Pastoor to Meerssen .--1794 1820

Scan n ࡎ. Petrus Jacobus Reinerus Corten, Pastoor to Schinnen. - 1809-1825-1853.
SITTABD .

Josephus Benedictus Roersch, Kanonik an het Kathe-

draal-Kapittel en Pastoor

VEࡎLO .

to Sittard. - 1801-1825-1847.

Carolus Theodorus Schrijnen, Proost an het Kathedraal-

Kapittel en Pastoor to Venlo . -

1797-1823

1829.

Franciscus Antonius Hubertus Boermans, Kanonik
an het Kathedraal-Kapittel en Pastoor to Weert. - 1815
1838--1863.

WEEBT.

BISSCHOPPELIJK SEMIࡎARIE .
Hoofdafdeeling : Roermond.
President .

Geboren .

Ge ijd .

Benoemd .

1820

1845

1865

F . X. Rutten .

1S

1847

18'59

P. 3i H . Ru e1 .

1822

1846

1861

J . G. Ousters;

1824

1848

1864

G. J . H. H . Ver jjl.

1825

184

1866

1817

1842

1855

1822

1845

1843

1822

1848

P, J . Hoefnagels, Kanonik.

Pt'ofessoren .

Onderafdeeling : Rolduc.
Regent.
A. L . Janssen, Kanonik.

Pro f

essoren en Preceptoren . *

P . J. Slits.
I. G. J,

an Buren .

* Te ; ens dienstdoende op het Instituut oor op oeding en onder ijs, aan
de e afd'eeling an het Semintirie erbonden .
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Geboren .

Ge jd.

Benoemd.

B. A . Pothast.

1824

1848

1848

P . H. Marres.

1829

1852

1851

W . E ens .

1827

1851

1851

E. J. H. an 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 . ࡎ. J . P . ࡎeujean .

1832

1855

1855

A . J . Deut .

1831

1856

1855

G. Slits.

1829

1857

1857

C. J. H . Mtihlenberg .

1826

1853

1857

A . L . an de Winkel .

1832

1857

1857

A. A. H . Backhuijs.

1833

1857

1858

J . E . H. Menten.

1834

1859

1859

F. A. H. Moubis .

1834

1859

1859

G. J. Wijnho en.

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

J . H. Geenen .

1836

1863

1865
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELIJKEࡎ
DE$

PAR 0CHIEࡎ .
De hierna

olgende alphabetische 1 jst der kerkgemeenten,

(Parochien en openbare Rectoraten)

MOࡎD,

be at de namen der

der kerken, met aan

ij ing

an hot Bisdom

an

ROEB-

esligingsplaatsen en patronen
an de Dekenaten en het

aantal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Reetoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartat hunner
geboorte, priester
hunne tegen

jjding en benoeming tot

oordige betrekking, en einde-

l jk hot bedrag an de Rijks jaar edde(3)aan
die betrekking

erbonden ; een en ander

opgemaakt op den lsten October 1865 .

APPEBDEࡎ .

(H. Cosmos en Damianus.) Gennep . 528. - J . W . MetZ-

maeekers, D . - (leboren 1787 .- Ge ijd 1820 . - eenoemd
1825. -- [400*. -- L. H. Peters, . -- 1832--1859-

1863. - 1 235.
AMBIJ. (H. Walburga.) Meerssen. 575. -- H . J.
1813-1836-1860 .
AMSTBࡎ$ADE .

(H .

1

400. - ࡎ. ࡎ.,

an DUk, D . . --

1

235.

Maria Onbe lekte Ont angenis .) Schinnen . 367 . -

(1) Het getal c o m m u n i c a n t e n is Cat der telling an 1865 .
(2) De betrekking an Pastoor, Desser ant, Rector en Vicaris is
aangeduid door de letters P, D, B en .
(3) Die jaar edden, aarop eene inhouding egens het genot +'an Pastorsink o m s t e n plaats heeft, ijn gekenmerkt door een *. Het bedrag an elke
inhouding indt men achter de Recapitulatie op de alphabetische lijst (blade.
163) af onderlijk ermeld.
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A.

an Wijller, D . --- Geboren 1821. G e d 1845 .
1862 . - [ 400 . -- A . A . Kerckhoffs, .

Benoemd

1829-1856-1858 .

ARCEࡎ .

(H, Petrus en Paulus.)

Venio . 760. - H. VerkuUlen, D . -

1790-1818-1841 . - [400.
1822--1853-1854. - 1 235.

(H. Dion sius.) -

ASSELT .

' . -

H. Drabbels,

. -

Rectoraat onder SWALMEࡎ . - G .

. - 1807-1832-1842 . - 1300 .
BAARLO . (H. Petrus,) Venlo. 914 . - - P. J. Cremers, D. -1811-L
1835--1850. -- [400. `. - J. A . Grutters, . --1834
Klusters,

--1864--1864. - 1 235 .

(H. ,oannes de Dooper.)

Weert, 456 . - J . Hendriks, D .
1797-1828-1861. -- 1400. - J. an Opho en,
. --- 1829-1856-1861 . - 1 235 .
BEEGDEࡎ . (M. Martinus .) Roermond . 460. - J . F . Frencken . D.
--- 1798-1820-1826. - [400. - J . M. F. Keulen,

BAEREM .

-

BEER.

. -- 1822-1850-1859 . - [235 .
(H. Martinus .) Meerssen .1856. - J. L. Vierboom,

D. -

1808-1833-1847 . -- f 400. - P . F . Huhri , . 1820-1846-184& - f 235. -- A . Wet els, . 1838--1864-1864. -- [ 235 .
BELrELD. (H. Urbanus.) Venlo. 361 . -- P . Crujsen, D . - 1804
1827-1855. - 1400.
BEMBLEࡎ . (H. Laurentius.) Meerssen. 258. - J . G . B . Janssen,
D . - 1810-1835-1848 . - [400 .
BERG . (H. Michael.) Sittard, 395. -- H . op de Camp, D . -1817
-1843--1862, -- [400.

(H. Petrus .) Gennep . 700. --- J. Jacebs, D. - 18241849-1864 . -- [400* .
L . Joosten, . - 1816
1843--1852 . -- [235.
BERG Eࡎ TERBLIJT . (H. Monulphus en Gondulphus.) Meerssen.
600. - L . H. Kruij en , D. - 1809-1835--1853 . --1400 . - J. J . Habets, . -1829-1856-1861 . - [235.
BESEL. (H . Gertrudis .) Venlo . 665 . - P A. Kampers, D . -BERGEࡎ.

1802 1825--1831,

[400. - K. H. Raemaekers,
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i--

Geboren

f 235 .

1$29. -

Ge ijd

1858 . - Benoemd 1862. -

Schinnen . 305 . - W . H . Loomans,
1811-1840-1861 . - f 400 . - Zie RAATH .
BLIBICK. (H. Lamberlus.) Venlo 1300. -- P . J. 8chacks, D. -1807-1833-- 1840. -- f 400. - G. H . Peeters, . -1829-1856-1865. - f 235 . - ࡎ. ࡎ., . -- f 235 .
BLITTBBS IJK . (H. Maria Geboorte.) Hot. 356 . - J . A . H . P .
de Lom, D. - 1802-1825-1836. - /' 400. -- C .
Raedts, . - - 1822-1852-1856. --- f 235.
BocsoLTZ . (H . Jacobus de Meerdere.)
erkrade. 900 . H . J . Henrotte f D. - 1816-1841-1854. -- f 400.
L . H, de
Bje, . -- 1825--1854-1854 . -- f 235.
BOHHHABEࡎ. (H . Martinus.) Meerssen 400. -- C . Heu els, D . -1813-1837-1851 . -- f 400.
B0Bࡎ. (H . Martinu&) Sittara . 465 . - P. M. Philip n, D . 1810-1834-1861 . - f 400.
BR usT . (H. Mariinus .) Maastr . Wijk . 1445 . C . Willems, D . 1805-1828---1853 . - f 400. ' - H . J . H . an den
Broek, . - 1831 1857 1857 . -- f 235'. -- Zie
Bn

GELBADE . (H. Gambertue .)
D.

EIasD ࡎ .

BBOEKHUIZEࡎ.

(H . ࡎicolaus .) Horst . 260. --- J,
D . - 1807-1831-1852 . -- f 400 .

an den Brand,

BBOEKHIIIZBࡎ 0BST. (H. ࡎaant Jesus .) Horst . 440. -1W . Roelofs,
D . --= 1SO5-1834-=1850. -- f 400. - L . H . Cans, .
-- 1823-1848-1855 . - f 235 .
BࡎOBIcSITTABD . (H. Maria Geboorte.) Sitterd'. 486 . --- J . A . Elders,
D . - 1818---1842-1561 . -- f 400. - ࡎ. ࡎ ., . -- f235.
BBfUࡎSSDM. (H. Gregorius .) Schinnen . 775 . - P . Mannens, D . 1810-1835--1848 . - f 400, i-- J. A . Lalnbrechts, .
-- 1837-1861-1861 . --- f 235.
BucHTDࡎ.

(H. Catharina.) Sitters . 380 . -- J . J. Foragien, D . -

1806-1830-1839 . - f 400 .
J . L . H . Claessens, .
-- 1834-1861-1861 . -- f 235.

BDoGEi uM.

(H. Aldegondis.)

Roermond . 500 .

-

1 .

Rlaeasen, D.
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- Geboren 1793 . -- Ge jd 1815. - Senoemd 1824 . ( 400 . - H . Rijs,

. - 1819-1853-1858. - (235.

BUࡎDE . (H. Agnes) Meerssen . 500.

J . W . Hamers , D . -1817

-1841-1864 . - f 400 . - ࡎ . ࡎ.,
CADIEB Eࡎ KEEL

. f 235 .

(H . Kruis erheffing .) Maastr . Wijk . 500. - H.

Gobbels, n . - 1813-1837-1855 . - (400. -- J . W .
Lumens,

. -- 1820-1845-1845. - (235 .

CASTEࡎBAIJ. (H. Mathias.) -- Rectoraat onder OIBLO . - J . A .
Thomassen, B . - 1822-1850-1858. - (300.
DIETEBEࡎ . (H. Stephanus .) Sittard . 396. - M. Klinkenbergh, D .

1801--1828-1828. - 1 400.
a
ECHT. (H. Landericus.) Hoermond . 1674 . - H. W. Kerbosch, D .
1810-1834-1840. - (400 . -- J . T . S . Smidts,

. - 1827-1851--1851 . - f 235. - J. G. Daemen,
. - 1837-1862-1865. -- 1 235 .

ECHTEBBOSCH.

(H.

Cot hardus.) - Rectoraat onder PEI3 . --

P . A . Kelleners, B. - 1817-1846-1861 . - (300.

(H . Bartholomeus.) Maastr. Wijk. 330. - J . J . Demacker, D. - 1814-1841-1862. - 1 400.
EIJGELSHOQEࡎ. (H. Joannes de Dooper .) Kerkrade. 450 . -- F . PaECKELBADE .

moiseau , D . - 1798-1822-1863. - (400. - P . J.

Wimmers, . - 1818--1843-1848 . - (235.
Eras . (if. Agatha .) Gulpen. 550 . -- A . Cleijnen, D . - 18101839-1854 . - (400 . - ࡎ. ࡎ.,

. - ( 235.

EIJSDEࡎ . (H. Christina.) -- Rectoraat onder BHEDST . - J. H .
L,

an Oppen, B. --- 1825-1849-1865. - (300.

EIࡎIGFHAUSEࡎ . (H. Maria Hemel aart .) Sittard. 356. -- F . L . Jongen, D . - 1798-1822-1843. - (400.
Weert. 510. - P . R. Verschueren, D .
1803--1827--1855 . -- (400. - ࡎ . ࡎ ., . -- (235 .

ELL . (H. Antonius Abt .)

ELSLOO . (II . Augustinus .) Meerssen . 949. - P . Willems, D . 1803-1829-1839 . - (400. - P . J . Welters,

.

1819-1847-1850. - / 235 .
EPEࡎ.

(H . Paulus.) Gulpen. 620 . -- F . X, de la Ha e, D. -

1804-1828--1841 . - 1 400 . - J . P . Sa elberg,

.
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Geboren
f 235 .

1821 .

-

Ge jd

1848. -

Benoemd

1848 . --

(H. Gertrudis .) Maastr. Wijk . 590. - J . M .
Claessens, D. - 1808-1834-1857. - f 400. -- J .
Schreurs, . - 1826-1854-1860. - (235 .
GEIJSTEBEࡎ. (U. Willibrordus.) Horst. 205. - C . an Boekel, D .
1812--1838-1859 . - 1 400.
GELEEࡎ. (OPGBLEEࡎ.) (H. Petrus en Marcellinus.) Schinnen. 930.
P . Salimans, D. -1805-1828-1852 . - f 400.
G . H . A, Roersch, . - 1836-1862-1862 . -- f 235 .
GEࡎࡎEP . (H . Martinus.) Gennep. 1005. -- J . Bernardussen, p.
1807-1830-1860 . -- f 650 . - G . Billekens, . 1833-1858-1862. - 1 235 .
GEULLE . (H. Martinus.) Meerssen. 800. - S . S elsen, D . -1796
-1820-1820. - f 400 .
J. F. H . Corten, .
1834-1859-1859 . - 1 235.
GBATHFM. (H. Se erinus.) Roermond . 640. - ࡎ. Gre en, D . -1794-1818-1824. - f 400. - W. H. Heldens, V.
1831-1857-1864. - f 235 .
GBEVEࡎBICHT . (H. Kruis.) -- Reetoraat onder PAPEࡎHOVEࡎ . H. F . H. Mottu, B . -- 1837-1863-1863 . - (300 .
GBOࡎDSPELD . (H. Martinus .) Maastr . Wk . 677. - J . Hoho, D . 1817-1840--1860. --- f 400 . - J. L . Meertens, . 1838-1865-1865 . -- (235. - ࡎ. ࡎ., . -- (235 .
GBUBBEࡎVOBST. (H. Maria Hemel aart.) Aorst . 510. - G. ࡎabben,
D. - 1801-1834-1859. - f 400 'k . - J . Geene,
.
1822-1847-1859 . - f 235 .
GDLPEࡎ. (H. Petrus.) Gulpen. 1908. - A . L . an der Velpen,
i . -- 1794-1817-1824 . - (650 . - P . J. K1ejnen, .
1827-1851-1852 . - (235 . -- H . H . Kallen, .
- 1831-1858-1858 . - f 235 . - Zie REIJMEBSTO$ .
GUTTECOVEࡎ. (H. ࡎicolaus .) Sittard. 280 . - L . Ballings, D .
1808-1834-1852. -- / 400.
HAELEࡎ . (H. Lambertus .) Roermond. 525 .
L, de Koning, D.
1798-1822 1856. -- 1 400 . - J . H. Jacobs, V .
GEEBTBUIDE. (ST .)
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Geboren 1828. -- Gea ijd 1851 . - Benoemd 1857. -f 235.
HEsL. (H. Stephanus.) Roermond . 703 . - F. M. Heldens, D . --

H*

1794-1818--1829 . -- (400. -- J . H . Truijens, .
1821-1847-1855 . - f 235.
. (H. Petrus banden .) Maastr . Wk. 1000. - J . F . Hoelen,
D.
1813-1838-1855. - [400. --- L . J . Haeren,
9. - 1823-1848-1855 . - [235 .

. (H. Pancratius .) Kerkrade . 2600. - F . J . L . Sa elberg,
HELEࡎ
p . - 1821-1844-1863 . - [650 . - H. J . Daut en-

beta,

. - 1822-1850--1857 . - ['35. - P. J.
Sa elberg, . - 1827-1854-1865. - [ 25. - Zie
W LTEࡎ.
BBLEBItEIDE. (H . Cornelius.) Kerkrade . 900 . - G. H . A1ber a,
D. -- 1821-1846-1865 . - [400 . - P. A . Dols, .
1830-1856-1858. - f 235.
HEIJ$ࡎ . (H. Dion sius.) Gennep . 437 . --- G . B rnts, D . - 1796
1819-1832 . - [400* . - ࡎ. ࡎ., . - [ 235.
HEIJTHDI Eࡎ. (H. ࡎicolaus.) Weert . 1075 . - P . Ver ett, D . 1825--1851-1865. J-- [400 . - A . Sanders, . 1839-1865--1865 . - [235 .

HࡎLi sࡎ. (R. Lambertus.) Horst.

1040. - L. J . Janssens,

D. -

1813-1840-I8& . . - f 400 . - L . F . J . H . Schrtjnen,
. - 1827-1852-1856 . - 1 235 .
RnࡎBOSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 400 . -- J . A . H. Mea-

issen, D . - 1814-1841-1858. - [400. -- L . L.
Le is, . - 1823--1848-1858. - f 235.
HBaTErr . (H. Michael.) Roermond. 717 . - J . if. Thielen, D . -1805-1827--1835. - [40&. - A . L . H . Wolters, .
122-1848-1856. - [235.
id . (H. Michael .) Maastr, Wijk . 400. -- L . T . Emits, D. -

1804-=1821--1846 . - [400 .
HOBࡎSBBOEK. (H . Joannes E angelist.) Schinnen. $05 -- J. SChOenmaek rs , D . - 1804-1827-1833 . - [400. - P. J.
Houben, .
1827-1854-1860. - 'f 235.
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HOLSET .

(H. Lambertus.)

Guipen.

120. -- B. P . J . Slenter, D.

Geboren 1800. -- Ge ijd 1824 .

Benoemd 1846 .

-

1400 .

(H. Martinus .) sittard. 372 . - J, an Sloun, D .
1792
1816-1822. -- [400.
HORࡎ. (H . Martinus .) Roermond. 800. -- L. H . Veitmans, D . -1821--1847--1863 . -- f 400 . -- L . F . H. Wolters, .
1828-1853-1853 . - f 235 .
HoRST. (H. Lambertus .) orst. 2500 . - P . F . Roeijkens, i .
1804-1827-1856. - f 975 . - H. Dentjens, .--1820
-1848-1856. -- f 235 . -- J. B. H . Maessen, . -1825-1853-1859 . - [235 .
HOUTHEM. (H. Gerlacus.) Meerssen . 550. -- J . Beekers, D.
1824-1846-1865. -- [400 .-F . H . Lauten, . -1825
1855-1865 . - f 235.
HULSBEBG. (H. Clemens.) Meerssen. 900. - M . Kusters, D. -1806-1828-1837 . - [400 . - C, an der Broek, .
- 1823-1856-1857 . - f 235 .
HIIࡎSEL. (H. J cobus de Meerdere.) Weert. 447. - ࡎ. Janssens,
D . - 1798-1821-1826 . - [400. - L. H . J. I. de
Bounam de Rijckholt, . ---1837-1864-1864 . -[235.
ITTEREࡎ . (H. Martinus .) Meerssen . 380 . - P. L . de Ma!, D .
1804-1827-1831 . -- 1 400 .
ITTERPOORT . (H. Margaretha .) Weert. 220. - J. H . Smeets, D .
--- 1810--1841-1862 . -- 1 400.
JABEEK . (H. Gertrudis.) Schinnen. 320 .
P. W. Rejjnen, D . -1815-1841-1857 . - f 400.
KERKRADE. (H. Lambertus.) Kerkrade. 2500.
. . J . Quodbach,
p. -- 1803--1826--1835 . - [650. - J . H. Merkelbach, . - 1824-1851-1851 . ---- [235. - J . P. J .
Wet eis, . - 1819-1848-1851. -- [235 .
KESSEL . (H. Maria Geboorte .) Venlo .1005. - L . A . Simons, D .
1822--1845--1862. - [400. -- P . H . Schejj en, . -1835--1862--1862 . - f 235 .
KLIMMEࡎ. (H. Remigius .) Kerkrade . 840 .
H, Spronek, D. -1807-1834-1852 . -- 1 400. -- P . H. Horsmans, .

HOLTIIM .
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Geboren
LEUࡎEࡎ.

Ge ijd 1852 . --- Benoemd 1852. --

1825.

f 235.

- Rectoraat onder VEࡎBAIJ.
an Haeff, B. -- 1826-1851 1862.

(H. Cat harina .)

F . P . H. H .
1300 .

-

326. -- L. J . Laumen, D . -A . L, an den BURden, . -1797--1824--1841 .
LIMBBICHT. (H. Sal ias .) Sittard . 494. - S. W. Smeets, D. -r
1804-1826-1834.
1 400. - L . J. A . Smidts, .

(H. Barbara .)

LEVER0IJ.

Weert.

1793-1816-1818 . - f 400 . -

1821-1845-1846 . - f 235.

(H. Joannes de Dooper.) Meerssen.

LIMMEL .

denstaff,

385. - C . J . Bo-

D . -- 1822--1845-1863. - j 400 .

LIࡎࡎE. (H. Martinus .) Roermond .

600. -- P . M,

an de Laak,
.

1799-1828--1855 . -- / 400. - H. W. Canojj,
1806-1835-1835. - 1 235 .

D.

(H. Gertrudis .) Horst . 535 . - P. J . Kampers, D . -1805-1829-1855. - j 400* . - C . F . H . Wolters,
. -- 1827-1853-1853 . - f 235 .
LUTTEBADE. (H. Augustinus .) Schinuen. 750. - J . J. H . Welsoh,
LOTTUM .

D . - 1822-1844-1862 . -- i 400. - J . W. H . Wil-

lems,

. - 1837-1862--1862 . - f 235.

MAASBRACHT . (H. Gertrudis .) Roermond . 800. - P . A . Smidts, D.

1815-1841-1860 . -- 1400 . - H. Verheggen,

1823-1850-1858. - 1 235.
MAASBEEE . (H. Aldegondis.) eulo . 1150 . - J.

a

Linders,

D. --

1821--1845-1863. - f 400. - J . M . H . Canjels,

- 1833-1859-1862. - 1235 .
MAASࡎIEL .

.

.

(H . Laurentius.) Roermond . 1235 . - J . B. an Laer,
f 400 . - L . H. Hamaekers,

D. -1812--1836-1852. --

. - 1836-1862-1862. - (235.

MAASTRICHT . (H. Ser atius.) Maastricht . 6700. -- P . W. H . Sehe jen
biers,

i . - 1800--1822-1855 . - j 975 . - H. Hou. - 1825-1851-1851 . --- f 235 . --- M. A. H .
. -- 1831-1855--1856. - / 235 . -

Willemsen,
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J . R . H. Meuffels, . -- Geboren 1822 . - Ge ijd 1850.
Benoemd 1860. - f 235. --- R. ࡎicolaes, . -1823
1852-1860 . - f 235 . - J. ࡎ . Riga, . - 1827
1854--1861 . -- f 235. -- J . B. R . Bejjs, . - 1833
--1857-1862 . -- (235 . - P. R . J. H . Corten, .1832-1856-1865. - 1 235.
MAASTRICHT. (H. Maagd Maria.) Maastricht . 3500. - G. Raetsen,
D. - 1817-1841-1863. - (500 . --- J . L . Romans,
. - 1827-1855-1855,
f 235 . - A . an Soest, .
-- 1829-1855-1858. -- f 235 . - H . J . Beckers, .
- 1837-1862-1862 . -- (235. -- H . J . Lucas, .
- 1840-1865-1865 . - (235 .
MAASTRICHT . (H. Mathias.) Maastricht. 8808 . - W. H . L . Batta,
D . - 1818-1842--1862 . - f 500 . -- J . Sp jkers, .
- 1828-1855-1855 . - (235 . - A . A . Sijben, . -1826--1850--1857 . - j 235. -- J . T. H . Beunen, . 1824--1851--1857 . -- f 235 . - J. W. H . Wijnants,
. -- 1828-1854-1860. - (235. - J. H . Wijnen,
. - 1838--1864- 1864 . - (235 .
MAASTRICHT . (WIJK .) (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 2240 . - P . D .
an Laer, p . --1805-1830-1852 . ---- (975 . - P . Hillen,

. - 1828-1853-1853. - (235. - J . A . H . Smeets,
. -- 1831-1856--1862 . - (235 .
MABaBAETEࡎ. (H. Margareihu .) Gulpen. 850. - ࡎ . B . Meijs, D .
- 1806-1830-1851 . - (400 . -- J. H . an Oppen,
. - 1823--1847--1848 . - 1 235.
MECHELEࡎ. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen . 1373. - W . J . H.
Langohr, D. - 1815--1842--1862. -- f 400. - P. J .
ࡎothen, . --1799-1830-1838.-f 235 .---Zie WITTEM .
MEERLo . (H. Joannes de Dooper.) Horst . 390. -- J . W. Bollen,
D. --- 1820--1842-1859 . - f 400. - F . J. an der
Steep, . - 1825-1848-1854 . -- 1 235 .
MsEBssEࡎ . (H. Bartholonreus .) Meerssen . 1400. -- G. Goffin, P. -1794-1820-1839 . -- / 650 . --- J. H . Konen, . -1827-1853--1853 . -- 1 235 .
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MEIJEL . (H . ࡎicolaus.)

Weert.

770. - A. an Kessel,

D . --

Geboren 1799. - Ge ijd 1824. -- Benoemd 1835 . - f40
P . Clee ers, . -- 1827 -- 1852--1852. -1235.

.

MELICK . (H. Andre s.) Roermond . 665 . -- H. Pet's, D. - 1819

- f 400 .
J . J . Tielen . . - 18281854-1862 . - f 235 .
MEBKELBEEK . (H. Clemens.) 5cliinnen . 520 - P. J. Go0SSens,
D. ' -- 1811 1837--1844. - f 400 - ࡎ. ࡎ., .
1843--1862.

f 235.

MEBSELO. (H. Joannes de Dooper.)
A.
f 300.
MESCH. (H. Pancratius.) Maastr. Wijk .

1816-1842-1862. --

onder VEࡎBAIJ.
1822 1846-1860 . -

Reetoraat

an Valkenburg, B . -

184. - L . G. Prick,

D.

f 400.

750 . - L . F . Vinckenbosch, D.
1800-1822-1851 . -- f 400 . - H. Haesen, . 1831-1857-1857. - 1 235 .
MIDDELAAB . (H . Lambertus.) Gennep . 339 . - ࡎ . S . Sleurs, D.
MHEEB. (H. Lambertus.) Gulpen.

-- 1805-1829-1855. - f 400 .' - ࡎ . ࡎ .,

. -- f 235.

MOࡎTFOBT. (H. Catharina .) Roermond. 500 . -- M . Verkuilen, D.

1800-1823-1833 . -- f 400. - W . H. Henekens,
. - 1830-1861-1861 . - 1 235 .
Moos . (H. Antonius.) Gennep . 550. - J. M . Geurts, D . - 1824
1846-1863. - f 400*. -- J. A . an Aerssen, . 1828-1855-1856 . - 1 235 .
M ࡎBTEBGFELEEࡎ. (H. Pancratius.) sittard. 522. - ࡎ . J. Prompers, D. - 1800-1824-1848. -- f 400. -- J . H. T.
Claessen,

. -- 1830-1855-1859 . - f 235.

2247 . - J . Erens, D . -1810--1835-1852 . - f 400. -- L . H. an den Eertegh,
. - 1818-1842-1847. - f 235. - J. M.

ࡎEDEBWEEBT . (H. Lambertus .) Weert .

Poels,

ࡎESS.

. -- 1829-1858-1862 . - f 235. --- G. H.

. --- 1828--1857-1862 . - 1 235 .
Martinus.) Roermond . 1050 . -- J. M . Kanters, D .
1814 1839-1859. - f 400. -- G. C. Hafmans, . -

Fouquet,
(H.
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1859. - Benoemd 1859. -Geboren 1833 . - Ge jjd
1235.
ࡎEERITTEB . (H. Lambertus.) Weert. 590. - J. M, an Immissen,
D.
1794-1819--1827. - f 400. - J . L . Herings,

. --1821-1846-1846 . -- [235 .
ࡎIEUWEࡎHAgEࡎ. (H. :1laagd Maria .) Kerkrade. 850. - J . G . Klau-

sener, D. - 1797-1821--1837.
Vreuls,

. --

[400 . - P . J .

1829-1855-1855. - 1235.

ࡎIEUWSTAD . (H. Joannes de Dooper .) sittard . 580. - L . Janssen,
D. - 1802-1825-1856 . -- f 400. - J . P . ࡎ . Vroe. - 1816-1848-1849. - f 235.

men,

J . Jacobs, D.
M . Kerckhoffs, .

ࡎOOBBEEK . (H . Brigida .) Gulpen. 590 . -1830-1860 . - [400. ࡎUࡎHEM.

1862-1862 . -- f 235 .
(H. Ser atius .)

170 . -

Roermond .

1806
-1835

P . Kujjpers, D . -

1802-1826-1855. - f 400.

ࡎUTH . (H. Ba o .) Schinnen . 1000.

- P . M . H . Beltjens, D .

1801-1825-1851 . - [400. - H . J. H . Finken,
1827-1854-1865. - [235 . - Zie VAESBADE .

.

OBBICST. (H. Willibrordus .) sittard . 350 . - P . T . Dohmen, D .
1799-1824-1840 . - [400 .

ODILIEࡎBEEG. (ST .) (H. l'Viro .) Roermond .

640. - J. H . Voss,
J . G. H . Cremers,

D. - 1805-1835--1848 . - [400. --

. -

1838-1865-1865 . - f 235 .

OHE Eࡎ LARK . (H. aria Geboorte .) Roermond . 394 .

- J. W.

Schmeit , D . - 1822-1845-1864. - [400.

OIRLO. (H . Gertrudis.) Horst. 486 .- J . M . Leens, D. - 1812

400 .'k -- Zie CASTEࡎ$AIa .
800 . - A. J. Sehijns, D .
1801--1826-1843. - [500 . - J . H . Dohmen,

1841-1860. -- i

OIBSBEEK. (H . Lambertus.) Schinnen .
-

. -

1833-1864-1865 . - [235 .

OOSTRUM . (H. Maria Geboorte.) -

Re`etoraat under VEࡎUAIJ.

-

L . Ramaekers, B .'- 1829-1855-1861 . - [300 .

OSPEL .

(H . Maria Onbe lekte Ont angenis .) Weert . 669 . - W. G.

J . M . Vullers, D. --

1823

1848 1864. - f 400 .

10

146
OTTEBSUM, (H. Joannes de Dooper .) (ennep
D . - Geboren 1814. - Ge ijd 1839 .

1400' . -- E . Wismans,
1235 .

ODD-VALKEࡎBURG .

.

1341 . - S. Peeters,

Benoemd 1859. --

1819-1850-1859. -

(H. Joannes de Dooper .) Guipen .

W . Freneken, D . - 1810-1839-1861 .
Zie SIBBE Eࡎ IJZEBEࡎ .

DUD-VBOEࡎHOVEࡎ . (H. Petrus era Paulus.) Maastricht

an Herten, D . - 1806-1833-1839 .
J . Kissels, . - 1834--1861-1861 . -

-

475. - J .

- f 400 . -

f

1004. - H .
400. -- J .

( 235 .

PAࡎࡎIࡎ(Eࡎ. (H. Maria der Ze en Weeen .) Horst. 1298 .

an Roij ,
Geraedts,
PAPEࡎHOVEࡎ . (H.

F. W.

1811-1835-1859 . -- i 400 . - J. H.
. - 1831-1858-1863 . - 1 235 .

D.

Catharina .) Sittard. 860 . --- L .

- 1818-1842-1861 . --

1 400. - Zie

J. Godfroij,

D.

GREVEࡎBICHT.

. (H. Maria Onbe lekte Ont angenis.) Roermond 1280. - J. E.
PEI
an Haeff, D . - 1817-1844--1859. - f 400. - H.
an Haeff,

. -- 1821-1848-1861 . - 1235 . - Zie

ECHTEBBOSCH .
PIETEB . (ST.) (H. Petrus .) Maastriclt.
1798-1820-1863. -

1

400 .

600. -- W. Heijnen,

POSTERHOLT . (H. Mathias.) Roermond . 855. D.

-

D.-

G. L . Verhaegh,
an der
1 235.

1805-1828-1851 . -- 1400 . - J. F .

Piepen,

. - 1832-1858-1862. --

RAATH . (H, Joseph .) --

Reetoraat onder

BIࡎGࡎLBADE . - H .

Kamps, B . -- 1827-1856-1862 . - 1 300 .
REIJMEBSTOK. (H. Franciscus.) - Reetoraat onder GULPEࡎ. --

A . Verkuijlen,

B . - 1814--1838-1844. -

1 300 .
550. - J . F . Leens, D . 1808--1835-1853. - f 400. -- J . J . Peeters, . 1836--1865-1865. --- [235.
RIMBUB( . (H. Drie uldigheid .) Kerkrade. 250. -- J . T . H . an
Wersch, D. - 1812--1840--1865. - 1400 .
ROEBMOࡎD. (H. Christophorus .) Roermond . 5500. -- S . Moonen,
REII ER .

(H. Lambertus .) Venlo.

P.

1796--1819--1842 . -- f 975. -- J . H. Timmer-
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. -- Geboren 1834. -- Ge ijd 1859 . -- Benoemd
.
1834-1859-1861 . - 1235 . -- W. A. ࡎotermans, . -- 18361861---1861 . -- 1235 . ,-- H. L. A. Se riens, . 1839-1863--1863 . --- 1 235. -- J. B. Smeets, .
mans,

1859. - 1235 . -- C. Creemers,

1826-1853-1863 .

---

Zie ROEBMOࡎD

('T MUࡎSTER

en 'T ZAࡎD) .
ROERMOࡎD. ('T MUࡎSTER) . (H. Maria Onbe lekte Ontcangenis .) Rectoraat onder ROEBMOࡎD . -- J . F . J . T . Oomen,
B . -- 1825--1848---1858. - 1300.
ROEBMOࡎD . ('T ZAࡎD .)

(H. Maria

onder ROEBMOࡎD .

an Bijstand.)

Rectoraat

- L . J . Hoctin, B . -

1812-

1837-1865 -- 1 300 .
C . Lemmens, D . -1823-ROG EL . (H. Petrus.) Weert. 1040.
1846-1864. - j' 400. - P . M . Cleophas, . - 1820
--1850-1850 . -- 1 235.

Ro0STEBEࡎ. (H. Jacobus de Meerdere.) Roermond 600. - J. A .
H . Boesten, D . -- 1817-- 1843--1861 . - 1400. -J . L . Lemmens, . - 1826--1855--1856 . - (235.

SCHAESBEBa . (H. Petrus en Paulus .) Kerkrade .

1300 . - J. S.

Muhlenberg, D. - 821--1844-1865 . -- j 400. --W.
H . H. Grootten,

. - 1836-1864--1865. -- f 235.

SCHIMMERT . (H. Rernigius.) Meerssen. 1050.- J. F . H . Rutten,
D . -- 1814-1840-1859 . - f 400 . - R. A . Loijens,

. - 1831--1858--1860 . -- (235.
SCHIࡎࡎEࡎ . (H. Dion sius.) Schinnen . 1465. -- P. J. R. Corten, P .
1809--1825-1853. --

1824--1852-1852 . -SCRIM-op-GEUL.

f 650. -- J. H . Ingendael,

V.

f 235 . - Zie SWEIJKHUI Bࡎ.

(H. Mauritius.) Gulpen . 570 .

J. M. Scholtis,

D . -- 1820--1843-1858 . -- (400.
SCHIࡎVELD . (H.

Eligius .) Schinnen .

653 . -- J . E . J . H. Joors,
f 400. -- J . H. Maessen,

D . - 1813-1839--1857. --

. -- 1830--1856-1865. -- (235 .

SCHULDEB . (H. Barbara .) - Rectoraat onder WIJLBE . P . J .
Keesmeekers, B. -- 1816--1843--1849 . --

1

300.

SBVBIcuM .

(H . Fabianus en Sebastianus.) Horst. 1427 . P . J .
Geboren 1804 . -- Ge ijd 1830 . --

Hesemans, D. -Benoemd

Big

E

- P . ࡎabben,

. 1821-

235 . - J. H . Sa ,

. 1831-

1840. -- [400*

1850-1860. -

f

1857--1862 . - f 235 .

IJ

KE BVBG .

[300.

SIEBIIࡎGEWALD.

. (H. Rosa.) --- Rectoraat onder OuD-VAL1E. T . Tenejj, . - 1817 1842 1859 .

(H. Antonius Abt.)

Gennep . 397 . - H,

sel, D . -- 1807-1829-1863 . -

SIMPELVELD .

(H. Remigius,)

Kerkrade.

D . -- 1817-1844-1863. tart,
SITTABD .

f

an Kes-

400.

990 . - P . J . Romkens,
[400 . -- J . D . H. Mos-

. - 182?--1855--1862. - [235.

(H. Petrus Stoel le Antiochie .)

Sittard. 3200 . -- J . B .

Roersch, p. - 1801-1825-1847 . - f 975 . - J. H .
Baggen,
. - 1823-1850-1861 . - f 235. - L . H .
J . Rutten,

. - 1838--1862-1865. - [235 . - Zie

Michael .)
(H. Michael.) - Rectoraat

SITTABD . (H.
SITTABD.

H . Borckelmans,
SLLࡎAKEࡎ .

(H. Remigius.)

onder SITTABD . - J . B.

. - 1825-1853-1861 . Gulpen. 410.

1815-1841-1858 . - 1400 . -

f

300.

- J . H. Aloffs, D. B . J, de Warrimont,

. - 1838-1865-1865 . - f 235 .
SMAKT . (H. Joseph .) - Rectoraat onder VEࡎBAIJ . - J . Heijnen,
$ . - 1812-1842--1862 . - [300 .

(H. Laurentius.) Schinnen . 550. -- H. M. Gielis, D . 1818-1842--1861 . - f 400, - J . H. Peusens, . 1829-1856-1865. - f 235 .
SPEKHOLZEBHEIDE . (H. Martinus.) Kerkrade. 700 .
P . J . H.
Scheuren, D . - 1812-1835--1851 . - f 400. - J . A .
Hoenen, . - 1825-1854-1854 . - f 235.
STAMP oId . (H. Willibrordus .) Weert. 030. - P . J . Boonen, D .
1802-15-1837. -- f 400. - A . J . H . Waelbers,
SPAUBEBK.

.
1835-1861--1865. -- f 235.
STEIIt. (H. Rochus.) - Rectoraat onder TnGELE1 . - J. H, de
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Gruijter, R. - Geboren 1819 .

Ge ijd 1844 . - Benoemd

1859. - f 300.
STEIne . (H. Hartinus .) Meerssen. 1236 . - J. J . Mulleners, D. -

1 400 .

1804-1830-1856.

1

1822-1848-1856,

J . M . Kribs,

235 .

STEVEࡎSWEERT . (H. Stephanus .) Roermond . 759 .
D. - 1812-1835-1842. - f 400 .
. - 1832-1858-1861 . -- / 235 .

.

J . G . GOrtZ,

A . J . H. Moors,

SUSTEREࡎ . (H. Amelberga.) sittard .1050. - M . J . H . Janssens,
H. H. an de
D. - 1820-1843--1864. -- 1 400 .
Venue, V. - 1822-1850-1861 . - 1235 .

(H. Lambertus .) Roermond . 1.350. --- P . Driessen , i . 1812-1835-1853. - f 400. - P . S . Simons, .

SWALMEࡎ .

1815-1840-1847 . --- (235. - Zie ASSELT .

Reetoraat onder

SWARTBROEE . (H. Cornelius .) -

J . H. Ganser,

WEERT. -

R . -- 1810-1836---1857 . - f 300 .
SWEIJKHIIIZEࡎ. (H. Dion siu .) -- Rectoraat onder SCHIࡎࡎEࡎ . -

H . Pieters,

R . - 1815-1850-1862 . -- 1300.

SW0LGEࡎ . (H. La cbertus.) Horst. 330. - P .
1806-1834-1850 .

-

1813-1841-1850. -

j 400.

1

P.

Grutters,
Schacks,

D.

. -

235.

1286. - G . W . T . Backers,

D.

1822-1845-1864 . - j 400 . - G . H . Berden,

.

TEGELEࡎ : (H. Martirtus.) Venlo.

- Zie STEIm .
P . H. ,A. Baert,
400. - J . H. America,

1822-1846-1846. -- 1 235 .
(H . Michael.) Weert . 934 . -- J .
1819-1843--1864 . - f

D . --

. --

1836-1862-1863 . -- 1235 .
TTJ sGELBOIJ .

(ࡎ. Barbara .)

M . Michiels,

-

Hectoraat onder

WE$RT . -

R. - 1803-1$26--1850 --- f .300.
UB4JC$ OVER WORMS (WAUBACH .) (H. Joseph.) Kerkrade . 780 .

--

H . H. Huppert , D. - 1797-1820--1824.- i 400.
F. J . Erens, . --- 1822-1848--1850,
f 235 .
UBAC$SBi G. (H. Bernar4us.) Kerkrade. 420.
J . J. Boeten,
D.

f 235.

197-1825-1850 .

- J 400. - ࡎ. ࡎ.,

. --
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ULBSTBAETEࡎ.

(H. Catharina.)

D. - Geboren

Ge

ijd

1400. - J. A . W . Stassen,
- f 235 .

(H. Martinus.)

UBMOࡎD .
VAALS .

Sittard.

618 . - L . Schrjj ers,

Meersaen .

1794. -

1827 . -

Benoemd

1834. --

. - 1836-1863--1865.

400 . - J . G .

an der Hejjden,

D . - 1798-1822-1843. - / 400.

(H . Paulus.)

Gulpen .

-1826-1839 . --

VAESBADB .

1853-1863 . -

1600. - J. L. Straeten, D . -1803

r

400 . - P . J. Kochs,

235.

.

1824

1
(H. Ser atius.) - Rectoraat onder ࡎIITH. -- J . M .

Crousen, B. - 1824-1856--- .1856. - [300 .

VALKBࡎBIIBG .

(H. ࡎicolaus .)

Meersaen .

630 . - T . J . Ariens, D .

-- 1823-1845--1863 . - ( 400 . - P . J . Grispen,

VELDEࡎ .

1826-1852-1853 . - [235 .

(H. Andreas.)

Venlo.

740. - C,

.-

an den Elsen, D .

1793-1820--1827. - f 400. - G. H . Daemen, V . 1820-1845-1859. - 1235.
VEࡎLO.

(H. Martinus.)

Venlo .

5284. - C . T . Schrijnen, P .

1797-1823-1829 . -- / 975. - J . H. J. Drummen,

.

1822-1848-1848 . - [235 .- F . R. Pennings, V. 1830-1854-1856 . - f 235 . - J . H. an de Venne,

. - 1823-1848-1857 . - f 235. - T . Verheggen,
. - 1826-1855-1857 . -[235 .-L . 'S . Bemelmans,
. - 1828-1855-1858 . - 1 235.
VEࡎBAIJ. (H . Petrus banden.) Horst. 3150 . - H . W. H, an Haeff,
P. - 1815-1838-1862. - [650*. - J . L . Schri en,
. - 1829-1857-1857. - [235 . - L . Aerts, V.
1839-1865-1865. - [235 .- Zie LEDࡎBࡎ, MEBSELO,
OOSTBUM en SMAKT .
VIJHLEࡎ .

(h . Martinus.)

Gulpen .

960 . - J. J. H . V . Deut , D . -

l8!8--1844-1863. - [400. - F . M . Damkes,
1834-1862-1862 . - [235.

VLODBOP . (H.

Martinus .l

Roermond .

.-

630 . - G . Klaessen, D. -

1800 1823-1859 . - i 400. - G . H. Bohnen, V.
1824 1856-1859. - [235 .
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VOEREࡎDAAL .

(H . Laurenlius .)

Kerkrade . 990. - J . C . ࡎelissen,

D . - Geboren 1819 . - Ge ijd 1843. - Benoe and 1862.

(400. -- ࡎ . J. Pijls,

WAHLWILLER.

(H.

.-1819-1848-1857 . -(285 .

Cunibertus.) -- Bijkerk to ࡎIJSWILLE$ . (H.

Dion sius.) -

Gulpen . 384. - J . P . J . Lanckohr,

D. -

1816-1842-1853 - j 400.

WAࡎSSUM . (H. Aartsengel Michael.) Horst. 352 . -- P . R . Maes-

sen, D . - 1809-1843-1862. - (400 .-S . Wismans,

. -- 1822-1850-1865 . - 1 235 .
Weert. 5000 . - F . A . H. Boermans, P .
1815-1838--1863. - f 975. - J . H . A . Bemel-

(H, Martinus.)

WEERT .

mans,

. -- 1827-1852-1852. - (235 . - H . Albe .

rigs, . - 1824-1854-1855. - (235. -- J. an
H. A.
Mulken, . - 1827-1854-1857 . - (235.
H . Meeu issen, . - 1838-1864-1864.
f 235.
Zie SWAR BROES en TUࡎGELROIL

WELL . (H. Vitus.) Gennep. 1000. - H. Hasenackers, D. -1807

1831--1846 . - f 400' . - F. M. C . Omes, . -1835
1863-1865 . - 1 235.
F.
WELTEࡎ . (H. Martinus .) - Rectoraat onder HEERLEࡎ .
L . Stassen, R . - 1804-1836-1857. - (300.

(H. Medardus.) Roermond . 615 . - D, an der Vonderoort, D . - 1801-1825-1838. - 1400. - G . C.
Timmermans, . -- 1820-1857-1865 . - (235 .
WIJLRE . (H. lalernus .) Gulpen . 1207. - J. P. Mommer, D.
WESSUM.

1797-1821-1828. - (400 . - J . Baart, . - 1826
1852-1853. - 1 235. - Zie S CHULDER .

WIJࡎAࡎDSRADE . (H. Stephanus.) Sclunnen . 370. - J . F . Princen,
D. - 1817---1841---1859.
WITTEM . (H. Alphonsus de Liguori .)

LEࡎ . -- G . C . Dulemans, s .
1300.

1 400.
Rectoraat onder MECHE1828--1853

1865 . -
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RECAPITULATIE
OP

DE

VOORGAAࡎDE ࡎAAMLIJST.

Het getal kerkeljke gemeenten (Parochien. en openbare Rectoerdeelt ich

raten)

in

5 Pastor jen der le klasse

9

n ,,

2e

,,

151 Succursalen,
23 Hulpkapellen (Anne en) .
Totaal 188 kerkelijke gemeenten , alle in het Hertogdom Limburg.

Het petal der betrekkingen
doende geestel jken beloopt :

an de bij die gemeenten dienst-

5 Pastoors der le klasse.
2
met den rang an Pastoor
,,
,, 2e n
der le klasse .
7
r
,, 2e
151 Desser anten . .
23 Viearissen-Desser ant (Rectors),
169 Vicarissen .
Totaal 857 Geesteljjken .

Desser

2eOttersum
Baarlo
Grubben
He
Lottum
Arcen
Middelaar
Mook
Oirlo
Se
Venrajj
Well
jen
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Het getal en het bedrag der Rijks jaar edden
ich als olgt :

erdeelen

Voor 7 Pastoors der 1 e klasse .
f 6,825.00
.
4,550.00
7 ,,
151 Desser anten
60,700 .00
6,900 .00
23 Vicarissen-Desser ant(Iiectors)
166 Vicarissen
39,010 .00
3
(onbe oldigd) - .
357 Geestel jken

Totaal . . / 117,985 .00

De inhouding egens Pastorij-inko nstca, elke op de jaaredden an 1 Pastoor en 13 Desser anten plants heeft, bedraagt oor elk als olgt :
Voor den Desser ant to Afferden .
.
n
.
,; Bergen

n

Pastoor
ant

1 100.00
4.00
13.24
.
.
33.00
13 .00
orst .
.
.
45 .00
.
13.00
7.00
40 .00
.
37.80
.
.
. .
122.20
enum . .
.
31 .00
.
..
17.00
27 .00
.
.
.

Totaal . , 1 503 .24
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RAࡎ GSGHIKKIࡎG
DER VOORMELDE JAARWEDDEࡎ ࡎAAR DE HOEGROOTHEID
VAࡎ DERZELVER BEDRAG,

Pastoors,
Desseranten en
Rectors.

Vicarissen.

Totaaj .

975

7

n

7

6,825

650

7

11

7

4,550 (§)

500 (*)

3

!i

3

1,500

400

148

n

148

300

23

n

23

6,900

235

a

166

166

39,010

ࡎiet be oldigd

n

3

3

188

169

357

HoEGaooTHEIn .

Guld .

Totaal

BEDRAG .

Guld .

59,200 (1)

1i

117,985

(§1 Van dit bedrag ordt gekort f 17, egens pastorij-inkomsten an
een Pastoor .
(*) Het norm at jet bedrag deter jaar edden beloopt slechts f 400 ; mnar
de tegen oordige titularissen genieten bo endien eene p era o n e l e t o e l a g e
an j 100 's jaars.
(t) Van dit bedrag
ordt gekort f 486.24, egens pastori.j-inkomsten
an 13 Desser anten.
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AALMOEZEࡎIERS DIEࡎST
00R DE

MI LIT AIREࡎ.
De geesteljjke er orging an de Roomsch Katholjjke Militairen der ࡎederlandsche Landmagt is niet meer, oo als tot
1831 het ge al as, an de ge one kerkelijke regtsmagt nitge onderd, maar ordt, e en als ten aan ien der ge angenen
plaats heeft, door den Bissehop in elke diocees, opgedragen
aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris der parochie,
aarin het garni oen ich be indt .
Volgens eene bjj ondere Pauselijke besehikking (1) jjn de
Roomsch Kathoi jke Militairen bier to laude slechts erpligt
de Mis to hooren, behal e op de Zondagen, op de olgende
kerkelijke feestdagen ; als
1 . Op bet feest der Besnijdenis des Heeren ;
2.
3.

n
,,

,,

Openbaring

,,

;

den t eeden Paasehdag ;

4. ,,

's Heeren Hemel aartsdag ;

5. ,,

den t eeden Pinksterdag ;

6,

n

Heiligen Sacramentsdag ;

7.

n

bet feest an Maria Bemel aart ;

8.

n

Ailerheiligendag ;

9.

n

Kersmis ; en

10.

n

den t eeden Kersdag ;

(1) Zie besehikking

Zesden Jaargang

an den 19 Maart 1842, n . la, op blad . 303 can den
an dit Handboekje .

15
met dien erstande, dat in die gedeelten an het Koningrijk
en het hertogdom Zimburg, al aar de R . K. inge etenen,
kraehtens roeger erleende dispensatie, mogten onthe en jju
an de erpligting tot het ieren an sommige der opgenoemde
kerkelijke feestdagen, die erpligting ook oor de R . K . Militairen opgehe en blijft .
Volgens het Koninkljjk besluit an den 3 Januar 1850,
n . 32 (1), orgt het Departement an Oorlog, dal de R . K .
Militairen gldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke
erpligtingen to er ullen, o ereenkomstig de bestaande kerkeljjke erordeningen . De plaatsel eke Kommandant erstaat ich
to dien einde met den Priester, die door den Bissehop met de
geesteljjke er orging dier militairen is belast.
In de kosten en behoeften an de Roomsch Katholjjke Militaire
Eeredienst ordt, door het Departement an Oorlog, eene jaarljjksche tegemoetkoming aan de, met die er orging belaste
geestel jken erstrekt. De e tegemoetkoming ordt geregeld naar
het gemiddeld getal der R . K . Militairen, het elk gedurende het
jaar, aaro er jj loopt, erbijjf heeft gehouden in het kerkelgk
ressort an den Priester, belast met hunne geesteljjke er orging.
De berekening daar an geschiedt, als olgt :
a . lien golden oor het eerste dental ;
b, eeia golden
oor elk daarop olgend tcueetal, tot en met
honderd ; en
c, een ulden oor elk drietal bo en de honderd.
Ben gemiddeld getal an minder dan tiers man, ordt oor
ol dental gerekend.
Geene tegemoetkoming mag echter de som
golden in den jaar to bo en gaan .
een

an

ijf honderd

Onder de in het gemiddeld getal to begrijpen manschappen
orden niet medegeteld de o/ficieren, n,och de manschappen,
die ich met erlo[ in eene plaats ophouden, nosh ook de ich
eif er orgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden .
(1) Zie blad . 275 an den ࡎegenden Jaargang an dit Handboekje.
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Voor de geestelijke er orging der militairen, die tot een
kanipement of tot het leger to uelde behooren, orden to ijner
tijd af onderljke erordeningen astgesteld, oo dat de bo en
ermelde regeling op hen niet an toepassing is.
Ook oor de geestelijke er orging an de R. K, kadets op
de Koninklijke militaire Akademie to Breda, de R . K, jongelingen bij het instructie-bataillon to Kampen, de R . K . adelborsten op het Koninkl jk Instituut der Marine to Wiliemsoord
en de R. K . in aliden in het Koloniaal Militair ihn alidenhuis
op Bronbeek bU Arnhem, jjn af onderlijke bepalingen gemaakt .
De olgende ljjst der ersehillende garni oensplaatsen binnen
dit Rijk be at het gemiddeld getal der R . K . Militairen, aldaar
gedurende het jaar 1864 aan e ig ge eest, ter jl de namen
der Priestess, elke op 1 October 1865 met de geestelijke
er orging dies militairen
aren belast, en het bedrag, hetelk aan tegemoetkoming op den hierbo en ermelden oet,
o er 1864 in elke garni oensplaats is erstrekt ge orden,
daarne ens orden aangetroffen .
Garni oensplaatsen .

Getal
R. K.
Militairen,

Priestess.

Tegemoetkoming
o er 1964 .

Bergen-op-Zoom .
338 P . J . Muskens.
f
Breda.
598 J. Stoop .
,,
Geertruidenberg.
88 L . Haenen .
,,
144 G . Rutten .
n
Gra e .
495 M . T . Timmermans.
's Hertogenbosch .
,,
Heusden .
10 J . F. an de Poel.
n
Willemstad.
32 S . H. ࡎuss.
,,
Woudrichem en Loe est . 34 C . A . L . J. H . Bo ens .
Arnhem.
311 J . H . an Basten Batenburg.
Doesborgh .
16 J . H. Clere .
,,
Harder ijk .
196 H. H . Kanne .
,,
ࡎijmegen .
402 J. Elsen .
n
,,
Zutphen .
196 H. R . Huberts .
Brielle.

40 J . W,

an Saags eldt .

n

134
221
49
69

186

10

21
27
125
13
87
155

87
25
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Garni oensplaatsen .

Getal
R. K.
Militairen .

Delft.

229

Dordrecht .

Tegemoetkoming
o er 1864. '

Priesters.
A . ࡎ. F.

an Meurs.

1

98

,,
,,

10

Gorinchem .

154

L . C . Spoorman.
A . B . Schaap .

Gouda.

112

A . F . Ranshuijsen .

's Gra enhage .

823

J . J . Rioche .

n 296

H. A . C . Elsen .

,,

Helle oetslnis .
Le den .

Schoonho en .

7

50
232

L.

.

59

70

F . Blom .
W. C . F.

Woerden .

64

C. A .

30

n 99
., 40

an Wissen.

Wierickerschans (Bodeg.) 10

73

an Hejjningen . ,, 10
n 37

an Werkho en,

Amsterdam .

268

G. Kok .

n 111

Haarlem.

287
171

P . A . Sprengers .

,, 117

Helder. (den)
Hoorn.
ࡎaarden.

99

J. S.

an Buchem .

R . J . A,

an E

jjk.

78

,,
,,

54

118

C . R . Vermolen .

,,

61

Bath . (fort) (Goes.) (1)

18

J. A . E erstejjn.

14

Breskens . (Groede .)

26

J . W. Vos.

,,

Elle

outsdjjk (K adend.)

1

J . B . Wesselingh .

Middelburg.

77

P . C . Groen .

ࡎeu en . (ter)
Sluis .

84

J . Cammaert .

33

J. Aelen .

Veere .

84

B. J .

an A arsen .

Vlissingen en Rammek.

331

H . Schluter .

Amersfoort .

135

H . Blom,

Utrecht.

386

A . J. Schaepman.

Harlingen .
Leeu

arden .

De enter,

13

T . P. Jorna.

116

H. Bauer.

216

B.

an den Berg.

,,
,,

18
10
43

,,

47

,,

47

21

n 140

,,

66

,, 150
,, 11
,,
,,

60
93

(1) Aan den kapellaan J . Koekho en to Goes is f 20 oor rein- en erblijfkosten uitgekeerd oor bet be oek aan de be etting an het fort Bath, tot
bet houden an Pascben.
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Garni oensplaatse i .

Z olle .
Delft jl .
Groningen .
Assen .
Maastricht.
Roermond .
Venlo .

Getal
R . K.
Iilitairen,

50
21
100
18
938
169
434

Tegemoet
koming
o er 1864.

Yriesters .

P . Mocking.
P . an der Meer.
F . W . A. Jansen .
G . J . an Hamelen .
P . W. H . Schejj en
G . T . C. an Mejjel.
C . T . Schrijnen .
Totaal

.

.

.

.

30
l
15
,,
,, 55
14
,,
,, 334
,, 78
166

1 3,794

De geestel jke er orging der R . K . kadets op de Koninkljke
militaire Akademie to Breda is opgedragen aan den Pastoor
P . J. Werden, die daar oor an 'sRijks ege geniet 1 166 .66
's jaars .
Geljjke er orging der R. K . jongelingen bij het instructiebataillon to Kampen is aan den Pastoor H . H. ࡎieu enhuis
aldaar opgedragen, onder genot eener jaarljjksche toelage an
1200 uit 's R jks- en ` 100 nit de Gemeente-kas.
Voor het godsdienstig onder jjs aan de R. K . adelborsten
bjj het Koninklijk Instituut oor de Marine to Willemsoord,
aarmede de Pastoor J . S . an Buehem aan den Helder belast
is, ordt jaar1 jks i 60 betaald .
De geestelijke bediening an de R . K. in aliden in bet
Koloniaal Militair in alidenhuis op Bronbeek is opgedragen aan
den Deken en Pastoor Th . Brou er to Arnhem, onder genot
eener jaarlijksche toelage an f 200 .
Ann den Pastoor L . Rademaker to Soesterberg is oor 1864
eene toelage an 1100 erleend, egens kosten eroor aakt
ten dienste an de godsdienstoefening der in dat jaar in bet
kamp to Zeist gelegerde R . K. militairen .
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AALMOEZEࡎIERS DIEࡎST
Iࡎ DE

G E V A ࡎ G E ࡎ I S S E ࡎ.

De geestel jke er orging der Roomsch Katholtike ge angenen
in de ge angenissen is niet an de ge one kerkelijke regtsmagt
uitge onderd, maar ordt, door den Bisschop in elks diocese
opgedragen aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris
der parochie, aarin de ge angenis is ge estigd.
Volgens cone bjj ondere Pauseljjke beschikking (1) moeten
de R . K . ge angenen hier to lands, ich slechts an erken of
arbeiden onthouden, behal e op de Zondagen, op de olgende
kerkeljjke feestdagen, ale :
1 . Op hot feest der Besnijdenis des Heeren ;
's Heeren Hemel aartsdag ;

2.
3.

n

4. ,,

den H . Sacramentsdag ;
,,

feestdag der H. H. Apostelen Petrus en Paulus ;

5.

,,

6.

,,

7.

,, hot Kersfeest.

n

n

an Maria Hemel aart ;

Allerheiligen ; en

(1) Zie eirculaire an den 22 Februar j 1845, no . 8/451, op blad . 348
den Ze enden Jaargang an dit Handboekje.

an
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ter gl ij, op de o erige in bet betrokken Bisdom ge ierd
ordende kerkelijke feestdagen, kunnen olstaan met de kerkeljjke erpligting an Mis to hooren, onder ich alsdan an
erken of arbeiden to moeten onthouden.
Ten aan ien an de Roomsch-Katholijke astendagen is, aan
de besturen der onderscheidene ge angenissen opgedragen, de
noodige be elen, betreffende de oeding, to ge en, opdat :
1 . de Roomsch Katholjjke ge angenen ich op den Goeden
Vrijdag, o ereenkomstig bet kerkeljjk gebod, kunnen onthouden an leesch, et en ui el ; en
2 . de leeschsoep,
elke t eemaal 's eeks in de ge angenissen
ordt toegediend, nimmer op Vrijdag en Zaturdag
aan de Roomsch Katholijke ge angenen orde uitgereikt .
In de Slraf ge angenissen en oo doenlijk, in de Burgerlijke en
Mililaire Hui?en an Ver ekering, aismede in enkele Hui en an
Arrest,
ordt, door den daartoe benoemden geesteljjke, kerkeljjke dienst uitgeoefend, aartoe in die gestichten bet noodige
locaal ingerigt en an een altaar oor ien is (1) .
De Bissehop benoemt den dienstdoenden geestelijke en de e
ordt er olgens als oodanig, bjj eene beschikking an den
Minister an Justitie, erkend en toegelaten op den oet an de
daar oor, bjj de Koninklijke beschikking an den 13 October
1848, n . 76 (2), astgestelde regels.
Aan de betrekking an dienstdoenden geesteljjke bij de Straf=
ge angenissen en de Ver ekeringshui en, maar in den regel niet
bij de Hui en an Arrest, is eene Rjjksjaar edde erbonden,
aar an bet bedrag oor iedere snort flier gestichten is bepaald .
Het tot uitoefening an de Eeredienst benoodigde apparaat
ordt, in de Strafge angenissen en de Ver-ekeringshui en, oor
'sRijks rekening aangeschaft ; maar in de Hui en an Arrest
1) Your de godsdienstoefeningen in de ge angenissen is eene instructie astgesteld bij Koninklijk besluit an den 11 October 1826, lett . c. Zie blade 101
an den T eeden Jaargang an flit Handboekje .
(2) '1'e inden op blade . 212 an den ࡎegenden Jaargang an flit Handboekj e .

11
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geschiedt cut alleen oor oo eel de daarstelling an een altaar
met kandelaren betreft ; ter ijl bet erder benoodigde, door
den dienstdoenden geestel jke, tegen eene jaarlijksche ergoeding
of tegemoetkoming an f 30, ordt erstrekt.

De olgende lijst der standplaatsen an de erschillende geangenissen binnen dit Rjjk, be at bet getal der Roomsch
Rat holijke ge angenen, in elk deter gestichten, gedurende het
jaar 1863, bjj af isseling aan e ig ge eest, ter jjl de namen
der bij sommige dier gestichten aangestelde R . K. geestelijken,
met aanduiding an bet jaarlal hunner benoeming als oodanig
en bet bedrag der aan de e hunne betrekking erbonden Rijksjaar edde, onder de standplaats an iedere ge angenis
orden
ermeld ; opgemaakt op den 1 October 1865 .
STRAFGEVAࡎGEࡎISSEࡎ.
Le den

233

(militairen)

J . Bots.

Woerden

(criminele

Woerden

(correclionele

C . A,

Rotterdam
Hoorn

.

.

56

rou en) .

.

53

rou en) .

an Werkho en .

(correctionele manners) .

Montfoort
Alkmaar

57

(Jongen .n .)

J . A. Verkerk .
P. W.

an Oorte .

.

.

40

(Meisjes.)

J . Wester eld
( erbetering

an Jon gens)

76

.

G. \V . Renders.

Leeu arden (criminek manners)
J. H . Wientjes,

254

.

.

364

1863

f 400

1862

,, 400

1862

100

1862

, 404

185

,, 150

1862

150

1865

400

163
BURGERLIJKE Eࡎ MILITAIRE RUIZEࡎ VAࡎ
VERZEKERIࡎG.
's Hertogenbosch

728

J. H. Corstens .
Arnhem
er.

's Gra enhage

1848

r 100

1856

,, 100

1863

150

1864

,, 100

1853

100

1858

,, 150

1857

n 100

1844

n 100

212

J . G . Wansink .
Amsterdam (cellulair)

287

J. H . A . Ruscheblatt.
Haarlem

242
H,

an Beck .

Middelburg

113
P . C . Groen.
203

Utrecht

174

(cellulair)

J . J. Putman.

Leeu arden
(Zie
Z

(266

369
T. Brou

Utrecht

1829

stra/ge angenis.)

76

326

olle
P . Mocking .

1

Groningen
F . W . A . Jansen .

59

Amen
G . J.

1853

an Hamelen .

60

441

Maastricht
H . Houbiers.

1865

n 100

164

Eindho en
Breda
ࡎgmegen
Zutphen
Tie!
Le den
Rotterdam
Dordrecht
Gorinchem

HUIZEࡎ VAࡎ ARREST .

297
584

J. C . an Aken .

339

A . Consen .

113
55

B. H. Lohmejer.
L,

127

an Wissen.

180
27

L. C. Spoorman,

43

A . B. Schaap .
Brielle
Amsterdam (hulphuis) . . .
H . an Luenen.
Alkmaar
Hoorn
Goes
J . A . E erste n .
Zierik ee
Amersfoort
Heeren een
Sneek
De enter
Almelo
Winschoten
Appingadam
Roermond
J. B. Smeets.
(') Toelage

oor de

.

1859

145
68
93
12
149
80
41
140
135
29
16
479

30 (*)
150
30 (*)

1861

1860

,, 100

1865

n

1865

p100
r

50
30 (*)

1859

,,

75

1865

n 100

1863

,, 100

1862

10

149

1

1f

erstrekkirig an het benoodigde altaar g erijf.

165
START

an het getal Roonasch Katholijke Geestehj ken,

gedurende de jaren 1855 tot en
ࡎederlandsehe Bisdornmen tot

net 1864, in de

PRIESTER

ge ijd .

GETAL PEIESTERWIJDIࡎGEࡎ
Iࡎ DE OࡎDERSTAAࡎDE BISDOMMEࡎ.

a

JAREࡎ.

0
c

a

1855

9

27

74

1856

13

10

23

73

1857

15

16

21

78

1858

12

7

25

10

20

74

1859

7

7

18

5

14

51

1860

12

5

18

8

4

1861

17

10

16

8

14

65

j862

14

11

22

6

16

69

1863

24

11

21

9

7

72

1864

24

13

20

12

10

79

Totaal .

147

99

203

77

156

682

I

47

166
STAAT
VAࡎ HET GETAG

ROOMSCH KATHOLIJKE PRIESTERS,
gednrende de jaren 1855 tot en met 1864,
Iࡎ DE ࡎEDEBLAࡎDSCHE BISDOMMEࡎ ALS DIEࡎSTDOEࡎDE
GEESTELIJKEࡎ 1ࡎ OPEࡎBABE KEBKELIJKE BEDIEࡎIࡎG
OPT Eࡎ AFGETBEDEࡎ.
Priestess in kerkelijke
bediening getreden .
0
'

O

' o
a

Totaal.

q

0

it

.,0
,

o

]

C)

Totaal.

,

0

Priestess nit kerkelijke
bediening getreden .

q '

C7

88
O
W

Z

m
H
0.4

1855

4

21

25

5

3

2

3

13

p 1856

1

20

21

4

3

3

4

14

1857

6

31

37

9

6

4

3

22

1858

1

18

19

7

5

2

4

18

1859

1

8

9

9

n

rr

1

10

20

22

3

15

27

9

20

7

13

1860

227

3

1861

5

21

26

5

3

3

1862

5

18

23

3

3

rr

,

1863

1

24

25

9

3

1

!

1864

1

19

20 /

4

3

Transport .

27

0

227

227

58

35

177

22

i

1 7

4
_

I

a

18

1
22

i

62

177

177

167
Priestess i,i kerkelijke
bediening getreden.
8

0
q
G

o

Totaal,

o

CI

Priestess uit kerkelijke
bediening getreden .

b

.a

te

I

27

200

1855

1

12

13 \

4

1856

3

15

18

8

1857

aaa

0

oE
0

"

227

0

Per transp,

1

227

a
m

58

Totaal.

b

q

o

bA

"

.

35

22

1

4

1

10 i

5

4

17

rr

62

177

3

18

21

8

5

4

7

4

1858

4

10

14

4

2

2

4

12

1859

3

11

14

4

5

2

7

18

1860

6

8

14

8

2

3

6

19

1861

4

16

20

7

5

5

7

24
22

187

1862

4

20

24

8

5

3

6

1863 (

1

27

28

11

1

5

3

20

3

5

20

1

2

13
15

t 1864 (

2

19

21

11

1

1855 '

4

9

13

7

3

1856

2

12

14

5

1

6

3

1857

6

5

11

5

2

2

1

10

1858

4

10

14

7

2

6

rr

15

16

1859

3

20

23

1860

2

18

20

174

o

F

A
0

10

4

1

1

8

1

1

7

17
22

177

186

I

1861

2

21

23

14

3

2

3

1862

3

14

17

4

4

5

2

15

1863

3

18

21

7

1

2

4

14

1864

1

17

18

9

u

1

7

17 I

88

500

588

207

83

85

142

Transport.

588

517

154

517

168

j

`

a

+C

d

Totnal,

Totaal

,,

a

U

Priestess nit kerkelijke
bediening getreden .

Priestess in kerke,ijke
bediening getreden,

^

W

Q

.b

f

SA

qj

A

._

O

,

G

m

517

,

500

589

rr

3

18'.6

r1

1857

a

Per transp,

88

1855

0

85

142

517

3

2

6

6

rr

u

«

u

2

1 .

2

+r

10

10

2

1

3

I

7

1

1

8

l

1
rr

3

I

12

12

6

2

2

3

I
tt l

1860

u

8

8

2

1 ;

a

1861

rr

8

8

1

ui

1

1

`

1862

n

5

5

n

2

1

7

1863

n

9

9

4

rr

rr

4

8

11

11

4

ii

rr

3

7

1

7

u

;

i

1855

1

14

15

7

1

1856

rr

11

11

5

n

3

4

n

2

n

6
8

1857

0

83

rr

1864

a

207

1859Hn

1858

a

588

u

5

5

rr

4

8

u

2

2

12

6

rr

4

1

11

9

6

r+

5

rr

11

13

13

6

u

3

n

9

e

11

11

9

1

1

rr

11

rr

10

10

5

u

675

765

295

88

163

667

9

9

1

11

1860

rr

8

12
8

1861

n

9

1862

n

1863

Totaal . . .

9

4

n

1859

i

11

rr

1558

1864

1

90

103

765

I

5

1

121

667

169
ࡎAAMLIJST der EMERITI VERKLAARDE GEESTELIJKEI,

met aan ij ing hunner Iaatstelijk bekleede openbare
kerkelijke bediening en het bedrag

an het aan hen

toegelegde pensioen uit 's RIJKS-KAS, opgemaakt
op den 1 October 1865.
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ࡎAAMLIJST

der gedurende het jaar 1864 OVERLEDEࡎ

GEESTELIJKEࡎ,

met aan ij ing hunner laatstelijk

bekleede openbare kerkelijke bediening.
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25 October.

M,

an de Sanders .

Kanonik en P. ,,

Kreda.

31

T . C. de Leeu .

8 ࡎo ember .
19

rr

Oud-Vic,

A . Van Gorp .

Kapellaan

G . de Kater.

Oud-Past.

15 December, W . .1 .

Stapels .

Oud-Kap.

to

Halsteren .
Boschkapelle.
Oosterhout .

n

n

St . Jan-Steers .

n Rreda.
Baarle ࡎassau.
,,

Kruisland.

BISDOM VAࡎ ROERMOࡎD .

21 Maart .

H . Beelen .

Desser aut

to

Thorn .

23 April .

G . Potters .

Oud . Vie.

n

Seaenutn .

18 Mei .

.1 . F . an Kesteren,

oud-Dess .

,,

Casteura .

12 Junij .

.1 .

A . H. J . Sa .

Professor

, Roermond.

23 Augustus .

.1 .

Sengers .

Desser aut

n

22 ࡎo ember . .1 .
28

Verkujlen,

L . 1 . Mosk.

Bergen .

Vicaris

Grath,em.

Desser aut

Tegelen .

12
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STAAT
VAࡎ HET

AKQKWEZI\
E
BOOSCll
MkTllOL1JK
Iࡎ DE

OVERZEESCHE BEZITTIࡎGEࡎ
VAࡎ BET

KOࡎIࡎGRIJK DER ࡎEDERLAࡎDEࡎ .

Het Roomsch Katholijk Kerk e en in de e be ittingen

as

tot in het jeer 1842 in drie APOSTOLISCHE PREPECTIIREࡎ (den
oor Oost-Indie, den oor Curacao en ddn oor Surinarne) afgedeeld, dock de e Prefectures

erden den 20 September

an

dat jeer, door Z. H. Paus GREGORIUS XVI, tot Apostolische
Vicariaten

en

erhe en .

Voor Oost-Indie
oor

end het Apostolisch Vicariaat

West-Indie

kolonie SIIRIࡎAME,

Apostolischen Vicaris

dat

an BATAVIA

an CIIRAcAO opgerigt ; ter ijl de

oorloopig als een Pro- Vicariaat onder den
an Curacao gesteld, in het jeer 1852,

door Z . H. Paus Pi s IX, insgeljks tot Apostolisch Vicariaat
erd ge ormd.
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Er bestaan al oo drie Zendingen, die ieder af onderljjk door
een Apostolischen Vicaris, met de bisschoppelijke aardigheid
bekleed, bestuurd orden .
De kerkeljjke belangen flier Zendingen
orden in ࡎederland er orgd door een Procurator,
elke betrekking sedert
1863
ordt er uld door den Apostolischen Internuntius b j het
Hof der ࡎederlanden to 's Gra enhage, Monseigneur ALoYsIVs
ORE LIA de San STEFAࡎO.
Het ielental der Roomsch Kathol jke be olking deter drie
Apostolische Vicariaten ordt geschat
in flat

an Bata ia op

Curacao n
Suriname,,

.

.

.

. . .
. . .

Totaal

.

22,400

. 23,400
. 12,000
57,800

APOSTOLISCH VICARIAAT
VAࡎ

BATAVIA .
Dit Vicai aat om at alle ࡎederlandsche be ittingen in Oost-

Indie.

Het
ordt sedert 1847 bestuurd door den to Bata ia residerenden Apostolischen Vicaris :
Mgr . PET$ࡎS MAࡎIA VࡎAࡎCHEࡎ,
Bissehop an COLOPHOࡎ in partibus in fidelium,
als oodanig
benoemd in 1847 en geconsacreerd den 15 Augustus 1847 to
Sittard in Limburg ; -- Ridder der Orde an den ࡎederlandschen Leeu , Kommandeur der Orde an de IJ eren Kroon
an Oostenrjjk, Ridder der Orde an het H . (raf, en . --
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Geboren 7 ࡎo ember 1806 in de gemeente V roenho en (Limburg)
Priester ge ijd 13 Junij 1829 .- Benoemd in 1847 tot Coadjutor,
met refit an op olging an den toenmaligen Apostolisehen
Vicaris an Bataria, Mgr . JACOBIIS GBOOF ', die den 29 April 1852

is o erleden.
In Maart 1865 is aan Mgr . P . M. VBAࡎCKE1Q, egens iekte
een t eejarig erlof naar ࡎederland erleend, en odor Un
ertrek heeft htj het bestuur an het Apostolisch Vicariaat an
Batauia tjjdeljjk opgedragen aan den WelEer aarden heer ADAM
CAaoLVS CLATSSEࡎS, Pastoor to Batauia . Geboren den 28 Junij
1818 to Sittard . - Priester ge ijd in 1842 . - Als dienstdoende
geestelijke naar ࡎederlandsch Indie uitge onden in 1847 .

STATIEࡎ .

Het icariaat telt 7 sTATIEࡎ (*), aan ieder an elke eene
groote uitgestrektheid lands, als kerkelijk grondgebied is aange e en.
De e statien tjn ge estigd op de nagenoemde standplaatsen,
aaraan de daarachter ermelde ge esten (residentien) kerkelijk
onderhoorig ijn.
Standplaatsen .
10. BATAVIA . .

20 . SAMA$AࡎQ . . .

Onderhoorighedeu .
Batauia, Bantam, Buiten org, Kra ang,
Preanger regentschappen, Cheribon en
Tagal, mitsgdders de Wester-afdeeling
an Borneo en de Lampongsche districten .
Samarang (gedeelteljk) Pekalongan,
Japan, Rembang, Kadoe, Djokdjokarta (*), Bagelen en Banjoemas.

(*) In den jare 1866 ordt een a c h t s t e statie opgerigt to D j o k d j o k a r t a,
op het eiland Ja a . Tot hiertoe ressorteert die stad onder bet kerkelijk gebied der statie Samarang,
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Samarang (gedeeltelijk en el de adsistent-residentie Salatiga), Soerakarta,
Madioen en Patjitan.
' Soerabaija (met het daartoe behoorende
eiland Ba ean) Kederie, Pasoeroean, Pro4 . SOERABAIJA . . ,
bolingo, Be oekie, Banjoe angie en het
eiland Madura, bene ens de afdeeling
Boeleleng op het eiland Bali .
De geheele
estkust an het eiland
5 . PADAࡎG .
Sumatra met het eiland ࡎias en de adsistent-residentie Benkoelen .
Het geheele eiland Banka, bene ens de
6 . SOErGJESLAࡎ . .
ge esten Palembang, Riou en Billiton.
Timor en Macassar, beide met de onder7 . LARAࡎTOEKA .
hoorigheden .
De plaatsen, binnen het kerkelijk gebied an elke statie gelegen, orden an daaruit op ge ette tijden, door de daarbij
dienstdoende geestelijken be ocht. Bij die gelegenheid ordt er
openbare godsdienstoefening, in daartoe alsdan ingerigte localen
gehouden .
Er ijn nog geen aste dienstbe oeken oorgeschre en ten
behoe e an
a. de Wester-afdeeling an Borneo en de Lanipongsche districlen,
elke ge esten aan de eerste statie (Batauia) onderhoorig
ijn ; en
b . de ge esten in den Molukschen archipel, op Celebes en de
Z-uid- en Ooster-afdeeling
an Borneo,
elke ge esten nog
niet kerkelijk jjn ingedeeld.
Tot het be oeken an de plaatsen in de sub a en b bedoelde
ge esten, gesehieden an tijd tot tad kerkel jke dienstrei en,
door een daartoe aange e en geestelijke .
De aste dienstbe oeken oor bepaalde plaatsen aan iedere
statie onderhoorig, jjn oorgeschre en oo als in de olgende
tabel is aange e en .
3

AMBARAWA
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Onderhoorige plaatsen, al aar dieust
moet orden errigt,

STA?IEࡎ.

BATAVIA

.

.

.

Bantam

4

Buiten org

SAMARAࡎG .

.

.

12

Kra ang

2

Preanger Regentschappen

4

Cheribon

4

Tagal

4

Pekalongan

4

Oenarang
Kleinere gemeenten

12
an Samarang

S

Rembang

S

Banjoemas

4
.

.

Kleinere gemeenten an Banjoemas

.

6
2

Poer oredjo

10

G ombong

10

Kleinere gemeenten

.

2

hpara

Tjilatjap

AMsARAWA

Ge
dienate
sten
per
jaar.

an Bagelen

S

Kadoe

2

Djokdjokarta

6

V e s t ig in g Willem I
Salatiga

12

Soerakarta

6

Madioen

4

Patjitan

2
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SoE$&BAIJA

Getal
diensten
per
jaar.

Onderhoorige plaatsen, al aar dienst

STATIEࡎ.

moat

.

.

orden

errigt.

K l e in e r e gem e e n ten
Ba

an Soerab&ja

ean

1

Madura

4

Pasoeroean

12

Kleinere gemeenten

PADAࡎG

.

.

SOEࡎGIESLAࡎ .

LABAࡎTOEKA .

.

.

.

12

anPasoeroean

6

Be oeki

4

Probolinggo

4

Bajoe angie

2

Kedirie

4

Padang Pandjang

12

Fort de Kock

12

Kleinere gemeentenenmilitaire
an Sumatra's
be ettingen
estkust . .

2

Benkoelen

2

Banca ( erschillende districten)

.

.

6

Palembang

S

Billiton

2

Riou

2

Zuid-Westkust

3

an Floras

ࡎoord-Oost- en Oostkust an Floras met
Woeri (eiland Anronau)

3

Koepang, Atapoepoe en midden Timor .

1

Makassar en onderhoorigheden.

1

.

.

.
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DIEࡎSTDOEࡎDE GEESTELIJKEࡎ .

Het getal der nit 's landskas be oldigde geesteljjken is
laatstelijk, bij Koninklijk besluit an den 2 Junij 1865, no. 42,
op 16 bepaald,

an

elke er een tot den

eersten

en 15 tot den

behooren .

t eeden rang

De be oldiging nit 'slandskas bedraagt :
oor den Kerk oogd, ale geestelijke

an den

eerstenn rang

f 6000 's jaars ;
,, ieder der 15 geestelijken

an den

t eeden rang f 4200

's jaars .
Bo endien

ordt genoten, bij geniis

an

rije mooning, eene

schadeloosstelling :
an / 120 per maand door den geestelijke

an den

eersten

rang ;
,, 100

,,

door de geestelijken

,,

an den

rang to Bata ia, Samarang
Ga a ;
,,

n

60

,,

,,

en

t eeden
Soera-

en

door die op de o erige erkende standplaatsen .

Wegens

elk ij ftal dienstjaren tot en met het t intigste dienstordt eene tractements- erhooging erleend, bedragende :
oor den geestelijke an den eersten rang . , f 1800 's jaars

jaar,

n

de geestel jken an den

De geestelijke

an den

I eeden rang .

eersten rang

oogd, thane de bo en opgenoemde
gedurende
SEࡎS

.

1200

is de besturende Kerk.4postolische Vicaris,

ijne af e igheid, ijn plaats er anger A. C .

oormeld .

of,

CLAES-
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De dienstdoende geesteljjken an den t eeden rang, ijn de
olgende priestess. Achter elks naam is het jaar hunner geboorte, dat an hunne
jjdirg en dat an hunne uit ending
naar ࡎederlandsch Indie aangeteekend .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .

Geestelijken .

A . 0 . Claessens .
J . L nen .
P . J . den Ouden .
J . J . Langenhoff.
C . J . H . Franssen.
M . an den El en.
J . B . Palinek .
J. F . an der Hagen .
G. Met .
J, de Vries .
A . G . Ter indt.
J . Meijer.
A . P . C. an Moorsel
F . J . A . Ellerbeck .
F . H . de Brujjn .

Geboren .

1818
1815
1808
1822
1826
1822
1824
1821
1819
1823
1825
1827
1825
1827
1832

Ge ijd .

1842
1842,
1834
1846
1851
1853
1857
1851
1852
1855
1856
1862
1849
1855
1863

Uitge onden.

1847 .
1847 .
1848 .
1850 .
1855 .
1858 .
1858 .
1861 .
1861 .
1863.
1864.
1864.
1864.
1165.
1865 .

1)e t ee laatstgenoemde geesteljken
aren op het einde
an 1865 el oor de dienst in het Apostolisch Vicariaat an
Batacia aange e en, maar toen nog niet aldaar aangekomen .
In het jaar 1865 is de dienstdoende geesteljjke an den
t eeden rang J . P. ࡎ. Sanders eer ol ontslagen . Bjj Koninkl k
besluit an den 8 Junij 1865, n . 43, erd hem een pensioen
an [1,500 erleend .
Op den 7den April 1865 o erleed to ࡎijnaegen, in den ouder-

dom

an

68 jaren, de Hoog Eer aarde Heer JOAࡎࡎES
geheim Kamerheer an Z . H, den Paus,
Ridder der orde an den ࡎederlandsehen Leeu , en sedert
1842 afgetreden als Apostolisch Prefect der ࡎederlandsche Zending
in Oost-Indie en Pastoor to Bata ia . Hjj as sedert 1843 in die
hoedanigheid gepensioneerd.
HEࡎ$Icus SCHOLTEࡎ,
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KERKEࡎ Eࡎ KAPELLEࡎ .

[let getal ROOMSCH KATHOLIJKE KERKGEBOUWEࡎ
bedroeg, olgens de laatste opga e, 24, aaronder 5
kapellen . De e gebou en aren ge estigd als olgt
Eilanden.

Statien.

Vestigingsplaats.

Bata ia
Buiten org * .
Cheribon *

Bata ia.

Serang *

2

1
1
1
1

1
,,

1

Padang

1

Soegieslan
Blinjoe
Pangkapinang .
Larantoeka
Gegeh
Conga
Lo elaga
Sika-lille
Adonare

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Soengislan .

Larant oeka .

.

1
. 1
1

Padang.

p

SOLOS

.

Soerabaija .

Ambara a .

14

.

Samarang
Pekalongan * .
Ambara a
Soerabajja

Sanaarang,

h

Kerken . Kapellen .

.

.

.

Totaal19

1

1

n
n

5

De kerkgebou en op de estigingsplaatsen met een * gemerkt, ijn, in der
tijd, tot gemeenschappelijk gebruik gesticht door de Roomsch Katholijke en
Protestantsche gemeenten onderling .
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ROOMSCH KATHOLIJKE BEVOLKIࡎG .

ࡎaar de laatstelijk ont angen opga e, loopende o er het jaar
1862, bedroeg het ielental der Roomsch Katholijken in het
Apostoliech Vicariaat an Bata ia, mitsgaders het getal der
daaronder begrepen militairen en communicanten, als olgt
Statien.

Zielen .

Militairen.

Bata ia
2,359
Samarang
2,513
Ambara a.
1,579
Soerabaja.
1,767
Padang .
1,050
Soengieslan.
880
Larantoeka.
11,055
In den Molukschen Archipel, op Celebes en de
Zuid- en Ooster-afdeeling
an Borneo telde men
1,200

959
520
1,246
465

1,594
1,396
1,300
937

650

803

354
704
ࡎiet opgege en.

ࡎiet opgege en.

Totaal .22,403
Er

Communicanten.

4,194

6,734

aren, gedurende het jaar 1862, gedoopt en het getalder
had in dat jaar bedragen, als olgt :

kerkelijk inge egende huu elijken
Statien.

Bata ia.
Samarang.
Ambara a.
Soerabaija.
Padang.
Soengieslan.
Larantoeka

Gedoopten.

Inge egende hu elijken,

128
183
65
108
36
48
822

25
15
1
9
2
2
28

Totaal 1390

82
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Onder de ejjfers der gedoopteri en , jjn niet begrepen die
in de Gou ernementen an Celebes, lacasser en onderhoorigheden
en der Molukken, alsmede an andere plaatsen in de erschillende
ge esten, al aar de herderlijke org, door gemis aan geesteljjken, ordt ontbeerd .

GESTICHT

an GEESTELIJKE ZUSTERS

(Ursulinen.)

Dit in 1856 to Bata ia ge estigde gesticht blijft met rucht
erk aam oor de op oeding en het onder js der rou eljjke jeugd.
Volgens de of cieele opga en o er 1862 ble en de beide pensionaten, elke onder de leiding flier geesteljjke usters in het
ge est Bata ia (op ࡎoord ijk en to Welteereden) staan, oortdurend in belangrjjkheid toenemen . Het onder ijs strekte ich
ook uit tot reemde talen, mu ijk, schilderen, en . De inrigting op ࡎoord ijk, oor meisjes uit den beschaafden stand, telde
69, die to Welteureden 130leerlingen. Aan laatstgemelde inrigting
as eene af onderljjke afdeeling erbonden oor arme of erlaten meisjes . De e telde 60 leerlingen .
De beide inrigtingen hadden 2 onder jj eressen en 13 moondanten .
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APOSTOLISCH VICA.RIAAT
VAࡎ

CUR.AC A0.

Dit Vieariaat be at de eilanden

Curacao, Bonaire, Aruba,

St . Eustatius, Saba en het ࡎederlandsch gedeelte
Tot in de

e entiende eeu

an St . Martin (1) .

behoorden de Curacaosehe eilan-

den aan Spanje en maakten deel nit

an het toenmalige bisdom

Coro in Vene uela op de Amerlkaansehe kust . Bij erdrag
an den 21 Augustus 1634 ging Curacao o er aan de ࡎederan

landers. Van toen of
dienst aldaar

as de uitoefening der Kathol jke gods-

erboden en dientenge olge

crlieten

ele in

o-

ners dat eiland met de Spanjaarden .
In het laatst der
Prefecture

e entiende eeu

in het begin der achttiende eeu
lijken in de hoofdplaats Willemstad
het

erd er eene Apostolische

oor Curacao en onderhoorigheden ingesteld ; doeh eerst
gelukte het aan de Katho-

den

bedehuis to

elk tot in het jaar 1827 de eenigste statie

de daaraan onderhoorige eilanden is ge
In 1842

Curacao

erd het tegen

erkrjjgen,

oor Curacao en

eest.

oordig Apostolisch Vicariaat

an

ingesteld .

(1) Het Fransch gedeelte ran het eiland St . Martin is kerkelijk onderhoorig
aan het in 1850 opgerigt bisdom an Basse-Terre op het eiland Guadeloupe. Het heeft een Pastoor en een Vicaris en ormt eene parochie ier
kerk to M a r i got is ge estigd .
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Het

ordt sedert 1860 bestuurd door den aldaar residerenden

Apostolischen Vicaris

Mgr . JoAࡎࡎES FBEDEBICUS AࡎT0ࡎIUS KISTEMAKEB, Bisschop
an UBAࡎ0P0LIS in partibus in/Cdelium, als oodanig benoemd
in 1853 en geconsacreerd den 26 Augustus 1860 in de kapel
an het Aartsbisschoppeljjk seminarie to Driebergen (pro incie
Utrecht) . - Geboren 22 Augustus 1813 to Olden aal ( pro incie
O erijssel) . - Priester ge jjd in 1836 . - In 1837 op Curacao
in geeste1 jke bediening geplaatst en in 1853 benoemd tot
Coadjutor, met refit an op olging, an den toenmaligen
Apostolischen Vicaris an Curacao Mgr. M . J . ࡎIEWIࡎDT, die den
12 Januarjj 1860 is o erleden.

De Apostolische Vicaris ordt in ijn bestuur bjgestaan
jjnde B. T$ . J . FBEDEBIKS . - Geboren 8 September 1826 en in 1849, in het Vicariaat, tot Priester ge jjd.
Sedert 1863 bekleedt hU te ens de betrekking an Pastoor der
A. Anna-kerk to Willemstad op Curacao.
door een Secretaris,

Het Vicariaat telt
6 op

2
3

n

14 statien,

CUBAcAO
BOࡎAIRE

met 6 kerken en 2 kapellen .
2

ARUBA

1 ,,
1

ST . EDSTATIus

1 ,,

ST . MARTIࡎ

aar an

SAGA

3
,,

1

kerk.

, 1

Iedere statie heeft eene pastorjj bjj hare kerk .
De t ee kapellen ijn ge estigd to Willemstad. De eene client
oor het instituut der usters an Liefde en de andere oor
het door de usters er orgd ordende gasthuis aldaar .
T ee an de 3 statien op
pastoor gecombineerd .

Aruba

jjn tjjdelUk onder den
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De namen der 14 statien, met het jaartal an ieders stichting
alsmede het daartoe behoorende getal ielen en communicantcn,
jn als olgt
Statien.

Zielen.

Communicanten.

(1) 1704.
1829 .

9,000.

2,990 .

1847.

2,100 .
1,000.

700.

2,300 .
600.

1,100.

(2) 1,800.

600 .

1,200.

300 .

1841 .

200.

50.

1854.

300.

76 .

1841 .

270.

50 .

Stichting.

CUaAcAO :

H. Anna.

Joseph .
Rosa.

,, Maria .

1839 .

,, Willibrordus.
Petrus .

BOࡎAI$E

H. Bernardus.
Martinus.

1849 .
1849 .

1827.
1858 .

2,200.
3,000 .

800.

700 .
1,260.

250.
240 .

280.

ARUBA :

H . Franciscus.
Anna .

Maria.
ST. EUSTATIUS

H. Eustatius.

SABA :

H. Paulus .

ST . MARTIࡎ

H. Martinus.

1827 .

1830 .
1861 .

Het personeel der oor de dienst an het Vicariaat ereischte geestel jken as in 1864 bepaald, als olgt :
1 Apostolisch Vi saris .
1 Secretaris.
13 Pastoors .
10 Kapellaans.
(1) Het jaar der stichting is niet met olkomen ekerheid bekend .
(2) De e t ee statien ijn tijdeiijk gecombineerd.
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Dit trader as echter in 1865 niet oltallig. Daaraan ontbraken toen 2 pastoors en 2 kapellaans .
Van het dienstdoende personeel ijn er tot hiertoe slechts
14 in het genot an be oldiging nit 'slands kas, to eten :
1

an den eersien rang, jnde de Apostolische Vicaris, met
een tractement an f 2,500 en een aste toelage an
j 1,500 's jaars ; en

13

an den t eeden rang (Pastoors) ieder met een tractement
an 11,200 's jaars.

De hier olgende naamltjst der geesteljjken, die bij de statien,
in de maand Februarjj 1865, in bediening arm, est te ens
aan, hunne betrekking (Pastoor, Kapellaan), alsmede ieders geboortejaar en het jaar hunner priester ijding en in diensttreding in de kolonie.
Statien
CtT$AcAO
A . Anna.

,,

Joseph.

Rosa.
H. Maria.

Geestelijken .

Geboren .

B . Th. J . Frederiks. P .
A . Schooners .
K.
C . Blommerde .
K.

1826 .
1830 .
1837.

J. P . Berent en.

K.

1833 .

C . A . Meijer. (1)
J. C . Schermer.
J. H . Huigen .
H . Fornar .
F . A. Hemmelder.
B . Smit . (2)

K.
P.
K.
P.
K.
P.

1820.
1815.
1827.
1812.
1832.
1806.

(Vacant)

K.

Priesterijding.
In diensttreding .

1849.
1854 .
1860 .
1857.
1864 .

1861 .
1844.
1857.
1844.
1859.
1833.

(I) Belast met de bediening der kapel in bet pensionaat der Zusters an
Liefdadigheid .
(2) Bij Koninklijk besluit an den 16 Januarij 1865, no . 53, gepensioneerd
en er olgens e m e r i t u s erklaard.
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Statien .
H, Willibrordus,
Petrus.

r

BOࡎAIRE
H, Bernardus,
Martinus.
ARUBA
H, Franciscus.
en
r, Anna,
n

Maria.

ST. EUsTATIUS :
H, Eustalius .
SAGA :
H, Paulus,
ST . MARTIࡎ
H, Marlines .

Geestelgken.

Geboren .

J . J. A, P. F. S. Ledel . P,

1809 .

J,

Priesterijding.
In diensttreding .
1836.
1840 .
1843 .

an Gastel.

P,

1806.

F. J. an Blarcum.
P . an Lottum.
J . to Welscher.

P.
K.
P.

1824 .

J. to Riele.

P.

1828 .

1857 .

M . Bongers .
H . de Vries.

K,
P.

1832,

1861 .

1819 .

1852 .

J . Scholten .

P.

1824 .

1861 .

J . P . T . Kock,

P.

1823,

1852.

S . J . J . ࡎieu enhuis. P .

1825 .

1849,

P.

1827 .

1850 .

P,

1807 .

1844,

Gast- , lepro enen krank in- F. B . C. Kieckens.
nigenhuis .

1825.
1827.

1844.
1852.
1861 .
1851,

Emeriti geestelijken,

Sedert 1864 .

J . Willems,

13

194
In Januarjj 1842
, usters
Roaendaal

end to Willemstad op Curacao eon huffs an
ge estigd, an uit de congregatie to
in ࡎoordbrabant, behoorende tot den derden regel an

an tie fdadigheid

den H. Franciscus.
De e usters,
ier getal in 1865
dienden en ei orgden
In het stadsgedeelte

an

ij f en Uijftig

beliep, be-

CuBAcAO

een in 1842 op erigt pensionaat oor op oeding en onderijs an meisjes ;
b . ersehillende scholen an lager onder jjs oor meisjes,
die meerendeels gratis onder e en orden ;
c, drie be aarscholen oor kleine kinderen, op t ee an
elke do behoeftige kinderen orn niet onder tjs ont angen ;
.
een
in 1857 gesticht R . K, eeshuis oor meisjes ;
d
e. eene school, sedert 1843 in elke der parochien
an
St . Joseph, Sta. Rosa, Sta
. Maria en St . Petrus opge 1gt.
a,

Op BoࡎAin$ .

Eene school, in de parochie
Op

an

St. Bernardus.

ARUBA .

Eene school, in iedere der parochien an St . Franciscus (Oranjestad) en an Sta . Maria (St1t . Cru .)
In het begin an 1865
a en er nog t ee scholen der usters
in aanbou , aar an een op CuBAcAO oor de parochie an
St . Willibrordus en eene op BOࡎAIRE
oor de parochie an
St. Martinus .

Waders bestaat er in de stall op CuBAcAO een in het jaar
1857 door liefdegiften gesticht gasthuis, het elk door 17 gasthuis usters an de bo engemelde congregatie bediend ordt ;
ter jjl de' e usters te ens jn belast met de er orging an
hot La erus- en krank innigenliuis aldaar .
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APOSTOLISCH VICARIAAT
qAࡎ

SURIࡎAME.

Dit Vicariaat be at geheel
delijkste deel an
Het

ࡎederlandsch Guiana in

het noon

ZuID-AME$IuA .

erd in 1852 ingesteld en is sedert bestuurd door een
APOSTOLISCI Eࡎ VICABIS .

De e betrekking, sedert 27 ࡎo ember 1863, door het toen
pleats gehad hebbende o erljjden
PEB,S,

erd

Bisschop an

GEBA$DDS

MILLIPOTAMO5 , in partibus in fidelium,

an of dat o erlijden

Hoog Eer aarden Heer
dock is in 1865

an Mgr.

ad interim

ScnEacant,

aargenomen door den

Stephanus Henricus Antonius Meurkens,

eder er uld, door de benoeming an
JOAࡎࡎES BAPTIST SWIࡎKELS,

die den 14 April 1810 to Helmond in ࡎoordbrabant-gebocren en
den 20 September 1834 tot Priester ge jjd
door Z . H . den Pans tot

erd . 1J is in 1865

oornoemde betrekking benoemd en

19b
als oodanig bj KoninklDk besluit an den 20 September 1865,
n . 71, erkend ge orden . In dat elfde jaar
Z. H. Pl s IX

erhe en tot de Bisschoppelijke
an Bisschop an

onder den titel
is den

15

St. Joseph to

aardigheid

AM0BIuM in partibus in/ideliuna .

October 1865, in de algemeene hulpkerk

Secretaris,

an

tot Bisschop geconsacreerd .

's Hertogenbosch

De Apostolische Vicaris
door een

erd hij door

ordt in

jn bestuur bjjgestaan

ijnde tot hiertoe A .

M . C . J . SWIࡎKELS . --

Geboren 6 Januarjj 1824 .- Priester ge jjd 15 Augustus 1848 . -Alb dienstdoende geestel ke in de kolonie

Suriname

aangesteld

in 1854 .
Het Vicariaat telt
door de daaraan

in

6 statien,

elker kerken of kapellen

erbonden geestel jken dienst

ordt errigt.

Bo endien doers die geestel ken dienst in daartoe ingerigte
localen op een aantal plantagien .
De statien

41n

2 in de stall

PARAMARIBO,

ieder met eene kerk, toege jjd :

die in 1826 bij

ernieu ing is gesticht, aan de

de

eerste,

H. H. Petrus

ge estigd als

en

Panics ;

olgt

en de

t eede,

die in 1860 is daar-

gesteld, aan de H. Rosa .
1 op het etablissement
stemd ter

Batauia,

in de ri ier

COPPEࡎAME ; be-

erpleging dQr Boassie-besmettelingen, met eene

in 1836 gestichte kerk, aan den H .

Rochus

toege ijd .

197
eekust (Opper-district ࡎickerie), met

1 op Co$oࡎIE aan de

eene in 1843 gestichte kerk, aan de H. Maria toege jjd .
1 in het ࡎeder-district

ࡎICKERIE,

met eene in 1849 gestichte

kerk, aan den H. Franciscus-Xa erius toege jjd.
1, in de di isie

BEࡎEDEࡎ-COTTICA,

met t ee kapellen, de

eene op de plantagie Esthersrust in de Warappe-kreek, en
de andere op de plantagie Killeste n, in de ri ier Beneden-

Comme ijne.
Het personeel der in 1864 dienstdoende geesteljjken
amengesteld uit
1 Apostolisehen Vicaris

as

ad interim .

1 Secretaris .
4 Pastoors .
Kapellaans . (De e betrekkingen
Daar an

arm

acant .)

erden nit 's lands kas be oldigd

als geesteljjke

eersten rang : de

an den

Apostolische Vicaris

met een tractement an 13,500 's jaars ; en
als geestelijken

an den I eeden rang : een 5 tal priestess,

ieder met een tractement
De

an / 1,500.

olgende geesteljj ken

are n, behal e de t ee hier oren

genoemde priestess, op 1 Januarjj 1864 bjj de statien in bediening. De aehter hunne namen geplaatste jaartallen

jjn die

an hunne geboorte, priester jjding en in diensttreding in de
kolonie.
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aeeetelijken.

Geboren .

ae

l.

In dienettreding.

Tb . Kempkens.

1809 .

1839 .

1839 .

P. Donders .

1809.

1841.

1842.

P . F . Masker.

1828 .

1854 .

1859 .

J. Romme.

1832 .

1856.

1863.

Te

Paramaribo

is een gesticht der

elke scholen en een

eeshuis

Zusters

an Lie/'de,

orden bediend.

door

TWEEDS HOOFD8TUK,

STATISTIEKE, FIࡎAࡎCIELE, GESCIIIEDKUM)IfiE
Eࡎ
AࡎDERE BIJZOࡎDERHEDEࡎ,
BE TREFFEࡎDE
KERKELIJKE ZAKEࡎ.

oo

201

START der

BFVOLKIࡎG

a
m
a

a

m

Pa0VIࡎCIEࡎ .

an

7Ct

Koningrijk der

Mannelljk

Vrou elijk

geslacht .

geslacht .

AAࡎMERKIࡎGEࡎ .

Totaal .

I

185

210,526

210,483

Gelderland

118

215,344

209,066

424,410

Zuidholland . .

197

318,823

342,498

661,321

ࡎoordholland

134

270,845

290,414

561,259

113

86,366

88,700

175,066

Utrecht

72

83,922

86,369

170,291

Friesland

43

141,990

144,076

286,066

O erijssel

61

126,349

121,345

247,694

Groningen

57

109,767

111,957

221,724

Drenthe

33

53,407

49,847

103,254

Limbnrg

125

111,668

109,842

221,510

I

421,009

Het in de en staat er atte ielental is ontleend uit de daar an , bij de erslagen an den toestand der pro incien o er 1864, gedane opga e, elke as
amengesteld uit de be olkingsregis era der gemeenten op 31 December 1864 .
Bij lief aanleggen an de e registers, o ereenkomstig de oorschriften, bi.j het
Koninklijk besluit an den 3 ࡎo ember 1861 (S t a a t s b la d no . 93) gege en, is
de WERKELIJKE BEVOLKIࡎG a1 grondslag aangenomen, en de roegere onderscheiding tusschen
e t t e l ij k e en f e i t e i i.j k c b e o l k i n g er allen .

De

otaal

Verschil

1 Januarij 1865
II

1864

1136

1,729,007

1,764,597

3,493,604

1136

1,711,792

1,749,889

3,461,621

17,215

14,768

31,983

rt

u

Meerder .

Il

Minder .

Ir

op 1 Jannarij 1865 .

Zielental.

ࡎoordbrabant

Zeeland

ࡎFDERLAࡎDEti

erkelijke be olking op 1 Januarij 1865

erdeelde ich

in 1,280,062 of 37 n/o Roomsch Katholijken .
2,213,542 of 63 0 /o Anders ge inden en niet genoemden .

Los
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6861

12,928

802 I

Noordbrabant.

2,950

Gelderland.

3,081

Zuidholland

5,876

7

26,034

NoordhoUand •

4,859

13

1

10,087

13,085
isoss

18,215
13,215

429

45

9,648

14,298
14,298

14,235
14,236

1,860

1,274

112

18,164

29,014
29,014

28,684
28,684

20,469

1,025

936

102

14,472

19,077
19,077

17,389
17',389

4,686

7,607
7,607

8,159
8,169

4,092

11,118
9,113

8,866
8,866

Zeeland.

1,429

7,109

417

Utrecht.

1,849

3

1),826

299

293

l'riesland

2,819

3

9,693

486

200

11

6,610

10,082
10,082

9,775
9,775

Overijssel

1,922

1

7,706

416

220

25

5,488

6,223
6,223

5,553
5,653

Groningen.

1,834

7,169

400

366

4.821

7,484
7,484

7,080
7,030

8,.79
3,579

3,296
3,295

4,737
4,737

4,636
4,636

$LirsEࡎ waren
ares naar
De
De nRUWELI.I'I(EN
naar den
denburgerlijken
burgerlUken stand
stand ingedeeld
ingedeeld
tusschen
tussch-en:
21,133
jonge
jonge dochters
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21,138
edu en . • • • • • • • • • • • . 1,395
weduwen
1,895
{ gescheiden
20
Jongmans
rou en • • • • . • . •
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11

I

J

J

1

Drenthe.

756

3,064

169

116

8

Limburg.

1,297

6,699

282

196

15

---- --- --- -- - ---Tota,,1

Verschil

{

{

5,048

--- --- ---- ------ ------

in 1861

27,172

87

22

118,681

6,842

4,642

442

85,188

124,299
184,299

120>BS7
120,887

in 1860

27,108

92

21

105,647

5,895

4,188

421

82,545

109,811
109,811

106,225
106,225

Meerder.
Minder

64

II

1

Ii

II

12,834

454

11,588

14,488
14,488

15,612
15,612

it

II

Totaal
Totaal

.

.

.

.

27,172
27,172
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HUWELIJKEࡎ, ECHTSCHEIUIࡎGEࡎ, GBBOREࡎFࡎ,
ࡎEDERLArDh:ࡎ,

.
PRo

n,c,o

Onecht,

U U
riD

Le end.

Le en-

loos.

in bet Kontngrijk der

Verhui ingen .

d e"n

69

IࡎCIEࡎ.

VERHU1ZilVGEࡎ,

gedurende bet jaar 1862.

Geborenen.
eo
a

ell

begrepen
onder de

A

O

In-

AAࡎMࡎEHIࡎGEࡎ .

Ver-

I

gekomen . trokken .

Le en- [e enden . loo en.

ࡎoordbrabant .

2,793

I,

11,541

620

327

24

8,686

17,455

17,676

Gelderland .

.

3,138

2

12,614

726

416

42

8,625

20,134

19,998

De HUWELIJKEࡎ
tussehen,

Zuidholland .

5,319

19

11

24,677

1,333

1,200

122

18,062

33,888

32,573

Jongmans en

ࡎoordholland .

4,598

43

18

19,218

1,009

849

95 13,737

26,469

25,286

Zeeland .

1,335

4

1

6,694

384

260

30

4,516

10,452

10,462

Utrecht . ,

1,288

I!

1

5,719

308

265

28

4,008

11,089

10,530

Friesland .

2,246

1

C

8,703

408
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14,361
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O erijssel .

1,804

3

II

7,385

452

206

27

5,654

10,268

9,582

Totaal . . . . 26,541

Groningen .

1,748

3

1

6,594

377

323

36

4,403

13,346

12,465

791

2

11

3,145

161

114

10

2,193

6,616

5,880

Het getal HUWELIJKEࡎ as . In de reden tot de be olking, bet
g r o o t s t iii ࡎoordholland, Zuidholland en Groningen ; bet k l e i n s t
in ࡎoordbrabant en Limhnrg .

1,481

1

0

6,478

soo

its

7

4,611

7,568

8,052

in 1862 .

26,541

78

34

112,768

6,078

4,341

442

80,828

171,646

167,681

in 1861 .

27 .172

87

22

118,681

6,342

4,642

442

85,133

124,299

120,837

II

12

11

I,

II

II

u

47,347

46,844

9

II

5,913

264

301
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4,311

Drenthe .
Limburg. .

Totaal

Versehil

Meerder .

II

Minder

631

.

J

aren naar den burgerl9ken stand ingedeeld

f

De betrekkelijke OVERMAAT der geboreneu bo en de o erledenen
as het g r o o t s t oor Zeeland, Zuidholland, Utrecht en Groningen
het k l e i n s t oor ࡎoordbrabant en O ergssel.
liet g r o o t s t e aantal UࡎECHT geborenen , ergelehen met de ge .
borenen in hat algemeen, ga en Groningen en Zuidholland ; hat
k 1 e i n R t Friesland en Limburg.
Ten aan ien-der sTERVTE erkeerden Groningen , ࡎoordbrabant en
Limburg in den m e e a t g u n s t i g e n, Zuidholland , Zeeland en
ࡎoordholland in den minst gunstigen toestand .

Er stier en op de 1000 ; ongehu den 523 n;annen en 477
rou en ; gehu den 527 manna ;; en 473 rou en ; in
edu en
staat erkeerende personen 380 mannen en 620 rou en.
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101
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4

9
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De meeste land erhui ers
Onder de

ertrokkenen telde men : 1 Roomsch Katholiik geeste-

1

2

1

li

II

5

II

II

36

1

19

16

II

13

33

U

82

II

I!

3

II

II

32

9

6

17

I!

2

3

n

37

Protestanten

7,743

Katholgken

2,365

Oud-Bisschoppeltjke Klere

II

1

11

11

II

1

11

II

11

II

4

1

3

6

Ii

11

14

4

4

I6

U

Il

26

2

I,

11

I!

II

Il

3

Limburg .
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H

II

Il
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n

1I

23

II

3

24
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Ii

3

a
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3

n
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ࡎ
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U

2E

3

11

1

29

15

41

1

83

U

lr
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3

12

53

1
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2 Onder ij ers en 2 Zendelingen.
Gedurende het t3d ak o er 1846-1864 bedroeg het getal der o er
CUE

ertrokken LAࡎD ERIIUIZEES :
Hoofden

an huisge

190

10

7

13

71

2

B

301

64

176

55

6

117 319

3

740

innen en op

ich

staande personen.

.

.

.

2

Tsraeliten

177

ࡎiet genoemden

152
10,439

Medegenomen :
Vrou

en

4,884

Kinderen

15,814

Dienstboden

.

er-

ljjke, 3 Her ormde predikanten, 1 Student, 10 Geestelijke Zusters,

1

1

.

an bestaan

4

2

.

erbetering

1

4

Drenthe .

Totaal

ijn tot

trokken.

Totsal

257

20,955

elf

209

208
ZIELEࡎTAL der

GUDSDIEࡎSTIGE GEZIࡎDTEࡎ

ࡎederlandsch-

in bet . Koningrijk der ࡎEnEer.nt uEt , op 4 Januarij 4865.

Waalsch- Engelsch- Schotseb,

Pao Iࡎcn .

E an-

Her-

gelisch-

stelde

Epis-

Her ormden .

ࡎoordbrabaut

kaansch

Lutherschen .

copalen .

Doops-

Remon-

Hern-

ge inden .

stranten .

hutters .

Christelijk
Afgescheidenen .

44,704

215

8

16

664

17

82

46

Gelderland

252,878

545

30

13

2,400

126

545

112

is

5,384

Zuidholland .

455,944

3,489

152

264

12,807

295

969

3,409

3

10,993

ࡎoordholland

305,632

3,279

184

118

32,372

9,081

16,673

1 .534

35

4,818

Zealand

121,858

259

96

4

1,262

12

336

10

Utrecht

99,939

551

26

27

2,100

144

364

214

234,085

130

i

821

182

16,023

16

157,277

150

si

1,093

asa

2,880

48

175,648

226

6

2,090

14

6,211

18

17,935

87,001

24

1

1

788

ss

337

3

7,814

3,241

130

2

22

379

11

13

17

865

1,938,207

8,997

500

92

482

56,776

10,388

43,413

5,421

321

73,712

1860 (*)

1,817,991

9,803

374

97

575

54,608

9,951

42,162

6,3`bB

331

86,728

2,188

457

1,251

95

Friesland .
O erijssel .

.
.

Groningen
Drenthe
Limburg .

Totaal .

Verschil

op 1 Januarij
1
Vermeerderd
Verminderd

120,218
.

e r k e 1Uj k e b e o 1 k i n 8
( *) ࡎaar de
Jaaraang
an dit Handboek'e .
o

BS

a

126
806

bl"kens
de uitkomsten
U,

6

an de

ierde alge

sa
meene tienjarige

3,740

5,699
268

1,947
8,724

s

6,658

7,984
10

olkst elling op 31 December 1859 . (Zie blad . 186

an den Achttienden

ZIELEࡎTAL

der

GOD3DIEࡎSTIGࡎ. GEZIࡎDTEࡎ in het Koningrijk der

Totaal
der
Protestanten .
(Zie de orige
blad ijde .)

PROVIࡎCIEࡎ.

ࡎoordbrabant .

.

Roomsch
Katholijken .

ࡎederduitsche

ona-

Biscchoppelljke

ࡎEDERLAࡎDEࡎ ,

Ongenoemden .

Klere .

Israelites .

369,480

7

2,040

Gelderland .

262,045

157,088

219

4,931

Zuidholland .

488,403

159,319

1,173

28

ࡎoordholland

373,726

152,272

2,887

21

Zeeland

129,536

44,612

Utrecht

105,582

61,622

Friesland .

259,961

23,452

O erijssel .

168,621

74,943

Groningen

201,147

15,857

96,012

5,156

3,815

2i6,261

2,138,309

1,280,062

5,661

2,006,926

1,229,092

131,383

50,970

Lsmburg .

Totaal

Verschil

op 1 Januarij 1865
1

,,

1860(*) .

Vermeerderd
Verminderd

(") Zie de soot op de t ee

Totaal
generaal.

21

421,009

8

119

44,10

11,927

231

240

661,321

28,833

3,072

448

561,259

651

2

1,581

21

118

170,291

2,214

18

421

286,066

3,937

6

182

247,694

3

4,626

6

85

221,724

2

2,000

4

80

103,254

1,428

1

5

221,510

51

64,168

3,369

1,984

3,493,604

5,394

32

60,850

3,040

3,635

3,308,969

267

is

3,318

329

1,365

2

M
0

ss

orige hlad ijden .

Portugesche

Grieken .

49,461

Drenthe .

op 1 Januarij 1865 .

n

265 175,066

184,635
1,651

212
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Getal op de 1000

q
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107
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1
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9

117

878
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5
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De betrekkel&jke erhouding der godsdienstige ge indten as op
1 Januarij 1880, naar de uitkomsten der ierde algemeene olkstelling op 31 December 1859, op de 1000 ielen der e r k e 1 ii k e
be olking ( ie blad . 186 an den A c h t t i e n d e n Jeargang an
dit H a n d b o e k j e), ale olgt

Gelderland ,

.

597

0

6

1

13

617

370

1

12

0

Zuidholland

.

695

0

20

2

17

739

241

2

18

0

74

30

3

0

8

666

271

5

67

1

Her ormden

Q

0

0

33

740

255

0

4

1

Anglikaansch Episcopalen
E angelisch .
Lutherschen
Herateld E angelisch .

ࡎoordholland .

.

551

0

Zeeland .

.

698

0

Utrecht ,

.
.

.
.

590

0

13

2

1

12

620

362

8

9

1

Friesland

.

.

.

819

0

S

56

0

0

82

0

8

1

O erijssel

.

.

.

686

0

6

is

0

0

308

0

16

1

Groningen .
Drenthe .
Limburg .

.
.

?93

.
.
.

Ret geheele Rjjk

843

.
.

0
0

9
8

24
S

0
0

0
0

72

0

76

930

60

0

ai

0

19

1

15

0

a

0

0

0

0

17

9%6

0

7

0

558

0

19

12

2

0

ai

sis

sss

2

19

1

ࡎederduitsch

549,4

. . .

Engelsch .
Schotsch .

Itemon e inden .
Ret

0,1

.

.

0,0

16,5
.

3,0

.

Hernhurnhuttersers .
Christeljjk afgescheidenen

. .

Totaal Protestantsn

Roomsch Katholijken
. .
Grlek esschoppelijke Klere
Grieken .
ࡎederduitsche .
Israelites
Portugesche
Ongenoemden

.

.

.

. .
18,4
1,0

.

Algemeen totaal .

.

.

.

552,5 ielen .
0,2
19,5
12,
1,6

0,1
19,9
. 006,5
371,4
1,0

0,0

19,4

. 1000,0

BEVOLKIࡎG VAࡎ ࡎEDERLAࡎDSCH OOST-IࡎDIE
in hat laatst

an 1862 .

De ge amenlijke be olking der ࡎederlandsche be ittingen in
ard in hat laatst an hat jaar 1862 geschat,
to eten
OosT-IࡎDIE,

Zielen.

13,380,268
4,783,284
30,203
933

Op Ja a en Madura
de buiten be ittingen
Sterkte an hat ࡎederlandsche lager
Soldaten-kinderen
Totaal

.

.

. 18,194,688

0i

I

Buiten

Ja a en Madura

Europeanen en hunn afstammelingen .
25,699
6,627
Chine en
155,158
75,401
6,343
3,378
Arabieren
Andere reemde Oosterlingen .
.
26,185
10,212
13,166,883 4,687,666
Islanders
.
13,380,268 4,783,284
Transporteren .

.

.

18,163,552

215
Per transport

18,163,552

Het leger beston4 tit
Europeanen

13,547

567
16
0
,
89
Inlanders
A

frikanen

Soldaten-kinderen
in

(Europeanen)

30,203

geboren

'ederlandseh Indie .

878

daar buiten

I

55
Totaal

.

.

933

. 18,194,688

Het Europesche gedeelte des legers, daaronder begrepen 90 officieren,
elke met erlof buiten ࡎederlandsch-Indie aren,
alsmede de Europesehe gedetineerde militairen, onderscheidt
ich, bjj het eind an 1862, naar den landaard, als olgt
Officieren .

ࡎederlanders, buiten Indie geboren . .

Onderofficieren
en
manschappen .

1,146

6,674

28

1,276

,,

1,040

2

2,035

2

668

Blanken in ࡎed. Indie geboren.

77

207

Bleurlingen

35

554

. 1,290

12,454

Duitsehers
Belgen
Z itsers
Andere Europeanen . . .

.

Totaal .

.

216
De

Europeanen en hunne afstammelingen

.
Op Ja a en Madura .
de buiten be ittingen .
BU het leger

erdeelden ich in

Mannen .

.
. .

Vrou en .

8,721
1,962
13,547

5,825
1,654

24,230
Totaal .

.

7,479

Kinderen.

11,153
3,011
933
15,097

. 46,806

De oormelde Europesche be olking, met uit ondering an het
leger en de soldaten-kinderen, onderscheidt men in die, elke
ijn geboren
Mannen. Vrou en . Kinderen.

in ࡎederlandseh-Indie
,, ࡎederland of elders uit ࡎederlanders
buiten ࡎederland

5,607
1,471
2,356
387
758
104

4,864
1,555
796
85
165
14

10,525
2,935
408
69
220
7

10,683

7,479

14,164

. . 32,326

Totaal
Het

leger

telde

Europeanen . . .
Inlandere .
Onder-officieren en manschappen
Officieren

Soldaten-kinderen

5

. 1,263
12

Jongens 448
,
Meis es 485

.

1,275
28,928
30,203
933

i
Totaal .

.

31,136

217
Op Ja a en Mad-ura telde men behal e de Europesche beolking
Mannen.

Vrou en:

Kinderen .

Chine en .
44,812
Arabieren .
2,039
Andere reemde Oosterlingen
8,123
Inlanders
3,417,641

42,308
1,446
7,431
3,871,358

68,038
2,858
10,631
5,877,884

3,472,615

3,922.543

5,959,411

13,354,569
De ouderdom der Europesche mannen en rou en op Ja a en
Madura as als olgt
Van 16 30 jaren
30-45
,, 45-60
Bo en de 60
,,

Van de e 8,721 mannen

. .
. .
. .
. .

Mannen .

Vrou en .

8,721

5,825

. 3,673
. 3,195
. 1,339
.
514

2,771
1,921
830
303

aren

2,873 in 'glands dienst .
151
contract met het Gou ernement
oor landbou ondernemingen.
681 ,, den handel .
3,036 ,, andere industriele akken .
1,111 gepensioeneerde 's landsdienaren , aaronder
258 ambtenaren.
165 officieren .
688 militairen beneden den rang an officier .
869 onder beroep .

218

Hot aantal inlandsche
begrepen) bedroeg

(onder het getal inlanders

Christenen

Op Ja

a en Madura .

Bata ia
Buiten org
Cheribon .
Tagal
Salnarang
Japara
Soeraba4ja
Pasoeroean
Bajoe angie.
Banjoemas
Bagelen
Djokdjokarta
Soerakarta
Madioen
Kedirie

217
297
18
40
125
230
. 1,812
.
149
27
11
9
55
34
41
241

Totaal

.

. 3,306

In de buitenbe ittingen.

Lampongsche districten
Banks (R . K . Chine en)
Billiton
Borneo (Zuider- en Ooster afdeeling)
Amboina
Bands
Menado
Timor
Totaal

.

1
:16
4

230
43,203
773
58,312
17,468 (*)
. .

120,407

( ) Waaronder onge eer 11,000 R 00 In s c h K a t h o 1 tj ken, meerendeels op
F l o r e s en o erigens ook op Timor en A d o n a r a . Van de o erihe 8,488 Christenen, die onder de P r o t e s t a n t e n gerekend orden, aren er 2,583 op Timor
en 3 .905 op R o t t i .

Bj het eind an 1862 as het aantal kerkleeraai's en luinne
standplaatsen in ࡎederlanclsch Indie ais ogt :
Protestant.

Standplaatsen .

ache en
Predikant
.

Bata ia

Katholijke
Geestelijken
.

4

Buiten org

1

Welte reden en Meester Cornelis .

1

Cheribon

1

Pekalongan

1

Samarang

2

Ambara a en Salatiga .

1

Rembang

Soerabaja
Sumanap (Madura)

Veldprediker.

2
Veldprediker.

1

1

a

2

2

1

a

Pasoeroeran
Probolingo

Poer oredjo (Bagelen)

.

Djokdjokarta
Soerakarta
Madioen .
Padang

Macassar
Amboina
Riou

, Banka, Palembang

1 Rei end predikant . 1 (2)

Larantoeka (Flores)

2

Totaal 26
(1) Hieronder ceo priester niet tot het kader der
geestelijken behoorende .
(2) Gep1aatt op Ban ka to S o e n g i e i an.

13 (1)
an 's lands

ege be oldigde

220
Het organiek aantal der Protestantsche predikanten as in
1862 bepaald op 30 en 2 eldpredikers . (1) . Er ontbrak dus
een 6tal .
Het organiek bepaald aantal der be oldigde R . K. geestel ken
bedroeg in 1862, met inbegrip an den Apostolischen Vicaris,
15 (2) . Er ontbrak dus een 3tal .
Behal e do e predikanten en geestelijken
aren er ersehillende Protestantsche aendelingen an de ࡎederlandsehe en
reemde endelingsgenootsehappen in ࡎederlandsch Indie erkaam .

Door 20

lingen

an

an de 32 in ࡎederlandsch Indie bestaande
aren

in

5 Wees- en Armhui en (3)

.

.

.

erpleegd,

.

646

bedeeld .

81

1 Oude mannenhuis

108

S

1 Bedelaars-gesticht

156

n

7 Lepro en-gesti4hten

169

S

2 Chine en
3

ieken-gestichten .

.

.

.

Commission

1 (esticht oor er aarloosde kinderen .
20

instel-

eldadigheid

Totaal

253

S

,,

259

41

. .1373

340

(1) Bq Koninklijk besluit an den 26 ࡎo ember 1863 no . 60 is hot aantal predi .
kanten nader bepaald op 85, bene ens 8 hulppredikers.
(2) Bij Koninklgk besluit an den 2 Junij 1865, no . 42 is hot aantal be oldigde
Roomsch Katholijke geestelijken ermeerderd met 1 en alaoo bepaald op 16 .
(8) Hieronder is 1 Roomsch Kntholijk eeshuie to S a m a ran g met 75 jongens
en 179 meisj es .

221
Onder de 12 instellingen,
behooren

aar an geene opga e is geschied,

4 Wees- en armhui en . (1)
1 Ziekenhuis.
3 Lepro en-gestichten .
4 Hulpfondsen

an den H.

Vincentius

Bata ia, Samarang, Soerabaija

en

a

Paulo,

ge estigd to

Padang.

(1) Hieronder is 1 Roomsch Katholtjk Weeshuis to S o e n g i e s 1 a n op B a n k a
oor armen en erlaten eeskinderen an Chinesche in oners.

BEVOLKIࡎG

ࡎEDERLAࡎDSCH

VAࡎ

in het laatst

WEST-IࡎDIE

an 1.86

KOLOࡎIE SURIࡎAME .

De

be olking

bedroeg op 31 December 1862 :

Vrijen

Mannelijke

Vrou elijke

8,360

16,790

16,782

18,242

35,024

25,212

26,602

51,814

8,430

ࡎiet- rijen
Totaal .

.

Totaal.

Daaronder is begrepen de an het rije erkeer uitgesloten
be olking an het lepro en-etablissement Bata ia aan de Coppename, tellende :
Vrjjen .
ࡎiet- r en

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

Totaal .

.

.

10

5

15

.

147

200

347

157

205

362

Onder de be olking ijn niet medegeteld de Indianen en de
De getal-sterkte der eersten bleef men op plus
minus 1000 schatten en die der laataten op 7500 .
Boschnegers .

223
De

geboorten

bedroegen in 1862 :

in echt ,
buiten echt .

rljen

ࡎtet Vrjjen . . . .
Op het etablissement

D

ster/'ge allen

.

.

.

.

.

.

Totaal

.

.

.

.

Bata ia .

.

.

.

.

;Mann . ;esl .

.

. .

.

.

.

Vrou . bell . Totaal

70
153

164
285

223
568

223
586

446
1 .154

796

816

1,612

279
668
(
3

212
595

8

5

491
1,263
3
13

958

812

1 .770

.

91
132

5

7

12

lieliepen in 1862 :

Vrijen
ࡎiet-Vrijen
Op het etablissement Bata ia .
Totaal

.

.

. .

.

Het getal doodgeborenen beliep : 9 mane. gesi . en 12 rou .
gesl ., to amen 21 .
Het getal hu elijken bedroeg 62 . Bij 18 an de e hu elijken
ijn 49 kinderen ge ettigd, aar an 27 an het manneljjk en
22 an het rou eltjk geslacht.
In 1862
erden : geboren 10 rjjen minder en 11 niet- rijen
nicer ; -- o erleden 73 rjjen en 164 niet- r jen minder ; - in
echt geboren 50 kinderen meer ; - doodgeborenen 3 meer ; hu eljjken gesloten e en eel dan in 1861 .
Echtscheidingen hebben er niet plaats gehad .
Het getal der gemanumitteerde sla ers beliep in 1862 : 150 an
het manneljjk- en 242 an het rou eljjk geslacht ; to amen
392 ; dus 99 sneer dan in 1861 .

224
De

landmagt

telde
Officieren.

31

Militairen
Schutterij to Paramaribo
t e apende burgermagt

Manschappen .

813
510
419

24

42

Totaal .

844
534
461

De oud-leden der burgermagt, niet onder de e cijfers begrepen, ijn erpligt in buitenge one ge allen dienst to doen .
De e niet- rjje schutters maakten een getal nit an 671 .
Op 31 December 1861 aren onder openbare oogdij 485 ee en .
In 1862 k amen daarbjj 41 en gingen daar an, door o erljjden
en het bereiken der meerderjarigheid, 37 af,
aardoor het
eesmeester op 31
aantal kinderen onder oogdjj an den
December 1862 bedroeg 489 .
Van de e kinderen behoorden tot de
Her ormde gemeente . .
E angelisch-Luthersche
. .
,,
Roomsch-Katholjjke
. .
. .
Mora ische Broeder,,
ࡎederl.-Israelitische
. .
,,
Portugesche
,, . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

221
95
100
62
4
7
489

Van de e

ee en

erden

er orgd

a. door het q ou ernement
an de Her ormde
gemeente
E ang: Luth.
n
Roomsch Kath .
,,
Mora ische Br. ,,
Port . Israelitische ,,

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

35
12
36
17
1

Transporteren

.

. 101
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Per transport .
. 101
5 . door betrekkingen en rienden an de- o er.
310
leden ouders . .
..
r . uit eigen middelen
.
.
. .
78
489

Het ielental der
geschat als olgt :

ersehilleniie godsdienstige ge indten,

erd

12,000
7,400
2,645
27,548

Roomsch Katholijken .
Her ormden .
Lutherschen .
der Mora ische Broeder-gemeente, aaronder :
18,867 gedoopten .
8,681 niet gedoopten .
708 ࡎederlandsche Israelites
aaronder geese sla er .
j
686 Portugeesche
10,000 Heidenen

Het getal der

in 1862 gedoop!en

bedroeg

big de Roomsch Katholijken
n n Her ormden
Lutherschen
Mora ische Broeder-gemeente
Totaal
Het getal tier in 1862 kerkelijk iuge
bij de Roomsch Katholijken
r n Her ormden
Lutherschen

.

egende h

417
293
95
1,150
1,955
elijken

30
4
6

bedroeg :

15

226

Het getal der tot

lidmaat aangenomenen

beliep

bjj de Roomsch Katholjjken
101
n Her ormden
166
54
,, ,, Lutherschen
Mora ische Broeder-gemeente . . 352
KOLOࡎIE
De

CUBA

Eࡎ OࡎDERHOORIGHEDEࡎ .

AO

bedroeg op 31 December 1862 :

be olking

Mannel9ke

Vrjjen .

.

ࡎaar de
olgt

. .

Totaal .

10,195

12,108

22,303

4,878

5,575

10,453

. 15,073

17,683

32,756

ࡎiet- rjjen
Totaal

Vrou elgke

godsdienstige ge indten

erdeelde dit totaal ich als

M

o

EILAr rn ࡎ .

o
d

Cnra ao

G

o.0

16,241

2,055

rr

3,036

164

2,878

369

St. Eustatius .

300

1,375

300

Saba

456

1,411

u

St. Martin . .

208

2,530

23,119

7,904

Bonaire .
Aruba .

.
.

Totaal .

.

.

:

.

h

0

0

831

n

19,127

n

.3

;,

3,203

rr

Ii

rr

3,258

2

u

1,977

u

u

1,867

538

a

48

3,324

838

847

48

32,756

1
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De rjje be olking
als olgt

as naar de

geboorteplaats

onderscheiden,

Geboren
EILAࡎUEࡎ .

op
bet eiland
elf.

Cura ao .

elders in
de WestIn
Indien . ࡎederland .

in
andere
landen .

Totaal .

12,620

306

393

310

13,629

2,410

12

13

5

2,440

.

2,585

117

17

83

2,802

St . Eustatius .

733

89

6

4

832

1,126

30

1

2

1,159

1,205

85

21

130

1,441

20,679

639

451

534

22,303

Bonaire
Aruba .
Saba

.

.

St. Martin

Totaal .

.

.

Het aantal gehu de personen,
op 31 December 1862 :

edu enaars

en

edu en

op Curacao

1,531

Bonaire

450

Aruba

361

St . Eustatius

127

Saba

312

St . Martin

298
Totaal

.

.

. 3,079

bedroeg

228
De
olgt

der be olking,

loop

t

G eboren .

,

8

EEL ࡎDࡎࡎ .

as als

geduren e bet jaar 1862,

O erleden.

^
H

:

ai

Ei

[

a

Cura4ao . . .

94

41

602

185

787

Bonaire . .

50

6

152

33

185

. .

7

12

133

15

148

68

. 12

80

St. Eustatius .

13

3

31

40

71

19

25

44

Aruba
Saba .

.

.

517

260

777

15

69

.

.

8

14

28

32

60

18

8

26

St . Martin .

.

19

12

35

103

138

16

14

30

Totaal .

.

191

88

981

408

1389

682

334

1016

BIj het sluiten der hu eljjken
kinderen geecht

erd het

olgende getal

op Curacao

16

Bonaire

3

Aruba

10

n

St. Eustatius

n

Saba
St. Martin
Totaal

. . 35
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rijen

Onder de

a en geboren

buiten echt
540

op Curacao

104

Bonaire

,, Aruba
St. Euetatius

96

St. Martin

13

19

3

Saba

Totaal
Onder de

rjje be olking is bet

.

.

.

775

garni oen begrepen,

aar an

de sterkte op 31 December 1862 bedroeg
op

Onderofficieren en Manschapp st .

Officieren.

Curacao

19

St. Euetatius
Totaal

.

.

.

344

1

31

20

375

De Schutlerijen telden op dat t jdstip op
Curacao
Bonaire
Aruba

St . Euetatius
St . Martin
Totaal
Het getal der
op Curacao .
,,Bonaire .

.

.

.

14

501

14

891

4

409

278

4

42

5

90

44

2,211

Kerkleeraars bedroeg

Aruba.

.

. 13 Katholtjke 2 Protestantsehe 1 Israelitische .
. 3
,,
. 3 ,, 1 ,,

Saba .

.

. 1

St . Euetatius

1

St. Martin . 1
Totaal.

22

n
n

,,
n

,,

,,
3
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In de

instellingen

an

erden op 31 December

eldadigheid

1862 erpleegd :
a,

an Liefde bediende

in het, door 3 Zustere
krank innigengeslichl

op

Curarao :

La arus-

en

10 lepro en en 14 krank-

mnigen ;
b . in het

gasthuis

of

hospitaal

oor de amen,

door de Roomsch-

Katholjjke Maatschappjj opgerigt en door Zustere
ordende,

Liefde bediend

an

aren op 31 December 1861

aan e ig 24 personen, in 1862 opgenomen 2241jjders, to
amen 248,

aar an 140 herstelden en 63 o erleden, to

amen 203 ;

oodat op 31 December 1862 aan e ig ble en

45 personen.
Bo endien

erden daarin in 1862 nog

erpleegd 248

personen .
Ret getal der

Zustere

an Lie/'de,

die in 1862 op Curacao en

onderhoorige eilanden, in de gestichten, op de scholen en ten
dienste der ljjdende menschheid
Dat getal

as

erdeeld ale

in de gestichten sub

a

erk aam
olgt

en

b

het Roomsch Katholijk
gesticht

de buiten districten
Aruba

ermeld

. .

eeshuis . . .

an op oeding en op de

schillende scholen .
op Bonaire

aren, bedroeg 59 .

.

.

16

. 3
er.

29
6
3
2
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DE

KUST

VAࡎ

GUIࡎEA .

In de e be itting heeft geene telling der

beuolking

plaats

gehad.

Het aantal

Enropeanen

is er gering. Het bestaat uit ambte-

naren, kooplieden en schepelingen . De Her ormde predikant,
die er in 1860

as, is in 1862,

steldheid, met

erlof naar ࡎederland

den er des Zondags godsdienstige

De

militaire be elling

egens

oortdurende onge-

ertrokken . Sedert

or-

oorle ingen gehouden.

bestond in 1862 uit : 2 officieren, 1 ad-

judant-onderofficier, 6 onder-officieren, 12 korporaals, 2 tamboers, 5 hoornbla ers, 24 tapoejer- en 58 neger-soldaten . De
2 officieren en de adjudant-onderofficier
De 107 o erige militairen

aren

inlanders.

aren

Europeanen .
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STAAT der, bij de begrooting
ten behoe e

an het Koningrijk

an de

EEeEntEࡎs'rErt

derlVEUESr.nt nEࡎ,

oor den fare 1865, toegestane Uitga en,

deronderscheiderie godsdienstige ge iudten .

Jaarlijksche
eom etentien,
toe agen en
andere
betalingen
aan
gemeenten,
kerken,
leeraren, kerkelijke
bedien en en
personen.

Onderstand-

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

1,274,144.085

16,780.83

19,000 .00

1,489,882.315

420.00

1,000.00

55,630.50

Kosten
der

Kosten

Kosten

Be oldiging

an

an

der plaatselijk

het Kerkeljjk

het Godgeleerd

dienstdoende

bestuur.

onder ijs .

Kerkleeraren .

Gulden .

Gulden.

46,280 .00

1) 33,677 .40

E angelisch Luthersche .

4,200 .00

7,300.00

42,710.50

Herstelde

1,400.00

300.00

4,275 .00

II

ࡎ

JJ

II

JJ

19,800.00

r!

JJ

JJ

1!

J!

I!

I,

u

II

11

II

11

3) 212,239.00

5,220.00

6,115 .00

225.377 .17

212,239 .00

5,220.00

6,115.00

1,722,714 .985

i
GEZTࡎDTEࡎ .

Her ormde ,

idem .

Doopsge inde
Remonstrantsche
Protestantsche .

Transporteren

If

500.00
!1

62,380 .00

2,400.00
II

43,677.40

23,150.00
2) 1,803.17

4) 1 .365,882.755

17,200 .83

gelden
oor opbou
en herstel
an kerken
en

Kerkelijke
pensioenen.

in de
ge angenissen.

pastorijen.

20,000.00

Eeredienst

Kosten
an de
Eeredienst
der
militairen .

Totaal
per
ge indte.

5,975.00
19,800.00
26,050.00

1) De e soul maakt het bedrag uit der tractementen an 11 Hoogleeraren in de Godgeleerd sell aan de drie hoogeseholen des Rijks, mitsgaders an beur en . De o erige kosten an bet
godgeleerd onder ljs aan die inetellingen, tjn op de Staatsbegrooting (Vde Hoofdstuk) niet if onderhjk uitgetrokken, en kunnen daarom alhier niet met juistheid orden opgege en.
2) De e som be at bet tractement an den Predikant b3 de Protestantsche gemeente to m i r n a in T u r k e, ad f 1200, en eene toelage an f 003.17 aan den Predikant der Protestantsche gemeente to T u r i n in P i e m o n t, tot inding an ijn tractement, aartoe ie Koning an P r u i s s e n eene gel jke som bijdraagt .
3) De e som is, oor het grootste gedeelte, bestemd tot k 4jting der pensioenen an Her- ormde Predikanten en hunne edu en. Het o erige strekt oor de pensioenen an andere
Protestantsche leeraren en hunne edu en.
4) Hieronder is begrepen f 153,000 oor kinder-, school- en academie-gelden, ten behoe e an Her ormde, Luthersche, Doopsge inde en Remonstrantsche Predikanten
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GEZTࡎDTEࡎ .

25

Kosten

Kosten

Be oldigirig

an

an

der plaatselijk

het Kerkelijk

het Godgeleerd

dienstdoende

bestuur.

onder iljs .

Kerkleeraren .

Jaarlijksche
Onderstandeom etentien,
toe agen en
gelden
andere
oor opbou
betalingen
aan
en herstel
gemeenten,
kerken,
an kerken
leeraren, kerkelijke
en
bedienden en
personen .
pastorijen .

Koste n
der

Kerkelijke

Eeredienst
in de

pensioenen .

ge angenissen .

Kosten

Totaa 1

an de
Eeredienst

per

der
militairen .

ge indte.

Gulden .

Gulden .

Gulden.

Per transport . .

52,380 .00

43,677 .40

1,365,882.755

(lulden .

Gulden .

Gulden .

17,200.83

20,000 .00

212,239 .00

5,220.00

6,115.00

1,722,714.985

Roomsch Katholijke .

20,748.00

13,400.00

500,020.43

24,275 .515

23,000 .00

51,564 .00

4,041 00

4,485.00

641,533.945

Oud-Bisschopp . Klere

.

Israelitische .

Totaal

.

Kosten der Adniinistratien
oor de

aken der

4,300 .00

7,300.00

rr

4,786 .00

1) 19,500 .00

82,214.00

76,577 .40

2) 10,800.00

1,884,003 .185

ࡎ

11

150.00

If

3,500 .00

41,626 .345

46,500.00

Jaar edden .

Bureau- en
locaaibehoeft.en .

Gulden.

Il

910.00

11

10,171 .00

263,803.00

en

Gulden.

Reiserbli.jfkosten .

Burgerlijke
pensioenen.

Gulden .

fl

11,600 .00

I1

39,646 .00

10,600.00

2,415,494 .93

Wachtgelden .

Protestantsche en Israeli 'the Eerediensten .

15,200.00

3,200.00

rr

5,161.00

4,473 .00

28,034.00

Roomsch Katholjjke Eeredienst .

14.050.00

2,800.00

0

5,281.00

2 733 .50

24,864.50

On oor iene uitga en ten behoe e an de

Protestantsche en Israelitische Eerediensten .
Roomsch Katholijke Eeredienst .

.

3,500.00
.

Totaal-Generaal .
1) Hieronder is begrepen r 11,550 oor godsdienstig onder ijs op de Israelitische gods dienstige armenscholen , 1 7,000 toelage aan bet Seminarie , (650 toelage
1800 oor andere uitga en .
2) Hieronder is begrepen / 1,200 oor toelagen als kindergeld aan de opperrabbijnen .

3,000 .00
2,474,893 .43
oor studenten en
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START der be oldigingen uit 's Rijks kas, ten behoe e
der

an de plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars
ersehillende godsdienstige ge indten in het

Konin g rijk der ࡎ
begrooting

E

oE

H L A ࡎ D E ࡎ,

oor het jaar 9865 toegestaan .

G0DSDIEࡎBTIGE
G EZ IࡎDTEࡎ.

Getal

Ge amenlijk

be-

bedrag der

o':dlgde

be oldigingen

Kerk-

uit
's Rijks kas .

leeraars .

Gemiddeld
bedrag per

Kerkleeraar.

Ziel.

23,150.OQi.

(926.00

f 4.27

1,274,144,085

859 .27

0.65

10,800.00

720.00

0.16

62

42,710 .50

688 .88

0.75

7

4,27500

610 .71

0.41

Remonstrantsche .

.

25

Her ormde .

.

.

.

1495

Israelitisehe

.

.

.

15

E ang.-Luthersche .
Hersteld E ang .-Luth.
Doopsge inde .

op de Staats-

f

.

.

39

19,800 .00

507 .69

0 .455

0u4-Bissch . Klere

.

18

7,300.00

405 .555

1 .29

Rooms& Katholijke.

1623

500,020.43

308.08

0 .39

START

an de

erschillende

ten behoe e an de
toegestaan op de begroo-

PROVIࡎCIALS UITGAVEࡎ
EEREDIEࡎSTEࡎ,

tingen der ࡎederlandsche pro inciell,

Pao'

oor bet jeer 1865 .

Suhsidien ten behoe e an
kerken en pastorijen .
IࡎCIEࡎ .

Onkatholijke
ge indten .

Roomsc l
Katholijke.

Totaal
per
pro incie.

Gulden .

Gulden .

ࡎoordhrabant

r

Gu ;deu .

11

11

Gelderland

rr

n

Zuidholland .

13,500 .00

4,500.00

18,000 .00

ࡎoordholland

6,000 .00

3,000.00

9,000.00

Zeeland

u

Ir

Ir

Utrecht

rr

rl

Vlenlorie .

Friesland .

rr

u

O erijssel .

n

n

Groningen

rr

n

Drenthe

u

Limburg .

Totaal

oor

300.00

u

3,85000(2)

1865

19,800.00

11,350 .00

1864

19,800 .00

10,350 .00

31,150.00
30,150 00
500.00 (3)

AAࡎMEiKIࡎ0Eࡎ .

(1) De op de pro incials begrooting an Drenthe oorkomende hater en
lasten der kas a d pins u s u s aim
oor 1865 geraamd als olgt
Inkomsten . . . . f 3,000 .00
Uitga en
- 3,000.00
Zie omtreni die kas blad . 49 en 50 an den T a a l f d e n J a a r g a n g an
dit liandboekje .
(2) De e post is f 1000 hooger gesteld den in de laatst oorgaande jaren, om
daaruit to kunnen oldoen den laatsten termijn tot gelijk bedrag an sen sub
sidie, erleend aan de kerkfabriek an Sittard, elke termjjn in 162 2 niet is
kunnen
orden uitbetaald, omdat de bou der kerk toen nog niet oltooid
as ; de e oltooijing al eerst in 1865 of 1866 kunnen pleats hebben .
(3) Pit bedrag
as op de pro incials begrooting an Groningen oor 1864
ten behoe e an de erschillende Eerediens`en uitgetrokken, dock op de begrooting an dat ge est oor 1865 is de e post slechts gebragt oor Memorie .
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STAAT der uitga eii, betreffende de EEREDIEࡎST,
toegestaan op bet Vij f de hoofdstuk der koloniale
begrooting an ࡎEDERLAࡎDSCH IࡎDIE, oor het
dienstjaar 4 864 (1) .

4nder erpen

an uitgaaf .

Bedrag.

CHRISTELIJKF. I:FREDIࡎࡎ8T .

4

9

Tractement an den adjunct-secretaris bij bet bestuur oor
de Protestantsche Kerk in ࡎederlandsch Indie, kierken
en minder personeel

f

3,120

180

ࡎ o t a. De kosten an de in ࡎ e d e r l a n d ge estigde Commissie oor de aken der Protestantsche kerken in
ࡎederlandsch Oost- en West-Indie ad
f 1000 's jaare, ordt sedert 1863 op het IXde hoofdstuk
der ࡎederlandsche Staatsbegrooting uitgetrokken .
5

Scbrijf hehoeften ten dieiiste an het bestuur oor de Protestantsche Kerk in ࡎederlandsch Tndie

«

6

Tractementen ann Protestantsche predikanten en
predikers . .

«167,400

ࡎ o t a . De e tractementen ijn bepaald eer :
9 predikanten, ieder k f 6,000
21
4,900
4.800
2 eldpredfl :ers
1 hnlpprediker
7

8

eld-

f 54,000
100,800
0,600
3,000

Tractementen nan 1loomsch Katholijke geestelijken (2) .
ࡎo t a. De e tractementen ijn bepaald eer :
1 geestelijke an den lee rang k
14 geestelijken
2en
f 4,200 ._,

6,000
58,800

Indernniteiten oor huishuur aan predikanten en
predikers . .
,

eld-

ࡎ o t a . De e indemniteiten ijn bepaald oor ieder :
to Bata ia op 1180 ;
Samarang en Soeraba a op f 130 ; en
op de o erige etandplaatsen op f 40 per leaned .
Transporteren

.

u 64,800

rr 37,920

f 273,420

(1) Sedert het opmaken der koloniale begrooting oor 1864 ijn de bepalingen, aarnaar de uitga en, ten behoe e an de Protestantsche kerkleeraars,
herekend ijn, oodanig ge ij igd, als is ermeld in ret Koninkli.jk besluit
an den 26 ࡎo ember 1863, no. 60, opgenomen op blad . 232-236 an den
negentienden Jaargang an dit Handboekje .
(2) De e tractementen ijn bij Koninklijk besluit an den 2 Junij 1865,
no . 42, met den an f 4200 ermeerderd .
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Onder erpen

an uitgaaf.

Bedrag.

Per transport .
9

Indemniteiten
geestelijken

f 273,420

oor haishuur aan Roomsch Katholijke

n 10,560

ࡎ o t a . De e indemniteiten
ijn, naar gelang
an de
plaatselijke omstandigheden, bij gemis an rije
aning, bepaald :
oor den geestelijke an den len rang to Bataia op f 120 per maand .
oor elken geestelijke an den Zen rang to Bataia, Samarang en Soeraba a op f 100 ; en
op de o erige erkende standplaatsen op f 00 per
maand .
10

Tractements- erhoogingen aan predikanten, eldpredikers
en Roomed ; Katholijke geestelijken, gratifieatien bij aankomst in Indie, toelagen aan gehu den, kindergelden
en inkomsten an nit ࡎederland ge onden en an erlof
terugkeerende predikanten,
eldpredikers en Roomsch
Katholijke geestelijken
ࡎ

11

u 95,000

ta . De tractensents- erhoogingen bedragen,
egens elk ijftal dienstjaren tot en met hot
t in t i g s t e die ii s t j a a r, oor de lkerkleeraars
an den eersten rang f 1,800, en an den t eeden rang f 1,200 's jaars .
De gratification hij aankomst in Indie bedragen
a. oor predikanten en eldpredikers, die gehu d
ran,
of edu enaar met eon of meer kinderen
1,500 ; en
b. oor predikanten en eldpredikers, die ongehu d ;jn, f 1,000 .
Bo endien genieten de gehu den doorloopende
toelagen, elke in erhouding tot hot petal hunner
kinderen opklimmen .
Wgders ordt an Staats ege oor ien in de kosten an o er oer der onderscheidene kerkleeraars.

Gratification aan predikanten bij

ertrek nit ࡎederland .

rr

5,000

ࡎ o ta . De e gratification, bestemd oor uitrustingskosten,
bedragen oor de predikanten en eldpredikers,
anneer ij gehu d of edu enaar met eon of meer
kinderen ijn, f 1,800 en ongehu d ijnde f 1,200 .
Voor de Roomsch Katholijke geesteiijken arden
geene uitrustingskosten
ergoed. Zij genieten, to
rekenen an den dag an ertrek naar In d i o tot
den dag,
aarop q hunne dienst aldaar aan aarden, eon oorloopig tractement an f 150 per maand .
Van dint tractement ordt hun eon oorschot an
i e r of des erkie ende an
e s maanden erstrekt (* ).
Transporteren
(*) De e bepaling

besluit

.

.

.

f 383,980

oor de Roomsch Katl olijke geesteli.jken is, bij Konlnklijk

an den 25 Mei 1864, no . 53, aange uld. Dit besluit indt men op
hlad . 236-237 an den negentienden J aargang an tht Handboekje .
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Onder erpen

F

an uitgaat .

Bedrag.

Per transport .
12

13

f 383,980

Reiskosten an predikanten,
eldpredikers en Roomsch
Katholirjke geestelijken, oo merle an ouderlingen, die
de predikanten erge ellen bij kerk isitatien

a 30,545

Tractementen en toelagen aan
leeraars

rr 37,060

endelingen en endeling-

ࡎ o t a . De e tractementen en toelagen, aar an het behag near o mstandigheder. i s bepaald, orden erstrekt aan Protestantsche endelingen door erschillende endelingsgenootschappen uitge onden .
14

Tractements- erhoogingen aan

15

Reis- en trap=portkosten an
demniteiten oor huishuur

16

Subsidies aan kerkfondsen ter be oldiging
bedienden

17

Voor bijdragen in de kosten an openbare Christelijke
Eeredienst op plaatsen,
aar an gou ernements ege
blij end geesteli.jken bescheiden en be oldigd orden .

a 700

Voor het houden an godsdienstige oorle ingen oor de
gemeente en het ge en an onder ijs in de bijbelsche
geschiedenis en de Christelijke edeleer aan de jeugd

n

3,000

Fourage,

a

2,960

18

19

endelingen .
endelingen, mitsgaders in-

i res en indemniteiten aan

an kerkeli.jke

eldpredikers .

a

2,880

a

3,360
; 15,379

ࡎot a. De fouraregelden bedragen f 40 per maand oor
iederen eldprediker, due to amen .
. f 960
Wanneerede e predikers bet leger to elde
olgen, genieten ii : als e n t r e d e c a mpagne, eene maand be oldiging, bene ens
de i res en indemniteiten aan de betrekking an majoor an den generalen
staf an het leper in ࡎederlandsch Indie
erbonden, geraamd op
1 .000
Totaal

.

f 486,064

i
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Qndi r erpen

an uitgaaf .

Bedrag .

IࡎLAࡎDSCHE EESr:DIEas'r .

20

Tractementen en toelagen aan inlandsche priestess en
tegrmoctkonring in bet onderhoud an gra en .

f

6 039

21

Voor dearstelling en reparatie an Mahomedaansche tempels in de hoofdnegorijen der respectie e residentien op
Ja a en dcr buitenbc ittingen

ii

4,500

Totna l .
iotaal generaal

.

. ,

f 10,539

,

.

1496,603

.

A A ࡎ M ࡎ B K I ࡎ G ࡎࡎ .

De toegestane som
DIEࡎST,

oor de uitga en, betreffende de

EࡎRE-

beliep o er 1863 1452,443 en is oor 1864 "erhoogd met

/' 44,160, namelijk
Art. 6. Met een tractement
to Benkoelen

an den hulpprediker

f 3,000

8. Voor meerdere huishuur, indemniteit an
den Protestantschen eldprediker to Bata ia. - 960
10 . Voor tractements erhoogingen an de predikanten, eldpredikers en Roomsch Katholjke
geesteljjken
- 25,000
12 . Voor reiskosten an de predikanten, eld.
predikers en Roomsch Katholijke geestelgken - 10,000
ri 15. Voorreis- en transportkosten an endelingen - 1,200
Transporteren

.
16

. f 40,160
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Transport . . . f 40,160
Art. 17 . Voor bijdragen in de kosten an openbare
- 3,000
Christeljjke Eeredienst
18. Voor het houden
le ingen

an godsdienstige

oor-

Totaal

.

- 1,000

. f 44,160

De pensioenen der kerkelijke personen
n niet begrepen in
den bo enstaanden staat . Zij orden ge onden uit de, bij het
tiende hoofdstuk der koloniale begrooting toegestane som an
1 731,000 oor ci iele pensioenen .
De uitga en, betreffende de be ordering an kansten en
etenschappen mitsgaders die
oor het onder ijs of school e eu,
bij het ij jde hoofdstuk der koloniale begrooting oor 1864
toegestaan, beloopen na de ij igingen, elke het oorspronkelijk geraamd bedrag heeft ondergaan :
Afdeeling I . Art. 1-3a . Kunsten en etensehappen . (198,210
IV . ,, 22-55. Onder ijs of sehool e en . n 525,323
V.
56-73 . Idem ten dienste
an de
n
,,
jeugd onder de inlandsehe
be olking
138,413
Totaal

.

.

.

( 861,946

De uitga en, betreffende de godshai en en gestichten an elbij de IV Afdeeling, art . 28-36 an het el(fde hoofdstuk der koloniale begrooting oor 1864 toegestaan, bedragen
f 196,72?.
dadigheid,
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START der UITGAVEࡎ, betreflende de EEREDIEࡎST,
toegestaan op de koloriiale be rootingen an ࡎEDERLAࡎDSCH WEST-IࡎDIE
oor het jaar 1865. ( )

Onder erpen

an uitgaaf.

Bedrag .

Kolonie SU$IࡎAME.
67

Tractementen en toelagen

an 3 predikanten bij de Her-

ormde gemeente
68

Tractement en toelage

an den predikant bij de Luther-

ache gemeente, bene ens subsidie aan de armenkas .
69

Katholijke gemcenten.

e 13,800

ࡎ o t a . De e tractementen ijn bepaald oor
1 geesteljke an den len rang
met personele toelage an
5 geestelUken an den Zen rang 8 1,500
Toelagen oor mooning
70

f 3,500
1,900 (t)
7,500
1,000

Toelage aan de Mora ische Broedergemeente en

oor hot
u 7,000

op oedingsgesticht B e e k h u i e n
71

u 6,800

Tractementen en toelagen an 6 geestelijken bpi de Roomsch

Tractement en toelage an den opperrabbijn bij de ࡎederlandsche en Portugeesch-Isradlitische gemeente, en toelage aan de beide gemeenten

n
Tot aal .

.

7,500

f 51,100

ijn bij bet Koninklijk besluit an den 20 ࡎo ember
( ) De e begrootingen
1864, no. 24, oor S u r i n a m e en bij dat an dien dag, no . 25, oor C uragao c. a . astgesteld.
(j) De e personele toelage is met hot o erlijden an den Apostolischen
Vicaris Mgr. G . S c h e per s, den 27 ࡎo ember 1863 hebbende pleats gehad,
er allen .

244
;

Onder erpen

Bedrag.

an uitgaaf.

Kolonie CURAcAO en oࡎDEa oo$tGHFDEH .
Tractementen en toelagen

oor huishuur

an Protestantf 14,520

sche predikanten
ࡎot a . De e som erdeelt ich als olgt
f 6,720
32 Voor 2 predikanten op Curagao
2,000
17
1 predikant
Bonaire 2,400
Aruba
1 '1
,, 1
1,000
23
I leeraar
St . Martin
St. Eustatius . .
1
2,400
23
Saba
.
1
Tractementen en toelage
lijkeu.

an Roomsch KathoUjke geeste-

,

n 19,600

33
IS
14
24

ࡎ o t a . De e som erdeelt ich ala olt
Voor
1 geestelijke an den len rang
f 2,500
1,500
met eerie toelage an
6 geestelijken op CuraGao
7,200
2
Bonaire . .
2,400
2
2,400
Aruba
3,200
1 geestel3ke
St. Martin

34

Tractement en toelage

1

St. Eustatius :
Saba

oor huishuur

.

.

.

.

1,200
1,200

an den rabbijn op
a

Curar ao
Totaal
Totaal generaal

3,360

f 37,480
f 88,580

AAࡎMEBKIࡎGEࡎ.

Behal e de in den bo enstaanden staat ermelde uitga en, uitsluitend oor de Ecredienst bestemd, ljn op de begrootingen
an de West-Indische kolonien oor 1865, in het hoofdstuk
EEREDIEࡎST en OࡎDEBWIJ5 nog toegestaan
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Kolonie SUEIࡎAME .

Art . 72 .
n 73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .

Tractementen an de onder ij ers en onder jj eressen
j 3,700 .00
Schoolgelden oor behoeftige kinderen,
die oor gou ernementsrekening onderijs genieten
9,170 .00
Schoolboeken en andere onkosten .
700 .00
,,
Verloftractementen
Memorie.
Pensioenen an onder ij ers, onderjj eressen en kerkleeraars
11,670.60
Onderstanden
300.00
100.00
Toelage
On oor iene uitga en
2,000 .00
Totaal .
Kolonie Cࡎ$Aca.o c.

.

. 1 27,640 .60

a.

Tractementen der onder ij ers, toelagen oor huishuur en
ondermeesters, schoolbehoeften, toelagen aan de schoolcommissie ter bekostiging an het onder ijs an on ermogende
kinderen, oor opleiding an onder j ers, alsmede toelagen
aan bij ondere scholen
Art. 35 . Op Curacao
1 9,680 .00
19 . ,, Bonaire
,, 1,780 .00
,, 15 . ,, Aruba
,, 1,666 .00
25.
St. Martin
3,490.00
25 .
St . Eustatius en Saba
,, 3,100 .00
j 19,716.00
Verloftractementen
Art . 36, 20, 16, 26 en 26
ie .
Pensioenen an onder ij ers en kerkleeraars
Art. 37 . Op Curacao
1 2,694.61
17 en 18 . Op Aruba
494.40
-- 1 3,189 .01
Transporteren

. .

1 22,905.01

24(

On oor iene uitga en
Art . 38. Op Curacao
21 . ,, Bonaire
,, 19. ,, Aruba
,, 27 . n St. Martin
27 .
St . Eustatius en Saba .

1,000 .00
250 .00
250 .00
250 .00
250 .00
-- ,, 2,000.00

Totaal
De uitga en, betreffende het
begroot als olgt
Kolonie

Art . 61 .
62,
63.
93 .

. / 22,905 .01

'L'ransport .

. ,

f 24 .905 .01
ijn

ARMWEZEࡎ,

oor 1865

SURIࡎAME .

Huis esting en oeding an ee en
. 1 8,100 .00
Kleeding der ee en
3,240 .00
Begrafeniskosten an on ermogenden . .
6,000.00
Geldelijke onderstand en kleeding oor
ouden, gebrekkigen en ee en . . . .
70,000.00
Totaal
Kolonie

CURAcAO C .

.

.

f 87,340.00

a.

Voorkosten an oeding, kleeding en erpleging an de, in het
La arus- en krank innigengesticht op Curacao opgenomen behoeftige lijders en erdere daartoe betrekkelijke uitga en j 4,970.00
Voor toelage tot alimentatie an ee en op Curacao
3,500 .00
Voor erpleging an on er orgde
ee en en
hulpbehoe enden onder de r jgemaakte sla ers
Op Curacao
1 6,500 .00
Bonaire
375 .00
Aruba
.
250.00
St . Martin
.
1,300 .00
St . Eustatius en Saba
3,075 .00
11,500.00
'Totaal

.

.

f 19,970 .00

1,00000
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START der UITGAVEࡎ, betre ende de EEREDIEࡎST,
toegestaan op de begrooting der ࡎederlandsche beittingen ter KUSTE

an GUIࡎEA

oor bet jaar

1865 (") .

Onder erpen an uitgaaf .

Bedrag .

19

Tractement an den hulpprediker

f 2,600

20

Toelage aan den tolk bij de middag-godsdienst-oefeningen,

n 100

Totaal . . .

f 2,600

AAࡎMERKIࡎG .
Behal e de hierbo en ermelde uitga en, uitsluitend oor de Esa$DIEࡎST bestemd,
ijn op de bier bedoelde begrooting oor 1865 in bet hoofdstuk Esaaoressr en OࡎDEa IJB nog toegestaan ;
oor tractementen an den onder tj er en de hulp-onder ij ers, bene ens kosten
an bet onder ijs in rou eltjke hand erken, prij en uit to deelen aan de schoolf 8,816.20
eugd en schoolbehoeften
oor on oor iene uitga en
Totaal . . f 4,816.20
(") De e begrooting is astgesteld bij Koninkltjk beslult an den 96 October
1864, no . 80.
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START an de, gedurende het jaar 1864, door het
ࡎederlandsche Staatsge ag erleende magtiging tot
aan aarding an SCHEࡎKIࡎGEࡎ, ERFSTELLIࡎGEࡎ en
LEGATEࡎ, bij beschikkingen under de le enden en
bij uiterste illen, besproken aan ROOMSCH KATHOLIJKE IࡎSTELLIࡎGEࡎ, behoorende tot lint KERK- en
ARMWEZEࡎ in de ࡎederlandsche Bisdommen .
Verleende magtigingen nan besturcn
Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen .

BISUOMSIEࡎ,

Paroclsiale en andere
Katholijke insteihngen
an liefdadigheid .

Geldelijk bedrag (
Getal . der geautoriseerde Getal
niakingen .

I

Geldelijk bedrag
der geautoriseerde
makingen.

Utrecht

24

29,150 .335

28

f 30,241 .00

Hanrlem .

30

38,260 .48

49

204,806.23

's Hertogenbosch

21

20,811 .52

11

16,300.00

10

11,343 .10

10

18,250.00

77

35,840 .265

4

35,000.00
1 304,597 .23

Breda
Roermond .

I

f

an :

.

.

1864 .

.

162

f 135,435 .70

102

1863 .

.

133

103,351 .35

70

98,648.045

1862 .

.

134

1861 .

.

186,497.325

77

264,307.54

107

78,340.54

54

1860 .

.

116

7i,176 545

64

118 151 .31
'
334,231 .83

1859 .

.

107

68,767 .23

57

170,902.53

1858 .

.

126

58

1857 .

65,817 .30

75,793.12

.

128

136,331 .825

58

239,630 99

1856 .

.

125

98,844 .52

4 5

120,803 .88

1855 .

.

56

49,502 .01

47

98,833 .355

Totaal o er 10 jaren

1194

632

f 1,825,899.83

Totnal
in
lint jaar

I

i

1 1,014,064.34,;

X49
AANME RKINGEN
op
DEN VOORGAANDEN STAAT .
De, in dezen staat vervatte makingen zjjn diegene, tot
welker aanvaarding de betrokken besturen, ingevolge artt . 947
en 1717 van het Burger1 jk Wetboek, de noodige magtiging van
het Staatsgezag hebben verkregen .
De giften van hand tot hand gedaan, welke zonder magtiging
worden aangenomen, en de gednne makingen, welker aanvaarding,
zonder dat de vereischte magtiging daartoe is gevraagd, /'eitelijk heeft

zjjn in dezen staat niet begrepen . Het beloop dier
is moejjeljjk na to gaan, dock mag veilig op
een hooger bedrag worden gesehat dan dat der in dezen staat
opgenomen schenkingen, erfstellingen en legaten .
Ook zjjn in dezen staat niet vervat de makingen aan de algemeene armbesturen en dergeljjke instellingen van weldadigheid ten

plaats gehad,

giflen 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, to worden
in het oog gehouden, dat de aldaar, sedert het Fransehe bestuur, als burgerlijke instellingen, bestaande algenreene arm besturen
en godshuizen (Bureaux de bien jaisance et des hospices) in het genot
zjjn der door de Katholijke liefdadigheid bjjeengebragte armengoederen en fondsen, en dientengevolge ook meerendeels de
makingen verkrjjgen, welke aldaar, ten behoeve van de Roomsch
Katholijke armen, weezen en hulpbehoevenden, bjj uiterste wilsbesehikkingen besproken worden .
Roermond

De makingen, begrepen in den, op vorenstaande bladzjjde
vermelden staat, verdeelen zich, provinciesgewijs, als volgt :
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Verleende magtigiugcn aan besturen van :
Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen .

Pxovivcirw.

Parochiale en andere
Katholijke instelliugen
van liefdadigheid .

Geldelijk bedrag
Geldelijk bedrag (
Getal . der geautoriseerde Getal . der geautoriscerde
makingen .
makingen .
(
Noordbrabant .

.

Gelderland .
Zuidholland .
Noordholland

18,999 .62

16 f

11,150.00

19

24,291.00

13

23,683,00

19

15,460 .48

32

35,236 .23

11

22,800 .00

19

164,970.00

23

.

f

Zeeland .

3

4,905 .00

4

18,200.00

Utrecht .

7

11,339.333

7

5,869.00

400.00

2

250 .00

Friesland .

2!

Overijssel

1

1,400.00

5

10,239 .00

Groningen

0

(x.00

•

0 .00

0.00

•

0 .00

4

35,000 .00

Drenthe .
I

77 35,840 .263

Limburg .
1 1864
1863

162

f

133 j

f

135,435 .70

304,597 .23
98,648.043

103,351 .35

1862

134 ?

186,497 .325

264,307 .54

1861

78,340 54

118,151 .31

1860

107 ;
I
116

71,176 .543

334,231 .83

1859

107

68,767.23

170,902 .53

1858

126

1857

128 `

1856

125

98,844 .52

•

1855

56

49,502.01

•

Totaal
in

I

het jaar

Totaal over 10 jaren

1194

I

85,817.30

75,793 .12

136,331 .825

239,630 99

1 1,014,064.343

632

120,803 .88
98 .833 .353
f 1,825,899.83
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STA AT
van bet in den jars 1862 aanwezige aantal
LINGEN

der

van

WELDADIGHEID

NEDERLANDEN ;

der

PERSONEN,

1NSTEL-

(1) in het Koningrijk

tevens aanwijzende bet Beta)

die, gedureilde dat jaar, door-

gaans of tijdelijk door deze Instellingen zijn
BEDEELD

geworden ;

verstrekten
der

den tot dat einde

oNDERSTANV ;

daarvoor

gedane

INSCHRIJVINGEN

en

de opbrengst
COLLECTEN,
BiJDRAGEN,

en bet beloop der to flier zake
verleende

SUBSIDIEN .

(1) De bier bedoelde instellingen zi.jn die, welke strekken ten behoeve of tot
bet verzorgen van AaMEN . Z0 worden, bjj artikel 2 der wet van den 28 Junjj 1854(5 t a a t s b l a d no . 100), onderecheiden in
A. Staats-, provincials- 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 kerkeljike gemeente geregeld
en bestuurd ;
C, instellingen door bijzondere personen of door bjjzondere, niet kerkelijke
vereenigingen geregeld en bestuurd ;
D . instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door de
burgerlijke overheid en van wege eene kerkeljjke gemeente of door bijzondere
personen of door bijzondere, niet kerkeljjke, vereenigingen gezamenlijk
wordt voorzien.
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GETAL

SUBSIDIKN

Collecten,
Verstrekte

inschrijvingeu

AAED DEB 1NST1 LL1NGEN.
In-

Be-

stellmgen .

deelden .

INSTI:LLINGEN A en ft

Besturen voor huiszittende armen

Genootsehappen voor schamele armen .

Commission voor winter-uitdeelingen

.

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

Godshuizen .

.

.

Gast- of ziekenhuizen .

onderstand .

en

van

van gemeenten,

bijdragen .

andere

de prorincien en

instellingen .

den 8taat.

Golden.

Golden .

Golden .

Golden .

128,992.32

73,707.455

1218

197,020

2,069,526.405

i

149

1,314.205

21

30,323.675

2

3,154.64

a

n

10,502 .30

726 .50

764 .025

N

182

779,533.035

23,726 70

33,650.305

35

570,762 .735

1 .30

5,477 .925

9

280,599 .245

rr

233,578 .485

297,848 .64

i
Gesticiiten voor krankzinnigen .

.

.

3,735,213.94

1468

223,964

14

2,500

16,870.045

10

1,385

3 .221 .91

1492

227,829

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe

rr

rr

28,448.115

163,949.12

113,599 71

1,847,029 .77

8,367.61

300 .00

85,827 .48

ingerigte werkplaatsen

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe in-

464.065

ll

2,125 .00

gerigte werkplaatsen

Totaal

3,755,305.895

172,780.99s

113,899 .71

1,934,982.25
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GETAL

Verstrekte
AARD PER INSTELLINGEN .

Instellingen .

SUBSIDIEN

Collecten,

Be-

understand .

deelden .

INSTELLINGEN B.

inschri,jvingen
en

van

van gemeenten,

bijdragen .

andere

de provincien en

instellingen.

den Staat.

Gulden .

Gulden .

71,896.555

129,897 .41

Gulden.

Gulden .

i

Bestnren voor huiszitteude armen
Genootschappen voor schamele arnien

.

.

.

2533

230,646

3,154,302 75 j

2,191,799.65

99

23,338

109,298.455

126,938 88

Commission voor winter-uitdeelingen

5

Genootschappen voor behoettige kraamvrouwen

1

Godshuizen
Gast- of ziekenhuizen
Gestiehten voor krankzinnigen

Memorie.

225 .00

19

3,195 .385

3,487 .205

91

11

60

586 .09

513.12

Il

Ir

302

12,098

1,113,267.65

12

986

37,673.855

1

99

13,102 .75

2953

267,227

444,050.535

113,129 .74

16,318 .275

4,862 .40

20,960.625
820.00

n

u

4,431,426 .94

2,783,107.66s

190,113 .695

456

4,045 .85

2,227 .085

1,106 .935

99

6

sir

1,108.94

2,887.125

905.23 :;

91

2966

267,980

4,436,581 .73

2,788,221 .87.5

192,126 .865

Ins ellingen ter werkverschaffiug aan, behoeftigen in daartoe
}

2,154.50

153,832.54

ingerigte werkplnatsen
Instellingen als boven op andere wijze clan in daartoe ingerigte werkplaatsen

Totaal

153,832.54

s

5h
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GETAL

AABD DEࡎ. IࡎSTELLIࡎGEࡎ .

SUBSIDIEࡎ

Colleeten ,

In-

Be-

stellingen .

deelden.

IࡎSTELLIࡎGEࡎ C .

Verstrekte

iuschr j ingen

onderstand.

en

an

an gemeenten,

b;jdragen .

andere

de pro incien en

instellin ;en.

den Staat.

Gulden.

Gulden .

Gulden .

Gulden .

84

6,780

77,421 .80

20,199 .06s

161 .61

2,947 .02

Genootschappen oor schamele armen .

58

9,079

34,840 .593

33,385 . 105

26.00

75 .00

Commission

98

Memorie.

168,086 .52

178,119 .75

518.44

3,362 31,140.59

31,221 .93

40 .00

645 .00

2,318.00

4,851.65

Besturen

oor huis ittende armen

oor

inter-nitdeelingen

Genootschappen oor behoeftige kraam rou en

49
917

5,4;,2

562,351 .773

146,631.75

Gast- of iekenhui en .

9

794

24,261 .423

32,216 81

Gestichten

1

168

19,801 .775

521

25,635

917,907 .48

is

2,659

15,644 88

15,968 .893

45

4,188

39,624 .28

32,184.11

585

32,462

973,176 .64

489,927.413

Godshui en .

.

oor krank innigen . .

Instellingen ter
ingerigte

erk erschaffing aan behoeftigen in daartoe

erkplaatsen

Instellingen als bo en op andere
gerigte

ij e dan in daartoe in-

erkplaatsen
Totaal

rr

441 .774.41

u

rr

n

rr

3,06405

8,518 .67

60200

4,300 .00

rt

3,666 03

850.00

13,668 .67

i

25$
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GETAL

Verstrekte

inschrijvingen

onderstand.

en

van

van gemeenten,

bijdragen .

andere

de provineien en

inatellingen .

den Staat.

AABD DEB INSTELLINGEN .

Instellingen .

Bedeeldez

en D, B en C to zamen .

INSTELLINGEN A

Besturen voor huiszittende armen .

Gulden .

Gulden .

Gulden .

Gulden .

5,301,250.96

2,340,991.035

145,765 .62

1,415,004 .355

145,453 .255

160,323.985

251.00
1,282.465

4,994 .61

40.00

645 .00

614,408 .985

149,098.045

259,390.76

48,636 .385

10,340.325

298,668.64

3,640

434,446

Genootschappen voor schamele armen

158

32,666

Commis,ien voor winter-uitdeelingen .

124

MemoriE

201,605.68

192,109.255

52

4,260

B4,881.82

32.461.55

.

701

26,359

2,455,155 .46

.

56 .

16,837

632,698.015

.

11

2,368

313,503 .77

4,942

516,826

9,04.648.6
86

40

5,616

36,660.775

61

6,830

43,966 .13

6,043

698,871

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen .
Godshuizen .

.

Gast- of ziekenhuizen .

.

Gestichten voor krankzinnigen .

.

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe

SUBSIDIEN

Collecten,

75.00

30,602,615

II

I,

3,388,831.195

306,777 .465

2,009,380.98

26,663.69

2,008.935

90,129.48

35,635.30

905,235

2,975 .00

309,691.625

2,102.4e3 .46

ingerigte werkplaatsen .
Instellingen ala boven op andere wijze dan in daartoe in .
gerigte werkplaatsen .

Algemeen totaai ,

9,166,064.265

3,450,930,085
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TOELIGHTING VAN DEN VOORGAANDEN STAAT .

Ter voorkoming van eenn verkeerd begrip van het c ETAL
moet worden in het oog gehouden
1°, dal vele personen door twee of meer instellingen zijn
ondersteund geworden en derhalve ook twee of meermalen
onder het petal der bedeelden zijn begrepen ;
2° . dat vele personen slechts gedurende een gedeelte van het
jaar ondersteuning hebben genoten ; en
3° . dal onder de verpleegden in godshuizen , in past- of ziekenhuizen en in gestichten voor krankzinnigen een niet on •
belangrijk petal personen zijn medegeteld, die niet tot
de behoeftigen behoorden, maar ten koste van zich zelven
of van hunne betrekkingen werden verzorgd.
Men map dus uit het algemeen totaal der bedeelden niet besluiten, dat bijna 4/26 gedeelten der bevolking in Nederland tot
de eigenlijk gezegde armen behoorden .
Voorts wordt opgemerkt :
1°, dal de armen, die in de instellingen der Maatschappij
van Weldadigheid, gedurende het jaar 1862, zijn verpleegd geworden, noch ook de deswege gedane uitgaven
en ontvangsten in den voorgaanden staat zijn begrepen,
omdat die Maatschappij beweert, dal zij tot de instellingen
tot het voorkomen van armoede zoude behooren en derhalve
niet valt in de termen der wet op het Armbestuur van
den 28e1 Junij 1854 (Staatsblad n° . 100) ; en
2°. dal in den voorgaanden staat merle niets is vervat wegens de verpleegden in de Rijksgestichten voor bedelaars,
weezen, vondelingen, verlaten kinderen enz, to Ommerschans en to Veenhuizen . Het gemiddeld petal flier verpleegden, gedurende het jaar 1862, bedroeg 6,033. De
kosten van deze gestichten komen voor rekening van
den Staat . De verpleegden zijn ten Taste der burgerlijke
gemeenten.
Het petal der bedeelden door de Commission voor wintervitdeelingen, is voor Memorie uitgetrokken, omdat daarvan geene
opgave is gerlaan .
$EDEELDEN,

'2

1

De ONDERSTAND door de zeven eerstgemelde instellingen verstrekt, en alzoo met uitzondering van dies door de instellingen
ter werhoerscha/r»g besteed, bedroeg in 1862 : in geld [2,738,970,97
en in geldswaarde f 6,345,577,39 . Die splitsing was voor de
onderseheidene soorten der zeven eerste soorten vary instellingen
in geldswaarde .

in geld.
A en D

.

.

B.
C.
De SUBSIDIEN,

.
.

. I
. „
. „

992,214.40 5

I 2,742,999 .53°

1,682,846 .03

„ 2,748,580 .91 5

63,910 .53°

853,996 .94

door de zeven eerstgemelde soorten van in-

stellingen van de gemeenten, de provincien en den Staat genoten, verdeelen zich in : [ 1,994,977 .32 5 van de gemeenten en
in /' 14,403.65° van de proei~icien en den 5'taat .
De EIGEN INKOMSTEN EN MIDDELEN der instellingen A en D
hebben, buiten do subsidies

(uitgezonderd die ter werkeerscha//inrt)

van de gemeenten, de provincien en den Staat, over 1862
bedragen :
P . golden op 1 Jannarjj 1862, in kas

.

1

529,162 .13°

aard en toegekende regten

„

2,089,825.63 5

erfstellingen, legatee en sehenkingen .

y

, 61,021 .755

2° . inkomsten van bezittingen van allerlei

3

4° . colleeten, inschrijvingen en vrijwillige
bijdragen

163,949.12

5° . subsidies van anion insteili :cgee vale
weldadigheid

;,

113,599 .71

6°, erlangde aflossingen van hypotheken,
koopprijzen van verkochte vaste goederen en to gelde gemaakte insehulden,
effecten of andere bezittingen, en de
daarop ontvangen renter
7°

.

.

.

310,964.98

opbrengst van verkochte voedingsmiudelen

226.07
Transporteren

,'

3,268,749 .40 5
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Per transport
.
8° terug ontvangen kosten van verpleging
in gast- of ziekenhuizen en in gestichten
voor krankzinnigen van
a, de verpleegden zelven of andere
partikulieren . . f 198,641 .19
b, andere instellingen
van weldadigheid . „ 33,332 .55
c, gemeenten . . . „ 232 .040 .88 5
d, de provincien en
den Staat . . . „ 119,460 .69 5

1 3,268,749.405

9° . verschillende onderwerpen van ontvangst „
10°. opgenomen gelden
„

583,475 .32
65,515 .42°
7,743 .72

Totaal
1 3,925,483.87
Wanneer de som, door deze instellingen aan
oxDE]5sTAND uitgegeven, hiervan wordt afgegetrokken, ad
„ 3,735,213 .94
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
190.269.93
Voegt men hierbij de subsidies, door gemeenten, de provincien en den Staat verstrekt,
tot
„ 1,847 .029.77
Dan bedragen de

oNTVAxc sTEN, na aftrek

eene som van ,
van anderen aard das wegens
onderstand, door de instellingen A en D gedaan,
bedragen als volgt
van den verleenden onderstand,

De

f

2,037,299.70

IIITGfAVEN

Transporteren

. .

.

1 2,037 .299.70
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Per transport . . . f 2,037,299.70
1° . onderhoud van gebouwen, gronden,
meubelen en andere bezittingen, de verdere lasten, waarmede de eigendommen
zijn bezwaard, en alle kosten van beheer
f 874,923.40
2°. aflossing en renters van
opgenomen gelden .
. n 60,182.90
3°. belegging van gelden,
hetzij op hypotheek, hetzij door aankoop van
vaste goederen of effecten, hetzij op eenigerhande andere wijze en
voor de op de aangekochte effecten versehenen en bijbet . renters
„ 451,885 .14 5
4°, verschillende onderwerpen van uitgaaf
. „ 147,163 .87'
Totaal
.
,, 1,534,155 .32
Zoodat het BATIG} sALDO op 31 December
1862 beliep

f
betreffende de
opgenomen, gelden ad 1 7,743.72 en de gedane
a/lossingen ad f 60,182 .90 een voordeelig verschil
opleverden van ( 52,439.18 . - De bezittingen,
door belegging en aankoop, ter Somme van
451,885.14 6 verkregen, zjjn, na aftrek van
erlangde a/lossing en gedanen
verkoop, ad
f 310,964 .98 , vermeerderd met `140,920,16 6 . Dit
een en antler verhoogt derhalve het batig
saldo met
n
Terwjjl de

503,144.38

kapilaal-rekening,

Totaal

[

193,359.346

696,503.72 6
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Van de EIGFEN INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen B
en C gesohiedt geese opgave, weshalve er geese vergelijking
tutssohen de oNTVANasTE en de HITaAVEN, door tie instellingen
IN HE T a EHEEL gedaan, kan plaats hebben .
Het is alleen bekend, dat deze instellingen, met uitzondering
van the ter werkverscha/ ng , aan XOSTEN VAN BEHEER Over 1862
hebben uitgegeven :
de instellingen B
„

„

.

.

.

/ 183,026.97b

C

86,831 .94 s

De verstrekte onderstand verdeelt zich nagenoeg als volgt
16/40 door de instellingen A en D .
B.

20/411

ri

„

4/40

,,

„

C.

,

Tot bestrijding daarvan werden gebezigd door de instellingen
B.

A en D .
Collecte»
Subsidies . .

bijna
,,

2/40

21/40

C.

ruim 25/40 ruim
„

3140

bijna

19140

1/40

Eigen inkomsten . . . ruim 17/40 bona 12/40 ruim 20/40

In 1862 werden aan onderseheidene besturen van instellingen
van weldadigheid, to zamen 252 magtigingen van Staatswege,
verleend tot het aanvaarden van ERESTELLINUEN, LEaATEN en
SCHENKING EN.
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De waarde daarvan bedroeg voor

/'

burgerlijke of algemeene armbesturen

25,620 25

diakonien of andere kerkel jke besturen voor
huiszittende armen

378,301 .07

vereeniging van den N. Vinceuf ins van. Paulo

,,

6,260 .00

weeshuizen

„

78,410.84

oude manner-, vrouwen- en kinderhuizen . ,,
9,793 .00
bestedelinghuizen
1 .000 .00
400
,
24
0
.
0
grit- of ziekenhuizen
andere godshuizen en daartoe behoorende
fundatien

Totaal

.

.

„

184,400 .00

/'

708,185.16

Voegt men hierbij de opbrengst der colleclen,
snschrijvin gee en ~'iijwillige bijdra gee in 1862
verkregen ad

Dan bedraagt dit een en ander to zamen . (

3,450,930 .08 5

4,159 .115 .245

Welhe aanzienl jke som wederom ten bew jze verstrekt, dat
de algemeene belangstelling in de verzorging der armen in
'Vederland levend blijft, en dat alzoo de klagten der gemeentebesturen, over het terugbl jven van de kerkelijke lie (dadigheid,
in het algemeen besehouwd, geenszins door de uitkomsten
worden bevestigd .

De hiervoren op bladz . 261 en 262 vermelde eigen middelen
en

inkomslen, door de instellingen A en D over 1862 tot een

bedrag van (3,925,483 .87 ontvangen, vinden meerendeels hunnen
oorsprong in de lie(dadigheid . Zij behooren derhalve uit hunnen
aard tot de bronnen, waaruit de kerkelijke etc bijzondere instellingen
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B en C zouden moeten putten, om, overeenkomstig het beginsel
der armenwet, in de ondersteuning der armen to kunnen voorzien . Dat beginsel toch wil, dat die task aan laatstgenoemde
instellingen worde overgelaten . Het verbiedt tevens dat de
burgerlijke besturen onderstand aan armen verleenen, anders dan
voor het geval dat die niet van de kerkelijke of bijzondere
instellingen is to verkrijgen en dan nog slechts bij volstrekte
onvermijdelijkheid, uit het oogpunt van politiezorg .
De geest der wet brengt dan ook noodzakelijk mede , dat de
door de lie f'dadigheid versehafte middelen en inkomsten worden
genoten, door de instellingen, aan welke de wet de ondersteuning der armen wil hebben overgelaten ; of wel dat de
armbesturen en gestichten, die in het bezit zijn van eigen
middelen en inkomsten, niet onder de burgerlijke besturen A en D
gerangschikt, maar geplaatst worden onder de instellingen
B of C, wier tank het is de armen to ondersteunnn nit het
oogpunt van lie/'dadigheid.
Ware dit in het oog gehouden bij het ofhcieel verslag, waaruit
de vorenstaande uitkomsten der verrigtingen van het armbestuur
over 1862 zijn ontleend, dan zou het deel, hetwelk de lie`
dadigheid in de ondersteuning der armen heeft gehad, zich anders
voordoen, dan in dat verslag wordt voorgesteld .
De eigen middelen en inkomsten van de instellingen A en D,
daaronder niet begrepen die ter werkuersehaf ng can behoeftigen,
hebben over 1862 bedragen onzniver [3,925,483 .87, of (na aftrek
der lasten en eigen uitgaven ad j 1,534,155 .32) zuiver eene
som van
[ 2,391,328 .55
Van de eigen middelen en inkomsten der etellingen B en C, zonder die ter werkuerschafng
mede to rekenen, zijn slechts bekend de collecten,
inschrijvingen en bijdragen ad [3,224,882 .07' ; doeh
deze instellingen hebben aan onderstand van allerlei
aard uitgegeven eene som van . [ 5,349,334 .42
m

Transporteren

.

.

[5,349,334.42

[2,391,328.55
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Per transport

5,349,334 .42

1 2,391,328.55

en aan subsidies van de bnrger-

lijke gemeenten, de provincien
en den Staat ontvangen
Zoodat zij nit eigen middelen en
inkomsten hebben gevonden . .

,,

162,351 .21
„ 5,186,983 .21

Het totaal, nit de verschillende bronnen van
genoten, bedraagt mitsdien minstens f 7,578,311 .76
Er is gevolglijk slechts tot aanvulling van het
to kort op de eigen middelen en inkomsten benoodigd
„ 1,506,236 .60
geweest
liefdadigheid

tot dekking van de door al de instellingen, aan
understand van allerlei card uitgegeven sum van .

f

9,084,548 .36

Deze sum is alzoo kunnen gedekt worden : voor ruim 33/40ste
nit de eigen middelen en inkomsten der gezamenlijke instellingen ;
en voor bijna 7/40ste nit subsidies van de burgerlijke gemeenten,
de provincien en den Staat .
De aanvulling van het to hurt op de eigen middelen en inkomsten
is kunnen gevonden worden nit de subsidies van de burgerlijke
gemeenten, de provincien en den Staat, welke in 1862 zjjn ver •
strekt : aan de instellingen A en D tot eene sum van 11,847,029 .77
en aan de instellingen B en C ten bedrage van f 162,351 .21 .
Het verdient opmerking dat deze subsidies in 1855 bedroegen
11,859,443.93 d en i 408,689.83 ; waaruit dus bl jkt, dat het
bezwaar der openbare kassen, vooral in betrekking tot de instelllingen B en C, aanmerkeljjk is verminderd .
In het algemeen bestaat er dus Been grond, om over teruggang der lie/'dadigheid to klagen ; maar ondanks dit feit worden
er dikwerf aanmerkingen gemaakt over het niet geleideljjk
terugbrengen der armenverzorging van de burgerlijke op de
kerkeljjke instellingen . Men verliest daarbjj echter steeds nit het
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oog,

dat zoolang de burgrlij/te instellii/ye/ de middelen en innit de liefdadigheid voortgevloeid behouden , de kerkelijke

komsten

inste11ingei

dc

op die

bate,

kievende lasten niet kunrien noch

behooren to dragen .

Inzonderheid wordt geklaagd, dat de armenverzorging in de
provincie Noordbiabanl

en in het hertogdom Lirnbwrg meer dan

elders ten laste blijft van de burgerlijke insteilingen . Ook to dien
aanzien wordt de oorzaak vaak over het hoofd gezien . Het
feit verklaart zieh gereede1jk, wanneer men let op de Staatsverordeningen, welke in vroegere tUden sic zaken van het armwezen in die gewesten hebben beheerseht, en op de tot hiertoe
bestendig gedane weigering, om de aldaar door de liefdadigiwid
gestiehte armen-middelen en inkomsten ter beschikking to stellen
van de instellingen, aan welke de thane bestaande armenwet
de ondersteuning der armen wil hebben overgelaten . De vroegere
Staatsverordeningen bragten de Kaiholijice armen-goederen en
fondsen onder het beheer van bet burgeiIjk bestuur, hetwelk
deze middelen, als ook hetgeen vervolgens door de lie fdadigheid
dee Kallzolijken voor de armen aldaar werd verstrekt, bltjft behouden, ongeacht deze goedereri en fondsen ter besehikking
van die instellingen behoorden to staan, aan welke

sic onder-

steuning der armen, .volgens de wet wordt overgelaten .
Indien men hierop let dan kan bet niet bevreemden, dat de
burgertijie arnibesturen,

die de

bateis

ontvangen, ook de fasten

hebben to dragen, al is het dat bet beginsel der armenwet
daaronder lUdt en hare artt . 20 en 21 nict

zoo

kunnen werken

als anders doenljjk zoude zjn .
Dc armenverzorging in die twee gewesten hoezeer voor
bet grootste dccl door sic burgcrlijke insteilin gee A beheerd wordende, komt echter slechts in geringe mate voor rekening van
sic bnrgerlijke genseentekassen .

Zj wordt op weinig na bekostigd

nit de middelen en inkomsten theor de liefdadigheid gestieht of

„,
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versehaft ; terwijl de kerkelijke en bijzowhie inslellingen B en C,
al blijven zij verstoken van de armengoederen en fondsen,
waarover de burgerlijke instellingen A beschikken, niettemin
belrekkelijk ruim in de fasten der armenverzorging deelen .

In den jare 1862 waen in

Noordbrubant

en

Limburg

de vol-

gende instellingen van weldadigheid, welke her, naar gelang
zij onder de

en

burgerlijke, kerkelijke

bijzondere

zijn gerangsehikt,

met de letters A, B en C worden onderseheiden .

Instetlingen

NooRDBRABArrT .

voor

A.

Huiszittende armen
Schamele

.

.

.

Winterbedeeling .
Behoeftige kraamvrouwen
Weezen en oude lieden .
Zieken .
Krankzinnigen .
Werkverschaf ng

.

B.

C.

A.

B.

232

5

130

40

31

1t

,,

10

,,

,,

4

1

»

22

16

17

4

10

4

4

7

2

2

1

„

1

„

„

1

,,

»

7

4

"

„

,,

293

44

137

61

5

195

,,

.

.

222

Totaal .

LIMBuRG} .

559

C.

1

n

203

Deze instellingen hebben in 1862 het volgende getal armen
of hulpbehoevenden doorloopend of tijdelijk bedeeld of verpleegd
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Instellingen

NOOBDBBABANT.
A.

voor

Huiszittende armen

.

B.

C.

. 39,702 9,810

Schamele

LIMBURG} .
A.

5,171 1,200

Winterbedeeling . .

.

Behoeftige kraamvrouwen
Weezen en oude lieden
Zieken

„

,,

„

„

B. C.

388 21,260 5,367
„

Memorie

4,210 291.

„

„

„

350

„

„

„

317 57

551

340

290

270

2,551

337

219

286

Krankzinnigen .

.

.

.

446

„

„

52

Werkverschaffing

.

.

.

„

429

934

„

53

„

„

„

„

„

43,250 16,087 3,381 21,868 9 .947 348
Totaal

.

.

. 62,718

Aan onderstand van allerlei aard

32,163

hebben die verschillende in-

stellingen uitgegeven, to weten

Instellingen .

NOOBDBBABANT .

LIMBUBGF .

A.

1451,103.93'

1128,571 .70 5

B.

„ 187,287.49

„ 60,606,89

C.

„ 52,050 .77'

„

Totaal

De bekende
liepen

.

. 1690.442.20

eigen middelen

en

6,581 .82

f 195,760.41'

inkomsten

diet Instellingen be-

271
Instellingen .

LIMBUBq .

NOORDBBABANT .

A,

onauiver

1 558,261 .80

1

299,747 .63'

B,

minstens

„ 195,538 .10 8

„

65,024.74'

C,

minstens

„

„

7,713.86

1

372,486 .24

Totaal

.

.

54,566 .10

1 808,366.00 8

De lrcsten, kosten van beheer en andere uitgaven, op'deze eigen
middelen en inkomsten gevallen of daaruit gedaan, behalve
den verstrekten onderstand, bedroegen

Instettingen.

LIMBUR( .

NOOBDBBABANT .

A.

1 158,123.63

1

B.

„

5,338 .40'

„

4,056 .77'

C.

„

2,758 .02'

„

1,068.07

. , l 166,220.06

1

148,826.89'

Totaal

143,702.05

Na aftrek van deze lasten, kosten en uitgaven, bleef van
de bekende eigen inkomsten en middelen

besch:kbaar tot het

verstrekken van onderstand
Instellingen .

NOORDBRABANT .

LIMBUR( .

`A .

a uiver

/ 400,138.17

1 156,045.58'

B.

minstens

„ 190,199,70

„

60,967 .97

C.

minstens

„ 51 ,808 .07'

„

6,645 .79

1 642,145.94'

1 223,659.34 8

'Totaal

. ,

272
De

subsidies,

aan die instellingen in 1862 uit de burgerlijke

gemeente-kassen en uit de provincials fondsen van

Noordbrabant

verleend, bedroegen
Instellingen :

NOORDBRABA P .

A.

I 77,704 .90 5

B.

„

C.

„

Totaal.

.

f

LIMBURG .

f

5,682 .11

747.34

,,

75 .00

500 .00

„

0.00

78,952 .24b

f 5,757 .11

Voegt men deze subsidies bij de beschikbare eigen middelen
der instellingen en trekt men daarvan den verstrekten onderstand af, das blijkt het dat in 1862 de
MEERDER

hebben bedragen clan de

Inslellingen .

bekende ontvangsteu

bekende uitgaven ;

NOORDBRABANT .

to weten

LIMBURG.

A . f 26,739 .14 f 33,155 .99
B.

„

:3,659.55

„

436 .08

C.

„

257 .30

„

63 .97

1'

30,655.99

Totaal .

.

1 33,656.04

Met opzigt tot de instellingen A valt nog op to merken,
dat zij, behalve het balig slot, hetwelk in kas is gebleven ter
Somme van f 26,739,14 in Noordbrabant en van f 33,155 .99 in
Limburg, door meerder gedane aflossing clan opneming van
gelden, en door meerder rent- of vruchtgevende belegging clan

273
verkregen aflossing van kapitaal, in hare finantiele administratie
hebben aangewo~inen 19,492 .30' in Noordbraba,,t en 138,565 .69
In Ltntbu g,

Hieruit mag veilig worden afgeleid, dat de burgerl jke instellingen van weldadigheid, welker ontvangsten zoo aanzienlijk
hooger klimmen den hare uitgaven, zich aan de ondersteuning
der armen niet, in den zin van art . 21 der armenwet, kennen
orittrekken, zonder de verpligting, welke op de onder hun
beheer geplaatste armengoederen en fondsen kleeft, to miskennen ; maar dat het allezins rationeel is, dat deze burgerl ke
instellingen A, uit de mime middelen en inkomsten, welke de
tie jdadigheid heeft verschaft, de noodige ondersteuning der armen
bekostigen, alvorens de instellingen B en C geroepen worden
de tank to vervullen, welke art . 20 der armenwet aan hear
wil hebben overgelaten .
Dc hierna volgende Staten, gequoteerd n° . 1 tot en met 6,
bevatten een beknopt overzigt van de bekende ontvangsten en
eilgaven, welke de drieerlei snort van instellingen A, B en C
in Noordbrabant en Limbnrg over den jare 1862 hebben gehad
en gedaan, en waaruit de bestanddeelen der hierboven vermelde uitkomsten zich doen kennen .

18
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N ° . I . STAAT

275

V811 d8 ONTVANGSTEN 0q UITGAVEN

de

BURGERLIJHE INSTFLLINGEN

(A)

V8ri WELDADJGHEID lA

de provincie NooRpsRnsaNr over den fare 1862 .

195
Besturen

22

voor

0 N 1) E R W E R P E N .

huiszittende

Godshuizen.

armen .

4

1

Gast-

Gesticht

of

voor

ziekenhuizen .

krankzinnigen.

Totaal
per
onderwerp .

Gulden .

Golden.

Gulden .

Golden .

44,407 .74

9,555 .445

8,404.13

62,367 .315

224,960,225

60,772.295

45,932.205

8,848.48

776 .80

u

I,

30,257.97

196 .59

11

n

30,454.56

4,763.38

7,902 85

11

II

12,666.23

Erlangde aflossing van hypotheken, koopprijzen van verkochte vaste goederen en
to gelde gemaakte inschulden, effecten of andere bezittingen, en de daarop
ontvangen renten

27,834 .25

4,997.0

Terug ontvangen kosten van verpleging in grit- of ziekenhuizen en in gestichten
voor krankzinnigen •

!1

ONTVANGSTEN .
Gelden op 1 Januarij 186

in kas .

.

.

.

.

Inkomsten van bezittingen van allerlel acrd en toegekende regten
Erfstellingen, legatee en schenkingen

.

.

.

.

Collecten, inschri.jvingen en andere vri.willige btjdragen
Subsidies van andere instellingen van weldadigheid

.

.

Verschillende ontvangsten .

253.04

Opgenomen gelden

239.00

Totaal der

EIGEN MIDDELEN

en

SussIDIEN

van burgerlijke gemeenten, de provincie en den Staat .

INKOMSTRN

TOTAAL

der

ONTYANGSTEN

I,

55 .175
n

1,794 .985

25,225.85

34,786 .90

48,000 .00 73,225.85
!1

308.215

Il

u

239 .00

84,256 .155

81,357.17

77,704.905

u

rl

84,356 .155

160 .665

9,625.28

1!

341,564.085

419,968.99

334,588.45

81,367 .1

61,084.39

558,261 .80
97,704.90s

61,084.38

836,9BB .705

196
4
Besturen

1

Totaal

sa
Gast-

Gesticht

per

voor
huiszittende

Godshuizen.

saner .

UITGAVEN.

of

voor

ziekenhuizen .

krankzinnigen .

onderwerp.

Golden .

Gulden.

Gulden.

Gulden .

Gulden .

39,740.805

21,605 .235

20,889.51

8,349.88

90,585.43

2,194 .66

rr

400.00

4,302.00

6,896.66

990.00

rr

37,621.545

Ir

23,019,995

Onderhoud van gebouwen , gronden , meubeleu en andere bezittingen , de verdere
fasten waarmede de eigendommen en inkometen zijn

bezwaard, en boor alle

kosten van beheer .
Aflossing en renter van opgenomen gelden
Belegging van gelden, hetzij op hypotheek, hetzij door aankoop van caste goederen
of effecten

hetzO•' op eenigerhande andere w0"ze

en voor de op de aanaa ekochte

effecten verschenen en b41betaalde renters

24,998 .393

Verschillende uitgaven

13,980.87

der LASTEN en UITGAVEN

TO'TAAL

Verstrekte ONDERSTAND van allerlei aard

TOTAAL

det' UITGAVEN

Batig •
SALDO

. ,

11 .636.15
9,039.125

n

80,912.73

42,279.51

22,279.51

12,651.88

158,123 63

319,116 .425

34,989.265

57,182 .245

39,816,00

451,103 .935

400,029 .155

77,868 .778

79,461 .755

52,467.88

609,227.565

18,9.39 .88s

6,987 .38

1,895 .415

a

op 1 Januarij 1863

26,739.14
Nadeelig

.

.

1,383,49

•

KAPITAAL-REKENING .

De gedane o p n e m i n g en a f l o s s i n g van gelden leveren ears VOOR DEELIG VERSCHIL op van
De bezittingen zijn door belegging of aankoop,
aflossin g of b
gedanen verkoop

400,00

4,802 .00

na aftrek van erlangde

YkRMEERDERD

, ,

VERMINDERD

. , ,

6,638.15
2,837.855

804,985

2,834.646

160.66s

AANWINST VAN KAPITAAL

.

.

9,492.305

$9E3

E79

No . 2 . STAAT van de ONTVANGSTFN

en

UITGAVFN (IP,,

in het hertogdom

BURGERLIJKE IN$TELLINGGN (A) v8C1 WELDADIGHEID,

over den fare 1862.

LiMSOttG

130
Besturen

4

voor

0 N D E R W E I PEN .

huiszittende

Godshuizen .

armen.

Gulden.

Golden .

2

1

Gast-

Gesticlit

Totaal
per

of

voor

onderwerp.

ziekenhuizen.

krankzinnigen .

Gulden.

44,184 .755
139,398.00

Inkomsten van bezittingen van allerlei aard en toegekende regten
.

.

858.92
9,062 .21

Collecten, inschrijvingen en andere vrijwillige bijdragen
Subsidies van andere instellingen van weldadigheid

A cs
y
7

•

Gelden op 1 Januarij 186 in kas .

Erfatellingen , legates en schenkingen.

•
•

ONTVANGSTEN .

.

n

4,268 .30

a

23,350 .845

•
y

1,890.00

v

~

~

y

y
.

Q
y

208,79
u

u

•

N

~

0°

A

A ~
, A

•
u

:A

Gulden .

A A
y

n

o

48,453 .05s
168,943.19
2,748.92

.d

9,271.00

n
~
~
LO
~ n

rr

•

Erlangde aflossing van hypotheken, koopprijzen van verkochte vaste goederen en
to gelde gemaakte inschulden, effecten of andere bezittingen, en de daarop
ontvangen renten

bA

9,862.35

Terug ontvangen kosten van verpleging in gast • of ziekenhuizen

u

Versehillende ontvangsten .

24 .335

Opgenomen geldev .

ll

Totaal der

EIGEN MIDDELEN

en

SuBSIDIEN

van de burgerlijke gemeenten

246,175.67

INBOMSTEN

TOTAAL

tier

5,682.11

ONT'4ANGSTEN

y

•

251,857.78

I!

39,604.58

7,715 .80

m

57.20
rl

rr

13,967 .385

rr

39,604.58

70,249,935

13,967 .385

• a a
A
x•

By~
by
^~

rr

57.20
24.335
n

299,747.635

u

5,682.11

n

305,429.745

280

81

130
Besturen

1
4

voor

0NPEitWERPEN .

huiszittende

Totaal

Gesticht

per

voor

Godshuizen .

onderwerp .

krankzinnigen .

armen .

Golden .

Golden .

Golden .

Golden .

Golden .

18,553 .995

9,751 .915

4,694.25

1,886 .265

34,886,42:,

6liossing en renten van opgenomen gelden

1278 .015

.r

1,096_77?

Belegging van gelden, ltetzij op hypotheek, hetzij door aankoop van vaste goederen
of effecten, hetzij op eenigerhande andere wi.jze, en voor de op de aangekochte
effecten verschenen en bijbetaalde renten

86,281,24,

12,529.21

7,630.38

UITGAVEN .

Onderhoud van gebouwen, gronden, nieubelen en andere bezittingen, de verdere
lasten waarmede de eig
~ endommen en inkomsten z" n bezwaard en voor alt e
kosten van beheer
.

Verschillende uitgaven .

r

TOTAAL der LASTEN en EIGEN UITGAVEN .

Verstrekte oNDEasTAND van allerlei aard .
TOTAAL der UITGAVEN .

106,440 .835

r

u

(r

(r

106,113 .25s

22,281 .125

13,421 .405

1,886 .265

143,702 .05

79,071705

24,309 .04`

19,606 .785

5,584 .17

128,571 .70

46,590.17

33,028.19

7,470 .435

272,273 .75<5

6,985 .59

19,060.805

7,470.435

165,184.96
Batig . .

2,374.79

66,672 .82

SALDO op 1 Januarij 1863

33,155 .99
Nadeelig .

.

KAPITAAL-REKEIVING .
De gedane o p n e m i n g en a f l o s s i n g van gelden leveren een vooanEELio vita.
SCUII, op van . ,
De bezittingen z n door geld beleggin
a f lossi n g of 8edanen ver kooP

1,278.015

of aankoop, na aftrek van erlangde
VEBMEI~SDE1<D ,
VE$MINDERD

33,609.46

,
.

n

1,096.775

2,374.79

rr

2,666.86
85 .42

36,190.90
fri

AANFPIN8T VAN IAPITAAL

.

.

.

38,565.69

282

2$

N° . 3. STAAT van de bekeude oNTVANGSTEN Cll IIITGAVEN der KERKELIdKF INSTELLINGEN (B) van WELDADIGHElD in de
QPOVinrie NOORDBRABANT,

0NPBElWE11PEN .

over den jare 1862 .

232

31

Besturen

Besturen

voor

voor

7
Inrigtingen

7
16
Godshuizen .

Gastof

Totaal

ter

per

werk-

onderwerp .

huiszittende
armen.

schamele
armen .

Gulden.

Gulden .

Gulden .

Gulden .

Gulden.

Gulden.

57,091 .175

36,406.665

13,022 .18

5,549.06

2,265,75

114,334.83

Subsidies ran andere instellingen van weldadigheid

3,888.00

200.00

1,589 .09

731 .00

2,012 .17

8,420.26

Voor zoo ver bekend is nit eigen middelen en inkoms ten
gevonden tot dekking der bekende uitgaven

50,130 45

rr

18,177.465

4,475.10

n

72,783 .015

111,109 .625

36,606.665

32,788.735

10,7 55.16

4,277.92

195,538 .105

II

rr

u

II

111,856.965

36,606 .665

32,788 .735

10,755 .16

4,277.92

1,778 .145

970 .35

1,947 .065

15 .00

ONTVANGSTEN .
Collecten, inschrijvingen en andere vrijwillige b0jdragen

Subsidies van de burgerlijke gemeenten

TOTAAL der bekende

oNTVANGSTEN

.

.

747.34

ziekenhuizen .

verschaffing.

747.34

196,285 .445

UITGAVEN .
Kosten van beheer .
Verstrekte

oNDERSTANU

TOTAAL der bekende

van allerlei aard

UITGAVEN

In kas gebleven op 1 Januarij 1863

627 .845

5,338.405

110,078 .82

32,356 .79

30,841.67

10,740.16

3,270.05

187,287.49

111,856 .965

33,327.14

32,788.735

10,755.16

3,897 .895

192,625.895

rr

3,279 .525

111,856 .96 :s

36,606 .665

n

32,788.735

n

10,755.16

380 .025

4,277 .92

3,659 .55

196,285 .445

284

285

N°. 4. START van de bekende

otvTVnNSSTEty

en

hertoadom

UITGAVI:N

deT KERKFLIJKE INSTELLINGEN

LIMBURG,

over den jare 4862.

40

10

Besturen

Besturen

(B)

V8O WELDADI6HEID

1

Totaal

10
Gast-

0NDEIi\VERPEN .

in het

per

your

sour

hniszittende

schamele

armen .

armen .

Golden .

Golden.

Golden .

Golden .

4,521 .895

11,957 .01

6,978.66

24,596 .70

25,00

4,142,38

4,328.43

Godshuizen .

of

onderwerp .

ziekenhuis.

ONTVANGSTEN .
Collecten, insehrijvitigen en andere vri.jwillige bijdragen
Subsidies van andere instellingen van weldadigheid •

.

Voor zoo ver bekend is nit e i g e n m i d d e l e n en i n k o m a t e n gevonden~ tot dekking der bekende uitgaven
.. .

161,05

14,616.415

rl

21,483 .20

11,982 .01

32 .604.24

!i

36,099 .615

i
19,299.36
Subsidie van de burgerlijke gemeente .

75 .00

1,139,135

I
Ir

S

65,024.74:;
75 .00

I
ITOTAAL der bekende

19 .374 .36

oxTVANGSTEN

11,982.01

32.604.24

1,139 .135

65,099 .745

UITGAVEN .
Kosten van beheer
Verstrekte

TOTAAL

oxn~ESTAND

der bekende

van allerlei nard .

VITOAVNN

.

In kas gebleven op 1 Januarij 1863 .

926.15

350 .415

2,722 .87

18,448.21

11,245 .795

29,881 .37

1,031 .515

60,606 .89

19,394.38

11,596.21

32,604.24

1,088 .855

64,663 .665

11

19,374.36

385,80

11,982.01

li

32,604.24

57 .34

50 .28

1,139.135

4,056.77 5

436.08

65,099,74,5

28?

•T.86

N°. 5 . STAAT van de bekende

oNTVaNCSTEx

provincie

en

IIITGAVEN deC BIdZO1VDERE INSTELLINGEN

NOORDBRABANT,

1
Genootschap
voor
behoe ftige
kraamvrouwen.

11

4
Commission

voor
huiszittende

schamele

winter-

armen.

armen.

bedeelingen .

ONTVANGSTFN .

Gulden.

Gulden.

Gulden .

Gulden.

Coilecten, inschr vingen en andere vrijwillige bpdragen .

2,385 .25

5,125 .825

7,086 .15

1,300.725

ONDERWERPEN .

Subsidies van andere instellingen van weldadigheid

.

n

II

VaTI WELDADIGHEID

in de

over den fare 4862 .

Besturen
voor

Besturen

(C)

voor

ll

JI

2

4

17

Gast-

Inrigtingen

Totaal

Gods-

of

huizen .

zieken-

ter
werk-

onderwerp.

huizen.

verschaffing .

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden .

5,864.21

42.44

3,162.16

24,966 .76

1,620.00

11

!1

per

1,620.00

Voor zoover bekend is uit eigen middelen en ink o m s t e n gevonden tot dekking der bekende uitgaven .

Subsidie van de provincie .

TOTAAL

der bekende

ONTVANGSTEN

197.80

664 .425

2,583 .05

5,790.25

7,086.15

Il

II

II

2,583.05

5,790 .25

7,086.15

II

124.275

1,425 00
500.00

1,925.00

17,858 .98

4,911 .885

4,221 .975

27,979 .34

25,343.19

4,954 .325

7,384.135

54,566 .10

II

25,343.19

II

4,954.325

II

7,384 .135

500.00

55,066 .10

UITGAVEN .
Kosten van beheer .
Verstrekte

TOTAAL

.

ONDERSTAND

der bekende

.
van allerlei aard .

UITGAYEN

In kas gebleven op 1 danuarij 1863 .

86.50

U

135,75

II

2,109 .475

II

426.30

2,758.025

2,496.55

5,790.25

6,693 10

1,925.00

23,233 .715

4,954.325

6,957 .83s

52,050 .775

2,583.05

5,790.25

6,828.85

1,925.00

25,343 .19

4,954.325

7,384.13.E

54,808 .80

II

a

2,583.05

5,790.25

257 .30

7,086 .15

II

1,925.00

II

25,843.19

11

4,954 .325

Il

7,384 135

257.30

55,066.10

288
N . b START van de bekende

289
ONT4ANGSTEPI

CO UtTGAVEN C BI7ZONDERE INSTELLINGEN ((i)

hertogdom

LtMSVeG ,

VBII

WELDADIGHEID

in het

er den jare 7862 .

1
Totaal
O

1)ERWERPEN .

Bestuur

4

voor

Godshuizen .

per
onderwerp .

echamele armen .

Gulden.

(inlden .

Gulden.

901 .32

1,300 .00

2,201.32

It

5,512.54

5,512.54

eoi.sa

6,812.54

7,713 .86

18 .05

1,050.02

1,068.07

Verstrekte ONDERSTAND van allerlei aard

819 .30

5,762.52

6,581 .82

TOTAAL der bekende UtTGAVEN .

837 .35

6,812 .54

7,649.89

ONTVANGSTEN .
Collecten, inschrijvingen en andere vrijwillige bijdragen
Voor zoover bekend is nit e i g e n to i d d e l e n en i n k o m s t e n gevonden tot dekking der bekende uitga~ en .

TOTAL der bekende ONTVANGSTE

UITGAVEN .

Kosten van beheer .

In kas gebleven op I Januarij 1863

63 .97

901.32

II

6,812.54

63 .97

7,713 .86

290

START van
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d0 BEVOLKING d01' GPVANGENISSRN 1Y1

IpplllgTl~k def

Bij afwisseling
Staat.

Ouderdom .

aanwezig geweest,

GEVANGENISSEN .
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Strafgevangenissen

1,683

1,133

85

2,901

2,079

711

69

42 1,079

1,822

2,119

782

Huizen van verzek .

4,847

3,261

194

8,302

4,853

2,944

361

144 2,904

5,398

5,211

3,091

Huizen van arrest

4,091

3,311

105

7,507

4,436

2.669

253

149 2,877

4,630

4,003

3,504

10,621

7,705

384

18,710

11,368

6,324

683

335 6,860 11,850 11,333

7,577

11,064

8,100

404

19,568

11,284

7,183

704

397 7,069 12,499 11,214

8,354

Totaal over
1862

gedurende het jaar 1863 .

Standpunt
van
beschaving,

NU
d

•

NEDEHLANDEN,

AANMERKINGEN .

I

llet getal de, gevangenen , gedurende bet jaar 1803
bij afwisseling in 108 HUICEN VAN BEWARING aanwezig
geweest, bedroe,2 voor iedere snort als volgt :
Aangehouden burgerlijkc personen 2,038
Gearresteerde militairen
208
Nalatige miliciens en gestrafte verlofgangers . 263
Opgesloten wegens verkwisting of wangedrag . 10
473
,
Veroordeelden 3oor den kantonregter 12
Gegjjzelden om schulden 12
Gegijzelden om boeten
494
Doortrekkende gevangenen
4,052
Tijdelijk opgenomen krankzinnigen
23
Gevangenen bestemd om near de bedelaars .
gestichten of over de greneen to worden
gebr
2,41`%
Elders veroordeelden , die hunne gevangen .
schap in het huts van bewaring hebben
ondergaan
929
Mermen . . . . 17,773
Vrouwen
901
'Jongens beneden
16 jaren . . . 1,508
362
Meisjes idem .
In 1862 bedroeg het getal
Algemeen totaal

11

u

II

84

0

11

u

1)

119

443

395

20

858

0

859

21

88 X08

649

u

23,926

u

Verschil
Minder .

23,544

977

Dus minder in 1863

382

Het getal kleine kinderen, tijdelijk bij hunne
enoeders opgenomen, beliep

153

292

TO aLICHTING

VAN DEN

VOORGAANDEN START .

Het getal gevangenen is over 1863 in het algemeen verminderd met 1240, namelijk

in de

strafgevangenissen
.
huizen van verzekering
huizen van arrest
huizen van bewaring . .

. 149
. 333
76
. 382

Het getal der veroordeelden door de kantonregters was in
1863 echter weder 424 hoog~r . Het bedroeg 12,473 en in 1852
slechts 1290 . De verordeningen der gemeentebesturen, waarb
straf wordt bedreigd tegen kleine overtredingen, brengen het
meest toe tot deze opklimming .
De volgende tabel wijst de beweging der gevangenen aan
in de gevangenissen, met uitzondering der huizen van bewaring.
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Onder
de 16 jaren .
d

q

GNVANGFNISSEN .

"

0
o

STRAFGEVANGENISSEN .

Aanwezig op 31 December 1862 .

236

234

51

2286

60

107

30

615

2183

296

341

81

2901

555

68

94

35

752
2149

1256

1765
418 '

Opgenomen in 1863
Totaal
Ontslagen, verplaatst, overleden .

1628

228

247

46

Aanwezig op 31 December 1862 .

970

241

38

7

Onveroordeelden .

2171

492

128

41

2832

38

3989
195

Overgebleven op 31 December 1863
HUIZEN VAN VEEZEKERING .

Opgenomen
in 1863

2945

789

217

Gegijzeld

boeten .

149

45

1

u

om

schulden

29

1

~;

a

30
8302

Veroordeelden .

.

Totaal
Ontslagen, verplaatst, overleden .
0 vergebleven op 31 December 1863 .

6264

1568

384

86

5344

1345

355

83

7127

223

29

3

1175

90

14

5

533

920

HUIZEN VAN ARREST .

Aanwezig op 31 December 1862 .
Onveroordeelden .
Opgenomen
in 1863

•

Veroordeelden.

.

424 I

248

85

15

1323

3818

1120

418

187

5493

975

Gegijzeld

boeten .

92

17

1

u

110

om

schulden

47

1

u

u

48
7507

Totaal

Ontslagen, verplaatst, overleden .
Overgebleven op 31 December 1863.

i

5356

1476

518

157

4921

1376

493

152

6942

25

5

565

435

I

100
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Het getal der in de gevangenissen bij a[wisseling aanwezig
geweest zijnde gevangenen bedroeg 42,254 en verdeelde zich,
met onderscheiding van het geslacht, naar de provincien,
als volgt
T,iannen .

Vrouwen .

Noordbrabant

3,714

1,095

4,809

Gelderland

4,331

1,210

5,541

Zuidholland •

6,000

1,259

7,259

Noordholland

6,100

1,067

7,167

Zeeland

1,470

473

1,943

Utrecht

2,367

556

2,923

Friesland

2,600

508

3,108

Overjjssel

3,584

796

4,380

Groningen

1,364

305

1,669

Drenthe

887

117

1,004

Limburg

1,915

536

2,451

34,332

7,922

42,254

Provincien .

Totaal

In de provincien

.

.

.

Totaal .

Noordbrabant, Zuidholland, Noordholland, Zeeland,

was het getal der gevangenen in
De overige provincien telden er meer .
In verhouding tot de rvannen werden de meeste vrouwelijke
gevangenen aangetroffen in Zeeland, Noordbrabant, Gelderland,
Limburg en Utrecht ; de minste in Drenthe, Noordholland, Friesland,
Zuidholland, Overijssel en Groningen .
Groningen, D-renthe

en

Limburg

1863 minder dan in 1862 .

In verhouding tot de algemeene bevolking kwamen a meeste
gevangenen voor in Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noordholland ; de minste in Groningen, Drenthe, Friesland, Limburg en
Zuidholland .
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Onder het getal gevangenen telde men de volgende

vreernde-

tingen .

lilt

Pruissen .
Hannover
Duitsche Staten .

.

Belgie

Frankrjk
Rusland
Zwitserland
,
Engeland
,
Denemarken, Zweden en
Noorwegen
Italie
Noord-Amerika
. .
Ned . 0 . en W . Indien
Totaal .

.

Straf•
c;evange•
nissen,

Huizen
van
verzekerin g.

lumen
van
arrest.

67
34
18
36
9
1
72
1

59
28
15
28
4
„
1
4

66
32
10
58
5
1
1
3

192
94
43
122
18
2
74
8

1
1
1
3

3
1
1
2

4
1
„
„

8
3
2
5

244

146

181

571

Totaal .

In verhouding tot het getal gevangenen in de huizen van
verzekering en arrest komen de meeste vreemdelingen voor in
Limburg, Groningen en Zeeland ; de minste in Drenthe, Utrecht en
Friesland.

Op de 1000 gevangenen telde men
Protestanten, hatholijken .

in de strafgevangenissen . .
„ „ huizen van verzekering .
,, „
,,
„ arrest .

lsraelieten

580
584

391
393

29
23

545

441

14
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De gevangenen, vergeleken met het zielental der verschillende
godsdienstige gezindten in het Rjjk, geven de volgende uitkom-

sten op de 100 :
Protestanten .

Katholijken,

Israelieten .

5,96

5,53

5,39

6,35
6,83

5,09
5,51

.

. 5,30

7,01

5,20

.

.

5,10
5,30

6,87
7,49

5,37

7,96

5,67
5,87
7 .26

6,11

8,06
6,94

6,74

5,94
5,74

6,67

6,98

. . .
. . .

. 5,05
. 5,33

1861

.

.

.

.

1860
„ 1859

.

.

.

.

voor 1863
„ 1862
„
„

„

1858
„ 1857
„ 1856
„ 1855

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

„

.

.

.

.

1.854

In de slra('gevangenissen

7,69

verdeelden zich de in 1863 bij of

wisseling aanwezig geweest zUnde bevolking, als volgt
Protestanten .
Katholijken . Israelieten .
Manners (*)
1,245
851
68
Vrouwen (t) . .
172
109
4

Jongens .
Meisjes

.

216
50

133
40

11
2

Totaal 1,683

1,133

85

an de 452 jeugdige veroordeelden in de slra f gevangenissen opgenomen
kenden

lezen en schrjjven 174 jongens en 37 meisjes .

dit niet . . . . 186
„
„ 55
Onder deze jeugdige veroordeelden telde men
266 Protestanten (216 jongens en 50 meisjes .)
173 Katholijken
13 Israelieten

(133
( 11

„
„

„ 40' „ )
„ 2
„ )

( •) Hieronder waren : 307 Protestanten, 233 Katholijken en 15 Israelieten, welke
in de Militaire Strafgevangenis to L e y d e n waren opgenomen ; en 407 Protestanten, 254 Katholijken en 27 Israelieten in de correctionele gevangenis to H o o r n .
(t) Hieronder waren : 100 Protestanten, 53 Katholijken en 3 Israelieten in de
correctionele gevangenis to W o e r d en .
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Van deze jeugdige veroordeelden wares 449 afkomstig nit
de volgende provincien
Jongens .

Noordbrabant

Meisjes .

Totaal.

25

2

27

Gelderland

51

11

62

Zuidholland

87

18 105

Noordholland

93

16 109

21

Zeeland

17

38

18

8

26

8

2

10

10

2

12

12

5

17

Drenthe

8

2

10

Limburg

24

9

33

. 357

92

449

Utrecht
Friesland
Over jssel .
Groningen

Totaal .

.

De overige 3 jongens wares door zeekrijgsraden veroordeeld .
Het getal

jeugdige geaangenen

in de

Strafgevangenissen

beneden de 16 jaren bedroeg :

Beneden
10
jaren.

10
tot
13.

13
tot
10.

115

192

Totaal.

. .

.

12

Huizen van verzekering

.

23

148

299

470

16

219

440

675

51

482

931

1464

f!

»

arrest .

.

Totaal . .

.

319
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Het getal gevangenen beneden de 16 jaren in de Huizen van
bewaring opgenomen bedroeg in 1863 niet minder dan 1508
jongens en 362 meisjes, totaal 1870 .
Het getal vrijgesprokenen, dock op grond van art. 66 des
Wetboeks van Strafregt in de Huizen van verbetering geplaatste
kinderen, bedroeg : 143 jongens en 21 meisjes, to zamen 164
kinderen ; dus 20 meer dan in 1862 .
De jongens worden to Alkmaar en de meisjes to Montfoort
verpleegd in de aldaar gevestigde Huizen van verbetering en
opvoeding.
Van al de in die beide Huizen, gedurende het jaar 1863,
bij afwisseling aanwezig geweest zijnde gevangenen behoorden
67 ,jongens en 50 meisjes tot de Protestantsche gezindten .
76
40
„
Katholijken .
n ,,
n
,,
0
„
2
„
„
Israelieten .
n
,,
Van het totaal flier gevangenen
konden

lezen en schrijven : 39 jongens 37 meisjes . Totaal 76
flit niet . . . .104
55
„
„
159
,,

Van zelfmoord kwamen 2 en van krankzi~rnighezd 7 gevallen
voor. Gedurende het tienjarig tijdvak van 1854-1863 telde men
in de gevangenissen
34 ael frnoorden, waarvan 23 in gemeenschappelijke en 11 in
cellulaire opsluiting.

50 gevallen van krankainnigheid, waarvan 37 in gemeenschap
peljke en 13 in cellulaire opsluiting.
Het getal kleine

kinderen

met hunne moeders opgenomen bedroeg

In de Strafgevangenissen . .
n Huizen van verbekering
n
arrest . . .
,,
n
„
bewaring .
,, ,,
n

9

153
86
153

> 401

299
Er werden geboren
. 5
in de Strafgevangenissen
„ » Huizen van verzekering. 23
33
» arrest . . . 5
„ »
„
In 1863 bedroeg het getal der bij herhaling veroordeelden
4754, tegen 4764 in 1862 . Het getal gevangenen, reeds vroeger
cellnlair reroordeeld, is over 1863 wederom toegenomen, het
bedroeg 575 tegen 546 in 1862 . Het getal van hen, die m.eermalen cellulair gestraft waren, bedroeg 135 tegen 116 in 1862 .
De aard der misdaden en wanbedrijven der veroordeelde gevangenen
kan nit de volgende opgave blijken
Btraf•

Huizen

Huizen

gevangevan van
nissen . verzekering . Arrest .

Tegen de algemeene zaak.

anslag tegen de uitwendige veiligheid
van den Staat
Aanslag tegen de inwendige veiligheid
van den Staat
Misdrjjven tegen de staatsregeling des
Rijks
Valsche count . Geldsnoeijerij
Valschheid in gesehriften
Id. in paspoorten enz
Verduistering van geld en goed
Feitelijke wederspannigheid . .
Ontvlugting van gevangenen en verberging van misdadigers
Bedelarjj en landlooperij
Rustverstoring
Overtreding van bijzondere wetten .
1\

n

n

»

6

n

n

4

4

»

9

,,

»

97

19

12

2
10
4

3
8
187

n
7
170

n

1

1

73
„
6

1,411
59
619

604
2
1,003

211

2,311

1,799

300
Straf
gevangenissen,

Huizen Huizen
van
van
verzekering, axest .

Tegen bijzondere personen .

Moord, doodslag of poging daartoe .

6

100

Kindermoord

1

26

2

»

68

26

31

.

80

1,509

1,428

Onwillige nederlaag, verwonding enz .

13

26

24

Aantasting van zeden en verkrachting .

81

81

34

1

4

3

Wegmaking van kinderen

2

1

Opligting van minderjarigen .

1

2

1

»

2
15

,,

15
3

72

92

390

1,746

1,620

1,826

2,369

2,208

Bankbreuk en opligting

94

108

89

Misbruik van vertrouwen

28

67

40

Brandstichting, vernieling, schade .

97

67

53

2,045

2,611

2,390

Bedreiging (brandbrieven)

.

.

.

.

Moedwillige verwonding en mishandehug . .

Dubbel huweljjk en overspel

.

Inbreuk op de wetten op het begraven .
Valsche getuigenis, meineed .
Hoon en laster.

.

.

6

Tegen eigendoni.

Diefstal en poging daartoe

300a

Militaire wanbedrijven .
Desertie
Ronselarjj . . . . . . .
Geweldenarjj enz . .
Insubordinatie

.

.

.

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

Totaal .

.

.

Straf-

Huizen

gevange-

van

Huizen

nissen.

verzekering .

125
„
14
95

101
18
52
25

234

196

„

21

„

3

21

,,

3

2,901

6,864

van
arrest .

5,812

Het getal bedelaars was weder aanmerkeljjk (333) minder ;
terwijl die f'slallen veel (489) meet, verwondingen daarentegen
(421) minder voorkwamen .
Naar de hoofdafdeelingen der verschillende misdrijven,, warm
er in 1863 veroordeelden wegens laden
tegen de algemeene zaak . . . . 4,321
3,756
15,123
personen
7,046
eigendommen
430
Die wegens militaire wanbedrwen beliepen . .
Het gedrag der gei angenen in de gevangenis onderscheidt zich
Huizen
trafgevangenissen,

Goed . . . . 2,260
Redelijk . . .
509
132
Slecht . . . .

van

Huizen
van

verzekering .

Arrest .

7,794
421

7,221
226
60

87

300/
Hot getal

der is d

gevai,gc .'i

gesti'a/!e

Straf-

Huizen

gevange-

van

nisseis .

Ter zake van :
Onzedelijkheid .
Luiheid
Geweiddadigheid
Insubordinatie
Andere vergrjjpen

8
7
•
•
•

Totaal

Het getal
nameljjk :

mtsdrzjeai in

de

.
.

hedroe :

veezakering.

.

45

.

68
397

4
19
34
17
159

525

233

gel ungenis

Huizea
van
arrest.

4
14
3
12
79
112

gepieegd beclroeg 10,

I Moedwillige mishandeling.
3 Diefstal .
5 Poging tot ontvlugting.
1 Omkooping van een bearnbte .

START van het Kerkgenootschap

der

pelijke Klerezy in het Koningrijk

Oud-Bissehop-

derNEDERLANDEN,

in den ,jare 1865 .

~+

y

f:+
U

Kerkelijke gemeenten .
N

-

U

Pa
I

Provincie

GELDESLAND.
i

1

u

1

218

110

1

rr

1

218

110.

Delft

1

n

1

62

44

Dordrecht

1

rr

1

54

42
61

Culeniborg

Totaal ,

Provincie

. .

ZUIDHOLLAND,

1

u

1

110

1

1

1

188

121

1

rr

1

49

34

1

rr

1

42

24

1

rr

1

420

286

1

n

1

270

155

Schiedam

1

n

1

57

31

Schoonhoven

1

rr

1

23

12

10

1

10

1275

810

Gouda
's Gravenhage en Rijswijk

I

. .

Leijden
Oudewater
Delftsche vaart

. .

Rotterdam
in den Oppert . ,

Totaal .

. .

300

x

A

~

A

Kerkelijke gemeenten .
C~

0
V

Provincie NOORDHOLLAND .

`

Aalsmeer
Barndesteeg

.

.

Brouweregracht

.

.

1

rr

1

160

94

1

0

1

119

73
130

Amsterdam
1

rr

1

220

Cronimenie en Wormerveer .

1

1

1

60

36

Egmond aan zee

1

u

1

1286

646

Enkhuizen

1

rr

1

106

53

Haarlem

1

u

1

81

46

Helder (den)

1

rr

1

330

184

Hilversum

1

s

2

514

325

Zaandam

1

rr

1

48

22

10

1

11

2924

1609

Totaal .

.

.

~M
Provincie UTRECHT .
Amersfoort

1

ii

1

187

92

1

n

1

456

264

1

rr

1

337

181

1

rr

1

412

280

.

4

rr

4

1392

817

.

25

26

5809

3346

In den Hoek
Utrecht

Op Klarenburg .
Buiten de Weertpoort

Totaal .

TOTAAL GENERAAL

.

.

.

AANMERKINGEN .

Het kerkgenootschap der Oud-Bisschoppeljjke Klerezy heeft
eon Aartsbisachop en twee Bissehoppen . De eerste voert den
titel van Aartsbisachop van Utrecht en resideert aldaar. Hij heeft
een kapittel van 8 kanoniken . Zjjne twee suffraganen voeren
den titel :
1 0. Van Bisschop van Haarlem e~i resideert to
2° . Van Bisschop van Deveriter en resideert to

Amsterdam ;
Rotterdam .

In het ressort van den Aartsbisachop telt men :
16 kerkeljjke gemeenten, met een gel jjk getal parochie-kerken
en odne b4jkerk, gelegen in Gelderland, Zuidholland, lit recht
en Noordholland .
16 Pastoors, waaronder den Bisschop van De~~eater .
1 Kapellaan .
3399 Zielen.
2062 Communicanten .
In bet ressort van den Bisschop van

Haartem

telt men

9 kerkeljke gemeenten met een gel Uk getal parochie-kerken
eni wine bijkerlc, gelegen in NoordholWnd, uitgezonderd
de gemeente Hilversum, die tot het ressort van den Aarts •
bisschop behoort.
9 Pastoors, waaronder ook de Bisschop, die ala Pastoor
eene gemeente bedient.
2410 Zielen .
1284 Communicanten .
De Bisschop van Deventer heeft geene diocesanen ; h j bedient
cone pastorjj in het ressort van den Aartsbisachop.
Het Seminarie van dit Kerkgenootsehap is gevestigd to AmersHoort .

Daaraan is verbonden een collegie of

hlein Seminarie .

19*

300,E
START der

t11TGAVEN,

grout-hertogdom

op de Staatsbegrooting van bet

LUXEMBURG,

voor het dienstjaar 1b65

toegestaan, tell behoeve van de EFREDIENSTEN .

Uitgaven van
0NDERWE15PEN,

f
blijvenden }
aard.

tijdelijken
aard .

a
Francs. Francs .

KATIIOLIJ%E EEREDIEHST.

28

Tractementen der geestelijkheid .
N o t a . Deze tractementen zijn oorspronkelijk bepaald bij de wet van den 14 Februarij 1849 ,
verhoogd bij die van 27 December 1861 en bedragen 'our :
Francs.
den Apostolischen Vicaris (Wet 3 Februarij 1865)
6,000.00
den secretaris van lien kerkvoogd . 1,300.00
elken pastoor der eerste klasse . .1,800.00
u
rr
r tweede «
. . 1,375 .00
rr
desservant der 2 succursale
kerken in de stad Luxe mburg . 1,085 .00
elken desservant in al de overige
parocbien van het grout-hertogdom 873 .65
elken Vicaris desservant (Rector)
en Vicaris eener parochiekerk . 550.00
Bij de tijdelijke waarneming van eene dezer
betrekkingen geniet de titularis gedurende
de eerste drie maanden bet voile tractement
en vervolgens de helft .

286,440

rr

I

29

Tractement van den tweeden secretaris van den
Apostolischen Vicaris . .

30

Reis- en verblijf kosten van den Apostolischen Vicans en den geestelijken, die hem, bij eene biizondere tending, vergezellen

rr

2,800

Tegemoetkoming van 100 francs aan ieder der 75
hoogst bejaarde desservanten en vicarissen in
dlenst of gepensioneerd ; mitsgaders bet suppletoir-tractement van 800 francs voor den desservant to M o n d o r f

5,300

2,500

31

BOOg

Uitgaven van
ON BE RWERPEN .

32

Tractementen van den directeur en de professoren
van bet seminarie

1)bjvenden
aard.

tijdelijken
aard .

Francs .

Francs.

11,783

rr

N o t a . Bij besluit van den 27 December 1861
bepaald voor :
Francs.
den directeur op . . .
2 316 40
elken der 5 professoren op . . . 1,883 .12
33

Studie-beurzen voor b ehoeftige studenten op bet
seminarie
+

4,200

rr

x

N o t n. Bij besluit van den 23 September 1842
bepaald op :
5 beele beurzen ieder van f 200 of fr. 420
10 halve
rr
rr rr 100 u n 210
a
34

Subsidie ten behoeve van deze Eeredienst, daaronder begrepen 150 francs voor den desservant
to Martelange (B a lgi e) voor de geestelijke verzorgixg van het gehucbt Martelange-Rombach
(grout-hertogdom L u x e m b ur g) .

Totem

.

.

rr

.

307,723

4,550

11,350

PROTESTANTSCHE EEBEDIENST.
35

Tegemoetkoming aan een predikant to Luxemburg ,

J

700

rr
a

I
IsaAELITIscHE EEBEDIENST .
36

Tractement van den rabbijn

37

Subsidie voor deze Eeredienst

2,317

Totaal

.

Totaal-generaal .

.

. .

.

u

a

500

2,317

500

310,740

11,850

300/1

TOE LICHTING
VAN DEN

VOORGAANDEN STAAT.

Het Apostolisch Vicariaat van Luxemburg werd ingesteld bij
de Pauseljjke breve van den 2 .Junk 1840 . De toen benoemde
Apostolische Vicaris J . T, VAN DEB Noov werd bij Pauseljjk
rescript van den 13 December 1841 eervol ontslagen en overleed
den 19 April 1843, in den ouderdom van 74 jaren . Hij werd in die
betrekking opgevolgd door Mgr . JoHAN THE000R LAURENT,
Bisschop van Chersonese, i, p, a ., die bij Pauseljjk rescript van
den 13 December 1841 was benoemd. Bj de Pauselijke beschikking van den 8 April 1848 werd hi j echter, op verzoek van de
Groot-Hertogelijke regering, teruggeroepen en verkreeg toes
van Staatswege een wachtgeld, hetwelk bij de wet van den
26 December 1855 in een pensioen van 5291 francs is veranderd
geworden .
De tegenwoordige Apostolische Vicaris van Luxemburg , Mgr,
HIc0LAAB ADAMBS, was in 1839 tot Priester gewjjd, werd bij
de Pauselijke beschikking van den 7 Mei 1848, ter vervanging
van Mgr. J. T. Laurent tot Pro- Vicaris van Luxemburg benoemd en
als zoodanig erkend bij het Groot-Hertogelijk besluit van den 23
Augustus 1848 . Hjj is op 16 Maart 1863 door Z . H . Paus Pius IX
tot de bisschoppelijke waardigheid verheven, onder den titel
van Bisechop van Halicarnasse e . p . i. en werd bij Apostolische
breve van den 27 Maart 1863, in plaats van Mgr . J, T. Laurent,
benoemd tot zgne tegenwoordige betrekking, welke in zyn
persoon werd erkend bij het Groot-Hertogeljjk besluit van den
11 Augustus 1863.
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In den fare 1864 bestond het personeel der geestelijkheid
van het Apostolisch Vicariaat van Guxennbury uit 360 Priestess,
namelijk
1
1
2
1
5
13
227
36
32
12
11

Oud-Apostolisch Vicaris (Mgr. J. 1'. Gaurent) .
Apostolisch Vicaris (Mgr. N . Adames'~
Seeretarissen van het Apostolisch Vicariaat.
Directeur van het Seminarie .
Professoren
Dekens, tevens Pastoor zijnde .
Pastoors en Desservanten .
Vicarissen-Desservant (Cleetrn s) .
Vicarissen der parochien .
Privaat Priestess.
Geestelijken, geplaatst als Professor of Leeraar bij
inrigtingen van onderwjjs .
19 Emeriti-geestelijken .

De bevolking van het Groot-Hertogdom, nagenoeg geheel
Ka1hoi' j eii bestaande, bedroeg op 1 Januarij 1864, 206,140
zielen .
De door het Gouvernement bekrachtigde giften, bjj acten
van schenking under de levenden en bij uiterste wilsbeschikkingen aan de kerkfabrieken vermaakt, bedroegen in het jaar :
nit

1861, aan 94 '
1862,

„ 97 , kerken en
kapellen
„ 9"r

1863,
1864, „ 88

1189 , makingen

I

Fr . 63,210 .00

232
209

ter
waarde

„ 68,450.00
„ 66,535.00

168

van

„ 51,495 .30

De behoeften aan opbouw en groote herstellingen der kerken
worden b~streden nit de middelen der kerkfabrieken en de bjdragen der burgerlijke gemeenten, welke laatsten nit de Staatsbegrooting subsidies tot dat einde verkrijgen, waartoe bij
art . 80 dies begrooting voor 1865 eene sum van 20,000 francs
is beschikbaar gesteld .

STAAT van de
de

BEVOLK(NG

GODSDIENST,

der

AARDE,

ingedeeld naar

welke zij belijdt, opgemaakt nit de

jongste statistieke opgaven en berekeningen .

Godsdienstige gezindten.

Zielental .

Aanmerkingen .

f
CH$ISTENEN

Katholijken . ,

i
i

208,000,000

De Katholijke bevolking

Schismatieken .

70,000,000

wordt berekend to bedragen :

Protestanten

66,000,000
344,000,000
4,000,000

IsRAer,ITEc

in Europa .

u Azie
en
Australia .
.

4,071,000

u Anierika

.

46,970,000

.

.

207,901 .000

Totaal
11EIDENEN
Aanhangers van

ii

f

Totaal

60,000,000
180,000,000

Buddhismus .

Confucius ear .

9,666,000

u Afrika .

100,000,000

MOHAMMEDANEN .

bet Bralimanisme

. 147,194,000

i

152,000,000

840,000,000

OEADE NOOF08TUK .

LEGISLATE,

oP

STAATS-VERORDENINGEN,

IN VEBBAND STAANDE TOT

E Z.

20

AANMERKING .

Het derde hoof'dstuk van de negentien vorige Jaargangen van
dit Handboekje bevat de tijdrekenkundige opgave der LEGISLATIR van of December 1813 tot en met bet jaar 1863 .
De drie eerste REGISTERS op die Legislatie, van 1813-1859,
vindt men achter
den Vden Jaargang over December 1813 tot en met 1840 .
,,
Xden
1841
„ ,, ,, 1854.
,,
,,
„ XV'den
„
1855
„
,,
,,
,, 1859 .
Het vierde REGISTER, loopende over 1860 tot en met 1864,

is gevoegd achter den tegenwoordigen (XXsten) Jaargang.
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TJJIJREKENKTJNDIGE OPQAVE
der wetten, besluiten en verordeningen, door het
Nederlandsehe Staatsbestuur uitgevaardigd, in
hetrekking tot de Zaken van de EEREDIENST,
het ONDERWIJS en het ARMWEZEN to het algemeen, era inzonderheid van die, welke het
ROOMSCH

KATHOLIJK

KERKGENOOTSCHAP

betreffen ; mitsgaders der daartoe betrekkelijke regterlijke uitspraken .
1864 .

2

Janua4j

1864, no. 56.

Besluit, waarbjj
1° . aan den heer Jonkheer Mr . P . van der Maesen de Sombreff
een eervol ontslag nit zjjne betrekking van Minister van
Buitenlandsche Zaken wordt verleend, met dankzegging
voor de gewigtige door hem den laude bewezen diensten ; en
2° . het beheer van het Departement van Buitenlandsche Zaken

ad interim wordt apgedragen aan den heer W. 1. C. Riddear
Huyssen van Kattendyke, Minister van Marine . (Zie Besluit
8 Maart 1864, n°. 1.)
Nota, 1)e hierboven sub 1°, vermelde eervol ontslagen Minister
van huitenlandsche Zaken was, ingevolge het Koninklijk
besluit van den 21 April 1862 (&aatsblad n°. 43) belast met
bet bestuur over de taken der Roomsch Katholijke Eerediensi .
Van het ad interim optreden van den hierboven sub 2°, vermelden Minister is, aan de Kerkvoogden der verschillende
Qisdommen in dit Rijk, kennis gegeven bij circulaire van
den 4 Januarij 1864, n° . 6/21 .
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8 Janua4j 1864, n°. 69.
Besluit, luidende
Beschikkende op de bij Ons door het kerkbestuur der Christe1jke Afgescheiden Gereformeerde gemeente to Rotterdam ingebragte reclame tegen eene beslissing van Gedeputeerde Staten
der provincie Zuidholland van den '26 Mei 1863, waarbij, met
bevestiging eener beschikking van burgemeester en wethouders
van Rotterdam van den 30 Maart 1863, zijne bezwaren tegen
de oprigting eener Roomsch Katholijke hulpkerk in het boschje
aan den Goudschen Singe! aldaar, binnen den afstand van 200
el van zijne kerk, ongegrond zijn verklaard ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van beetuur) gehoord in zijn advies van den 16 December 1863,
n° . 80 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den
6 dezer, derde Afdeeling, n°. 129 ;
Overwegende , dat burgemeester en wethouders van Rotterdam
vergunning hebben verleend tot het oprigten eener Roomsch
Katholijke hulpkerk op het perceel n 1001, in het boschje
aan den Goudschen Singe! aldaar, gelegen binnen den afstand
van 200 el van de kerk der Christelijke Afgescheiden Gereformeerde gemeente, onder voorwaarde, dat die hulpkerk voor
of op den 31 December 1867 weder gesloopt en weggeruimd
zij, en dat geen klokkengelui van dat gebouw, ter viering
van kerkelijke plegtigheden of om de ingezetenen tot de
godsdienstoefening op to roepen, zal mogen plants hebben ;
Overwegende, dat het voornoemd kerkbestuur na het verleenen dezer vergunning zich eerst tot burgemeester en wethouders van Rotterdam en vervolgens tot Gedeputeerde Staten
van de provincie Zuidholland heeft gewend, onder to kennengeving, dat de oprigting der hulpkerk de vrees deed ontstaan
voor stoornis der godsdienstoefening in zijne kerk, en met
het verzoek daartegen door de toepassing der wet van den
10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) to worden gewaarborgd ;
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Overwegende, dat dit verzoek, --- tot staving waarvan door
het kerkbestuur nog werd aangevoerd , dat het gezang bij de
godsdienstoefening in zijne kerk hoorbaar is op het perceel,
wear de hulpkerk zou worden gesticht , -- zoowel door burgemeester en wethouders als door Gedeputeerde Staten is afgewezen, op grond hoofdzakeljjk, dat de afstand tusschen de

beide kerken plus minus 175 el bedraagt ; dat het tusschen gelegen terrein reeds door talrijke gebouwen grootendeels is ingenomen en schier dageljks nog meer zal ingenomen worden,
dat de hulpkerk slechts tjjdeljjk zal bestaan en later zal worden
vervangen door eerie kerk op weinig minder den 200 el afstand,
en dat nit dit alles voldoende blijkt, dat nit de oprigting der
tjjdeljke hulpkerk voor de godsdienstoefening in de bestaande
kerk geen stoornis ken voortvloejen ;
Overwegende, dat het kerkbestuur tegen deze beslissing bij
Ons niets antlers heeft aangevoerd, den dat de afstand, wanneer
die gemeten wordt tusschen de tegen elkander overstaande
buitenmuren der beide kerken en niet tusschen hunne uitgangen, slechts bedragen zou 150 el ;
Overwegende, dat nit het ingesteld onderzoek en de overgelegde stukken voldoende is gebleken, dat de oprigting der
tijdelijke hulpkerk op den afstand van 175 of zelfs slechts van
150 el der bestaande kerk gene verstoring der openbare orr?e
ken doers vreezen, of stoornis van de godsdienstoefening in die
kerk ken veroorzaken, omdat, blijkens het overgelegde uittreksel nit de kadastrale plans, de toegang tot de beide kerken
plants ken hebben lungs versehillende straten of lanen en het
tusschen gelegen terrein reeds door talrijke gebouwen is bezet,
waarvan het getal nog schier dagelijks toenemende is ;
Overwegende, dat, ten betooge, dat die stoornis werkelijk
is to vreezen, enkel wordt aangevoerd de bewering, dat het
gezang in de bestaande kerk hoorbaar is ter plaatse wear
de hulpkerk zou worden gesticht ; dat daaruit echter nog niet
zou volgen, dat daardoor stoornis zou moeten o~itstaan, veel
minder dat de godsdienstoefening in de RRoomsch Katholijke
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hulpkerk hoorbaar zijn

zou in de bestaande kerk en aan de

godsdienstoefening aldaar hinder zon kunnen veroorzaken ;
Gelet op de wet van den 10 September 1853 (Staatsblad
n° .102)
Hebben goedgevonden en verstaan
met handhaving van de beslissing van de Gedeputeerde Staten
der provincie Zuidholland van den 26 Mei 1863, bet kerkbestuur voornoemd to verklaren ongegrond in zone daartegen
b}j Ons ingebragte bezwaren .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den
Band van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) . -(Zie Besluiten 1 October 1863, n° . 56, en 27 Jul j 1864, n° . 43 .)
Nota,

1)e in bet bovenstaarid besluit bedoelde hulpkerk is de

algemeene hulpkerk van den IR Antonius van Padua to Rotterdam .

Aanvankelijk is die kerk in 1863 van bout opge-

timmerd . Zij zal later en wel voor 31 December 1867 moeten
worden gesloopt, om vervolgens door een duurzaam gebouw
van steep to worden vervangen .
Het kerkgebouw der Christelijke Afgescheiden Gereformeerde
gemeente to Rotterdam, waarvan in bet bovenstaande besluit
sprake is, behoort onder die perceelen, welke ingevolge de
wet van den 24 December 1863 (Staatsblad n° . 165) door
bet gemeentebestuur worden onteigend ten algemeene nutte
tot bet aanleggen van nieuw a straten enz . voor de regelma •
tige uitbreiding flier stall .
10 Januarij 1864, n°. 17 (Staats-Courant n°. 37) .
Besluit, luidende
Beschikkende op een aan One ingediend verzoekschrift van
M. J . G. Spiekermann, en vier anderen, alien wonende to Sittard,
t

rbij overleggende de statuten der voor minder dap dertig

jaten aangegane Vereeniging van Liefde asters to Sittard, en verzoekende flat deze vereeniging door Ons moge worden erkend .
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staats-
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32), in het algemeen, en op art . 6, tweede lid, flier
wet in het bijzonder ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den
9 Januarij 1864, eerste afdeeling, n° . 131 ;
Hebben goedgevonden en verstaan, de statuten van de Vereenigi.ng van Lierdezusters to Sittard, gei jk die bjj het verzoekschrift zijn overgelegd, goed to keuren, en de vereeniging
mitsdien ale regtspersoon to erkennen .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
flit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden
geplaatst in de Staats-Courant, en waarvan afschrift zal worden
gezonden aan Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van
Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de taken der Roomsch
Katholijke Eeredienst) tot narigt .
blad no.

STATUTEN
DAB
VEREENIGING VAN LIEFDEZUSTERS
TE

SIT TARP .
Artikel 1 . Het doel en de strekking der onder de voormelde
benaming..bestaande vereeniging is : het verrigten van werken
van liefdadigheid in den geest van den H. Vincentius a Paulo,
aan alien, zonder onderscheid van godsdienst, die daarom
vragen, bestaande hoofdzakelijk in het oppassen en verplegen
van zieken en gebrekkigen, alsmede in het houden eener bewaarschool, een en antler onder opvolging en naleving van a!
die wetteljjke bepalingen, welke thane ter take bestaan of in
het vervolg daaromtrent zullen worden ingevoerd .
Art. 2 . Om flit doe! to bevorderen, tracht de vereeniging
zich met andere weldadige inrigtingen en personen, zoo in
Sittard ale elders, in aanraking to stellen, opdat met vereende
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krachten het goede to gereeder en volkomener words daargesteld.
Art. 3 . De vereenig .gig wordt opgerigt voor den tad van negen
en twintig jaren en elf maanden, welk tjjdvak zal aanvang
nemen met den dag, waarop deze statuten, ingevolge de bepaling der tweeds zinsnede van art. 6 der wet van 22 April
1855 (Staatsblad no . 32), zullen zijn goedgekeurd .
Art. 4. De vereeniging bestaat nit ongehuwde vrouwen en
weduwen, uit alien rang of stand der maatschappjj, welke,
door een godsdienstig en liefdadig gevoel geleid, in de vereeniging wensehen werkzaam to zijn .
Art. 5. De zusters worden onder goedkeuring van den Kerkvoogd of deszelfs gedelegeerde gekozen, door den in art . 7
aangeduiden read, nit de zich daartoe aanbiedende meerderjarige personen of uit hear die, bjj minderjarigheid, de toestemming der ouders of voogden hebben verworven, zoo deze,
na eene beproeving, daartoe geschikt bevonden worden .
Art . 6. De overste der vereeniging, welke door de gezamenljjke zusters voor den tad van 3 jaren uit hear midden wordt
gekozen, most ten minste in de vereeniging drie jaren admissie
hebben ; dezelve ken na verloop van dit tjjdvak worden herkozen .
Art . 7 . De overste wordt in hear bestuur bijgestaan door de
twee oudste leden in jaren der vereeniging, welke met de overste
den read van bestuur nitmaken . Bij ziekte of afwezigheid worden de leden van bestuur telkens door de oudsten in jaren
der overige leden vervangen .
Art. 8. De bjj art. 7 vermelde read beslist, indien het belang der vereeniging zulks vordert, tot den geheelen of gedeelteljjken aankoop, verkoop, railing of verpanding van een of
ander onroerend goed ; die den ook de voorwaarde regelt,
onder welke zoodanige handeling door de overste ten uitvoer
zal worden gelegd.
Art . 9 . Alle acten en verbindtenissen in naam der vereeniging
aangegaan, worden door de overate onderteekend .
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Art. 10. Elke zuster zal bij haar intrede, ter to gemoetkoming in de kosten van huisvesting en voeding, behalve de
vereischte kleedingstukken, moeten inbrengen eene door den
raad van bestuur to bepalen geldsom .
Art. 11 . Het beheer, de huishouding der vereeniging, alsmede de leiding der medezusters en regeling harer werkzaamheden, is en bljjft uitsluitend opgedragen aan de overste .
Art . 12 . Elke zuster zal bij de aanneming met den inhoud
deter statuten warden bekend gemaakt en door onderteekening
derzelve moeten does bljjken, dat zij zich aan de daarin vervatte bepalingen onderwerpt en alle voorschriften getrouweljk
zal opvolgen .
Art. 13 . De leden en alle andere personen tot de vereeniging
behoorende zijn aan derzelver wettig bestuur ondergeschikt .
Elke zuster kan ten alien tide de vereeniging verlaten en van
haar lidmaatschap afstand doen ; terw}jl aan het bestuur blijft
voorbehouden, om aan eene zuster haar ontslag to geven,
wanneer deze wegens ongehoorzaamheid of wanbedrijf door de
meerderheid van stemmen als ongeschikt voor de vereeniging
zou beschouwd worden .
Art. 14 . Z1j, die de vereeniging verlaten of uit dezelve ontslagen worden, verliezen daardoor alle aanspraak en refit op
de roerende en onroerende goederen der vereeniging ; alleen
de door de overste aan to wijzen kleedingstukken worden aan
de afgaande zusters medegegeven .
Art. 15 . Alle zoo roerende als onroerende goederen onder
wat titel ook verkregen, zullen zijn en blijven de eigendom
der vereeniging, zonder dat eenig lid of leden der vereeniging
daarover, noch over het geheel, nosh over een gedeelte op
eenigerlei wijze zal kunnen of mogen beschikken .
Art . 16. In geval van ontbinding der vereeniging, waartoe
niet dan met eenparigheid van stemmen kan worden besloten,
zullen de schulden der vereeniging worden voldaan ten bedrage
der oaten, terwjl het voordeelig slot alsdan zal worden verdeeld tussehen haar die dan leden der vereeniging zullen zijn,
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alles met inaehtneming van art . 1702 Burgerlijk Wetboek.
Art. 17. Elke zuster der vereeniging behoudt, ingevolge de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, den eigendom en de
beschikking harer eigene goederen en inkomsten .
Art. 18 . De vereeniging staat, wat het geestelijke betreft ,
onder de jurisdictie van zijne doorluchtige Hoogwaardigheid
den tijdelijken Bisschop van Roermond of deszelf's gedelegeerde,
en voor wat het tijdelijke betreft, blijft de vereeniging, ale
zedelijk ligehaam, en iedere zuster onderworpen aan de wetten
van den Staat, zoo ale dezelve thane bestaan of in het vervolg
zullen worden ingevoerd .
Art . 19 . Jaarlijks, voor de meant Julij , zal de rekening
van inkomsten en uitgaven door den read van bestuur worden
opgemaakt en ter goedkeuring aan den Kerkvoogd of deszelfs
gemagtigde worden overgegeven .
Opgemaakt, voorgedragen en onderteekend door one leden
van de Vereeniging van Liefdezusters to Sittard, den 2lsten
November 1863 .
1)e geestelijke vereeniging
welker statuten hier zijn
medegedeeld, is de tweede van dien aard, welke ingevolge
de wet van den 22 April
I85 (Staatsblad n°. 32) als regtspersoon is erkend,
De eerste is die der Ursulinen to Posterholt in Limburg,
welker statuten , achter het daartoe betrekkelijk Koninklijk
besluit van den :5 lunij 1 X57 (Staatsblad n° . 23), zijn opgenomen in den Dertienden Jaargang van tit Handboekje,
bladz . 351---356 .

Note .

10 Januarij 1864, n° . 29 .
Besluit, luidende
Beschikkende op het bij one gedaan beroep van J . H ., gewezen hoofd-onderwijzer der openbare lagere school to D
provincie Zeeland, van een besluit van Gedeputeerde Staten
tier provincie van den 27 Feebruarij 1863, waarbjj zij hem de
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bevoegdheid tot het geven van onderwijs hebben ontnomen ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord in zijn advies van 30 December 1863, n° . 91 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 8 Januarij 1864, 5de Afdeeling, no . 240 ;
Overwegende, dat de adressant, na eerst door burgemeester
en wethouders to D . op den 15 November 1862 in zijne bediening to zijn geschorst, door den gemeenteraad, bij besluit
van den 22 November, daaruit is ontslagen, een en antler op
grond, dat hij zich bij herhaling zou hebben schuldig gemaakt
ann onzedelijke handelingen, breedvoerig vermeld in het daarvan door burgemeester en wethouders op den 15 November
bevorens opgemaakt proces-verbaal, jegens de vrouwelijke leerlingen zijner school ;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van Zeeland, near
aanleiding van de vertoogen van den schoolopziener van het
4de district en van, den inspecteur van het lager onderwijs in
die provincie, bij hun besluit van den 27 Februarij 1863, op
den adressant hebben toegepast het 7de lid van art . 22 der
wet op het lager onderwijs, en hem, als zijnde hij nit zijne
betrekking ontslagen, ter zake van ergerlijk levensgedrag, de
bevoegdheid hebben ontnomen tot het geven van onderwUs ;
Overwegende, dat de adressant, van dat besluit in beroep
gekomen zijnde, de waarheid der hem ten laste gelegde feiten
blijft ontkennen, en voorts heeft beweerd, flat hij to flier zake
wel door het Openbaar Ministerie bij de ArrondissementsRegtbank to Goes is vervolgd, dock door de Raadkamer der
Regtbank niet eens near de openbare teregtzitting is verwezen ;
flat art . 10 der wet, regelende het lager onderwijs, hier niet
van toepassing zijn ken, omdat hij niet bij eindvonnis wegens
aantasting der zeden is veroordeeld ; en flat het 7de lid van
art. 22 op hem verkeerdelijk is toegepast, dear de bedoelde
onzedelijke handelingen, al warm zij bewezen, zijn levensgedrag niet ergerlijk doers zijn ;
Overwegende, flat uit het proces-verbaal, den 15 November
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1862 door burgemeester en wethouders opgemaakt , voldoende
en overtuigend blijkt, dat de adressant zich gedurende een
lang tijdsverloop b j herhaling heeft schuldig gemaakt, in zone
openbare betrekking van hoofd-onderwijzer, aan onzedeljjke
handelingen, gepleegd op de vrouweljjke leerlingen zjjner school ;
Overwegende, dat, al moge de strafregter hem buiten vervolging hebben gesteld, daaruit nog in geenen deele volgt,
dat de Gedeputeerde Staten daardoor onbevoegd zouden zijn
geworden om het 7de lid van art . 22 toe to passers, wanneer
naar hunne overtuiging voldoende van de waarheid der onzedelijke handelingen is gebleken, en het bedr jven daarvan
met het leiden van een ergerlijk levensgedrag moet worden
gelijk gesteld ;
Overwegende, dat de wet op het lager onderwjjs geene omschrijving geeft van hetgeen onder ergerlijk levensgedrag moet
worden vcrstaan ; dat dit dus voor ieder geval is overgelaten
aan de beoordeeling der openbare magten, met de toepassing
van meergenoemd 7de lid belast, waarbjj dan vooral in aanmerking kan komen, of de ten Taste gelegde feiten al of niet
met de uitoefening van de openbare bediening in dadelijk verband staan ;
Overwegende, dat onzedeltjke handelingen, voortdurend en
bij herhaling door een onderwijzer gepleegd, zjjn levensgedrag
ergerlijk doers zijn ; en dat dit to meer het geval is, wanneer
hij die heeft bedreven in zijne openbare betrekking en jegens
de jeugdige personen, die als leerlingen aan zone zorgen waren toevertrouwd ;
Gelet op de bepalingen der wet op het lager onderwijs van
den 13 Augustus 1857 (Staatsblan° . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan : met handhaving van het
besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van den
27 February 1863, den adressant to verklaren ongegrond in
zijne daartegen bj Ons ingebragte bezwaren .
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) .
12 January 1864, n° . 72 .
Besluit, luidende
Beschikkende op een aan Ons ingediend verzoekschrift van
Mr. G . Groen van Prinsterer to 's Gravenhage, en zes anderen,
daarbij overleggende de statuten der voor minder dan dertig
jaren aangegane Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs to .Amsterdam, en verzoekende dat deze vereeniging door
Ons moge worden erkend .
Gelet op de voorschriften der wet van den 22 April 1855
(Staatsblad n° . 32) in het algemeen, en op art . 6, tweede lid,
flier wet in het bijzonder ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
11 Januarij 1864, eerste afdeeling, n° . 273 ;
Hebben goedgevonden en verstaan : de statuten van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, gevestigd to
Amsterdam, gelijk die bij het verzoekschrift zijn overgelegd,
goed to keuren, en de vereeniging mitsdien als regtspersoon
to erkennen .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
flit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zalworden
geplaatst in de Staats-Courant, en waarvan afschrift zal worden
gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsehe Zaken tot
narigt.

REGLEMENT.
Artikel 1 . De vereeniging, gegrond op de onveranderlijke
waarheden, wier levenskracht zich in het tijdperk der Reformatie, ook hier to laude, voor Kerk en School, met zegenrijken luister geopenbaard heeft, is gewijd aan de bevordering
van het Christelijk nationaal schoolonderwjjs, en gnat daarb
van de volgende hoofdgedachten uit
a. De inrigting der openbare school voor Roomschgezinde en
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Protestant, voor Israeliet en Christen, geljjk de wet van 13
Augustus 1857 (artt. 16 en 23) ze voorschrljft, is voor de
behoeften van eene Christelijke natie, en althans van den Protestantschen Christen, geheel onvoldoende .
b . Zondag- en bjjbelsche leerscholen, hoe wenschel}jk ook,
kunnen niet anders dan eon tijdelijk en gebrekkig hulpmiddel zijn .
c. Geen wezenlijk redmiddel dan in de bjjzondere school,
gelijk ze burgerlijk en godsdienstig onderwjjs to zamen omvat .
d . Verpligting van elke Christelijke, en dus ook van de
Hervormde Kerk, om hierin to voorzien .
e. Verpligting der gemeenteleden, in overleg, zoo veal doen1ijk, met herders en leeraars, om die task over to nemen,
waar de Kerk, in haar reglementairen vorm, werkeloos bljift .
1. Oprigting van scholen, waarin, bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schrift en trouwe voorstelling der
volkshistorie, hot onderwjjs in nuttige kundigheden aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt .
g. Verleenen van geldelijke tegemoetkoming, inzonderheid
waar eigen belangstelling en veerkracht openbaar zjjn .
Art. 2. De vereeniging is zooveel mogelijk werkzaam
a, tot ondersteuning van scholen ;
b, tar opleiding van onderwijzers ;
c, ter opwekking van gemeen overleg en zamenwerking
omtrent al wat verder tot de belangen van de Christelijke
school behoort.
Art . 3. Het lidmaatschap wordt verkregen door jaarljjksche
contributie van vjjf golden . Ruime giften worden vereischt, en
ook de geringste bjjdrage zal aangenaam zjjn .
Art . 4. Het bestuur is opgedragen aan
a, eene hoofdcommissie van hoogstens zeven laden, waarvan
vier to Amsterdam woonachtig zijn ;
b . sub-commission of agenten, benoemd door de hoofdcommissie, waar zjj dit noodig aeht . Door de laden worden hulpvereenigingen gevormd, die zich met de naastbij zUnde subcommissie of agent in verbinding stelien .
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Leden in onderseheidene plaatsen kunnen zich tot eene
hulpvereeniging aaneensluiten . In elke plants kan slechts eene
hulpvereeniging gevestigd worden . De hoofdcommissie wordt
gekozen door stemgeregtigden (art . 7) . Het getal van 10 tot
25 leden, en voorts voor ieder 25tal daarboven, geeft regt tot
afvaardiging van een lid tot de algemeene vergadering . Boston
door agenten, sub-commission of hulpvereenigingen, na overleg
met de hoofdcommissie, gemaakt, worden op aanvrage vergoed .
Art. 5. Op de voordragt der hoofd-commissie worden door
de algemeene vergadering adviserende leden benoemd, bevoegd
ter bjjwoning van de vergaderingen der hoofd-commissie .
Art. 6. De leden van de hoofd-commissie hebben zitting
zeven jaren . Telken jare treedt een af, volgens een rooster .
De leden der sub-commission en agenten worden benoemd voor
drie ,jaren . Al de aftredenden zjjn dadelijk herl~iesbaar .
Art . 7. Jaarlijks in April of Iei wordt er eene algemeene
vergadering gehouden . Telken jare wordt in de algemeene
vergadering bepaald, waar en wanneer de volgende zal worden gehouden . Alleen de leden der hoofd-commissie, de adviserende leden en de afgevaardigden der hulpvereenigingen hebben stemregt .
De hoofd-commissie roept buitengewone vergaderingen bijeen,
waar en wanneer zij dit noodig acht . De algemeene vergaderingen z}jn voor al de leden toegankeljk .
Art. 8 . De hoofd-commissie regelt den tad van hare vergaderingen, de verdeeling der werkzaamheden en geheel hot
inwendig beheer bjj huishoudelijk reglement .
Art. 9 . De fondsen, uit contribution, giften, erflatingen enz.
t o zamen gebragt, zjjn voor alles, wat ter bevordering van
Christelijk schoolonderwjs kan strekken, beschikbaar, en staan
onder hot beheer van de hoofd-commissie, die telken jare in
de algemeene vergadering rekening en verantwoording aflegt .
Art . 10 . Belanghebbenden b j de oprigting of bet onderhoud
van eene school wenden zich tot de naastbg zUnde sub-cornmissie of agent. Doze doet onderzoek en geeft aan de hoofd•
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commissie verslag. De hoofd-commissie bepaalt of, en zoo ja,
welke ondersteuring verleend wordt .
Art . 11 . Jaarlijksche ondersteuning aan scholen, niet voor
eigen rekening der onderwtjzers gehouden, mag in geen geval
meer bedragen dan het 3 gedeelte der jaarwedde van den
hoofd-onderwjjzer . Woning en tuin zjjn hieronder niet begrepen .
Art . 12 . Deze jaarwedde zal, zoover het platteland betreft,
niet lager worden gesteld, voor plaatsen met meer dan 2000
inwoners, dan f 600, benevens yr je woning en tuin, of bij
gemis daarvan eene billijke schadeloosstelling . In steden met
meer dan 20,000 inwoners, zal zjj niet minder mogen bedragen
dan f 800 en vrjje woning .
Art. 13 . De hoofd-commissie is bevoegd om onderwijzers,
welke door ijver en geschiktheid zich die onderscheiding waardig waken, door gratificatien verder aan to moedigen .
Art. 14. Alle scholen, die van wege de vereeniging ondersteund worden, zijn ten alien tide toegankelijk voor de leden
van de hoofd- en sub-commissie en voor den agent.
Art. 15 . Artt. 1 en 2 van dit reglement kunnen niet gewijzigd
worden . Geene veranderingen worden in de overige artikelen
gemaakt, dan op eene algemeene vergadering en met goedvinden van minstens 3 der aanwezige stemgeregtigden en under
voorbehoud van de goedkeuring des Konings .
In alle andere gevallen worden in die vergaderingen besluiten genomen bjj volstrekte meerderheid.
Voorstellen tot wijziging van het reglement worden minstens
done maand to voren aan de hoofd-commissie schriftelijk ingezonden ; voorstellen van anderen aard, welke niet minstens
veertien dagen voor de algemeene vergadering schriftelijk bij
de hoofd-commissie ingezonden zijn, worden niet dan met goedvinden van
der aanwezige stemgeregtigden in behandeling
gebragt .
Art. 16. De vereeniging wordt opgerigt voor 29 jaren, ingaande met den 30 October 1860 .
Nota . De Protestantsche vereenigingen voor Christelijk Nationaal
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SchoolonderwUs, welke, ingevolge de wet van den 22 April
1855 (Staatsbrad n° . 32) tot en met bet jaar 1864, als refits
persoon zijn erkend, hebben doze erkenning, met goedkeuring
barer statuten, verkregen bij de Koninklijke besluiten, wier
dagteekeningen en nommers bier volgen, met bijvoeging van
de vestigingsplaats der daarbij erkende vereeniging
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14 Januarij 1864.
Vonnis van den kantonregter to Enschede, waarbij is beslist
dat buitenlandsche naamlooze vennootschappen in Nederland
niet in regten kunnen optreden . (Zie Vonnissen, 18 November
1863, 8 October en 21 December 1864 .)
('Iota. De voormelde beslissing ward, onder anderen gegrond,
op de overweging
dat art . 9, Algemeene Bepalingen, web aan den vreemdeling, hat individu, de persona physics, gelijkheid van regten
toekent als aan den Nederlander, maar geenszins aan eene
vreemde of buitenlandsche persona ficta of regtspersoon, die
geen physisch aanwezen heeft en alleen kan bestaan door
wetsbepaling en niet antlers, dan wanneer zij aan de voorschriften der wet heeft voldaan ; dat bovendien de wetgeving
op

de

naamlooze vennootschappen betrekking heeft op de

openbare orde, en dedaarbij voorgeschreven bepalingen zoowel
voor den vreemdeling als voor den Nederlander verbindende
zUn ; dat hot met de openbare orde in strijd zoude zijn , aan
de vreemdelingen, zoo zij zich vereenigen tot daarstelling
eener persona ficta, onvoorwaardelijk

bevoegdheid toe to

kennen tot nitoefening van eon bargorlijk, regt, hetwelk de
Nederlander slechts kan uitoefenen met inachtneming der bij
de wet gevorderde waarborgende vormen ; dat ook de goedkeuring das Konings op cone buitenlandsche naamlooze vennootschap, bij gemis van regelende wettelijke voorschriften
niet zou kunnen worden gevraagd en verkregen ;
dat alzoo buitenlandsche naamlooze vennootschappen, op
grond, dat zij niet hebben verkregen nosh kunnen verkregen
de Koninklike goedkeuring, missen hat aerate vereischte voor
haar in regten wettig bestaan ; en
dat zoodanige opvatting der regtsvraag ook niet strijdt met
eenig be ~nsei van volkenregt, of wederkeerige welgezindheid,
en strookt met de
juris rudentie,

to

dien opzigte in Belgie aangenomen
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Bij vonnis der Arrondisseme .R,egtbank to Almelo van den
21 December 1864 is hit bovenstaande vo leis van den kantonregter to Enschede to niet gedaan, onder anderen op gtond
dat het jus atandi in judicio bij de Nederlandsehe wet aan
vreemdelingen niet is ontzegd ; dat dit refit integendeel tot
de burgerlijke regten baboon, waarvah net genot bij art . 9
Algemeene Bepalingen aan den vreemdeling, bij geld stalling
met den Tededander, toegekend is en in hat bijzondet ligt
opgesklten in arts . 127 en 152 burgerlijke Regtsvordering ;
en dat de uitlegging van voormeld art . 9 , als zou die bepaling
enkel gelden voor physieke personae, en niet voor regtspersonen of personae jlctae, sane beperking van hat begrip van
personae daarstelt buiten de wet ; en eene onderseheiding die
ook niet in overeenstemming is met hetgeen aangaande zedelrjke ligehamen en vennootsebappen van koophandel bij
art . 1691 Burgerlijk Wetboek en artt, l 6, 17 en volgende
wetboek van Koophandel is bepaald .
16 Januarjj 1864, no . 59 . (Sleets-Courant no . 42.)
Besluit, waarbij de statuten van „de Nederlandsche Evangelisehe
„Protestanten-vereeniging tar verbreiding der waarheid to Monnickendam" worden goedgekeurd, en daze vereeniging mitsdien als

regtspersoon wordt erkend.
Nota .

Het doe! dezer vereeniging is, om sen- of meermalen

's weeks sen kapittel nit Gods woord to lezen, daarna bet •
zelve zooveel mogelijk to verklaren, en op de aanwez
vergadering toepasselijk to waken . Verder Christelijke godsdienst aan to kweeken ; hetzij door hat oprigten saner Zon•
dagschool of andere godsdienstige installing, sen Christelijk
levee traehten to bevorderen.
De bedoeling is niet om eene afscheiding van kerk to bewerken of acne sects to vormen ; van dear dal die bijeenkomsten zooveel mogetijk niet gelijktijdig met die tier beataande Proteetet dhe kerkgenoetecbappen zullen plaete 1ie1•
fi
ben, tensti enkele bijzortdere gevallen dit nnddzekelijk woe
men.
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De laden der vereeniging verbinden zich tot sane jaarlijksche
bijdrage of wekelijksche contributie tot instandhouding dezer
zaak.
Dc voorganger of spreker, onder wiens leiding de vergadering zal pleats hebben, zal voorloopig alleen vrue mooning
en das noodig reiskosten genieten .
Hij zal vrijheid hebben om ook in de omliggende plaatsen
of buartschappen zoodanige godsdienstoefeningen to bevorde .
ren, waartoe hat bestuur der vereeniging zijne medewerking
verleent .
De gelden, tot aankoop van hat gebouw, de meubelen,
enz ., worden gevonden nit rentelooze aandeelen, walks zullen
worden afgelost nit de bijdragen, contributie en eene bij hat
einde van iedere vergadering to houden collects.
Elks vergadering words met gebed en dankzegging geopend
en gesloten .
De vereeniging is voorloopig aangegaan voor den tijd van
29 jaren .
23 Januarij 1864, no. 67.
Besluit, luidende
Beschikkende op hat aan Onze beslissing onderworpen geschil
over hat onderstandsdomicilie van A . weduwe van B . ;
Den Raad van State (afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord in zijn advise van 13 Januarij 1864, n° . 93 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 22 Januarij 1864, n° . 206, zevende afdeeling ;
Overwegende, das de genoemde weduwe in December 1857
in bedeeling is opgenomen to C . gemeente D. (provincie Friesland), voor rekening harer geboorteplaats E ., dock dat laatstgenoemde gemeente, na eerst de armlastigheid to hebben erkend,
later op die erkenning is teruggekomen, op grond das de behoeftige van hat jaar 1847 tot 1856 voortdurend onderstand
heeft genoten van hat burger1 jk armbestuur to F, gemeente D.,

terwUl

de onderstand, dien zij van 1 Julij 1856 tot October

1857 van eene to F, gevestigde commissie van liefdadigheid
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genoot, haar met medewerking van
immers in overleg
met - dat burgerl jk armbestuur zou verstrekt zijn, - zoodat
vermelde weduwe het onderstandsdomicilie zoude hebben behouden, dat zij onder de werking der wet van 28 November
1818 (Sfaatsblad no. 40) aldaar had verkregen ;
Overwegende, dat door de behoeftige, den 25 Mei 1858,
voor den kantonregter de verklaring is afgelegd, dat zij van
of 1 Juljj 1856 tot October 1857 geenen onderstand heeft ontvangen van het armbestuur, maar wel wekelijks brood en
huishuur van eene b!jzondere commissie van vier personen,
buiten het armbestuur, waarvan de leden niet behoorden tot
de armverzorgers der burgerlijke of kerkeljjke instellingen ;
Overwegende, dat deze verklaring is bevestigd gew.orden
door J . S, armvoogd to F ., die den 28 November 1863 voor
denzelfden kantonregter heeft opgegeven, dat hij van 1 Ju1}j 1856
tot 1 October 1857, noch middel}jk nosh onmiddel jk eenigen
understand aan de behoeftige heeft verleend, zoo min nit de
administratiekas van het dorp, als nit eenige bijzondere kas
van liefdegiften, en dat hij zoo min direct als indirect met de
b}jzondere commissie in betrekking heeft gestaan ;
Overwegende, dat er alzoo voldoende grond bestaat om aan
to nemen, dat deze behoeftige werkelijk vjjftien maanden is
geweest zonder understand nit armenfondsen, in art . 36 der
wet bedoeld, en dat z1j b}j hare wederopneming in bedeeling
viel buiten de toepassing van gemeld wetsartikel en domicilie
van understand had in hare geboorteplaats ;
(ezien de wet van 28 Junjj 1854 (Staatsblad 12 o. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to verklaren, dat E, was het onderstandsdomicilie van A .,
toen zjj in December 1857 to C, in bedeeling werd opgenomen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afachrift zal worden gezonden aan den R,aad van State (afdeeling voor de geschillen
van bestuur) .
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25 Januarij 1864.
Arrest van bet J'rovinciaal geregtshof in Zuidhollamd,
lpidende
Gehoord den procureur generaal Mr . van Galen in zjjne coa'
etuaien, strekkende tot toew jzing der conclusien van den
ge ntimeerde ;
Ten opzigte der feiten en gevoerde procedures ter eerster
instantie, zich gedragende aan en overnemende hetgeen daar~
olntrent is vermeld bij bet vonnis des eersten regters, bij wel
yonnis de appellant, eischer in eersten aanleg, is verklaard
niet ontvankeljjk in zjue ingestelde vordering, met veroor»
deeling in de kosten van het process
Overwegende, dat de appellant van dit vonnis hooger beroep
beeft ingesteld, concluderende, dat, met vernietiging van het~elve, de door hem ingestelde vordering alsnog zal worden
toegewezen en de geintimeerde bij conelusie heeft verklaard,
voor zooveel des noods, incidenteel to appelleren ; primario
yorderende de bevestiging van hot vonnis, dock subordinaat,
dat bij correctie van hetzelve de eisch van den appellant pan
hem zou worden ontzegd, welke wederzijdsche conclusien
yervolgeue ter teregtzitting van dit IIof door de procureurs van
partijen zijn herhaald en schriftelijk overgelegd ;
En ten aanzien van bet refit :
Overwegende, dat de Doopsgezinde gemeenten steeds zjjn geweest en ook na de oprigting en order het bestaan der algemeene Doopsgezinde societeit, zonder onderseheid of zij daarin
al dan nie~ zijn opgenomen, gebleven z~j'n zelfstandig en onafhankeljjk, met dit gevolg dat gems leden der broedersehap
.worries beschourwd ale lidmaten van eenige l zondere gemeente,
indien zap niet bepaalde jk bij die gemeente ale zoodanig zijn
a agenomeu en ontvangen ;
Ove!rwegende, dat door den prineipaal appellant niet is be •
wezen, noch zelfs beweerd geworden, dat hij en de beide
andere personen, die met hem hebben medegewerkt tot zijne

benoeming als diaken bij de ~oopsgezinde gemeente to DordreCht, immer als leden der genteeinte aldaar zjjn aangenotnen
of erkend, en dat derlialve des appellants evengemelde benoe ing hem niet heeft kunnen gev'en de hoedanigheid, welke
hfl zich toesehrijft, en waarin " is opgetreden, als zoude hi'
daardoor zijn bevoegd en geregtigd geworden, om het bezit en
beheer der aan voormelde gemeente t iehehoorende of van hair
afkomstige goederen op to vorderen ;
Overwegende, dat derhalve bjj het vonnis des eersten regters
de principaal appellant teregt is verklaard niet ontvankelijk in
zijnen gedanen eisch, en het in dezen stand der zaak overbodig
is to treden in het onderzoek van de verdere gronden van
verdediging des prineipaal geIntimeerde, welke tot eene ontzegging van dien eisch zouden kunnen leiden, en waartoe het
door hem ingesteld incidenteel appel en zijne voor dit Hof
daarop genomen subordinate conclusie betrekkeljjk zijn ;
Gelet op artikel 56 Burgelijke Regtsvordering ;
Dent to niet hot wederzijds ingesteld hooger beroep ; en,
passerende de subordinate conclusie, door den ge>Rntinaeerde O
hot door hem voor zooveel des noads i gesteld incldenteel
acppel genomen ;
Bevestigt het vonnis der Arrondissements-Regtbank to Dordrecht van den 23 February 1863, waarvan is geappelleerd ;
beveelt mitsdien, dat dit vonnis geheel en volkomen gevdlg
zal hebben, en veroordeelt den principaai appellant in de
kosten, in hooger beroep gevallen .
Nota .

Het bij dat arrest bevestigde vonnis is opgenomen in den

Negentienden Jaargang van dit Handboekje , bladz 332-i37 .

30 Janaa j 1864, no. 1t~.
flesointie van den Minister van `inancl in, luidende
C ezien de missive van den Minister scan Buitenlandeche
Zaken, ad interim, als belaet niet de administratie boor de
Zaken der koomseh Katholjjke "eredienst, *an den 5 deze ,
n°. 19/272 ;
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HeePt goedgevonden en verstaan to bepalen
Artikel 23 der, onder dagteekening van den 5 Mei 1847,
vastgestelde voorschri ften, ten aanzien der belalingstnkken in acht
to nemen, aan to vullen met de volgende bepaiingen : Roomsch
Katholijke geestelijken, die in den loop van een kwartaal naar
elders verplaatst of eervol ontslagen worden, hebben voor dat
geheel kwartaal aanspraak op de Rtjks jaarwedde, verbonden
aan de standplaats waar zjj aftraden .
Nota. De hier bedoelde bepaling was reeds vastgesteld bij de
Koninklijke beslaiten van den 23 November 1820, n ° • 93,

en 27 Mei 1830, n 145, vermeld in den Eersten Jaargang,
bladz. 181,, en den Derden Jaargang, bladz . 228, van dit

Handboekje.
2 Februarjj 1864 . Staatsblad n°. 8.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 19 Januarij 1864, n~ . 183, vijfde Afdeeling ;
Overwegende, dat het nuttig is, voor de examens ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor het geven van
middelbaar onderwijs, vermeld in de wet van den 2 Mei 1863
(Staatsblad n° . 50.), zoowel ten behoeve van de examen-commissien, als van hen, die zich voor die examens aanbieden,
eenige regels to stellen ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 1 deter,
n°. 15) ;
Hebben goedgevonden en verstaan to bepalen
10 . dat de examens ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor middelbaar onderwtjs mondeling zullen worden of
genomen in alle vakken, waarover zjj zich moeten uitstrekken,
en bovendien schrifte " k in een of meer flier vakken, met uitzondering van de examens in hot teekenen, hot boetseren, het
schoonschrijven en de gymnastiek, welke praktisch en mondeling gesehieden ;
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2°, flat b}j hot afnemen flier examens de programme's, aan
flit besluit gehecht, tot leiddraad zullen strekken .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van flit besluit, hetwelk in hot Staatsblad zal worden
geplaatst.
PROGRAMMAS
der examens ter verkrijging van acten van bekwaamheid
voor hot geven van middelbaar onderwijs, behoorende
bij hot Koninklijk besluit van den 2 Februarij

'1864 (Staatsblad no . 8.) .
A.
Examen tar verkrijging eener acte van bekwaamheid A voor
sehoolonderwijs in DE WIS- EN WERSTUIGHUNDIGE
WETENSCHAPPEN, vermeld in art . 70 der wet.
De vereischten zijn
a, kennis van
1°. de rekenkunde, in baron geheelen omvang ;
2°. de stelkunde, waaronder ook begrepen worden de hoogere
magtsvergeljjkingen, de theorie der kettingbreuken en haze
toepassingen, de leer der permutation en eombination, de
rekenkunstige reeksen van hoogere orde, de leerwjjze der onbepaalde coofficienten, hot sommeren van oneindig voortloopende reeksen en hot onderzoek near hare convergentie, de
wederkeerige reeksen, hot algemeen betoog van hot binomium
van NEWTON, en de ontwikkeling der logarithmische, exponentiale en goniometrisehe function ;
3° . de meetkunde, waaronder begrepen wordt de stereometrie ;
4° . de platte en bolvornrige driehoeksmeting, met toepassing op
vraagstukken der werkdadige meetkunst en dbr apherisehe
astronomic ;

&° . de beginseten der beschrijvende meetkunde, omvattende : de
leerwjze tier projectien, de werkstukken betrekkelijk de regte
"n en het platte viak, de drievlakkige hoeken, de veelvlakkige ligchamen en den bol ;
6° . de beginselen der analytische meetkunde tot en met de kegelsneden en de vergeljjkingen van de regte lijn in de ruimte en
van het platte vlak ;
b. kennis van
1° . de beginselen der theoretische en toegepaste mechanics, omvattende : de leer van het evenwigt van vaste ligchamen, tier
zwaartepunten, tier stabiliteit, tier wrijving ; de enkelvoudige
en de voornaamste zamengestelde werktuigen ; den weerstand
tier bouwstoffen, met eenige eenvoudige toepassingen ; het beginsel der virtuele snelheden ; - de leer der beweging en der
beweegkrachten in het algemeen ; de momenten van traagheid ;
de wetten tier beweging om eene vaste as ; de botsing ; algemeene begrippen omtrent arbeid en arbeidsvermogen ; -- de
wetten van het evenwigt tier vloeistoffen en van drijvende
ligchamen ; de wetten van de beweging der vloeistoffen ; de
wetten van evenwigt en beweging tier gassers ;
2°. de beginselen der werktuigkennis en der technologie, omvattende : de kennis tier beweegkrachten en tier werktuigen bij
hare toepassing gebezigd ; de kennis tier werktuigen tot het
overbrengen of wjjzigen van beweging, en van die tot het
verrigten van arbeid, als : het verplaatsen van lasten, het veranderen van vorm, het bewerken van metaal en andere vaste
sto p, enz . ; de kennis van de inrigting tier voornaamste
werkplaatsen, waar deze bewerkingen gesehieden ;
c, kennistvan
1°. de beginselen der natuurkunde,

waardoor verstaan Wordt de

proefondervindeljjke natuurkunde ;
2°'. de beginselen der scheikunde, omvattende : de kennis tier
algemenne wetten van scheikundige werkingen ; van het scheiknndfg teekensehrift ; van de equivalentenleer en de naamregels ; van het voorkomen, de bereiding (ontstaan) en tie eigen-

schappen tier voornaamste enkelvoudige stoffen en van hare
belangrijkste anorganische verbindingen ; van het voorkomen,
de bereiding (ontstaan) en tie eigenschappen van eenige belangrijke organische stoffen, als vertegenwoordigers voor geheele reeksen of klassen ; de praktische bereiding en zuivering
van stoffen, en de handgrepen, - ook praktiseh toe to passen, - voor zooveel zjj bij onderwjjs in de beginselen vereiseht worden ;
3°0 de beginselen tier kosmografCe, omvattende : de kennis tier
spherisehe coordinatenstelsels, waardoor de plaits van punters
op de aarde en oars den hemel wordt bepaald ; van de schjjnl e en ware beweging tier ligchamen van ons zonnestelsel ;
van tijd- en plaatsbepaling op aarde en tier tjjdrekenkunde ;
kennis tier voornaamste versehijnselen aan den hemel en van
tie natuurkundige gesteldheid tier hemelligchamen ;
d, kennis van
1°, de beginselen tier dell'stofkunde, namelijk, van de kristalvormEen, de zauaeustelling, de rangschikking en hot voorkom~a
tier voornaamste delfstoffen ;
2°. de beginselen tier aardkunde, omvattende : de kennis van de
rangschikking en opeenvolging tier vormingen, van de onderscheiding tier steensoorten en tier voornaamste versteeningen,
welke de vormingen kensehetsen
3°, de beginselen tier plantenkunde, omvattende : de kennis van
den bouw en de levensverrigtingen van de deelen tier plant ;
van de kunstwoorden, bj de plantenbeschr jving in gebruik,
en van de rangschikking tier planters ; de kennis van eenige
voorname inlandsehe planters ;
4°, de beginselen tier dierkunde, omvattende : de kennis van
den bouw tier dieren en van de levensverrigtingen tier ligchaamsdeelen ; van de rangschikking van het dierenrtjk ; de
kennis van de voornaamste diersoorten, vooral van inlandsehe.
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B.
Exannen ter verkrijging eener acts van bekwaamheid B voor schoolonderwijs in de WIS EN WENXTUIGKUNDIGFE WETENSCHAPPEN,
vermeld in art . 70 der wet.

De vereischten zijn
a . kennie van
1° . de beschrijvende meetkunde,

daaronder ook begrepen die der

gebogen vlakken ;
2°. de analytische meetkunde,

daaronder ook begrepen die der

gebogen vlakken ;
3°. de differentiaal- en integraal-rekening, vooral hare toepassingen op de meetkunde ;
b . kennie der theoretische en toegepaste mechanics, omvattende :
de mechanics met toepassing van analyse behandeld ; den
weerstand der bouwstoffen en de theorie van kappen en gewelven ; de volledige leer der beweegkrachten van mensehen
en dieren, van den wind, van water, van warmte en van de
voornaamste arbeidswerktuigen .
C.
Examen ter verkrijging eener acts van bekwaamheid B . voor schoolonderwijs in DE NATUURKUNDE, vermeld in art . 71 der wet.

De vereischten zjjn :
a, kennie der analytische meetkunde, ale in programme B
onder a 2°. ;
b, kennie der diff'erentiaal- en integraal-rekening, ale in programme
B onder a 3°. ;
c, kennie der theoretische mechanics met toepassing van analyse
behandeld ;
d, kennie der natuurkunde in Karen geheelen omvang en van
eenige harer voornaamste toepassingen ;
e, kennie der meteorologie, omvattende : de kennie der verschjjnselen van den dampkring, der verdeeling van warmte en
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regen over de oppervlakte der aarde, en van het klimaat van
versehillende landen ;
f. kennie der scheikunde, omvattende : behalve de kennie der
echeikundige eigenechappen van onbewerktuigde stoffen in het
algemeen, de kennie van het ontstaan der stoffen nit elkander,
zoowel organische als anorganisehe ; van het verband tusschen
echeikundige en natuurkundige eigenechappen ; de theorie van
qualitatieve en quantitatieve analyse van anorganische stoffen ;
bedrevenheid in de uitvoering van eenvoudige anorganisehe
analysers.
D.

Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid B . voor schoolonderwijs in DE SCHEIKUNDE, vermeld in art. 72 der wet.

De vereischten z$jn
kennie van de algemeene, de toegepaste en de analytische
omvattende : de theoretische scheikunde en hare
gesehiedenis ; de anorganische en organische scheikunde in
haren geheelen omvang ; de theorie van qualitatieve en quantitatieve analyse en bedrevenheid in het uitvoeren van anorganisehe en organische analysers ; de toepassing der scheikunde
op fabrieken, landbouw en het dagelijksche levers ;
b, kennie der echeikundige technologic, namelijk, eene beschrijving, verklaring en korte geschiedenis van enkele flier takken
van fabrieks- en ambachtsnijverheid, bij welke echeikundige
en, natuurkundige bewerkingen voorkomen ; kennie van bet
scheikundig onderzoek der onderscheidene producten van nwerheid, voor . zooveel flit noodig is om hunne betrekkelijke waarde
to bepalen ;
c. ;kennie der proefondervindelijke natuurkunde, uitvoering vooral
in die deelen, welke met scheikunde in "zonder verband staan .
a,

scheikunde,

8O
E.
Evamen ter verkrijging eener acts van bekwaamheid ,A . voor schoolonderwijs in DE LANDBOUWKUNDE, vermeld
in art. 73 der wet.
De vereischten zjjn

kennie der beginselen van den 4andbouw, omvattende : algem e
begrippen van de aamenstelling, de onderseheidene kenmerken
en de aardkundige Jigging der bouwgronden ; van de Newer'
king der bouwgronden en van grondverbetering, zpo droogleggen ale anderzins ; kennie der inlandsche landbouwgewassen
op bet veld en na den oogst ; van de vruchtopvolging en de
stelsels, die hier to lands gevolgd worden ; van de voornaamste
landbouwwerktuigen en de inrigting der gebouwen ; van de
voeding der huisdieren, de veredeling van plant- en diersoorten
en de inlandsche rassen der huisdieren ; algemeene begrippen
van de warmoezenierskunde en van de houtteelt, met de kennie
der bier to laude meest algemeen geteelde houtsoorten, algemeene begrippen van plantenziekten en van de planters en
dieters, die den lanslbouw schaden .
F.
&vamen ter verlcrljging eener acts van bekwaamheid voor schoolond'erwij~ in D
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en wetenschappen, in verband met de gesehiedenis der be:echaving in bet algemeen ;
c, kennis der wiskundige, natuurkundige en staatkundige aardrijkskunde, omvattende : de kennis tier ligehamen van one zonnestelsel, hunne bewegingen en verschjjnselen ; van de plaatsbepaling op de aarde en aan den hemel ; van de beweging der
aarde en de v schjjnselen, die daarvan het gevolg zjjn ; een
duidelijk begrip van de geologische geechiedenis der aarde en
van de voornaamste geologisehe verschjjnselen aan hare oppervlakte, van de verschijnselen in den dampkring en op den
oceaan ; van tie verdeeling van warmte en regen over de oppervlakte der aarde, en van -de geograllsche 9verdeeling der voornaamste plant- en diersoorten ; kennis der aardrijksbesehrijving,
&er land- en volkenkunde en van de politisehe verdeeling tier
ken ook in vroegeren tjjd .

G.
Examen ter verkrijging eener acts van bekwaamheid voor schoolonderwijs in DE STAATSHUISEOUDKUvDE, vermeld
in art . 74 der wet .
De vereischten zijn
a . kennis van

1°. de staatshuishoudkunde, dat is, van het wezen, den omvang en bet doe! dier wetensehap en van de wjjze, waarop
pare beginselen op de huishouding van staat zjjn en moetea
worden toegepast. Het examen omvat zoowel de voornaamste
onderwerpen tier wetenschap ale haar algemeen begrip ;
2°, de statistiek, inzonderheid van Nederland en zijne kolonien en
bezittingen in andere werelddeelen, nameljjk, eon joist begrip vaa
dena aard en beet Joel tier statistiek ; kennis van den tegen .
woordigen toestand van de voornaamate rjjken en insonderheid
van Nederland en ue kolonien. Hiesonder behoort inzoa
kennis van hot land en zijne natu " ke bronaen
held ook
van hestaan, van do middelen Ana let puhiiek h
ouden to
veeren en van den toestand tier partieulien bedr jvigheid .
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b. kennis der

gronden van de gemeente-, provincials- en staats-

zooals die in de (rondwet en de daaruit
voortgevloeide organieke wetten geformuleerd ztjn.
inrigting van Nederland,

H.
Examen ter verkrijging eener acts van bekwaamheid voor schoolonderwijs in de HANDELSWBTBNSCHAPPEN, vermeld
in art. 75 der wet.

De vereischten zijn
a, kennis van het boekhouden, waaronder wordt verstaan de
kennis der wetteljjke bepalingen aangaande de koopmansboeken ; van de methoden van het enkel, van het gewoon dubbel
of Italiaansch en van het gewijzigd dubbel boekhouden (journaal-grootboek) ; van de verschillende berekeningen, welke bjj
het inschr}jven in de boeken to pas komen, hoofdzakelijk die
betreffende de versehillende stelsels van munten, maten en
gewigten, den koers der munten, wisselkoers, reductie, arbitrage, enz. ; kennis der handelsusantien van de voornaamste
handelsplaatsen ten opzigte van zegel, courtage, enz . ;
b, kennis van de beginselen der handelswetenschappen, omvattende :
1° . het handelsregt in zijne hoofdtrekken, en in het bijzonder
het Nederlandsch handelsregt, zoo als het in het Wetboek van
Koophandel en in afzonderlijke wetten beschreven is . Hiertoe
behooren ook de Nederlandsche tariefwetten en de scheepvaartwetten .
2°°

de handelsgeogra/le en statistiek van nijverheid en handels-

to weten : de kennis der landen, welke de middenpunten van handel en nijverheid zijn, van de hoofdtrekken
hunner bedrijvigheid, van de voornaamste markten van aanen uitvoer, van de groote wegen van verkeer en van den
toestand der internationals handels- en nijverheidsbetrekkingen ;
verkeer,

3°. de kennis van het finantiewezen der staten, omvattende : sen
vergeljjkend overzigt van de belastingstelsels, de financiele
huishouding en inrigtingen in de voornaamste Staten ;
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4°° de beginselen der 'arenkennis, omvattende : de kennis van
de soorten, kenmerken en betrekkeljke waarde van eenige
der voornaamste handelswaren, en van hare bereiding en zamenstelling, voor zooveel die daarmede in verband staan ; van de
vervalschingen en de middelen om die to herkennen ; van de
voornaamste plaatsen, wear en de wijze, waarop zjj worden
ter markt gebragt.

I.

Ewamen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid veer schoolonderwijs in DE znEVAA$TxuvDE, .vermeld in art . 75 der wet .

De vereisehten zijn :
omvattende
in Karen geheelen omvang ;
2°. de stelkunde, daaronder begrepen de tweede magtsvergelijkingen, de reken- en meetkunstige reeksen, de theorie en
het gebruik der logarithmen ;
3°o de meetkunde, omvattende ook de stereometrie en de platte
en bolvormige driehoeksmeting, met toepassing op vraagstukken nit de werkdadige meetkunst en nit de spherische astronomic ;
b, kennis van de beginselen der sterrekunde, omvattende : de
spherische astronomic, de kennis der ligchamen van ons zonnestelsel, van hunne ware en schijnbare beweging en van de
vaste sterren ;
c, kennis van de verschijnselen in den dampkring en op den
oceaan, voornamelijk de wetten van winden en stroomen ;
a,

kennis van

de lagere wiskunde,

1° . de rekenkunde

' d, kennis der werktuigen bij de waarnemingen op zee gebruikel jk,
van hunne inrigting en gebruik, van de bronnen van fouten
en van de middelen om die op to sporen, weg to nomen of
het bedrag der fouten in rekening to brengen,
22
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K.

Examen ter verkrijging van APZONDEELIJKE acten van bekwaamheid
van schoolonderwijs in DE VAKXEN, vermeld in art . 70 en 74
der wet, en in HET BOEKHOUDEN, volgens art. 76.

De vereisehten zjjn :
I . voor de wiskunde, dezelfde als in programme A, onder a ;
II. voor de beginselen der theoretische en toegepaste mechanics,
der kennis van werktuigen en der technologie, dozelifle als in programme A, onder b ;
III. voor de beginselen der natuurkunde, der scheikunde en der
kosmografie, dezelfde als in programme A, onder c ;
IV. voor de beginselen der del/stof , aard-, plait- en dierkunde,
dezelfde als in programme A, onder d ;
V . voor de hoogere wiskunde, dezelfde als in programme A,
onder a, en programme B, onder a ;
VI, voor de hoogere mechanics, dezelfde ale in programme A,
onder b, en programme B, onder h ;
VII . voor de Nederlandsch.e teal en letterkunde, dozelfde als in
programme F, onder a ;
VIII . voor de geschiedenis, dezelfde als in programme F,
onder b ;
IX. voor wiskundige, natuurkundige en staatkundige aardrijkskunde, dezelfde als in programme F, onder c ;
X. voor de staatshuishoudkunde en de statistiek, inzonderheid van
Nederland en van zijne kolonien en bezittingen in andere werelddeelen,

dezelfde als in programme (, onder a, ;
XL voor de gronden der gemeente-, provincials- ex staatsinrigting
van Nederland a dezelfde ale in programme U, onder b ;

XIL voor
onder a.

hot boehhouden,

dezelfde ale in programme $,

885
L.
Ewamen ter verkrijg ng van acten van bokwia&heid voor ket s4a
onderwijs in de E$ANSC]E, 3N

1KB,

QQAD

OU QP

ANDEBE LEYENDE TALEN EN HARE LETTEBKUNDE,
vermeld in art. 77 der wet.

Ire vereischten ajjn :

eene grondige kennis van de
, van hare spraakkunat en
van de vereischten van eon goeden stjjl, blijkende uit eon
vaardig en juist gebruik, zoowel mondeling als sehriftelk ;
kennis van de geschiedenis en dot v oornaamste voortbren
en
barer letterkunde.
M.
Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor schoolonderwijs in HET HANDTEEKENEN, HET EEGFTLIJNIG TEEKENEN ~N DE PEBspnCTipE, vermeld in art . 77 der wet.

De vereischten zijn
grondige kennis der verschillende leerwjjsen van teekenouderwjjs, bepaaldelijk van die van, Dupuss ; van de begLnselen
tier besohrjjvende meetkunde, in verband met de grondea tier
gewone en isometriscbe perspeetief ; bedreveubeid
bet tee.
kennn naar voorbeelden en naar de natuur, in bet ontwerpen
van schetsen en van ornamenten, in bet hanteren van knit,
potlood en penseel, in bet gebruik van passer, liniaal en trekpen, ook in hot vervaardigen van bouwkundige of werktuigkundige teekeningen .
N.
Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor schoolonderwijs in HET SCHOONSCHRIJPEN, vermeld in art. 77
der wet.
De ,er

hten sfln

i +eu is den verah11l+ende methoden

n sebr yfonderwj ; bet

336
het vervaardigen van een schoonschrift,
groot, middelsoort
en klein, het laatste zoowel met eene loopende ale met eene
etaande hand, - het teekenen van hoofdletters, cijfers en versieringen voor facturen, journalen, enz .
0.
Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor schoolonderwijs in NET BOETsEBEN, vermeld in art. 77 der wet .

De vereischten zijn
kennis van de leer van het ornament ; vaardigheid in het
ontwerpen van ornamenten ; het boetseren in aarde van eeu
ornament near een geteekend of gedrukt model .
P.
Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid voor schoolonderwijs in DE (YMNASTIEK, vermeld in art . 77 der wet .

De vereischten z}jn
theoretische kennis, verkregen door de studie van geschikte
handleidingen ; bedrevenheid in nuttige ligchaamsoefeningen,
bet schermen en exerceren (handgrepen) .
Q.
Eceamen in DE THEOBIE PAN ONDEBWIas EN OPPOEDINGF, HOOPDZAKELIJK IN BETBEKBING TOT NET MIDDELBAAB ONDEBwlas, vermeld in art. 78 der wet, of to leggen door alien,
die eene der acten van bekwaamheid voor sCHOOLONDEBWlas volgens de hiervoorgaande programme's
A

L verlangen .

De vereischten zijn
duidelijke begrippen van klassikaal onderwijs,, van de onderM
scheidene leerw}jzen, hare voor- en nadeelen en hare geschie-

337
dens ;

geschiktheid om

verkregen kennis mode to deelen,

blijkbaar door mondelinge voordragt .
2 Februarij 1864, n° . 86,

Staats-Courant

n°. 47 .

Besluit, waarbjj de statuten van de Christelijke vrouwenvereeniging tot boil der armen to Hiluersum worden goedgekeurd, en doze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend .

Note .

De vereeniging, welke wordt opgerigt voor 29 jaren,

stelt zich ten doel om werkzaam to zijn ter bevordering van
de stoffelijke en hoogere belangen der armen in de gemeente
Hilversum, evenwel met vermijding, zoo veel mogelijk van
to treden in de werkkringen der bestaande instellingen van
weldadigheid .
Zij tracht dit doel to bereiken door de armen gedurig in
hunne woningen to bezoeken, hen met goeden read bij to
staan, en hen op liefderijke en christelijke wijze toe to spreken .
Voorts zoover eigen vermogen of de middelen der vereeniging toelaten
a, door to trachten aan werkeloozen bezigheid to verschaffen ;
aan kranken eene doelmatige verpleging to bezorgen ; door
de deelneming aan to moedigen en to nndersteunen in de
bestaande ziekenbussen ; door zich bet lot aan to trekken
van ontslagen gevangenen ; door to helpen aan bet verkrijgen van noodzakelijk huisraad ; door het uitreiken of
goedkoop verschaffen van kleedingstukken en door bet,
ofschoon zeer spaarzaam, schenken van eenigen geldelijken
onderstand ;
b . door bij de kinderen to bevorderen het waarnemen der
school, het aanleeren , van nuttige ambachten, de opleiding voor geschikte werkdiensten en de belangstelling in
bet godsdienstig onderwijs ;
c, door de belangen der armen voor to staan en te .behartigen bij zulke corporation en particulieren, als waarbij
dit nuttig en noodig ken worden geacht .

De vereeniging hlijft in Been geval voar iemand borg .
De laden der vereeniging zijn in den regal dames, die
daartoe, tengevolge van sen besluit in eene veigadering genomon, worden uitgenoodigd en die zich verbinden aan bet
doe) der vereeniging merle to werken .
Bij uitzondering kunnen ook eenige heeren als laden worden
aangenomen .
Tot honoraire laden kunnen alleen worden benoemd degenen, die vroeger als werkende laden fungeerden, of dezulken, die op buitengewone wijze de vereeniging aan zich
hebben verpligt, miss zij daartoe met algemeene stemmen
worden benoemd.
De predikant der gemeente zal, indien de laden dit verlangen, daarop eene uitzondering waken .
De vereeniging neemt als donateurs e~ donatrices aan
personen, walks in bet doe) belangstellen, ter bereiking van
hetzelve willen medewerken, maar niet als laden kunnen
toetreden . Zij verbinden zich tot eene jaarlijksche bijdrage
in ~e1d of in kleedingstukken, minstens ten bedrage van [2 .50 .
1)e middelen, waardoor de vereeniging tracht de uitgaven
to hestrijden zijn
1 0 • loterijen van vrouwelijke handwerken en andere voorwerpen, na verkregen vergunning ;
2°.

kleine col)ecten door de laden in

prive in bet werk

gesteld
80 .

bijdragen van donateurs en donatrices ;
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giften van particulieren ;

boeten door de laden verbeurd .
De overige bepalingen der statuten betreffen : bet bestuur,
de vergadering, de werkzaamheden der 1 eden , de rekening
50 ,

en verantwoording en andere bijzondere onderwerpen .
6 Februarlj 1864, no . 234.
Missive van den Minister van Binnenlandsohe Zaken, luidende :
Het is gebleken, dat de beslissing, ingevolge art . 7 der wet
van 10 September 1853 (Staatsblad n° . 102), tot regaling van
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het toezigt op de onderseheidene kerkgenootschappen, vereischt
voor de oprigting of inrigting van sen gebouw tot uitoefening
van de openbare godsdienst binnen zekeren afstand van eene
bestaande kerk, some door den gemeenteraad genomen wordt .
Ik verzoek u de gemeentebesturen in uwe provincie opmerkzaam to maken, dat, volgens art. 126 der gemeentewet, zoowel in dit ale in alle andere gevallen, waarin ter uitvoering
van algemeene of provincials verordeningen door h®t gemeentebestuur most worden medegewerkt, niet de gemeenteraad,
maar het collegie van Burgemeester en Wethouders behoort
to beslissen .
Nota . Eene gelijke verklaring was reeds gegeven zoo bij missive
van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 11 Fe .
bruarij 1854, n°. 130 (zie bladz . 313 van den Tienden Jaargang van dit Handboekje) ; als bij missive van den Minister
voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst van den
30 September 1858, n° .
(zie bladz . 382 van den Veer•
tienden Jaargang van dit Handboekje) .
Zij is ook bevestigd bij bet hierna vermeld Koninklijk
besluit van den 27 Julij 1864, n° . 43.
9 Februarij 1864, no . 79 . (Staats-Courant no. 53) .
Besluit, luidende :
Beschikkende op eon aan One ingediend verzoekochrift van
.
D van Dulst, to Aaarlem, en vijf anderen, daarb j overleggeende
de statuten der voor minder dan dertig jaren aangegane vereeniging, de Cbristelijke Afgescheiden Gemeente to Haarlem, en
verzoekende dat deze vereeniging door One moge worden
erkend ;
Celet op de voorechriften tier wet van 22 April 1855 (Staats•
blad no . 32) in het algemeen, enn op art . 6, tweeds lid, tier
wet in het bjjzonder ;
¢p de, voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
$aten Februarij 1864, eerste afdeeling, na. 176 ;
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Hebben goedgevonden en verstaan de statuten van de vereeniging de Christelijke A/'gesckeiden Gemeente to Haarlem, geljk die
het verzoekschrift z jn overgelegd, goed t~ keuren, en die
vereeniging mitsdien als regtspersoon to erkennen .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden
geplaatst in de Staats-Courant . (Zie Besluiten 8 November 1863,
n0 . 20, 16 Augustus 1864, no . 77 en 19 November 1864, n° . 55 .)
REGLEMENT
DER CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE TE
Haarlem- .

Art. 1 . De gemeente heeft tot grondslag het woord Gods en
de belijdenissehriften en formulieren der Dordrechtsche Synode
van de jaren 1618 en 1619 en stelt zich ten doe! het woord
Gods volgens die belijdenis door haren leeraar of hare leeraars
in het openbaar to doen verkondigen en overeenkomstig die
leer aan de jeugd der gemeente het godsdienstig onderwjjs to
versehaffen .
Art. 2. De werkkring der gemeente beperkt zich tot de
gemeente Haarlem ; hear duur worrt voorloopig bepaald op een
t jdperk van 29 jaren .
Art . 3. De Leden der gemeente zjjn zij die, na reeds eene
godsdienstige Protestantsche belijdenis to hebben afgelegd, zich
aan dew gemeente aansluiten en ten blijke daarvan in het to
dien einde gehouden wordend kerkelijk ledenboek zich hebben
ingeschreven, alsmede degenen die voor den kerkeraad dezer
gemeente hunne geloofsbelijdenis overeenkomstig de opgemelde
leer hebben afgelegd, van welke bel jdenis in het kerkeljjk
ledenboek aanteekening worrt gehouden .
Art . 4 . Als leden dezer gemeente kunnen worden aangenomen
personen van onbesproken gedrag, onverschillig van welke
geloofsbeljjdenis ; z j moeten in de gemeente Haarlem of in een
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der burgerlijke gemeenten tot hat kanton Haarlem behoorende,
waar geene gemeente bestaat, woven .
Die als laden dezer gemeente wenschen to worden aangenomen, moeten of eene Protestantsche geloofbel jdenis hebben
afgelegd, of ten genoegen van den kerkeraad en volgens de
leer voormeld voor alsnog hunne belijdenis afleggen ; in alto
gevallen zullen z j voor den kerkeraad moeten verklaren dat
zij zich geheel vereenigen met den grondslag dezer gemeente
in art . I omschreven, en ten blijke daarvan zich in hat ker •
kelijk ledenboek, bij art . 3 vermeld, inschrjven .
Art. 5 . Het bestuur der gemeente is aan den kerkeraad toevertrouwd .
Art . 6 . De kerkeraad der gemeente bestaat nit de herders
en leeraars, ouderlingen en diakenen, wier ambt en bediening
door den Heer ingesteld en in de belijdenisschriften en formulieren, tar bevestiging, voorkomende in de liturgie der (ereformeerde Kerk, breedvoerig omschreven zijn .
Daarenboven moeten minstens twee laden der gemeente als
kerkmeesters optreden, die echter slechts adviserende laden
van den kerkeraad zijn.
Art . 7 . Ofschoon de kerkeraad ten voile bereid is, om met
de opzieners van andere gemeenten in classikale, provincials
en synodale vergaderingen over de belangen der Kerk in hat
algemeen to spreken en to handelen, zal dezelve echter zooveel
mogei jk alle zaken de gemeente betreffende zelf behandelen .
Art . 8 . De kerkeraad zal ten minste eenmaal in iedere maand,
op zoodanigen t jd en plaats als dezelve hat geschikste zal
oordeelen, vergaderen en aisdan geene andere dan kerkel jke
zaken tiogen behandelen .
Art . 9 . Alle vergaderingen, zoo die van den kerkeraad ale
van de diakenen, zullen met gebed geopend en op dezelfde
wjze gesloten worden .
Art. 10 . Wanneer in de vergaderingen van den kerkeraad
sen leeraar tegenwoordig is, zal dezelve in hoedanigheid van
praeses de beraadslagingen leiden . Bij gebreke van sen leeiaar
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zal sulks beurtelings door de ouderlingen geschieden ; insgeljjks
zal de kerkeraad eon scribe uit zjjn midden verkiezen, w kR
al hot belangrjjke in de vergaderingen met naauwkeuriglseid
zal aanteekenen ; de notulen sullen door den praeses en scribe
worden onderteekend en in de volgende vergadering worden
voorgelezen .
Art . 11 . Het cone lid van den kerkeraad zal geene beer
sehappjj over hot andere vermogen to voeren, maar zal aieh
verpligt gevoelen den andere met bescheidenheid to bejegenen .
Art . 12 . Van hot beroepen der leeraars, ouderlingen en diakenen, welke ten dieuste der gemeente werkzaam sullen zjjn
met alles wet daarmede in verband staat, zal overeenkomstig de
aangenomen kerkordening van Dordreebt gehandeld worden .
Kerkmeesters worden door den kerkeraad benoemd voor bun
levee, zjjn hem rekenpligtig en behoeven zijne toestemming
op ahe uitgaven die zij ale zoodanig doen . Zoodra cone plaata
ale kerkmeester is opengevallen, door welke oorzaak ook,
wGrdi de opengevallen plants door den kerkeraad aangevuld .
De kerkeraad ken hot collegie van kerkmeesters zoodanig
uitbreiden, ale hjj zal vermeenen noodig to zjjn .
Art . 13 . Elk aangesteld en bevestigd looser, ouderling .en
diaken, zal gehouden zjjn in den kerkeraad de beljjdenissehrifteu
der christeljjke Gereformeerde Kerk to onderteekenen, omdat
zjj overeenkomen met Cods woord, henevens de beloften, om
zich daartegen doende of leerende, aan hot oordeel der Kerk
en aan de kerkeljjke tueht to onderwerpen .
Art, 14. Daar bet ambt der ouderlingen medebrengt, dat sjj
naauwkeurig "k acht geven op do beljjdenis en den wandel
der gemeente, sullen zij met of zonder looser de leden getrouweljjk bezoeken, onderwjjzen, vermanen en near hunaen
bandel ondervragen .
Art . 15 . De diakenen sullen insgeljjks getrouwel jk zorge
voer de behoelftigen en van gebouden beheer deer ingezametde
glen jeer "ka- in den kerkeraad en voor de gemeente verntiwoording doen.
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Art. 16. Zij , die hunne kinderen hot bondozegel des Heiligen
Doops wenschen to doers toedienen, zullen daarvan vooraf aan
de opzieners moeten kennis geven en zal eon of beide de
ouders, wanneer zulks mogeljjk is, tot dot einde in gewone
vergadering van den kerkeraad verschjjnen.
Art. 17 . Z j die zich in den huwelijken stoat wenschen to
begeven zullen daarvan ears de opzieners kennis moeten geven
en zullen hunne namen drie rustdagen achter elkander in do
vergaderingen der gemeente worden afgelezen, opdat de gemeente do opziener behulpzaam zjj in het toezigt dot er geese
huwel jken bevestigd worden in die graders van bloedverwantschap, welke in Gods woord verboden worden .
Art. 18 . In gewone tijden zal de gemeente op den dog des
Heeren driemalen vergaderingen houden, des morgens, des
middags en des avonds.
Art. 19 . Wanneer de gemeente vergaderd is, zullen de giften
voor de armen en het onderhoud der kerkedienst door de diakenen worden ingezameld .
Art. 20. Aangaande de uitoefening der kerkel~ ke tucht of
discipline zal in alles gehandeld worden near Gods woord, de
formulieren van eenheid der Gereformeerde Herk en de kerkordening van Dordrecht, vastgesteld in de jaren 1618-1619 .
Art . 21. Do kerkmeestera ontvangen ells inkomsten voor
de eeredienst bestemd, en bestrijden daarmede de uitgaven ;
zij hebben het bijzonder opzigt over de gebouwen, welke ears
de gemeente behooren of door hear gebruikt warden, en den
geheelen inventaris ; deep alle verbouwingen en herstellingen,
hot aansehaffen van nieuwe benoodigdheden ten dienste der
gebouwen en kerkmeubelen ; moetesnde zij vooraf den kerkeraad
hiervan kennis geven en deszelfs approbatie erlangen .
Bid de openbare godsdienstoefeningen is aan hunne zorg de
orde in de kork aanbevelen.
Art, 22. De hens van de minders en bezoldigde korkbeambten is aan den kerkeraad overgelaten .
Ann hot einde van ieder jeer, voor dot de aftreden 1e kerke-
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reads-laden bun ambt nederleggen, sullen, zoowel de diakenen
ale 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 laden gedurende drie achtereenvolgende dagen tar image
worden nedergelegd en daarna aan de nieuw aangestelde kerkeraads-laden worden overgegeven, (Zie besluit 16 Augustus
1864, no . 77 .)

Nota . Zie omtrent hat erkennen eener

kerkelijke gemeente ale

vereeniging op den voet der wet van den 22 April 1855
(Staatsblad no . 32`, de opmerki.ngen, vervat in de note,

geplaatst aehter bet besluit van den 8 November 1863, n° . 20,
op binds. 532---539 van den Negentienden Jaargang van dit
llandboeleje.

10 February 1864 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to 'sHertogenbosch,
waarbij onder aoderen is 'basket ;
dat art . 41 der armenwet refit geeft op verhaal voor den
onderatand, krachtens art. 21 verleend ; dat laatetgemeld artikel
is algemeen, en alle ondersteuning, onderatand of hulp omvat,
waarvan in de wet wordt gesproken, en dat bij gevolg alle
onderatand, bij de noodzakelijkheid in art . 21 bedoeld, verleend, ken verhaald worden, voor zooverre geene beperking
in de wet wordt aangetroffen ;
dat de beperking, voorkomende in art . 41, tot bet maximum,
in art. 25 vermeld, op onvoorziene gevallen, ale die van ziekte
en andere, niet van toepassing is, maar alleen op die gevallen, in welke eene regaling van maximum heeft moeten
geschieden ; dat art . 25 kennelijk mats andere op hot oog heeft
den gewone voorziene gevallen, voor welke eene aanvraag om
ondersteuning heeft plants gehad, en is ingewilligd door eene
beslissing van bet bestuur der gemeente, wear de arme domicilie vans onderatand heeft ;

345
dat art . 44 der wet bevestigt, dat ondersteuning van zieken,
en dus in onvoorziene gevallen buiten de berekeningen, in
artt. 22 en 25 bedoeld, behoort tot den onderstand, welke
krachtens art. 21 kan worden verleend, en krachtens art . 41
verhaald ; dat art . 48 dan ook dergeljke ondersteuning niet
uitzondert van dat verhaal ;
dat er in de wet geen aanleiding is om verachil to maken
tussehen de kosten, voor medicjjnen gemaakt en door den
verweerder in deze aangeboden terug to betalen, en de kosten
van visites van geneeskundigen ; dat, wat er zij van het gebruik, door den verweerder ingeroepen, daarin geen grond kan
gelegen zijn tot ontzegging van des eischers vordering, vermits de wet in deze niet naar gewoonte verwjjst, en hier ook
geen sprake is van uitlegging eener overeenkomst . (Zie Vonnissen 23 December 1863 on 7 Maart 1864 .)

Nota .

De vraag :
of de visites der teneeskundigen op het
domicilie van onderstand al of niet verhaalbaar zijn ", heeft
een levendige polemiek doen ontstaan . Aan de eene zijde
beroept men zich op de bepalingen van arts . 25 en 48 der
armenwet en de daaromtrent door de Regering gegeven toelichting ; waaruit wordt afgeleid, dat het verhaal der kosten
van die visites niet was uitgesloten . Van den anderen karat
wordt beweerd, dat, aangezien art . 105 lets . q der gemeentewet

de kosten der plaatselijke gezondheidspolitie

ten taste van

de gemeente-begrooting brengt en art . 135 dier wet, aan
den gemeenteraad bet maken van verordeningen in

der openbare gezondheid

het belang

opdraagt, daaruit volgen moat, dat

bet doen verzorgen der armen, in geval van ziekte, een
plaatselijke policie zorg is, waarmede de gemeente van bet
domicilie van onderstand, als zoodanig, niet to maken heeft .

12 Februarij 1864, n° . 53

(Staats-Courant n° . 55 .)

Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging voor Christelijke
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belangen to Kollum worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien ale regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doe! dezer vereeniging is Diet om eene secte of
een genootschap to stichten of eene afscheiding to veroor-

zaken, maar om merle to werken tot verbreiding der waarheid, gelijk zij op Gods woord gegrond en in den Heidelbergschen Catechismus en in de formulieren van eenigheid
uitgedrukt is .
Tot de verbreiding dier waarheid wenscht zij alle geoorloofde middelen in het werk to stellen, en we! bepaaidelijk :
oefeningen, catechisatie, bijbellezing, of ook, indien de middelen of omstandigheden zulks vorderen of toelaten, hot
Christelijk nationaal school .onderwijs .
Om op omschreven wijze to knnnen evangeliseren, zal de
vereeniging voor hare rekening aankoopen zeker aangewezen
hums en erf, op dat erf een doelmatig gehouw oprigteii en
zoodani to personen tot spreken uitnoodigen als aan de hoofdcommissie geschikt en bekwaam zullen voorkomen .
1)e middelen zullen bestaan nit vrijwillige giften en rentelooze voorschotten .
De gevers dier middelen, miss zich volkomen met bet doe!
vereenigende, kiezen bet bestuur .
I)e duur der vereeniging is bepaald op 29 jaren en 11
maanden .
20 Februarjj 1864, n° . 100 (Staats-Courant n°. 61) .
Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging : het huipgenootschap tot bei'ordering der Evangelische $ending, zoo uitwendig
als inwendig, to Twisk, worden goedgekeurd, en doze vereeniging
mitedien ale regtspersoon wordt erkend .
Notac. Daze vereeniging, welke is opgerigt den 2 December
ter
okbare hen ierittg nab het halve eeua+ est van
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Nederlands onafhankelljkheid, stelt zich t :n doel de belangen
der uit • en inwendige tending in den ruimsten tin des woords
en naar gelang zijner hulpmiddelen, to bevorderen door :
a . bet ondersteunen van het Nederlandsche 7endelinggenootschap, gevestigd to l~otterdam ;
b • het ondersteunen van het Nederlandsche Bijbelgenootschap ;
c. het ondersteunen van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen ;
d. het ondersteunen van alle zoodanige andere genootschappen
en inrigtingen, ale geacht kunnen worden tot de uitwendige en inwendige tending to behooren ;
e . bet houden van openbare voordragten over de zendingzaak ;
f. "het verspreiden van maandberigten en andere kleine geschriften tot bevestiging of opwekking van den ijver voor
de zendingzaak ;
g. eene jaarlijksche openbare algemeene vergadering .
Tot leden des genootschaps worden aangenomen alien, zoo
binnen ale buiten de gemeente Twisk, die verklaren in to
stemmen met het doel des genootschaps en zich verbinden
tot eene jaarlijksche bijdrage van drie golden of hooger .
Ook mindere jaarlijksche bijdragen zullen gaarne worden
aangenomen, en geven refit op den naam van begunstiger .
Tot de geldmiddelen des genootschaps wotden gerekend
a. jaarlijksche bijdragen der laden en begunstigers ;
b, vrijwillige bijdragen ;
c . inzamelingen ; en
d. erfmakingen .
Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent hat bestuur, de algemeene vergadering en andere onderwerpen ;
mear daarin wordt omtrent den dour der vereeniging geese
tijdsbepaling aangetroffen .

7 Maart 1864.
Penis van den Kan#onregter to Moordw%jk, waarb+ is beeliat, dot do verpicgingakoeten van eon armen zi+eke in see
gadthuls, ton bedrage van [150, nict is to rangochikken onder
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de in § c van art. 48 der armenwet bedoelde kortstondige en
geringe bedeelingen, waarvan geen verhaal ken pleats hebben ;
maar als onderstand in den eigenljjken zin des woords, welke
op het onderstands-domicilie ken worden verhaald . (Zie vonnis
10 Februarij 1864.)
8 Maart 1864, no, 1 .
Besluit, waarbij
10 . met ingang van 15 Maart 1864 wordt benoemd tot Minister
van Buitenlandsche Zaken de beer Mr . E . J. J. B. Cremers,
toen lid der Provincials Staten van Groningen ; en
2°. met hetzelfde tijdstip eervol van de tijdelijke waarneming
flier betrekking, onder dankbetuiging, wordt ontslagen de
beer W. J. E . ridder Huyssen van Kattendyke, Minister van
Marine . (Zie besluit 2 January 1864, no . 56 .)
bet optreden van den nieuw benoemden Minister
van Buitenlandsche Zaken, die zich als zoodanig, ingevolge
bet Koninklijk besluit van den 21 April 1862 (Staatsblad
n° . 43), met bet heheer over de Zaken der Roomsch Kathohjke Eeredienst belast vindt, is aan de Kerkvoogden der
verschillende Bisdommen in flit Rijk kennis gegeven bij Circulaire van den 15 Maart 1864, n° . 6/724 .

.Note Van

11 Maart 1864 .
Arrest van den Hoogen Raad, luidende :
Gehoord den advocaat-generaal Gregory, namens den procureurgeneraal, in zijne conclusie, strekkende tot verwerping van
den eiseh tot cassatie, met veroordeeling van de eischers in
de kosten en boete van cassatie ;
Overwegende, flat als eerste middel van cassatie is voorgesteld :
schending en verkeerde toepassing van de artikelen 596, 597,
639, 880, 921, 947 en 1048 Burgerlijk Wetboek ; omdat:1 °, de
bij artikel 947 Burgerlijk Wetboek bedoelde makingen geen
gevolg kunnen hebben, zoodra de vereischte magtiging tot de
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aanneming, gelijk in deze het geval is, door den Koning is
geweigerd, en, ingevolge art . 1048 van dat wetboek, de
making door de weigering is v rvallen ; en 2°. aangenomen al,
dat de Koning door eene latere magtiging op zijne weigering
konde terugkomen, daardoor eehter niet kunnen worden vernietigd de regten door de eischers als erfgenamen ab intestato
verkregen ;
Orenvegende, dat feiteljjk vaststaat, dat de erflater in deze
bij uiterste wilsbeschikking de Hervormde gemeente to Lienden
heeft ingesteld tot zijne erfgenaam, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, binnen het jaar na des erflaters overlijden to beroepen en aan to stellen eenen tweeden leeraar, die, volgens
het gevoelen van de meerderheid des kerkeraads, de orthodoxe
gevoelens zal zjjn toegedaan, met last, dat het kerkbestuur
binnen eene maand na des erflaters overladen zal beslissen,
of hij onder de voorschreven voorwaarde de erfstelling aanneemt ; terwjl, ingeval het bestuur der Hervormde Kerk deze
erfstelling onder de gestelde voorwaarde niet mogt kunnen
noch verkiezen aan to nemen, de voorschreven erfstelling door
den erflater is verklaard to zijn herroepen, zullende die alsdan aan zijne erfgenamen bij versterf (de eischers in deze)
overgaan ;
Overwegende, dat almede is aangenomen, dat de door den
erflater gevorderde beslissing, uitdrukkende het voornemen tot
aanvaarding, binnen den voorschreven termijn is gegeven ; dat
voorts de Koning, na dit aanvankelijk to hebben geweigerd,
later op die weigering is teruggekomen, en de magtiging tot
aanneming nog tijdig heeft verleend, en dat daarna binnen den
bepaalden termijn een orthodox leeraar is beroepen ;
Overwegende, wat betreft het eerste gedeelte van dit middel,
dat hierbij alleen in aanmerking kunnen komen de aangehaalde
artikelen 947 en 1048 Burgerlijk Wetboek ;
Overwege+ode, dat de beweerde schending van eerstgenoemd
artikel daarop is gegrond, dat nit de bepaliirg van dat artikel,
dat makingelr aan kerken alleen dan gevolg hebben, wanneer
23
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door den Koning is verleend magtiging tot de aanneming, van
zelf zoude volgen, dat zij gees gevolg kunnen hebben, zoodra
die magtiging, gelijk in deb het geval is, door den Koning
is geweigerd ; dat echter bij dat artikel alleen is bepaald, dat
de daarbij bedoelde makingen geen gevolg hebben, dan voor
zoover de Koning zal hebben verleend de magtiging om die
aan to nemen, dock dat daarbjj niet is beperkt het regt van
den Koning op eene aanvankelijke weigering terug to komen
en alsnog de magtiging to verleenen, en dat derhalve dit artikel
bjj het beklaagde arrest niet is geschonden ;
Overwegeiide, dat daardoor evenmin is geschonden art . 1048
Burgerljjk Wetboek, vermits de daarbg uitgesproken vervalling
eener bij uitersten wil gedane beschikking, bg onbekwaamheid
van den gestelden erfgenaam om de erfenis to genieten, niet
kan betreffen de bij art. 947 van dat wetboek bedoelde instellingen, als zjjnde deze nosh in het algemeen onbekwaam, noch
eerst na Koninklijke magtiging bekwaam eene erfenis to genieten, maar alleen eerst na die magtiging bevoegd haar aan
to nemen, terwjjl voorts in alien gevalle na de door den
Koning verleende magtiging de bekwaamheid der verweerderesse niet kan worden betwijfeld ;
Ovencegende, wat aangaat den tweeden en subsidiairen voor
dit middel aangevoerden grond, dat de Koninkljjke magtiging
de reeds vooraf door de eischers, als erfgenamen ab iiitestato,
verkregen regten niet had kunnen vernietigen, dat daarvoor in
de eerste plaats is aangevoerd dat zij, bljjkens de zes eerste
bij dit middel genoemde artikelen van regtswege zijn getreden
in het bezit en het genot van de goederen der nalatenschap ;
dat echter al die bepalingen eerst dan in aanmerking zouden
kannen komen, wanneer de eischers als wettelijke erfgenamen
in de eerste plaats en onvoorwaardeljk tot de erfenis waren
geroepen, waarvan intusschen het tegendeel vaststaat ; en dat
mitsdien de aangevallen beslissing niet is in strijd met de voormelde artikelen, .maar geheel overeenkomstig het daarbij aangehaald artikel 921 Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de
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goederen , door iemand bij overlijden nagelaten , behooren aan
zijne wettige erfgenamen, zoo verre hij daarover niet bij uitersten
wil wettig1 jk mogt hebben beschikt ;
Overwegende , dat daarvoor in de tweede pleats is beweerd,
dat de eischers bovendien in het bezit en het genet van de
goederen der nalatenschap zouden zijn getreden door hunne
aanvaarding na de aanvankelijk door den Koning aan de verweerderesse to kennen gegeven weigering tot aanneming, als
zijnde die bij het vonnis des eersten regters, in hooger beroep
bevestigd bij het beklaagde arrest, feitelijk geconstateerd ;
Overwegende, dat bij dat arrest de overwegingen van den eersten
regter niet zijn aangenomen, en door het Hof zelf de beweerde
aanvaarding niet is geconstateerd ; en dat daarmede vervalt de
feitelijke grondslag van deze bewering ;
Overwegende, dat als tweede middel van cassatie is aangevoerd
schending en verkeerde toepassing van de artt. 597, 880, 921
en 1903 Burgerlijk Wetboek, omdat : 1° . feitelijk vaststaat, dat
door de verweerderesse niet is geleverd noch zelfs aangenomen
het bewijs van de vervulling der voorwaarde, waarop de verweerderesse tot erfgenaam is ingesteld ; en 2°. dit bewijs ten
onregte is gevorderd van de eischers, die als erfgenamen ab
intestate tot de nalatenschap zijn geroepen, tot zoolang de erf
genaam ex testaniento bewijst beter regt to hebben ;
Overwegende, dat bij het beklaagde arrest is aangenomen , dat
der eischeren bewering, dat de kerkeraad aan de bij het testament gestelde voorwaarde niet zoude hebben voldaan, wordt
wederlegd door de bewoordingen der schriftelijke kennisgeving
aan kerkvoogden van het uitgebragt beroep ; dat op deze feitelijke beslissing in cassatie niet ken worden teruggekomen, en
dat daarmede vervalt de eerste veer dit middel aangevoerde
grond ;
Overwegende, wet betreft den tweeden daarvoor beweerden
grond, dat bij het beklaagde arrest met juistheid is beslist, dat
de appellanten, die als eischers de petitio hereditatis hebben ingesteld, uithoofde de ingestelde erfgenaam niet aan de voor-
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waarde der erfstelling zoude hebben voldaan, bet t ewijs deter
hunner stelling hadden behooren to leveren, en niet kunnen
volstaan dit van de gedaagde to vorderen ; en dat voorts, wei
verre dat de eischers (zoo als door hen wordt beweerd) als
erfgenamen ab intestato tot de nalatenschap zouden zijn geroepen,
tot zoolang de erfgenaam ex testaniento bewijst beter regt to
hebben, zij integendeel krachtens hot testament van den erflater
eerst dan tot de erfenis zouden zijn geroepen, wanneer de
jverweerderesse de erfstelling of niet had kunnen of niet had
willen aannemen ;
Overwegende, dat alzoo beide middelen zijn ongegrond ;
Verwerpt het beroep en veroordeelt de eischers in de kosten
en boete van eassatie. (Zie Arrest 10 Junij 1863 en Vonnis
30 Mei 1862 .)

Nota . De conclusie van den Advocaat-Genernal hi ; den Hoogen
Raad hevatte, onder anderen, de volgende beschouwingen,
welke meer hijzonder bet hoofdpnnt in deze hetreffen
« Hot komt ten deze uitsluitend ann op do nut. 947 en
1048 van bet Burgerlijk Wetboek .

• 1k ben het volkomen eens met de eischers, dat makingen bij uiterste wilsbeschikking ten hehoeve van kerken
geen gevolg hebben, da.n voor zoover de Koning de magi
tot aanneming zal hebben verleend .
• 1k ben bet insgelijks met hen eons, dat eene besehikking, bij uitersten wil gedaan, vervalt, wanneer de gestelde
erfgenaam onbekwaam hevonden wordt om dezelve to genieten .
n

1k ben eindelijk met hen van hetzelfde gevoelen, dat

door eene latere magti ing niet kunnen worden vernietigd
de regten door de erfgenamen ab intestato verkregen .
-1)oeh geene flier stellingen wordt door Regtbank en Hof
betwist ; integendeel worden ze alle drie door de beide regterlijke cnllegien volleditr erkend en aangenomen

• Wanneer nu bet Ilof, even als de Regtbank, aan de
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bewuste making gevolg toekent, dan is dit, omdat de Koning,
na de Ministers van Leredienst, .lustitie en Financier, alsmede den Raad van State to hehben gehoord, op hoogstdeszelfs vroeger besluit is teruggekomen en bij ruder besluit van den 10 Maart 1860 kerkvoogden tier Hervormde
gemeente to Lienden heeft gemagtigd tot aanvaarding tier
voorschreven nalatenschap .
Wanneer nn vender ltegtbank en Hof bet vervallen tier
uiterste wilsbeschikking gist aannemen, dan is dit omdat de
voornoemde Inagtiging tot aanvaarding tempore utili is verieend .
En wat nu le stelling betreft, dat geene verkregen regten
door een Konlnklijk besluit kunnen worden vernietigd, zoo
N

heeft de Regtbank bij de vierde overweging quoad jut van
hair vonnis verklaard, dat aan den honing de bevoegdheid
gist kan worden betwist op vroegere besluiten terug to ko .
men en bij een later besluit eene vroegere genomene be .
schikking in to trekken of to wijzigen, dock dat hierbij de
ten gevolge van bet vroegere besluit wet en wettig verkregen
regten van derden niet nit bet oog kunnen worden verloren,
terwiji bet Hof bij de zevende overweging quoad jut van
bet heklaagde arrest heeft to kennen gegeven, dat geene
erfregten door den Boning aan de verweerderesse konden
worden onttrokken, evenmin alt aan de eischers warden
toegekend.
l)ie stelling is volkomen joist . I)e kerken zijn tegenwoordig allezins hekwaam van eene uiterste wilsbeschikking
voordeel to genieten, en van daar dat l)ALL0z to regt opmerkt., dat M Pautorisation, de quelque source qu'elle emane,
ne fait que sanctionner, et en quelque sorts rendre
executoires les dispositions ' ; terwiji bij voornoemde autonsatie later met evenveel juistheid aanduidt alt een : acre de
tutelle administrative.

En wat bevat nu de bewuste uiterste wilsbeschikking?
quoad jut van het be-

p V olgens de tweeds overweging
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arrest hoofs de erflater G . A . V,, bij zijne uiterste
wilsbeschikking de llervormde gemeente to Lienden tot zijne
erfgename ingesteld, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van
binnen hot jam na den dag van des erflaters ovorlijden
eenen tweeden leeraar to beroepen en aan to stellen, die,
volgene hot gevoelen van de meerderhoid des kerkeraads,
de orthodoxe gevoelens zal zijn toegedaan, met last, das
hot kerkbestnur binnen eene maand, na des erflaters overlijden, zich zal decideron of hij onder de voorschreven voorwaarde de erfstelling aanneemt ; terwijl, ingeval hot bestuur
van de llervormde perk deze erfstelling onder de hierboven
gestelde voorwaarde niet konde nosh verkoos aan to nemen,
de voorschreven erfstelling door den erflater words verklaard
to zijn herroepen, en alsdan aan zijne erfgenamen bij versterf
(de eischers in doze) to zullen overgaan .
De erflater had das aan de verweerderesse een vol jaar
toegestaan om aan de gestelde voorwaarde to voldoen ; voldeed
zij daaraan binnen den gestelden termijn, dan was de erf
stelling niet herroepen, maar bleef zij stand houden . Gedurende
das tijdsbestek van een jaar kon niemand anders dan de
verweerderesse eenige regten op de nalatenschap doen golden ;
eerst dan wanneer zij aan de gestelde voorwaarde niet had
voldaan, werden or regten voor derden goboren, niet eerder.
Te refit hoofs dan ook hot hlof bij de voornoemde zevende
overweging quoad jus feitelijk uitgemaakt, das, blijkens hot
testament, hot erfregt der geintimeerden (de verweerderesse
in doze) gedurende das jaar wettig bleef bestaan, met uitsluiting der regten van derden ; en daar nu hot besluit van
den 10 Maart 1860, waarbij de Boning de magtiging tot
aanvaarding heeft verleend, binnen hot jaar na den dag van
hot overlijden des erflaters gegevon is, gelijk hot llof insgelijks hij diezelfde overweging feitelijk hoofs uitgemaakt,
zoo kunnen or door de voorafgaande woigering des Konings
geene regten gegeven of vorkregen regten geschonden zijn.
'lets anders zoude hot welligt zijn, wanneer do erflater
klaagde

N
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aan de verweerderesse geenen termijn had gegeven, binnen
welken

bet

hear vergund

werd aan

de voorwaarde der

uiterste wilsbeschikking to voldoen, maar hear eenvoudig de
landerijen had vermaakt .
Indien den de Koning de gevraagde magtiging had ge ,
weigerd, de verweerderesse na de kennisgeving daarvan was
blijven sdl zitten en de eischers daarentegeri de nalatenschap
hadden aanvaard, den zonde men welligt met eenigen grond
kunnen beweren, dat wanneer later de verweerderesse op de
zaak was teruggekomen, en zich met een nieuw verzoek tot
magtiging aan .den Koning had gewend, bet Koninklijk
besluit, waarbij dat verzoek thane werd ingewilligd, geen
gevolg zou kunnen hebben, omdat ten gevolge der aanvaarding de eischers reeds regten op de nalatenschap hadden
verkregen .
Doch zoodanig geval is bier niet aanwezig.

Odr dat de

termijn verstreken was, had de Koning de vereischte magtiging verleend, was aan de gestelde voorwaarde gevolg
gegeven en had de zaak hear volkomen beslag erlangd,
zoodat bet oogenblik voor derden, om op de bewuste nalatenschap regten to verkrijgen, nimmer heeft bestaan . "
2 April 1864, n°. 37 .

Besluit, luidende
Gezien de stukken betreffende bet aan Onze beslissing onderworpen geschil over bet domicilie van onderstand van A,
weduwe B . ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 23 Maart 1864, n° . 11 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 1 April 1864, no . 173, 7de Afdeeling ;
Overwegende
dat deze behoeftige, toen zjj in Junij 163 to C . in onderstand werd opgenomen, opgaf geboren to zjjn in de gemeente D. ;
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dat deze opgave bevestigd wordt door hare huwelijks-acte,
den 16 December 1799 to C . verleden, alsmede door den inhoud van een attestatie, den 31 Mei 1798 al egeven door W . L .,
veldprediker bij het in dienst der Bataafsche Republiek staande
hertogelijk Saksen-Gothasche regiment infanterie, waarin voorkomt, dat de behoeftige op den 6 April 1782 to D. is geboren
nit E., sergean% bij de lijf en grenadier-compagnie van het
genoemde regiment, en F . ; dat zij den 8 April daaraanvolgende
is gedoopt, den 10 April 1796 in de garnizoenskerk to Rotterdam hare geloofsbeljjdenis als lid van de Evangelisch-Christelijke
gemeente van de Augsburgsehe Confessie heeft afgelegd, daarop
door den ondergeteekende, veldprediker, is bevestigd en den
volgenden Zondag tot het genot van bet H . Avondmaal is toegelaten ;
dat de omstandigheid, dat van haren doop to Dn
in de aldaar
voorhanden doopregisters geene melding wordt gemaakt, welke
door het bestuur flier gemeente wordt aangevoerd als d~ grond,
waarop het de erkenning der armlastigheid weigert, geenszins
kan geacht worden tegen de juistheid der in deze attestatie
voorkomende opgaven omtrent de geboorte en den doop der
behoeftige to pleiten, daar in eene, op denzelfden flag door
denzelfden veldprediker aan de moeder der behoeftige afgegeven attestatie, de dagteekening der geboorte en van den
doop van deze vrouw worden opgegeven, naar luid van hetgeen
daaromtrent in het regiments-kerkboek wend aangetroffen en
flat meal alzoo mag aannemen, flat de opgaven omtrent de behoeftige eveneens nit zoodanig regiments-kerkboek of doopregister zijn getrokken, waardoor de reden duideljjk wordt,
waarom die doop niet op de doopregisters der kerkeljke gemeenten binnen D, is aangeteekend ;
flat -er alle grond is om aan to nemen, flat de veldprediker
de behoeftige niet tot het doers der geloofsbelijdenis zal heb=
ben toegelaten, zonder zich vooraf wel verzekerd to hebben
van haren doop, qn flat, hetzjj hij zich daarvan overtuigd
hebbe door inzage van hot regiments-kerkboek, hetzjj door de
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verkiaring van hare ouders, test jds blijkens de attestatie der
moeder beiden nog in levee, in elk geval zijne opgave omtrent
tjd en pleats van then doop, als steunende op geloofwaardige
getuigenissen, voor wear nlag worden gelrouden, to meer, dear
geene enkele omstandigheid is aangevoerd, die aanleiding zou
kunnen geven om aan die waarheid to twijfelen ;
tat alzoo voor de toepassing der armenwet ale voldoertde
bewezen behoort to worden aangenomen, {hat deze behoeftige
to , D . is geboren ;
Gezien de wet van 28 Jun j 1854

(Staatsblad n° . 100)

Hebben goedgevonden en verstaan
de gemeente D, aan to wijzen als domicilie van onderstand
van A., weduwe B.
Onze Minister van Binnenlandsche taken is belast met de
uitvoering van tit besluit, waarvan afsehrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State (Afdeeling voor de gesehillen
van bestunr.)

5 April 1864, n° . 88 (Starts-Courat,t n° . 103) .
Besluit, waarb j de statnten van de vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal onderw js to

Doetinchem en Zeihem

worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .

No a .

1)e werkkrin ; deter voor 29 jaren en ! I muanden op .
gerigte vereeniging hepaelt zich tot bet oprigten serer Christelijke school voor lager o~alerwijs, het doers schoolhonden
door een met sere acts van hoofdonderwijzer voorzlenen
nieester, en zoo noodig hulponderwijzer en kweekeling, near
hot petal kinderen, overeer kometig de wet op het lager

ondorwijs .
leder ken lid worden vary deze vereeniging dock' zich to
onderwerpen aan die goedgekeurde statuten, met b+et ling
eerier jaarlijkeche eon ributie vin minstens

vigf guides .
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Het bestuur words gekozen, met volstrekte meerderheid van
stemmen, door en uit de leden der vereeniging .
De geldelijke middelen worden verkregen uit een nader to
bepalen billijk schoolgeld en uit jaarlijksche bijdragen •
6 April 1864, no. 38 (Staats-Courant n 0 . 106) .

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging voor Christelijk
Nationaal schoolonderwjjs to Wissenkerke worden goedgekeurd,
en doze vereeniging mitsdien als regtspersoon words erkend,
Nota . Het doel dezer voor 29 jar en en I I maanden opgerigte

vereeniging is de instandhouding harer Christelijke bijzondere
school, waarin de vreeze des Heeren Ran eene grondige
wetenschappelijke vorming, overeenkomstig den aard en de
inrigting van hot lager onderwijs, ten grondslag words ge •
legd, en een onbelemmerd en doeltreffend gebruik van de
Heilige Schrift onder den zegen Gods en trouwe voorstelling
der volkshistor ie de kinderen leiden moeten tot de ievendige
kennis van den eer,igen waarachtigen God, zooals Hij zich
tot behoudenis en zallging van verloren zondaren in Zijn
word heeft geopenbaard .
De vereeniging bestaat uit de twaalf oprigters en anderen,
met viervijfden der algemeene stemmen aangenomen wordende .
De leden hebben hot regt hunne kinderen bet onderwijs
to doen genieten, das in de school der vereeniging words
gegeven, op de voorwaarden door hot bestuur vastgesteld .
l)e middelen bestaan nit de giften, schenkingen of ma •
kingen ; uit de schoolgelden en uit al zoodanige bezittingen
als door bolegging, aankoop of andere wettige wijze nader
mogten verkregen worden .
Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent hot bestuur, de werkkring en bevoegdheid, de algemeene en bij •
zondere vergadering, commission, de uitvoering van hot
doe!, de verlenging van den duur der vereeniging, hot verlies van hot lidmaatschap, de ontbinding der vereeniging, enz .
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11 April 1864, n° . 93 .
Besluit, luidende
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tussehen de besturen der gemeenten A. en B.
over het domicilie van onderstand van C ., weduwe van D . ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de gesehillen van bdstuur) gehoord, advies van den 20 Mei 1863, n° . 23 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 9 April 1864, n°. 254, 7de Afdeeling ;
Overwegende, dat het buiten geschil is, dat genoemde behoeftige, geboren to B, den 8 September 1793, tijdens het in
werking treden der wet op het armbestuur, domicilie van
onderstand had to A . en aldaar heeft behouden tot den 15
Maart 1861 ; dock dat to A . wordt beweerd, dat zij sedert
laatstgemeld tijdstip tot den 30 Junij 1862, en dus gedurende
meer dan vijftien achtereenvolgende maanden, seen onderstand
nit fondsen, bedoeld in art . 36 der evengemelde wet, heeft
genoten, en dat zij dien ten gevolge op den 26 July 1862,
toen zij weder in onderstand is opgenomen to E ., domicilie
van onderstand had to B ., hare geboorteplaats ;
Overwegende, dat ten aanzien van dit beweren nit het plants
gehad hebbend onderzoek is gebleken :
dat in Januarij 1861 door eene commissie van liefdadigheid
to A ., bj middel van inschrijving en collecte, gelden zijn bjjeengebragt, welke door haar grootendeels besteed zijn tot aankoop van levensmiddelen, die zij aan de armen, onversehillig
of zij al dan niet door eenig armbestuur bedeeld worden, heeft
uitgereikt ;
dat die commissie in het begin der maand Maart 1861 haar
ontslag heeft genomen, en de bij haar overgeblevene gelden,
ten bedrage van ( 75, heeft gesteld in handers van F ., ten
einde daarmede ten meeste nutte to handelen ;
dat genoemde F, seen lid van het gemeente- of eenig armbestuur zijnde, alstoen de ondersteuning van de weduwe D .
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op

zich heeft genomen, ten gevolge waarvan deze dan ook

door eenige leden van hot burgerlijk armbestuur, naniens F .,
is besteed bij harm zoon G . ; to E . ;
dat voorts het gemeentebestuur van E, door den burgemeester
van A ., bij missive vaii den 21 Maart 1861, is aangeschreven
om de bedeeling, welke op dien tjjd door het burgerlijk armbestuur aldaar, voor rckenirtg der gemeente A ., aan de weduwe D, werd verstrekt, to doers ophouden, uithoofde de zoon
van die vrouw zich met de verzorging van zijne moeder had
belast, en dat die zoon dan ook werkeljjk op onderscheidene
tijdstippen, ten haven behoeve, nit handers van F, heeft ontvangen eene gezatnenlijke som_ van j 72 .50 ;
dat nit de vorenstaande feiten en omstandigheden, wel is
waar, is of to leideri, dat door de bedoelde commissie van
liefdadigheid en door genoemden F. is gehandeld in gerneen
overleg zoowel van het gemeentebestuur als van het burgerlijk
armbestuur, met het kennelijk oogmerk om het domicilie van
onderstand der weduwe 1J ., hetwelk gevestigd was to A .,
naar hare geboorteplaats B . over to brengen ; dock dat, dea
ondanks, de ondersteuning, aan die behoeftige verstrekt ge=
durende bovengemeld tijdvak van meer dan vijftien aehtereenvolgendo maanden, laatst voorafgegaan aan den 26 Jul1j 1862,
uit de door die commissie aan F, ter hand gestelde gelden,
niet kan worden beschouwd als onderstand nit fondsen, bedoeld in art. 36 der wet op het armbestuur, en dat shoo
meergenoemde vrouw heeft verkeerd in het geval, vermeld in
het slot van hetzelfde wetsartikel ;
Gezien de artt. 36 en 27 der wet van 28 Junij 1854

(Slaal s-

blad n ° . 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaati
to verklaren, dat het domicilie van onderstand van C ., weduwe D ., toen zij op den 26 Julij 1862 to B . in onderstand
werd opgenomen, gevestigd was to B ., hare geboorteplaats .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is beiast met de
aitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur) .
18 April 1864, n° . 58 .
Besluit, luidende
Beschikkende op het adres van den read der gemeente StadAinielo, bij Ons in beroep komende van een besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel, van den 23 October
1862, 2de Afdeeling, n° . 4100/2725, waarbij goedkeuritig is
onthouden aan het besluit van genoemden read van den 17 September bevorens, voor zooveel daarbU, met handhaving van
een raadsbesluit van 31 Augustus 1860, de jaarwedde van
den hoofdonderwijzer
is bepaald op 1 1000,
boven eene vergoeding van f 200 voor het geniis van vrje
woning ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 6 April 1864, n°. 112 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 14 April 1864, n° . 234, 5de Afdeeling ;
Overwegende
dot Gedeputeerde Staten bij bovengemeld besluit de hun gevraagde goedkeuring hebben geweigerd, op grond dot de vaststelling der jaarwedde van den hoofdonderwjjzer
op ( 1000, niet is in overeenstemming met het voorschrift
van art. 69 der wet op het lager onderwijs, vermits door
den gemeenteraad, Mi de berekening der inkomsten, die genoenlde onderwijzer voor de werking der nieuwe wet heeft
genoten, niet in aanmerking is genomen de opbrengst van eene
door hem gehouden avondschool ;
dot echter uit de overgelegde stukken blijkt, dot, voor het
in werking treden der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
n°. 103) , aan den hoofd-onderwijzer to Slad-Alinelo noch bij zone
aanstelling, noch op eenige andere wijze, de verpligting tot het
houden diem avondschool was opgelegd ; dot die avondschool
aanvankeljk gedurende geruimen tijd in de woning van den

hoofd-onderwijzer is gehouden ; dat later, wel is waar, hem
daartoe het gebruik van het schoolgebouw der gemeente is toegestaan, dock dat het schoolgeld steeds door hem zelven wend
bepaald, en nimmer door het gemeentebestuur ten aanzien van
dat schoolgeld, of ten aanzien der leeraren en van het to geven
onderwijs, eenige verordening is gemaakt, terwijl ook steeds
in de kosten van het benoodigde vuur en licht door hem voor
eigene rekening is voorzien ;
dat dierhalve de bedoelde avondschool niet kan geacht worden
tot het van wege de gemeente verordend en bekostigd openbaar
onderwijs to hebben behoord, maar slechts to beschouwen is
als eene bijzondere onderneming van den hoofd-onderwijzer met
vergunning van het gemeentebestuur, en dat bijgevolg ook de
inkomsten, door hem daarvan genoten, niet antlers zijn aan to
merken dan als bijzondere verdiensten, welke hij zich door onverpligte werkzaamheden in zijnen vrijen tijd wist to verschaffen
en welke de gemeenteraad bij de regeling zijnen jaarwedde, ten
nakoming van art. 69 der wet op het lager onderwijs, tins niet
gehouden was in berekening to brengen ;
dat voorts de gezamenlijke inkomsten van den hoofd-onderwijzer

volgens zijne eigene opgaven, van of

het tijdstip zijnen in-functie-treding op 1 April 1854 tot ultimo
December 1857, hebben bedragen f 7,873.25, dock dat deze som
moet verminderd worden met de opbrengst der door hem gehoudene avondschool, ad 11,500, en met hetgeen door hem,
naar de voorwaarden van zijne aanstelling, in 1854 en 1855 is
uitgekeerd aan zijnen ambtsvoorganger, ad 1966 .372, zoodat
zijne inkomsten als hoofd-onderwijzer der gemeenteschool werkelijk hebben bedragen [5,406 .874, of gemiddeld jaarlijks over
het tijdvak, gedurende hetwelk hij

voor

het in werking treden

tier wet die betrekking heeft vervuld, 11,441 .83 ;
dat echter van dit gemiddeld bedrag moet worden afgetrokken
eene som van

f

650, met name [450 voor de kosten van twee

hulp-onderwijzers en 1200 voor huishuur, zoodat het gemiddeld
bedrag van zijne zuivere inkomsten heeft beloopen f 791 .83 ;
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dat alzoo de regeling van zjjne jaarwedde tot het bedrag van
11000 boven eene vergoeding van / 200 voor het geniis van
vrije mooning allezins voldoet aan het voorschrift van art . 69
der wet op het lager onderwjjs, en tevens in billijke evenredigheid staat tot de werkzaamheden, thans aan zijne betrekking verbonden ;
Gezien art . 13 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
n° . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten
der provincie Overijssel van den 23 October 1862, voor zooveel betreft de niet-goedkeuring der jaarwedde van den hoofdonderwijzer
het besluit van den raad der gemeente
Stall-Alnzelo, waarbjj die jaarwedde op f 1000 is bepaald, goed
to keuren .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad vats State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur) . (Zie Besluiten 9 Mei, 5 Junij en 3 September
1863, n ° . 83, 60 en 48 .)
18 April 1864, n°. 62 .
Besluit, luidende
Gezien de stukken van 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 14 October 1863, n° . 76;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 16 April 1864, n 257, 7de Afdeeling ;
Overwegende, dat, blijkens de stukken en de erkentenis
van partijen, de behoeftige to B . in onderstand is opgenomen
op den 21 September 1855, na in de maand Junij van het jaar
1854, en dus binnen de vjjftien maanden, die vooraf zjn gegaan aan de invoering der armenwet, kosteloos geneeskundig
to zijn verpleegd in het zoogenaamd algemeen ziekenhuis to
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B. ,

alwaar hjj , hoezeer geboren in de gemeente C , destjjds

door meer dan vierjarige inwoning domicilie van onderstand had ;
Overwegende, dat de gemeente C . die verpleging wil he en
-bescbouwd als onderstand in den zin van art . 36 der armenwet,
en dat de gemeente B, daaraai dat karakter ontzegt, op
grond, dat het ziekenhuis geene instelling is van of behoorende
tot burgerlijke of algemeen kerkeljjke of gemengde

.armbe-

sturen ;
Overwegende, dat het ziekenhuis is tot stand gekomen ten
gevolge der bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 Maart
1817, genomen op de voordragt van het bestuur der stall en
van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, waarbj zeven
binnen

Utrecht

bestaande gestichten onder een en hetzelfde

beheer werden gebragt, met bepaling, dat uit de batige sloten
der rekening van ieder gesticht een algemeen fonds zou worden
opgerigt tot het tot stand brengen en onderhouden van een
algemeen gasthuis, alsmede dat er een algemeen ziekenhuis of
hospitaal zou worden opgerigt in een der gebouwen van het
.gewezen Catharyne gasthuis, to onderhouden uit de foiidsen,
behoorende tot de broederschap van

Leeuwenburg

en van het

bedoelde gasthuis, alsmede uit een jaarljjksch subsidie, door
het algemeen gasthuis to verstrekken uit het overschot op de
inkomsten ;
Overwegende, dat, blijkens den inhoud van gemeld besluit,
hetwelk tot heden toe als rigtsnoer geldt, het algemeen ziekenhuis wordt bestuurd door een collegie van regenten, hetwelk
benoemd wordt door hit plaatselijk bestuur to Utrecht en rekening en verantwoording doet aan burgemeester en wethouders ;
Overwegende, dat kostelooze verpleging in een gesticht,
welks bestuur op die wjjze benoemd en rekenpligtig is, naar
den geest en de strekking der armenwet gelijk staat met den
onderstand, in haar 36ste artikel bedoeld ;
Overwegende, dat uit het vorenstaande volgt, dat A ., tijdens
zijne upneming in onderstand in September 1855, krachtens
dat wetsartikel alsnog domicilie van onderstand had to B . ;
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(elet op de wet van 28 JunU 1854 (Staatsblad n°. 100) tot
regeling van bet armbestuur ;
Hebben goedgevonden en verstaan
de gemeente B. aan to wizen als bet domicilie van ondersta ld van den behoeftige A .
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van lit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden
aan den Raad van State (Afdeeling voor de gesehillen van
bestuur .)
Nota . Rij vonnis der Arrondissements-Regtbank to i?trecht van
den 7 Januarij 1853, bevestigd door bet arrest van den
Iloogen Raad van den 5 Mei 1854, is beslist :
dat bet algemeen ziekenhuis to Utrecht nosh is een algemeen armbestuur, nosh eene armen •a dministratie van eene
godsdienstige gemeente, bestemd om aan behoeftigen onder .
stand daar ter stele to verstrekken ;
p dat de bestuurders van dat gesticht eenig en sheen be.
heerders zijn van eon ziekenhuis, en zulks, niet als daartoe
gecommitteerd van wege bet gemeente- of van eenig burgerlijk of godsdienstig armbestuur, maar van regenten der vereenigde gods- en gasthuizen, welke, nit den aard der zaak
en volgens de wet, niet behooren tot de organen van den
algemeenen onderstand en alzoo oak niet kunnen gelijk gesteld worden met de gemeente, die in bet bij art . 13 der
wet van den 28 November 1818 (Staatsblad n° . 40) bedoeld
geval onderstand moot verleenen ;
dat die bestuurders, als beheerders van bun gesticht, wel
aan de gemeente of de armbesturen ten dienste kunnen stann,
N

in zoo verre, dat zij, tegen vaste prijs, ten verzoeke van
die besturen, behoeftige zieken opnemen, dock dat de onderstand, door die opneming en verpleging aan den- behoeftige
verstrekt, niet kan geacht worden van hen uit to gaan, dock
sheen van hot gemeente- of armbestuur, ten wiens verzoeke
zij de verpleging loon .
24

866
In de bij hat bovenstaande beslait besliste zaak, beweerde
hat gemeentebestuur van Utrecht
dal aldaar van overoude tijden verscheidene gestichten tar
verzorging en verpleging van zieken, zwakken en ouden van
dagen bebben bestaan, die hunne eigene fondsen en administration bezaten ;
dat die instellingen, met en tengevolge der gebeurtenissen
van 1798 en opvolgende jaren, wet aangaat hunne administration, in hat ongereede zijn geraakt ;
dat de oorspronkelijke stichtingsbrieven zijn verloren ; dal
de collegian van regenten verliepen of niet wader warden
aangevuld ; dat eerst in hat jeer 1817 bij KoninklUk besluit van
den 27 Maart, letter G. no. 9, eene nieuwe regaling van de
zaak der gasthuizen to Utrecht in hat leven wend geroepen ;
dal die gasthuizen loan onder eene en dezelfde administratie
warden gebragt, met dien verttande, dal elk foods dier gestichten op zich zelf zoo blUven staan ; dal daarvan afzonderlijk rekening zou gehouden worden ; dal een der bestaande
gebouwen zoo worden ingerigt tot een algemeen hospitaal of
ziekenhuis, wear de verpleegden onderhouden zouden worden
nit de fondsen van twee der vroegere broederschappen van
Leeuwenberg en St . Catharyne ; dal hat beheer over al die
gestichten zou gevoerd worden door een collegie van regenten, to benoemen door hat bestuur der stall Utrecht ; dal
door dal collegie jaarlijks aan burgemeesteren dier sled rekening en verantwoording zoo moeten worden gedaan .
Wijders ward aangevoerd
dal de kosten van bet ziekenhuis in de eerste pleats nit de
inkomsten der van ouds bestaande kapitalen worden hestreden ;
dal in bet ziekenhuis ook moeten worden opgenomen personen elders geboren en armlastig, tegen betaling van
50 cents daags, welke kosten verhaald worden op hat understands domicilie, door tusschenkomst van hat burgerlijk bestuur ;
dal er ook worden opgenomen your rekening van kerkelijke armbesturen, tegen betaling van 80 cents daags ;
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das in bet ziekenhuis geheel kosteloos worden opgenomen
inwoners der stall Utrecht, die een bewijs, door den wljkmeester of to geven, overleggen, waaruit bepaaldelijk blijken
moet, das zij geenerlei bedeeling genieten, hetgeen bepaaldelijk geschiedt om ter hulpe to komen die talrijke klasse,
die in gewone omstandigheden in eigen behoeften voorziet,
maar bniten staat is de buitengewone uitgaven van ziekte •
verpleging to dragen ;
das deze instelling, althans wet betreft de kostelooze zieken •
verpleging, geene instelling is van weldadigheid, die armenverzorging voortdurend ten doe! heeft, omdat de kostelooze
verpleging words genoten door hen, die geen bedeeling genieten en dus niet door armen in den geest der wet ;
das zij veeleer is to rangschikken onder die instellingen,
wier doe! is armoede voor to komen en daarom niet vallen
in de termen der armenwet ;
das zij den ook niet is gerangschikt onder eene der cathegorien, omschreven in art . 2 der zoo even gemelde wet,
noch is gebragt op de bij hear 3de art . bedoelde lijst, aangezien bet algemeen ziekenhuis geen burgerlijk of algemeen,
geen kerkelijk of gemengd armbestuur, waarvan art, 36 dier
wet spreekt, uitmaakt, maar eene geheel bijzondere instelling is, zooals door de regterlijke magi bij bet vonnis van
1853 en bet arrest van 18 .54 (hierboven aangehaald) is beslist
geworden ; en
das de verpleging van den in deze zaak betrokken zieke
kosteloos heeft pleats gehad, omdat hij inwoner was van
Utrecht, en we! op bewijs van den wijkmeester,, das hij
geene bedeeling genoot, waarom zijne verpleging niet is to
beschouwen als onderstand in den zin van art . 36 der armenwet .
Met opzigt tot bet in deze zaak genomen besluit valt op
to merken, das, welke ook de kwalificatie is, die aan de
kostelooze verpleging van een zieke in bet bier bedoelde
bijzonder gesticht mogt kunnen gegeven worden, zoo veel
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toch onhetwistbaar blijft, dat een gesticht, "elks bestuur
door burgemeester en wethouders wordt benoemd en aan het
gemeentebestuur rekenpligtig is gesteld, daardoor niet in eene
• gemeente-instellinq of in een bij art. 36 der armenwet bedoeld
" armbestuur w wordt herschapen . Trouwens de wijze van benoeming en rekenpligtigheid der bestuurders van eene zelfstandige
instellinq verandert den aard van haar wezen niet . 1)e inmenging der burgerlijke overheid to dien aanzien, is geen
dead van regeling of bestuur, maar slechts de uitoefening
van toezigt, waard or een --aelfstandig gesticht geene gemeenteinstellinq , bij art, 2 , lets, a der armenwet bedoeld, kan
worden .
Dat dit zoo is heeft de regterlijke magi meermalen beslist
en is, ook in betrekking tot het St . Anthonij-gasthuis to
Leeuwarden, door het arrest van het Hof van Friesland van
den 1 Februarij 1860 en het arrest van den Iloogen Raad
den 8 Februarij 1861 , bevestigd . (Zie bladz . 251-264 van
den Zestienden Jaargang en bladz . 317-324 van den Zeventienden Jaarganq van dit Handboekje.)

In den jare 1817 waren van de oudtijds in de stad Utrecht,
door de bijzondere liefdadigheid, gevestigde gestichten voor
de verpleging van oude mannen en vrouwen en voor zieken,
nog een achttal aanwezig, namelijk ;
lo,
2°

30.
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St. Sebastiaans, St . Adriaans en St . Juliaans
of Kruis
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1)eze gestichten, welker daarstelling van vodr de reformatie
der zestiende eeuw dagteekent, warm, vooral ook door de
tiercering der nationals rentgevende schuld, tijdens bet Fransch
bestuur, in kwijnenden toestand geraakt, en het laatstgenoemde had zelfs zijn buffs verloren, zoodat bet doe! der
stichters en de wit der erfmakers schist' niet meet warm to
bereiken .
Uit dien hoofde wend, bij Koninklijk besluit . van den
27 VIaart 817, lets . 0 n0. 9, ter bevordering van het oog .
merle der stichters, bepaald, dat de zeven eerstgenoemde
gasthuizen onder eene en dezelfde administratie zullen worden
gebragt, zoo nogtans dat ieder fonds diet gasthuizen op zich
zelve zal moeten blijven bestaan, daarvan eene afzonderlijke
rekening gehouden en de batige sloten van elks rekening in
sen algemeen fonds zullen moeten worden gestort . Van dat
fonds moest onder het onmiddelijk toezigt der stedelijke regering van Utrecht sen algemeen wet ingerigt gasthuis worden
tot stand gebragt en onderhouden , ten welken einde sen
van de daartoe geschikte gebouwen moest worden afgezonderd
en ingerigt . Alle personen, die destijds in de onderscheidene
opgenoemde gasthuizen verpleegd werden, moesten in dat
op to rigten algemeen gasthuis worden overgehragt ; terwijl
de verdere inrigtingen van dat gesticht zooveel mogelijk
moesten beantwoorden aan den bijzonderen wil en bet oogmrk der verschillende testateurs of stichters diet gasthuizen .
}let jaarlijkscb overschot op de inkomsten van het algemeen
fonds van dat op to rigten algemeen gasthuis moest strekken
tot subsidie van sen daar to stellen algemeen hospitaal of
ziekenhuis, hetwelk in het daartoe geschiktste gebouw der
gasthuizen moest gevestigd worden ; terwijl al de overige
gebouwen diet gestichten moesten worden verkocht ten voor ,
deele van het algemeene fonds .
Tot onderhoud van het algemeen hospitaal of ziekenhuis
moesten strekken de fondsen, behoorende aan de broeder •
schappen van Leeuwenberq en het fonds van het St. Catharyne
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gasthuis, na aftrek van hetgeen tot onderhoud der Catharyne
kerk

(~`)

jaarlijks zal benoodigd zijn, en voorts zoodanig

subsidie als nit de inkomsten van het algemeen gasthuis,
voor de verpleging van zieke personen uit hetzelve, zal behooren to worden uitgekeerd.
Het bestuur der sled Utrecht moest een collegie van regenten over het algemeen gasthuis en het algemeen hospitaal
of ziekenhuis benoemen uit de regenten der oude gasthuizen
en uit den read der sled. Dat collegie werd gesteld onder
oppertoezigt van burgemeesteren, ears vie het ook jaarlijks,
wegens het algemeen gasthuis en het algemeen hospitaal of
ziekenhuis, rekening en verantwoording der ontvangen en
uitgegeven gelden zal doers .
Lindelijk weed nog bij het Koninklijk besluit van den
27 Maart i4 17 bepaald, dal het collegie van regenten over
het algemeen gasthuis en het algemeen hospitaal of ziekenhuis
zich zal verstaan met curatoren der hoogeschool to Utrecht,
ten einde dal ziekenhuis op de geschikste wijze dienstbaar
to makers aan het akademisch

clinisch

onderwijs .

Het algemeen gasthuis is gevestigd in het voormalig St,

(*) Deze kerk, sedert 1528 in schooners gothischen stijl gebouwd, werd na
de reformatie door de Hervormden gebruikt, maar bleef, als geseculariseerd
geestelijk goed, tee beschikking van het Staatsgezag . Zij werd in 1815 aan de
Roomsch Katholijken, ten dienste van de militaire eeredienst, in gebruik gegeven en was in 1836 zoodanig door stormschade ontredderd, dat de dienst
daarin moest worden gestaakt . Bij Koninkli.jk besluit van den 24 October 1840,
no. 17, werd dal kerkgebouw in eigendom afgestaan aan de 1toomsch Katho=
li.jke gemeente, wier static destijds in het Sint Catharyne steegje was
gevestigd . Deze afstand geschiedde onder voorwaarde, dat de K . K . gemeente
bet ontredderde kerkgebouw in behoorlijke orde moest herstellen ; terwijl bet
bestuur der vereenigde gods- en gasthuizen to Utrecht ontheven werd van
de verpligting tot onderhoud flier kerk nit het funds van het voormalig Sint
Catharyne gasthuis, met dien verstande evenwel, dal de fondsen of kapitalen,
in der tijd gefundeerd tot onderhoud der grafkelders in de Sint Catharyne-kerk
aan het K. K, kerkbestuur moesten overgaan .
De voormelde kerk, welke geheel hersteld en in orde gemaakt is, dient
sedert 1853 tot metropolitaan-kerk van het Aartsbisdom van Utrecht .
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Bartholomei-gasthuis, hetwelk in de veertiende eeuw was
gesticht . In 1839 is dat algemeen gasthuis door aanbouw
aanmerkelijk verbeterd . Personen van alle christelijke gezindten, zoowel manners als vrouwen, den ouderdom van
64 jaren bereikt hebbende, kunnen daarin tot een bepaald
getal worden opgenomen .
Ilet algemeen hospitaal of ziekenhuis is in 1821 nieuw
opgebouwd, gedeeltelijk op den grond van het voormalig
dpostel-gasthuis . Van alle standen en gezindten worden daarin
zieken opgenomen en verzorgd. De verpleging der onvermogenden dock niet bedeelde inwoners van Utrecht geschiedt
zonder eenige betaling ; maar die der meervermogenden en
vreemdelingen tegen voldoening van bepaalde verplegings-.
kosten

Len gedeelte van dat ziekenhuis is ingerigt tot

nosocomium clinicurm ten dienste van het practisch onderwijs
in de geneeskunde der hoogeschool .
I)e overige oude gasthuis-gebouwen zijn verkocht, afge •
broken of tot andere bestemming gebezigd .

22 April 1864 (Staatsblad no. 21) .

Wet, luidende
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saint ! doers to
weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakeljjkheid is gebleken tot verhooging van het IIIde hoofdstuk B der begrooting van Staats-uitgaven voor het dienstjaar
1863, betreffende de Administratie voor de taken der Roomsch
Katholijke Eeredienst, vastgesteld bj de wet van den 28 December 1862 (Staatsblad n°. 243) ;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-aeneraal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wjj goedvinden en verstaan bij deze :
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Eenig artikel.

Het 12de artikel ,, Pensioenen ") IVde rMeeling van hat
IIIde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1863 words verhoogd met drie duizend drie honderd gulden ((3,300) en mitsdien
gebragt op zeven en vij(tig duizend twee en zestig gulden ((57,062) .
Daardoor wordt de IVde afdeeling gebragt op een en zestig
duizend zeven honderd vij( en twintig gulden vij(tig cents ((61,725 .50),
en hat eindcijfer van voormeld hoofdstuk op zes honderd vier
en zestig duizend zes honderd acht en tachtig gutden tachtig en een
halven cent (( 664,688 .80) .

Lasten en bevelen, das daze in hat Staatsblad zal worden
geplaatst en das alle Ministeriele Departementen, Autoriteiten,
Collegian en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden .
Nota. De MEMCBIE VAN TOELIci TINT , nevens hat ontwerp
der bovenstaande wet govoegd, luidt als volgt
Bij de wet van den 28 December i 862 (Staatsblad n° . 243)
is op artikel 12 van hat II lde hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor den jare 1863 heschikbaar gesteld cone som van
f 53,762, welke hat jaarlijksch bedrag uitmaakie van 111
pensioenen, die op t Julij 1862, ten taste kwamen van de
Administratie voor de Zaken der 1loomsch Katholijke Eeredienst .
Seders hat zoo even gemeld tijdstip tot 31 December 1863,,
beefs er, met opzigt tot die pensioenen, minder versterf dan
aanwas plaats gehad, waaruit noodzakelgk is voortgevloeid,
das de beschikbare som ontoereikend zal wezen tot kwijting
van hat to dier take verschuldigde bedrag over hat jaar 1863 .
De bijzonderheden hiervan blijken uit de hiernevens go .
voegde Staten A en B, waarin words aangetoond
a. das wegens de 21 pensioenen, welke seders 1 Julij 1862
tot 31 December 1 863 tot een jaarlijksch bedrag van
r 11,542 verleend zijn, over de dienst van 1863 slechts
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is verschuldigd geworden eerie som van

I 10,067 .50

b, dat, op de 13 pensioenen, welke gedurende
voormeld tijdvak tot een jaarlijksch bedrag
van f 6,027 verstorven en geschorst zijn, over
de dienst van 1863 zal kunnen vrijvallen
ongeveer .

.
Verschil

.

.

3,867 .50
. ` 6,200,00

Tot gedeeltelijke dekking van dit verschil i :,
krachtens art . 2 der hierboven aangehaalde
wet, u .t den post voor onvoorziene uitgaven,
voorkomende in hoofdstuk 111 B der Staatsbegrooting voor 1863, op artikel 12 van dat
hoofdstuk overgeschreven eerie som van .
Zoodat er een to kort overblijft van ,

2,900 .00

f 3,800,00
waarmede het oorspronkelijk bedrag van gemeld artikel 12
zal behooren to worden verhoogd ; cvaardoor het klimt tot
/' 57,062, de 1Vde afdeeling van dit hoofdstuk vermeerdert
tot 161,725 .50 en het eindcijfer van her geheele hoofdstuk
op f 664,638 .806 words gebragt .

Deze bij het wets-ontwerp voorgestelde verhooging, welke
nit de toegestane middelen tot goedmaking der Staatsuitgaven
voor i r63 zal kunnen gevonden worden, is niet door vermindering van andere artikelen van het betrokken hoofdstuk
to bestrijden, aangezien de daarvoor geraamde sommen meestal
caste poster betreffen, welke zelden antlers das een onbeduidend overschot kunnen opleveren, waarvan de hoegrootheid
niet wel met voldoende zekerheid voor den finales afloop van
het dienstjaar is to bepalen .
's Gravenhage, den 13 .lanuarij 1864 .
Het wets-ontwerp heeft bij bet onderzoek in de afdeelingen
der TWEEDS KAME$ van de Staten-Generaal tot geese bedenkingen aanleiding gegeven, gelijk blijkt nit bet RIND'PE$sLAG der Commissie van Rapporteurs, gedagteekend 11

Maart 1864 .
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In de zitting der TWEEDS KAMEB van den 18 Ylaart 1864
wend het wetsontwerp zonder beraadslaging met algemeene
(49) stemmen aangenomen .
Ook bij de EESSTE KAMEB gal dit wetsontwerp geene
aanleiding tot bedenkingen . get w erd door hear insgelijks
aangenomen met algemeene (27) stemmen .

get hier volgende beknopt overzigt does de eindcijfers
kennen der mutatien, welke gedurende bet twintigjarig tijdvak
van 1 Julij 1844 tot 30 Junij 1864 hebben pleats gehad in de
verschillende soorten der tot het hierboven bedoelde begrootingsartikel behoorende pensioenen .
1° . Burgerlijke pensioenen

Stand op 1 Julij 1844
Seders verleend

Getal .
Bedrag.
5,526
3 f
4
5,992
M

Verstorven of geschorst

7 f
4

Stand op 30 .Junij 1864

3

N

f

11,518
6,237
5,281

20 . Pensioenen van gesupprimeerde kloosterlingen

en religieusen .
Stand op 1 Ju1i) 1844
Seders verleend

Verstorven
Stand op 30 Junij 1864

68

f

16,158
165

69
64

f

16,323

a

15,135

5

f

1,188
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P ensioenen , an eerco l oni slagen gees t clijken .

Getal .
66
22

Stand op 1 Ju1j 1844
Sedert verleend

Bedrag .
30,507
" 107,439

f

288
172

f 137,946

Verstorven
Stand op 30 .Junij 1864

116

f

85,378
52,568

Totcial dc, cerschillende pensioenen .

Stand op I Julkj 1844
Sedert verleend

137
227

1

52,191

113,596

3 64

1 165,787

Verstorven of geschorst

240

106,750

Stand op I Julij

124
137

1864
1844

Verscbil in 20 jaren

( verminderd .
' vermeerderd .

.

13
. .

f

"

59,037
52,191
.

f

6,846

'22 April 1864 (Staalsblad no. 28) .
Wet, waarbj worden goedgekeurd die artikelen van het op
den 24 November 1863 tussohen Nederland en Italic gesloten
verdrag, welke wetteljjke regten betreffen .
Nota . Het cerste artikel van dal verdrag luidt als volgt :

Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes
seront parfaitement assimilds aux nationaux pour tout cc
qui regards l'exercice du commerce, do l'industrie et des
professions, Ic pavement des impSts, l'exercice des tulles, le
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droit d'acquerir et de disposer de toute proprietd mobiliere
et immobiliere par achat, vente, donation, echange, testament
et succession ab intestat .
us seront parfaitement assimiles aux sujets de la nation
etrangere la plus favorisee en ce qui regarde leur position
personnelle sons tour les sutras rapports .
Iiet voormeld verdrag is afgekondigd bij besluit van den
3 December 1864 (Staatsblad no, 106,)
Gelijksoortige regten zijn bij de tusschen Nederland en
andere vreemde Staten gesloten verdragen toegekend .
In 1864 zijn, behalve pett hierboven vermeld verdrag met
Italie, goedgekeurd
to . bij de wet van 22 April
1864 (Staatsblad n°, 2b), hat
verdrag, den 2o December
1862 met de republiek Liberia
gesloten ; hetwelk is afgekondigd bij besluit van den 15
Junij 1864 (Staatsblad n°, 77) ; walk verdrag in zijn 9de
artikel de volgende bepaling bevat
I)e Nederlanders zullen in de republiek Liberia en
wederkeerig de burgers flier Republiek zullen in Nederv land eene volmaakte vrijheid van geweten op hat stuk
van godsdienst genieten ;
2° . bij de wet van den 8 Junij 1864 (Staatsblad no . 67), bet
verdrag, den 16 October 1862 met den Boning der Hawaii •
eilanden gesloten, hetwelk is afgekondigd bij besluit van
den 18 September 1864 (Staatsblad n° . 96) ; - walk
verdrag in zijn 2de a rt . d e wederzijdsche onderdanen,
in alles wat verblijf, bedrijf, belasting, godsdienstoefening enz . betreft, heeft gelijk gesteld,, met de onderhoorigen van de meest begunstigde natie.
N

24 April 1864, no . 21 .
Koninkljjk Kabinets rescript, houdende goedkeuring der beschikking van den Gouverneur der kolonie Suriname, waarbjj
de hear S. A . H. Meurkens, Roomsch Katholjjk geestelijke van
den tweeden rang in het Apostolisch Vicariaat aldaar, wordt
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erkend in zijne hoedanigheid als ad interim bekleed met den
titel en de geestelijke regtsmagt van Kerkvoogd van dat Vicariaat ; welke betrekking op den 27 November 1863 was open
gevallen door het toen plaats gehad hebbend overlijden van
den Hoog Eerwaarden Heer G . .ScsnPEals, Bisschop van

Milli-

potamos in partibus in/idelium en Apostolisehen Vicaris van Suriname .
Nota, De beer Stephanus, Henricus, Antonius, Mnunxnns is den
1 April 1813 to Hulhuizen ;gemeente Gendt in de provincie
Gelderland) gehoren , den 28 A ugustus 1843 to Warmond tot
priester gewijd ;

heeft vervolgens als kapellaan to Zieuwent

in Gelderland dienst gedaan, tot dat hij in October 1844 als
dienstdoende geestelijke naar de kolonie Suriname is vertrukken,
alwaar hij sedert dien tijd onafgebroken in geestelijke bediening is gebleven .
In den jare 1865 is hij ontheven van de tijdelijke waarneming der betrekking van Kerkvoogd en vervangen door
den Hoog Eerwaarden beer •1 . B . SwnTKELS, die toen door
Z. 1-1 . den Paus werd benoemd tot Apostolischen Vicaris van
Suriname. (Zie Besluit 20 September 1865, n° . 71 .)

26 April 1864, no . 76

(Staats-Courant n° .

130) .

Besluit, waarbiij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwjjs to Oude Pekela worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend .

Nota .

Ilet doel deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is

bet bevorderen van Christelijk onderwijs to

Oude Pekela.

Ter bereiking van dat doel stelt men zich voor de oprigting
of ondersteuning van bewaar• en andere scholen voor lager
onderwijs ; waarvoor de kosten zullen worden gevonden , behalve nit de schoolgelden, nit vrijwillige bijdragen van de
leden der vereeniging; en van anderen die belangstellen in
haar doel .
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1)e vijf oprigters nemen nieuwe laden aan bij meerderheid
van twee derden der stemmen van de tar vergadering aanwezige laden .
Het bestuur bestaat nit vijf laden, die, bij meerderheid van
stemmen, voor vijf jaren, gekozen en bij aftreding aange •
vuld worden .

28 April 1864 (Staatsblad n° . 38 .)

Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 27 April 1864, n° . 189, 2de afdeeling ;
Gezien Ons besluit van 5 December 1863 (Slaatsblad no. 135),
houdende schorsing van een besluit van den gemeenteraad van
Nijmegen, van 6 November jl. tot den aanleg van eene algemeene burgerljjke begraafplaats ;
Overwegende
dat bij Ons genoemd besluit hat raadsbesluit van Nijmegen
tot 1 Mei 1864 ward geschorst, char de termijn, bjj hat 4de
lid van art . 70 der gemeentewet voor hat nemen eener beslissing gesteld, hiertoe geene genoegzame ruimte zou laten ;
dat de behandeling der zaak nog niet zoo ver gevorderd is,
dat

voor

den 1 Mei 1864 eene beslissing genomen kan worden ;

Gelet op de artt. 153--155 der gemeentewet ;
Hebben goedgevonden en verstaan
Den termijn van schorsing van hat besluit, door den gemeenteraad van Nijmegen in zone vergadering van 6 November jl .
genomen, to verlengen tot 1 Augustus 1864 .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in hat Staatsblad zal worden
geplaatst .

Nota. 1)e hierbedoelde heslissing is gegeven bij hat Koninklijk
besluit van den 15 Julij 1 864 (&aatsblad n°. 85), hierna
under die dagteekening to vinden .
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28 April 1864, n° . 55.
Besluit, waarbjj, op grond van de eerste zinsnede van art .
127 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad no . 72) voor
den tijd van den mar ontheffing van de werkelijke dienst bij
de militie is verleend, onder anderen, aan de volgende studenten in de Roomsch Katholjjke godgeleerdheid
A . 69, die, in den jars 1863 en vroeger, als dienstpligtig
aangewezen en ingeljfd zjjnde, laatstelijk bij Koninklijk
besluit van den 29 April 1863, n° . 48, ontheffing van
dienst voor den jaar hadden bekomen ; en
B . 32, die eerst in het jaar 1864 als dienstpligtig zijn aangewezen en toen hebben moeten worden ingeljfd.

Nota . 1)e onder A en B bedoelde studenten werden tot den
geestelijken staat opgeleid op de Roomsch Katholijke seminaries, en wel op dat gevestigd
to

Drieber yen ,

ti

Warmond,

~~

Haaren,

r~

ioeven,
Roermond,

ten getale

A.

B.

van 20

9

n

w

,t

'

'f taa1

8

3

24

10

7

4

10

6

69

32

30 April 1864, n° . 61P .
Missive van den Minister van Oorlog, luidende
Gelet dat de wet op de nationals militie van den 19 Augustus
1861 (Staatsblad no. 72) b$j art. 127, met betrekking tot de
ontheffngen van de werkelijke dienst sense geheel nieuwen
toestand heeft in het levee geroepen, heb ik, ten einde aan
het bepaalde bij de derde alinea van gezegd wetsartikel uitvoering to dose geven, goedgevonden
10 . in to trekken de voorschriften vervat in de aanschrijvin-
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gen dezerzjds van den 27 October 1845, n° . 16B, en van den
26 Maart 1857, n° . 8B ;
20. to bepalen
a, dat miliciens, die voor eon bepaalden tijd van de werkel jke dienst ontheven zijn, en binnen gene niadbd na bet
verstrijken van den termijn voor welken bun die guest
is verleend, niet in die positie zijn gehandhaafd, door
tussehenkomst van den beer Commissaris des Konings in
de provincie, waaruit zjj herkomstig zjjn, onder de wapenen zullen worden geroepen, ten erode alsnog den voor
bet loopende jaar bepaalden oefeningstjjd to volbrengen ; en
b. dat, voor zooverre zoodanige manschappen, binnen drie
weken na den datum der aanschrjjving tot hunne oproeping niet bij bet korps zijn aangekomen, daarvan regtstreeks aan bet Departement van Oorlog rapport zal worden gedaan .
Nota, lie in verband met deze bepaling :

1° . de Circulaire van den 26 Julij 1862, n° . 3/1806 en de
daarbij geplaatste Nota op hladz. 476--488 van den
Achttienden Jaarganq van dit Handboekje ;
2° . de Missive van den 24 December 1862, no . 181, op
bladz. 533 van dienzelfden Jaargang ; en
1864, n° . 235, hierna
3oo de Missive van den 31 October
onder die dagteekening opgenomen .
7 Mei 1864, n° . 38 (Staats-Courant n° . 132) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christeljjk onderwjjs to Winschoten worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend .
Nota . 1-let doel deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is

bet bevorderen van Christelijk ondernjjs to Winschoten.
Ter bereiking van dat doel stelt men zich voor de op-
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rigting of ondersteuning van bewaar- en andere scholen voor
lager onderwijs ; waarvoor de kosten zullen worden gevonden, behalve uit de schoolgelden, nit vrijwillige bijdragen van
de leden der vereeniging en van anderen die belang stellen
in haar doel .
Het bestuur hestaat uit vijf leden, die bij meerderheid van
stemmen, voor

vijf jaren, gekozen en bij aftreding aange-

vuld worden .
8 Mei 1864, no . 5 .
Besluit, luidende
Beschikkende op de adressen van eenige ingezetenen van
de gemeente Venlo, onder dagteekening van 31 January 1861,
9 January 1862, 30 October 1862, 8 Februarij 1863 en 20 Junij
1863, bij Ons ingediend tegen de beschikking van Gedeputeerde
Staten van Limburg van 19 December 1860, litt . 6860/q.q .q.z
waarb j deze verklaard hebben to berasten in het besluit van
den gemeenteraad van Venlo van 22 September 1860, tot opheffing van de school in den I3antuin ; bij welke adressen die
ingezetenen Ons verzoeken om, gebruik makende van de Ons
in art . 17 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103)
verleende bevoegdheid, alsnog de vermeerdering van het getal
der scholen in de gemeente Venlo met edne school, op to
rigten in den zoogenaamden Bantuin van Venlo, to bevelen ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 27 April 1864, no . 16 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 6 Mei 1864, n°. 319, 5de Afdeeling ;
Overwegende

dad door den gemeenteraad van Venlo, bij besluit van 31
Januarij 1859, is besloten de toen bestaande school in den

Bantuin flier gemeente met ingang van 1 April daaraanvolgende
op to heffen ;
flat tegen flat besluit door onderscheidene ingezetenen van
Venlo bezwaarschriften zjjn ingediend, en flat dien ten gevolge
25
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door den

gemeenteraad, nadat hg kennis had genomen van

eene door Gedeputeerde Staten van Limburg met het schooltoezigt gevoerde briefwisseling over deze zaak, is besloten
om de school in den

Bantuin

voorloopig to behouden ;

dat zulks op nieuw door den gemeenteraad is besloten, toen
hij het lager onderwijs in de gemeente Venlo, ingevolge de
bepalingen der wet van 13 Augustus 1857, regelde, en zuiks
ten erode of to wachten, of de tad zoude leeren, dat de opheffing noodzakeljjk was ;
dat daarop door dien gemeenteraad, bij besluit van 22 September 1860, met acht tegen eene stem, terwijl twee leden
zich buiten stemming hidden, tot die opheffing is besloten ;
dat in dit besluit door Gedeputeerde Staten, nadat zj het
schooltoezigt hadden gehoord, is berust en de school in den

Bantuin

to Venlo dien ten gevolge den 1 January 1861 is op-

geheven ;
dat daarop eenige ingezetenen van Venlo zich tot Ons hebben gewend, met bezwaarsehriften tegen die opheffing en met
het verzoek, om alsnog de vermeerdering van het getal scholen
door heropening der school in den

Bantuin

to bevelen ;

dat de bezwaren, door de adressanten aangevoerd, voornamelijk nederkomen op den grooten afstand tusschen hunne
woningen en de school in de kom der gemeente Venlo, waar
door, volgens hen, een groot aantal kinderen van het genot
van lager onderwijs wordt verstoken, of aithans daarin zeer
wordt bernoeijelijkt ;
dat, volgens de opgave van den burgemeester van Venlo,
de verst verwjjderde mooning op eenen afstand van 48 minuten
gaans van de school in de kom der gemeente is gelegen, en dat
die afstand door de adressanten op een uur gaans wordt ge`schat ;
dat, moat hiervan zijn moge, ook bijaldien de opgave der
adressanten waar mogt zjjn, de afstand van een uur gaans
dien niet to boven gaat, welke in zeer vele plattelandsgemeenten de over de uitgestrektheid daarvan verspreid liggende
huizen van het schoollocaal scheidt';
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dat de schoolgaande kinderen zich meermalen naar de kom
der gemeente moeten begeven tot het ontvangen van godsdienstig onderwijs ;
dat het getal der kinderen, wier ouders digter bij de school
in den Bantuin, waarvan de heropening door de adressanten
wordt gevraagd, dan bij de school in de kom der gemeente
woven, blijkens de opgave van het schooltoezigt, niet aanzienljjk genoeg is, om sen bevel tot oprigting sever afzonderl jke school van gemeentewege alleen ten barmen behoeve to
wettigen ;
dat de toestand der wegen, naar de kom der gemeente leidende, waarover adressanten zich beklagen, naar het oordeel
van Gedeputeerde Staten en van het schooltoezigt, gunstig is ;
en daarenboven, ook al mogten de klagten der adressanten
daaromtrent niet geheel ongegrond zijn, daaraan door verbetering flier wegen zou kunnen worden to gemoet gekomen ;
flat het onderwijs op de stadsschool to Venlo, blijkens de
berigten van het schooltoezigt, vista to wensehen overlaat en
een gehalte heeft verkregen, flat, noch wat het onderwjjzend
personeel, noch wat de hulpmiddelen van het onderwijs betreft, in eene afzonderl jke school in den Bantuin zoude kunnen worden bereikt ;
flat, blijkens diezelfde berigten, de tegenwoordige regeling
van het lager onderwijs to Venlo gunstig voor het schoolbezoek der kinderen uit den Bantuin heeft gewerkt, flat daarom
ook zoowel de plaatselijke en provincials autoriteiten als het
tegenwoordig schooltoezigt van meening zijn, flat de school
in den Bantuin voorloopig niet behoort to worden heropend ;
flat in dezen stand der zaak de door de adressanten aangevoerde bezwaren niet geacht kunnen worden een bevel tot
vermeerdering van het aantal scholen in de gemeente Venlo
to wettigen ;
Gezien art. 17 der wet van 13 Augustus 1857 (Slaatsblad
no. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
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to

verklaren, das

er

geene termen aanwezig zijn, om het

verzoek der adressanten in to 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) . (Zie Besluiten 21 Februarij 1863 (Slaalshlad
n° . 12), 22 November 1863, it° . 57 en 19 Julij 1864, n° . 40 .)

Nota, De bewoners van den Bantuin waren reeds van de vorige
eeuw of in het bezit van een schoollocaal , door de landlieden
aldaar gebouwd en bekostigd . In het jaar 1836 was das locaal
door een nieuw gebouw vervangen, waarin een gemeenteonderwijzer aan een honderdtal leerlingen onderwijs gaf . Toen
echter de schoolgelden van 17 tot 40 cents per maand voor
ieder leerling werden verhoogd, verminderde het getal kinderen tot op 60, vermits de minvermogenden das verhoogd
schoolgeld niet konden betalen . I)e bewoners van den

Bantuin

wilden de (400, welke de openbare onderwijzer volgens de
wet moest hebben, aan hem verzekeren, wanneer de gemeente de f 200 tractement, het locaal, den tuin, de brandstoffen, de schoolmeubelen en de schoolbehoeften verschafte .

De Bantuin

bevat 106 huisgezinnen met 192 kinderen van

6 tot 12 jaren, waarvan er zich in de sectie, waar het schoolgebouw van den Bantuin gelegen is, niet minder dan 107
bevinden, die een half i~ drie kwart uur van de stad verwijderd woven, terwijl die afstand in den winter, wanneer
de gewone weg onder water mogt staan, door een omweg
van een half uur words vergroot .
14 Mei 1864, n° . 58

(Staats-Courant n°. 138) .

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen to

Leeuwarden

worden goed-

gekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon words
erkend .

Nota .

Het doel deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is

de bevordering van
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1° . de kennis en de beoefening der ware gereformeerde godsdienst ; en
2° . (Dhristelijk schoolonderwijs .
De vereeniging zal een gebouw aanschafffen tot het houden
van vergaderingen, waarin redevoeringen zullen worden gedaan door daartoe hekwame, van wege het bestuur nit to
noodigen personen .
Zij zal tevens, zoodra hare geldelijke omstandigheden het
toelaten, eerie school voor Christelijk onderwijs oprigten .
1)e middelen worden gevonden uit vrijwillige giften, rentelooze aandeelen van f 25 ieder, huurpenningen van het aan
to koopen gebouw, en eerie jaarlijksche contributie van 50
cents door ieder lid to betalen .
Het bestuur bestaat nit vijf leden en words door de leden
verkozen .
19 Mei 1864.
Vonnis van do Arrondissements-Regtbank to Leeuwarden,
luidende

Overwegende, tat de eischers, in hunne qualiteit van daartoe
door den Minister van Binnenlandsebe Zaken benoemde provisoren, van g•edaagden, in hunne qualiteit van voogden van het
out Burger-weeshuis, en als zoodanig beheerders van de Eelco
Susanlra Maria Elisabeth Faber vary Haersme-Leenen, vorderen
rekening en verantwoording betrekkelijk hun to dezen opzigte
gehouden beheer, en ged~agden in die qualiteit hiertegen inbrengen, tat zij als zoodanig, aan de eischers in die qualiteit
geene rekening en verantwoording zijn verschuldigd, omdat
hier niet zoude bestaan eenig leen of leenen, of beurs of beurzen
ad studia, of andere stiehting of stichtingen van then aard, in
den zin der Boninklijke besluiten van 26 December 1818 (Staats .
blad n° . 48), 2 December 1823 (Staatsblad nO . 49) en 12 Februarjj 1829 (Staatsblad n°. 3), en die besluiten in ieder geval
in deze van geene toepassing zijn ;

Overwegende, tat dien ten gevolge in de eerste plaats behoort
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to worden uitgemaakt in het algemeen, of in deze sprake is
van zoodanige instelling, als waarop van toepassing zjjn de
besluiten, zoo even genoemd, en in de tweede pleats of meer
speciaal in het hier gegeven geval grond bestaat voor de toepassing flier besluiten ;
Over'wegende, ad Turn, onder verwijzing tot de motieven, ten
deze door het Openbaar Ministerie aangevoerd, flat hier, niettegenstaande hetgeen van de zijde der gedaagden is aangevoerd, wel degelijk, in den geest der opgenoemde wetteljjke
verordeningen, leenen bestaan, en flat, de wet daaromtrent
niet onderscheidende, ook de regter to dien opzigte niet mag
onderseheiden, en dus de bedoelde Koninklijke besluiten moeten
geacht worden ook op deze leenen van toepassing to zijn, voor
zoo verre bijzondere bepalingen of omstandigheden daaromtrent
geene uitzondering daarstellen ;
Ove-rwegende, ad 111111, flat het kenneljjk de bedoeling is bij de
Koninkljjke besluiten voornoemd, om to voorzien in het beheer
over, en de zorg voor de leenen, voor zooverre daarin door
en bij de oorspronkelijke instelling niet is voorzien, waarvan
onder meer andere bepalingen art . 3, Koninklijk besluit 2 December 1823, (Staatsblad n° . 49) het gevolg is, flat er provisoren
zullen worden benoemd, wanneer dezelve door de acte van
stichting niet zullen zijn aangewezen ;
flat in deze bjj de acte van stichting, zijnde het testament
van Mr. Eelco z on Haersma van 16 Julij 1788, in originals overgelegd onder n°. 7 van gedaagden'~ inventaris (behoorlijk geregistreerd), opzigtens de bedoelde leenen is bepaald, onder
bijvoeging van poenale clausules, flat de voogden der Stalls
Armenkamer to Leeuwarden aangewezen zjjn, om to zorgen
voor de getrouwe naleving der bepalingen van flat testament,
door heeren regenten van het Burgerweeshuis, waarbij s . a.
deze woorden voorkomgn
Dear ik, testator, de armenkamer bij dezen ezpres qualifcere, om aangaande de tjjdeljjke voldoeninge betreffende al
het gemelde' steeds naauwkeurig acht to geven, en bij weigering
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of verzuim door moedwillige nalatigheid zonder noodzaak of
wettige redenen telkens de verbeurde 100 zilveren ducatons to
eischen en dadelijk in to vordernn", en er alzoo, in den geest
der vermekie Koninklijke besluiten, moet geacht worden, dat
er reeds, van of de instelling deter leenen, personen en wel
in case eene publieke autoriteit, gevestigd op de plants der
stiehting, aangewezen warm, bij de betrokken besluiten provisoren genoemd, die met het toezigt daarop belast warm, al
is het dan ook, dat aan die personen niet in alien deele dezelfde
regten en bevoegdheden zjjn toegekend, die bij posterieure
maatregelen van inwendig bestuur, later meer en meer uitgebreid, aan provisoren zjn toegekend ;
Overwegende, dat dien ten gevolge de benoeming der eischers
tot provisoren en in de qualiteit, waarin zij in case optreden,
niet overeenkomstig de wettelijke verordeningen gesehied zijnde,
en alzoo niet in het ten deze toepasse1 jk Koninklijk beslui
gegrond, hunne dien ten gevolge en in die qualiteit ingestelde
vordering evenmin in regten kan zijn gegrond ;
Gezien de Koninklijke besluiten reeds genoemd, en meer
speciaal art . 3 van het Koninklijk besluit van 2 December 1823
(Staatsblad n°. 49) en art . 56, Burgerlijke Regtsvordering ;
Verklaart der eischeren vordering niet in regten gegrond en
ontzegt hen dezelve mitsdien, met veroordeeling in de kosten
van den protease, nader to vereffenen op staat, ingevolge de
wet. (Zie Arrest van den 7 December 1864, waarbij het bovenstaande vonnis is vernietigd en de eisch toegewezen .)

21 Mei 1864, n°. 38.

Besluit, luidende :
Gezien de stukken, betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de gemeentebesturen van ©ude-Pekela
en Nieuwe-Pekela over het aandeel, door elk dien gemeenten
to betalen in het bedrag der jaarwedde van den onderwjjzer
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eener openbare school, gemeenschappeijjk tot die gemeenten
behoorende ;
Den Raad van State Afdeeling voor de gesilillen van bestuur) gehoord, advies van den 30 December 1863, n° . 97 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 19 Mei 1864, n° . 229, 2de Afdeeling ;
Overwegende
dat de beide gemeenten met elkander eene gemeensehappelijke school hebben voor openbaar lager onderwijs ;
dat in de omtrent die school bestaande overeenkomst niets
bepaald is omtrent het aandeel, door elk van hear tot de jaarwedde des onderwijzers bij to dragen, omdat die onderwijzer,
tot op het in werking treden der nieuwe wet op het lager
onderwjs, zijne belooning vond in de schoolgelden, die hem
door de kinderen worden betaald
dat flu aan hem eene vaste jaarwedde is toegelegd, waarvan
het bedrag, overeenkomstig art . 69 der wet van 13 Augustus
1857 (Staatshlad n° . 103), is geregeld near de inkomsten, die
hij in de laatste vijf jaren, aan het in werking treden diet
wet voorafgegaan, jaar1 jks had genoten ;
dat op grond hiervan van de eene zijde beweerd wordt, dat
het aandeel, door elke gemeente voortaan in die jaarwedde
to betalen, moot aepaald worden in evenredigheid van het
bedrag der schoolgelden, door den onderwjjzer in de bedoelde
vijf jaren uit elke gemeente genoten, welk bedrag tot grondslag voor de nieuwe bepaling der jaarwedde heeft gestrekt ;
dat daartegen echter van de andere zijde teregt is aangevoerd, dat het voorsehrift van art. 69 voornoemd- alleen de
strekking heeft om voor de onderwijzers, daarbij bedoeld, tot
een waarborg to strekken tegen vermindering hunner tot lien
tjjd toe genoten inkomsten, maar niets bepaalt omtrent den
maatstaf waarnaar de onkosten eener gemeenschappeljke inrigting tusschen de twee belanghebbende gemeenten moeten
worden verdeeld ;
dat die verdeeling uitsluitend geschieden moet near het voor-
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schrift van art . 122 tier gemeentewet, tint is naar het belang,
tint elke gemeente bij tie gemeenschappelijke zaak heeft, niet
tat zij daarbij vroeger mogt gehad hebben ;
tint voorts van die zijde beweerd wordt, tat als maatstaf
van tint belang moet worden aangenomen het middelgetal kin-

dereii, tint telken jare van de school zal gebruik maken ;
tint inderdaad het meerder of minder voordeel, tint elk tier
beide gemeenten nit de gemeensehappeljke school trekt, alzoo
het meerder of minder belang, tat zij bij die school heeft, of
hankelijk is van het grooter of kleiner getal tier kinderen nit
tie gemeente, op die school onderwijs genietentie ;
tat tins tint petal als de beste maatstaf voor elks belang is
to beschouwen en deze maatstaf daarenboven het meest overeenkomt met de evenredigheid, waarnaar voor het in werking
treden tier wet, volgens de oorspronkelijke regeling tier belanghebbende gemeenten, nit elk van haar tot de jaarwedde van
den onderwijzer wend bijgedragen ;
Gezien art . 16 al. 3 tier wet van 13 Augustus 1857 (Staats103),

artt . 121 en 122 tier wet van 29 Junij 1851

(Staatsblad n°.

85), art . 147 tier wet van 6 Julij 1850 (Staats-

blad

n° .

bled n° . 39) ;

Hebben goedgevonden en verstaan
to verklaren, tint het petal tier kinderen, telken jare nit
iedere gemeente schoolgaande op de gemeenschappelijke openbare school tier gemeente Oude-Pekela en Nieuwe-Pekela, behoort to worden aangenomen als maatstaf voor de bepaling
van het aantieel, door elk tier gemeenten to betalen in het
vastgestelde bedrag tier jaarwedde van den onderwijzer tier
school .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van tit besluit, waarvan afschrift zal worden metegedeelti aan den Raad van State (Afdeeling voor tie geschillen
van bestuur) .
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25 Mei 1864,

n3 .

53.

Besluit, luidenc'e
Op de gemeenschappelijke voordragt van Onzen Minister van
Kolonien, en van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken,
(Administratie voor de Zaken der R . K . Eeredienst), dd . 23
Mei 1864, Las APZ no . 27, en van den 24 Mei 1864, n° .12/1353 ;
Gezien Onze besluiten dd . 25 December 1855, no. 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, to bepalen
1°, dat de, in dat artikel bedoelde geesteljjken in het vervolg, boven de daarbij bepaalde verstrekkingen zullen genieten ;
a. voor hunne uitzending near Indie, eene gratificatie tot bestrijding der kosten van uitrusting ten bedrage van 1 1200
(duizend Twee honderd golden) ; en
1 . bjj hunne aankomst in Indie, eene gratificatie tot tegemoetkoming in de kosten van vestiging, ten bedrage van 1 1000
(duizend golden) ; en
2°, dat de geestelijken, die, voorzien van het door Ons verleende radicaal, Goven het getal van het van Staatswege bezoldigde personeel near Nederlan-dsch Indie zijn of zullen worden
uitgezonden, alleen de hierboven sub b bepaalde gratificatie
zullen verkrijgen, wanneer zij op den voet van artikel 4 van
bet voormelde besluit, voor het eerst in eene van Staatswege
bezoldigde kerkelijke betrekking worden benoemd of geplaatst .
Onze Minister van Kolonien en Onze Minister van Buitenlandsche Zakem (Adore, voor de Zaken der R . K . Eeredienst)
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering
dezes .
Behalve de bij hot bovenstaande besluit bepaalde tegemoetkomingen voor uitrustings- en vestigings•kosten, genieten de
geestelijken, die op dent vastgestelden voet near ladle' nit.

Note .
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gezonden worden, wanneer zij bestemd zijn ter vervulling
van vacaturen in het bezoldigd personeel :
a . een voorloopig traetetnent van honderd vij/tig gulden'smaands,
ingaande met den dag van vertrek near lathe en voort •
durende tot den dag, waarop zij hunne (lienst aldaar aanvaarden en dies ten gevolge in het genot treden der
daarvan verbonden jaarwedde en vrije woning of schade •
loosstelhng bij gemis daarvan . Van dat voorloopig traktement word± hun een voorschot van vier of des verkiezende
van zes maanden verstrekt ; en
b . vrijen overvoer near Batavia, op den gebruikelijken voet
als passagier der eerste klasse , waaronder thane ook is
begrepen het genot der extra • of kajuitstafel, benevens het
gebruik van beddegoed en verder hut- en tafelgereedsehap ;
zoodat zij to dezer sake niets uit eigen middelen behoeven
bij to passen .
28 111ei 1864, n° . 62 (Staats-Courant n°. 149.)
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot veering
der bedelarjj door werkversehaffing to Witrschoten worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.

Note, neze voor 29 jaren opgerigte vereeniging

zal op een
stuk grond, aangekocht uit een daartoe bij aandeelen to
zamen gebragt kapitaal, een werkhuis boiswen .
Tot instandhouding daarvan en tot uitvoering der werkverschading sullen jaarlijks bijdragen worden gevraagd aan
de ingezetenen, die dringend sullen worden uitgenoodigd,
om game giften in geld aan bedelaars uit to reiken .
1)e leden der vereeniging zijn alleen de aandeelhouders .
Alie contribuerenden zijn bevoegd in de algemeene vergedering voorstellen to doen, inlichtingen to vragen en mededeelingen to geven .
Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent hot
bestuur, de algemeene vergadering, de werkzaamheden, enz .
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1 Junij 1864, n °, 68.

Besluit, luidende
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing onderworpen gesehil over het domicilie vary onderstand van A .,
weduwe B. ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 18 Mei 1864, n° . 24 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken, van den 31 Mei 1864, n° . 181, 7de Afdeeling ;
Overwegende
tat deze behoeftige, then zij den 28 Mei 1861 in onderstand
werd opgenomen to C., gemeente D ., opgaf geboren to zijn
to B, gemeente F ., en later verklaard heeft, tat zij sedert den
toot van Karen man, voor ongeveer 33 jaren, tot in het jaar
1859 voortdurend onderstand heeft ontvangen van den dorpe G .,
dock tat deze onderstand then is opgehouden eri vervangen
door lien nit een bijzonder fondsje tier ingezetenen van tat
dorp, welke ondersteuning na vijftien maanden eveneens is
opgehouden, waarna zij to C . in onderstand is opgenomen ;
tat omtrent tit bijzondere fonds geene inlichtingen hebben
kunnen worden ingewonnen ;
tat echter nit overgelegde extracten nit de administratie-boeken
tier armenvoogdijen van G . en van C . is gebleken, tat de behoeftige in het tijdsverloop van 12 November 1859 tot 28 Mei
1861 geen onderstand nit de fondsen tier administratie heeft
genoten, terwijl ook niet is beweerd, tat zij gedurende dien
tijd nit eenig antler fonds, vallende in de termen van art . 36,
onderstand zou hebben ontvangen ;
tat mitsdien haar domicilie van onderstand, al moge het ook
vroeger to G. zijn gevestigd geweest, na evengemeld tijdsverloop
is overgebragt naar hare geboorteplaats ;
tat tot staving van de herhaaldelijk, dock zonder eenige
opgave van nadere bijzonderheden, afgelegde verklaring tier
behoeftige, tat z~ to B . is geboren, behalve de verklaring
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eener jongere zuster, die de verhalen der behoeftige als hare
eenige reden van wetensehap opgeeft, geen ander bewijs is
aangevoerd dan de inhoud der huwelijks-aete van de behoeftige,
op den 20 April 1.816 voor den ambtenaar van den burger1 ken
stand der gemeente H, verleden ;
dat daarin echter geen ander bewijs der geboorte to B . wordt
aangevoerd dan de inhoud eener aanteekening, waarvan geene
nadere omschrijving wordt gegeven en die sedert verloren is
geraakt ;
dat mitsdien de juistheid der opgave der behoeftige niet is
bewezen en hare geboorteplaats onbekend is ;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to beslissen, dat de kosten van den onderstand van A ., weduwe B., door het Rjk zullen worden voldaan nit de fondsen
voor dergelijke uitgaven bestemd .
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 gesehillen
van bestuur) .
4 Junij 1864,

Staatsblad n° . 44 .

Besluit, luidende
Op de voordragt yap Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 2 Junij 1864, n°. 218, 7de afdeeling ;
Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant,
van den 20 Mei 11 . G . n°. 89, waarbjj aan het . algemeen armbestuur van Wouw magtiging is verleend, tot het afstaan van
het beheer der daarin omschreven armengoederen en van
hunne inkomsten respectievelijk aan de Roomsch Katholijke
Parochiale armbesturen van Wouw, merle voor het land van Nassau
en van Heerle ;
Overwegende :
dat ter beoordeeling, of dit besluit met de wet of met het
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aigemeen belang strijdig is, ears nader onderzoek wordt vereischt ;
dat de termjjn, aan hat slot van art . 32 der provincials wet
voor het nemen saner beslissing gesteld, daartoe geene vaidoende gelegenheid aanbiedt ;
dat hat dus noodig is, dat de uitvoering van dat besluit geschorst blijve ;
Gelet op de artt . 166--174 der provincials wet ;
Hebben goedgevonden en verstaan
het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, van
den 2Osten Mei 11 ., n°. 89, hiervoor omschreven, tot den 20
November 1864 to sehorsen.
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in hat Staatsblad zal worden
geplaatst. (Zie verder Besluit 19 October 1864 (Staatsblad n°.102 .)
10 Junij 1864, Staatsblad n° . 71 .
Wet, luidende
Allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, saint! doers
to weten
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat hat onderwijs
in Indische taal-, land- en volkenkunde, van Rijkswege to
geven, most worden geregeld door de wet ;
Zoo is hat, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, geljjk Wj goedvinden en verstaan bij daze :
Art . 1 .
Van Rijkswege wordt sane installing van onderwjjs in de
Indische taal-, land- en volkenkunde opgerigt en to Leiden gevestigd .
Art. 2 .
Het onderwjjs omvat :
a . de Indische taal- en letterkunde ;
b. de land- en volkenkunde, van Nederlandsch India
c . de gesehiedenis van Nederlandsch India ;
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d. hat publiek refit en hot stelsel van bestuur in Nederlandsch
Indict ;
e. de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken
in Nederlandseh Indict .
Art. 3 .
De leeraren worden door Ons benoemd en voeren den titel
van hoogleeraar .
Zij genieten nit 's Rijks schatkist eerie vaste jaarwedde .
Bovendien kunnen een of meer privaat-docenten worden
benoemd
Art. 4.
Ieder, die als student aan de installing wordt ingeschreven,
stort bij den aanvang van elk studiejaar eerie som van / 200.
Hij verkrijgt daardoor den toegang tot de lessen der installing .
Zlj die slechts enkele lessen wensehen to volgen, betalen,
made 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 ;
vier of meermalen 's weeks f 40 .
Daze golden worden in 'sRijks schatkist gestort .
Van de lessen, in dit artikel genoemd, zijn die der privaatdocenten uitgezonderd.
Art. 5 .
Wjj behouden Ons voor, de verdere voorschriften omtrent
de inrigting bij maatregel van bestuur to geven .
Art . 6 .
Daze wet treedt in working op den 1 July 1864 of op een
vroeger door Ons to bepalen tjdstip .
Bestaande voorschriften betreffende de opleiding van candidaat-ambtenaren voor de dienst in Nederlandsch Indict vervallen
met de invoering deter wet .
Lasten en bevelen, dat daze in hat Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriele Departementen, Autoriteiten,
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Collegian en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden . (Zie verder Besluit

17 Julij 1864, Staatsblad n° . 86 .)
17 Junij 1864 n° . 104 (Starcls-Courant n° . 160) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging Cbenhaezcr
to Voorburg, worden goedgekeurd, en doze vereeniging mitsdien
ale regtspersoon wordt erkend .
Nota . Doze voor 29 jaren opgerigte vereeniging stelt zich ten

doel door hot houden van wekelijksche Bijbellezing en Zondagschool, en verspreiding van Christelijke lectuur, de waarheid,
die naar de godzaligheid is, to handhaven en to verbreiden,
en reel nit hot beginsel van liefde tot God en (2hristus en,
kon hot zijn, tot uitbreiding van Zijn Koningrijk .
De vereeniging neemt laden aan van beider sexe, tegen
betaling van minstens twee cents per week . De mannelijke
laden semen deal aan de stemmingen . l)e vrouwelijke echter
niet .
Behalve lodes neemt de vereeniging ook contribuanten of
begunstit ors aan, die das verkiezende ook kunnen overgaan
tot lodes, en omgekeerd .
l)iegenen zullen als begunstigers worden aangemerkt, die
zich verbinden tot cone vrijwillige jaarlijksche bijdrage, of
genegen zijn de bibliotheek to verrijken met degelijke lectuur.
lies bestuur moot, even als de lodes, gelooven in en
overeenstemmen met de geloofsbelijdenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk . Het zorgt : i° . voor hot geven van zulk
onderwijs, overeenkomende met de leer der waarheid, op de
Zondagschool ; 2° . dat niemand de Bijbellezing leidt, die niet
gaarne medewerkt aan hot duel der vereeniging ; 3° . dat de
bibliotheek nit niets antlers blijve bestaan, das uit zoodanige
werken, die de leer der zuivere waarheid bevorderlijk zijn .
Het bestuur en de lodes zullen gehouden zijn, de verpligting die op hen rust, vervat in hot doel der vereeniging,
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getrouw to volbrengen,

vooral door gedrag en wandel, als

door werkzaamheid .
Mogt er echter iemand zijn, die bet goede doel der vereeniging toont tegen to werken, zoo zal hij of zij eerstelijk
vermaand worden door den president ; dit geen goad gev
hebbende, zal hat geheele bestuur zich belasten met die task,
en daarna, wanneer er geene merkelijke blijken =van varandering komen, zal de president in overleg met zijne
medebestuurders, zulk een schrappen en hat lidmaatscbap
ontzeggen .
17 Junjj 1864.
Arrest van den Hoogen Raad, luidende
OUerwegende, dat als aerate middel van cassatie is voorgesteld
schending van art. 148, voor zooveel noodig in verband met de
artt. 104 tot en met 118, 131, 133, 140, 146, 164, 165, 166,
169 en 190 tot en met 193, allen van de grondwet , de artt.156
en 355 Burgerlijke Regtsvordering, art . 1 der wet van 10 September 1853 (Staalsblad n°. 102), en van bet algemeen reglement
voor de besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen van liefdadigheid in hat Aartsbisdom van Utrecht van den
18 Januarij 1855, omdat de kennisneming van hat tusschen daze
partijen bestaande gesehil niet behoort tot de bevoegdheid der
regterlijke magi ;
Overwegende, dat, volgens art . 156 Burgerljjke Regtsvordering,
de regter, bij onbevoegdheid tot kennisneming uit hoofde van
hat onderwerp das geschils, ambtshalve is gehouden zich onbevoegd to verklaren ; dat derhalve, bij aldien hat Hof dit inderdaad had verzuimd, art. 156 Burgerlijke Regtsvordering door
hetzelve zoude zjjn geschonden ; dat echter de beslissing der
vraag, of dit in hat onderwerpelijke geval is voorbijgezien,
daarvan afhangt, of dit gelling al of niet is begrepen onder de
twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten,
over schuldvordering en andere burgerlijke regten, welke, volgens art . 148 der Grondwet, uitsluitend behooren tot de kennis
van de regterlijke magt ;
26
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Overwegende, dat de door den oorspronkeljjken eischer ingestelde regtsvordering strekt tot rekening en verantwoording van
het door de verweerders gehouden armbeheer, en tot afgifte van
al het daartoe behoorende en dat elk geding over de al of niet
gehoudenheid tot rekening en verantwoording van beheer en
afgifte van het beheerde is eon geding over een uit den eigendom voortspruitend refit ;
Overwegende toch, dat het beheer van goederen en het refit
daartoe niet alleen veronderstelt den eigendom daarvan, hetzij
bjj den beheerder zelf, , hetzjj bij hem, voor wien hij beheert
of is geroepen to beheeren, maar dat het bovendien in den
regel is aan to merken ale een nit den eigendom voortspruitend
refit, en dab mitsdien de regter was bevoegd kennis to nemen
van het onderwerpeljjk geding, betreffende de vraag, bij welke
der beide partijen thane regtens berust hot beheer der alsnog
door de eischers bestuurde armgoederen ;
Overwegende, dat ale tweede middel van cassatie is aangevoerd ;
schending en verkeerde toepassing van art. 1269 Burgerlijk
Wetboek, in verband met de b4j het eerste middel aangehaalde
artikelen der Grondwet, ale zgnde de eischers veroordeeld tot
naleving eener verbindtenis, voortgesproten nosh nit overeenkomst, noch nit de wet, vermits onder geen van beiden kan
worden gerangxchikt hot btj hot eerste middel aangehaalde kerke1jk reglement van den 18 Januarij 1855 ;
Overwegende, dat de bedoelde, den grondslag der dagvaarding
uitmakende kerkelijke verordening is hot algemeen reglement
voor de besturen der parochiale on andere Katholyke instellingen
van liefdadigheid in het Aartsbisdom van Utrecht van den
18 Januarjj 1855, on dat hot door de eischers niet is betwixt,

dat dit reglement is uitgevaardigd door de daartoe bevoegde
kerkelijke magi ;
Overwegende, dat dit reglement is eon statuut voor eon wettig
bestaand zedelijk ligchaam ; dat, naar art. 1697 Burgerlijk
Wetboek, de regten en verpligtingen der leden van zoodanige
vereeniging worden geregeld naar hare eigen instellingen , over-
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eenkomsten en reglementen ;
ment is wet voor partijen, en

das derhalve het bedoelde regledas mitsdien door de toepassing

van dit reglement op de eischers, leden van het zedelijk ligchaam, art. 1269 Burgerlijk Wetboek met juistheid is toegepast,
en geen der overige aangehaalde artikelen is geschonden ;
Overwegende, das mitsdien de beide aangevoerde middelen van

cassatie zijn ongegrond ;
Verwerpt enz, (Zie Arrest 21 October 1863),

Note. In de conclusie van den advocaat-generaal, in deze zaak
genomen, words onder anderen het volgende opgemerkt
I)e vermelding van alle, bij het eerste middel van cassatie aangehaalde, artikelen der Grondwet had gerust achterwege kunnen blijven, dear kerkelijke reglementen geene
wetten of wettelijke verordeningen zijn, maar statuten van
een zedelijk ligchaam, hetzij zij van eenen algemeenen aard
zijn en het geheele genootschap betreffen, hetzij zij van
eenen bijzonderen aard zijn en slechts de onderdeelen van
hetzelve betreffen .
Zoo zijn zij den ook steeds door dezen Raad beschouwd
geworden, waarvan onderscheidene arresten ten bewijze kunnen
strekken . Men zie o. a. de arresten van 2 Januarij 1846,
29 Mei 1846, 17 November 1848 en 25 Januarij 1850 (*) .
Is dit flu

zoo, den ken in ~assatie geene schending van

eene bepaling van das statuut beweerd worden, hetgeen de
Hooge Raad den ook bij de twee laatstgenoemde arresten
heeft uitgemaakt, zoodat hierdoor de bij het middel beweerde
schending en verkeerde toepassing van het algemeen reglement van 1855 vervalt .
Ilet Ilof heeft niet gezegd, das de exceptie van onbevoegdheid uithoofde van het onderwerp des geschils niet
in elken stand des gedings zou mogen opgeworpen worden ;
zoodat het niet gezegd ken worden art . 156 Burgerlijke
Regtsvordering to hebben geschonden . Art . 355 van das zelfde
(*) Deze arresten vindt men vermeld in het derde hoofdstuk van den A c h t s t e n
en den Negenden Jaargang van dit Handboekje.
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wetboek schijnt bij vea
sing in hot middel genoemd to zijn,
Lerwijl uit art, 1 der wet an i 0 September i 853 (Staatsblad
raO . 102) niets met betrekldug tot de onhevoegdheid der
regterlijke mgt in doze ken worden afgeleid .
Er blijft dus nog al1Quti over art . 148 der Grondwet, hetwrelk o . a, bepaalt, das idle twistgedingen over eigendnm
of daaruit voortspruitende regten, over schuldvorderiug en
andere burgerlijke regten , bij uitsluiting tot de kennis van
de regterlijke magi behooren .
Volgens art . 1695 Burgerlijk Wetboek warm de eischers,
als bestuurders van de vroeger to .Nijmegen bestaande Roomsch
Katholijke armverzorging, tot hot afleggen van rekening en
verantwoording verpligt en mitsdien de burgerlijke regter
bevoegd van eene vordering daartoe kennis to nemen, voor
zooverre daaromtrent bij de statuten van hot zedelijk ligchaam
niet op eerie andere wijze was voorzien .
nit laatste hoofs in doze net plaats gehad . Integendeel
words bij art 48 van her algemeen reglement van. 1$55 die
verpligting erkend en gehandhaafd, zonder das er eenige bepaling in das reglement words aangetroffen, waarbij de kennisneming van geschillen over die verpligting aan kerkelijk
gezag zou zijn opgedragen .
Doch dit daargelaten, zoo is hot voldoende to doen opmerken, das art . 148 der Urondwet van twistgedingen spreekt
over eigendnm of daaruit voortspruitende regten .
Het beheer van goederen veronderstelt bij iemand den
eigendnm daarvan, heeft dozen tot grondslag en ontleent
daaraan zijn aanwezen .
En nu is hot ten eenenmale onverschillig, of hot beheer
der goederen afgescheiden van den eigendnm words uitgeoefend, omdat hot steeds plaats heeft voor en ten behoove
van anderen, en dus in den regel als eon nit den eigendnm
voortspruitend regt is aan to merken .
Zoo beefs hot dan ook do Hooge Raad begrepen bij zijn
arrest van den 13 April 1855 (*) .
(*) Zie bladz . 307 van den Elfden Jaargang van dit Handboekje .
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Evenmin doer het er iets toe, nit welke oorzaak het refit
van beheer wordt ontleend, omdat het geding, over de al
dan niet gehoudenheid van rekening en verantwoording van
beheer, altijd is een geding over een nit den eigendom
voortspruitend refit, gelijk de Hooge Raad bij het zoo even
genoemde arrest insgelijks heeft uitgemaakt, terwijl het to
dezen aanzien mede niet onbelangrijk is het arrest to raad •
plegen, door den Hoogen Raad op den 22 1VIaart 1861
gewezen (*) .
[let eerste middel van cassatie komt mij dus voor ongegrond to zijn .
Als tweede en laatste middel is aangevoerd ; schending en
verkeerde toepassing van art . 1269 Burgerlijk Wetboek, in
verband met de bij het eerste middel aangehaalde artikelen
der Grondwet, omdat de eischers zijn veroordeeld tot nale •
ving eener verbindtenis, die noch ex lege, nosh ex contractu
voortspruit, eat die daarom het voorwetp eener vordering in
regten niet konde uitmaken .
1)e verweerder is van oordeel, dat dit middel voor geene
behandelirt in cas atie vatbhafi it, vetniiis h°et Hof, door
niet nit to spreken eene nietiontvartkelijkheid, welke
was voorgesteh, geene wetsbepalitigen kan hebben geschoi
derv of verkeerd taegepast .
Wanneer men bedenkt, dat in hooger beroep het ges~ f!
der panije'n zich bepealde tot de twee vragen, vtoeger does'
mij ntedegedeeld, dan koant rnij hot gevoelen van den verreerder fiat on nemelijk voor .
Doch bovendien is het middel ongegrond. De artikelen der
Grofdwet kan ik met stllz-wijgen voorbijgaan , dear deze reeds
bij het eerste middel door mijU tar sprako- zijn gebragt .

(*) ~'jj h'et aatt ehaald arrest is onder atideren begiist, d'dt hotzi.j de' bet1 t
tins' van het vei et vrij genot van het refit span eigeotlum ; ii gegrmkd opy'eeh
beweerd burgerli.jk refit, hetzij op een staatsregt, nietteinin bet getting, tot
handhaving van het voile en vrije eigendonnsregt, is een geding daarover, en
mitsdien, naar art . 148 der Grondwet, onderworpen aan de kennisneming en
besliseing' dor regteri ke mast.
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Het eenige nieuwe artikel is art . 1269, hetwelk bepaalt,
dat alle verbindtenissen ontstaan of uit overeenkomst of nit
de wet.
Het staat in daze vast, dat hat bew •u ste reglement door
de bevoegde kerkeiijke magi is uitgevaardigd, eu~ das als
statuut van een zedeiijk ligchaam verbindend is voor de
laden .
Die verbindbaarheid spruit voort uit hat deelgenootschap in
hat zedelijk iigchaam, welke ontstaat aan de eene zijde nit
de aanvrage tot opneming en aan de andere zijde uit bereidverkiaring tot aanneming en mitsdien uit overeenkomst .
Op grond van dit een en antler conciudeer ik mitsdien tot
verwerping van den eisch van cassatie, met veroordeeling
van de eischers in de kosten en boete van cassatie .

20 Junjj

1864, Staatsblad n° . 80 .

Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 6 Junjj

1864, n° . 347,

5de akleeling, ten ge-

leide van een voorstel van Gedeputeerde Staten der provincie

Noordholland, tot vernietiging van een besluit
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, van

raad van

van den gemeenteden 25 Mei 1864,

walk besluit door den burgemeester niet ten uitvoer is gelegd ;
Overwegende, flat burgemeester en wethouders flier gemeente, bij hat opmaken eener voordragt van zes personen,
ten einde de raad daaruit eene keuze son hunnen doen tot
benoeming van een hoofdonderwijzer bjj de openbare school to

Spaarnwoude,

in strijd met hat gevoelen van den districts-

schoolopziener, op die voordragt als zesden candidaat iemand
hebben geplaatst, die bjj hat vergelijkend examen slechts de
zevende plaats had verkregen, en flat de keuze van den raad
op dien persoon is gevallen ;
flat volgens art . 22, late lid, der wet van den 13 Augustus

1857 (Staatsblad n°.

103) zoodanige voordragt hoogstens zes
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personen mag bevatten, en dat uit den aard der zaak daarop
alleen diegenen mogen gebragt worden, die bij het verge1 jkend
examen het best voldeden ;
dat bet alzoo den raad niet vrjjstond, tot hoofdonderwijzer
iemand to benoemen, die in strijd met de wet op de voordragt
was geplaatst ;
dat derhalve het bovengemeld raadsbesluit is in strijd met
art 22, iste lid, der schoolwet ;
Gelet op art. 153 der gemeentewet ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 17 Junij 1864,
n°. 10) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
het besluit van den gemeenteraad van

Spaarnwoude

Haarlemmerliede

en

van den 25 Mei 1864 to vernietigen .

Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, dat in bet

Staatsblad

zal worden

geplaatst.

Nota,

Dit besluit heeft tot belangrijke discussie in de beide

Kamers der Staten •~Teneraal aanleiding gegeven, en wel bij
gelegenheid der beraadslaging over het vijfde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1865 .
In de ziuing der Twzann

864

KAME$

van den 9 December

werd dat punt in het bijzonder besproken tusschen den

van Nispen van Sevenaer
van Binnenlandsche Zaken .
eerste zeide to dier zake het volgende :

heer Jhr . J . A . C . A .

en den

Minister
De

„Ook omtrent een antler punt bestaat bij mij bezwaar ten
„opzigte der uitvoering en toepassing der wet . ik bedoel de
,,wijze waarop uitvoering words gegeven aan art, 22 . Een
„Koninklijk besluit van `!0 Junij dezes jaars, waarbij words
„vernietigd een besluit van den gemeenteraad van Haarlem„merliede en Spaarnwoude van 25 Mei to voren, heeft mij
„daarop oplettend gemaakt . Om mijn bezwaar to doers kennen
,,moat ik mij veroorloven het art, 22 voor to lezen . Dat
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„artikel luidt aldus : „De hoofdonderwijzers worden benoemd
„door den gemeenteraad nit eene voordragt van minstens drie
„en hoogstens zes personen ." Het is duidelijb das aan den
„gemeenteraad bier de vrije keuze nit die personen is over„gelaten . 1k lees vender : „opgemaakt door burgemeester en
„wethouders,

(komma)

in

overleg met den districts-school .

„opziener ." Op das woord overleg vestlg ik uwe aandaeht.
„Hat artikel vervolgt : „na eon vergelijkend examen door
„hem of onder zijn opzigt afgenomen ten overstaan van
„burgemeester en wethouders of van afgevaardigden nit bun
„midden, en van de plaatselijke schoolcommissie of van af,,gevaardigden nit die commissie . _ 1)e laden van den read
„worden tot bet bijwonen van dit examen uitgenoodigd ." Er
„staat, blijnheer de Voorzitter, niet near maar na hat ver,gels trend examen . Ik moat ook daarop awe aandacht ves„tigen . De voordragt moat dus worden opgemaakt door
„burgemeester en wethouders en daze moeten daarbij in
„overleg treden met den schoolopziener na bet vergelijkend examen . Het tijdstip waarop dit overleg moat pleats
„hebben is dus ook bepaald :

bet is

na hat vergelijkend

„examen .
„Bij de discussion in de haide Kamers is uitdrukkelijk door
„de Regering de verklaring afgelegd, wet door bet woord

„overleg bier words geoischt . Op bladz . 202 van bet Bijblad
„der Eerste Kamer van 1857 lees ik : „Dezelfde spreker
„beefs mij de vraag voorgelegd, wet de beteekenis is van
„bet woord overleg in art . 22 . Moat men hot eons worden
„omtrent de keuze van eon hoofdonderwijzer? Zoo als de
„bepaling dear ligt, geloof ik niet das men en die beperkte
„beteekenis aan ken geven, das burgemeester en wethouders
,,bepaaldelijk verpligt zijn hot advies van den schoolopziener
„te volgen . In overleg met den schoolopziener ken niet betee„kenen met toestemming van den schoolopziener . In overleg,
„near hot gewone spraakgebruik, beefs alleen de beteekenis
„va9 raadgeving, voorlichting . Men mag echter van burge-
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„meester

en wethouders verwachten, tat zij niet ligtvaardig

„zullen handelen, omtrent hat advies van den schoolopziener,
„Indian zij tat dates, zoo, de opinie zich spoedig tegen hen
„keeren en daarin zouden zij de straf erlangen voor de on„gepaste verwaarloozing van tat advies ."
„llet is dus duideiijk tat bet de bedoeling der Regering
,,was, tat waar het geldt het opmaken der voordragt en hat
„overleg waarin men met den schoolopziener na hat vergelijkend examen moat trades, burgemeester en wethouders
„volstrekt niet gehouden zijn aan hat advies van den school-.
opziener

Niet gebonden dos door de ranglijst door hem

„opgemaakt, door zijne meaning of advies omtrent de meer„dere of mindere geschiktheid der geexamineerde personen .
„Dit kon ook niet asters, daar in hat tegenovergestelde
,,geval de geheele zaak den burgemeester en wethouders op .
„gedragen, om ease voordragt op to makes in overleg met
„den schoolopziener, zou vervallen . Wie toch houdt hat
„vergelijkend examen ?

Irnmers de schoolopziener, of hat

„geschiedt onder zijn toezigt .
„Wanneer hat flu was de lijst, bevattende de uitkomsten
„van bet vergelijkend examen door den schoolopziener opgemaakt ; wanneer hat wares de pu,nten door hem toegekend ;
„de rangorde aan de verschillende candidates then ten ge„volge door hem gegeven ; die bepaalde welke der personen
„tot de zes, of tot de drie candidates zouden behoaren, en
„die das zouden moeten worden voorgedragen, tan verviel
„de tank

aan burgemeester en wethouders opgedragen ge-

„heel, tan beteekende hot voorschrift der wet, tat hat op.
„maken der voordragt aan burgemeester en wethouders, in
„overleg met den schoolopziener, opdraagt, niets, volstrekt
„niets . Dan was hat de schoolopziener, zijn welligt islet op .
„partijdig oordeel over de meerdere of mindere bekwaamheid
„der candidates, de ranglijst door hem opgemaakt, die de
„voordragt uitmaakte en bepaalde . De toelichting, die de
„Minister

loan Rappardj van

Binnenlandeche Zaken teen in
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„de Eerste Karner gegeven heeft, is dus pies alleen duidelijk,
„maar deze is ook geheel in overeenstemming met de be •
„paling van hat artikel . Er zoude anders volstrekt gasps
„quaestie kunnen zijn van sane voordragt door burgemeester
„en wethouders op to waken . Dit voois :hlft zoude niets be •
„teekenen, zoude volstrekt zi nledig zijn .
„Wanneer men nu verder vergelijkt de bepalingen van bet
„artikel omtrent de schorsing en hat ontslag van hulp- en
„hoofdonderwUzers, dan blijkt das de voordragt voor schorsing
„door burgemeester en wethouders words gedaan , den schoolopziener gehoord ; dock das de voordragt tot ontslag door
„burgemeester en wethouders en den schoolopziener moat
„worden opgemaakt, dus met hem, met zijne toestemming,
„om, dit ward uitdrukkelijk verklaard, den onderwijzer tegen
„overijling of onregt van de zijde van burgemeester en wet.
„houders to besehermen . Dear is dus medewerking, toestem„ming noodig van den schoolopziener, maar volstrekt pies bij
„hat opmaken der voordragt, waaruit de gemeenteraad de
„keuze of benoeming moat doen .
,,ln strijd met deze, near mijn oordeel, ware en joists be„schouwing omtrent den geest en zin der bepaling, words flu
„hat artikel door de Regering in geheel tegenovergestelden
„zin uitgelegd. Bij hat Koninklijk besluit van 20 Junij words
„gezegd : das volgens art . 22, late lid, der wet van 13 Au„gustus 185? (Staatsblad no . 103) zoodanige voordragt hoog •
„steps zes personen mogt bevatten, en das uit den aard der
„xaak daarop alleen diegenen mogen gebrugt worden, die bij
„het vergelijkend examen het best voldeden ; das bet alzoo aan
„den Raad niet vrijstond tot hoofdonderwijzer iemand to be.
„noemen, die in strijd met de wet op de voordragt was ge„plaatst . Wanneer das zoo is, dan is de geheele task, die
„burgemeester en wethouders to vervullen hebben , vervallen,
„dan is de task volbragt op hat oogenblik das de schoolopziener de punten heeft vastgesteld, en dan valt alleen voor
„den gemeenteraad to kiezen uit die personen, hetzij de
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„schoolopziener or drie of wel zes heeft gelieven bovenaan
„op de ranglijst to plaatsen . Men moot mij veroorlooven to
„verklaren, dat ik dit hood voor eons dwaling, voor cone
„volstrekte miskenning van de bepaling der wet, die, zoo
„als ik geloof, welligt nit vroegere herinneringen omtrent
,,de toepassing van de vervallen wet op hot onderwijs is voort„gekomen . Daarin is near mijne beschoideno mooning sen zest
„groot bezwaar gelegen . Wet is toch sen dergelijk vergelij„kend examen, wear hot geheel van den schoolopziener af„hangt den canon candidaat eon punt meet den aan den
„andoren to geven, zooals in dit geval joist pleats vond ? Dc
„onderwijzer, dien de gemeenteraad wilds , had dertig punters,
„die welke de zesde op de ranglijst stood sen en dertig punters,
„terwijl die bovenaan stood acht en dertig punters had ge„kregen . Ten opzigte van de geschiktheid voor hot geven van
„onderwijs, hot schoolhouden, wear hot toch gewis niet hot
„minst op aankomt, had de persoon, dien de gemeenteraad
,,wilds, zelfs eon punt meet gekregen, den die onder n°. 6
„stood . Wat dat schoolhouden betreft, had die persoon n° . 6
„maar drie punton, en n° . 7 vier punters verkregen .
„Nu komt hot mij voor dat de uitlegging, die in dat ver„nietigend Koninklijk besluit ears hot art. 22 gegeven wordt,
„den wezenlijken zin van dat artikel vernietigt . Men ont„neemt aan burgemeester en wethouders hot regt om de
„voordragt to makers, en aan den gemeenteraad hot gewigtige
„regt om daaruit to kiezen . Men draagt hot regt, dat aan
„burgemeester on wethouders door de wet wordt toegekend,
„over op den schoolopziener, die door hot opmaken der
„ranglijst, door hot toekennen van punters, near die hot
„artikel geheel vernietigende uitlegging, de persoon is, (lie do
„voordragt opmaakt, die bepaalt welke de drie of zes personen
„zullen zijn, waaruit de gemeenteraad heeft to kiezen .
„Dat is niet de bedoeling geweest der Regering, zooals
„ik zoo even hob aangetoond, en is ook niet de bedoeling
„van hot artikel . Het is tdaarom, dat ik mij verpligt acht
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„hiertegen

zeer ernstig mijne bezwaren

to doen kennen,

„omdat hierin mijne inziens een zeer groot gevaar gelegen
,,is,

en daaruit eene geheele verandering van den geest
Pat is hat gavel? Dergelijke

„der wet ken voortvloeijen .

„ranglijst, dergelijke vaststelling van die punten krijgt list
„gemeentebestuur een pear dagen nadat hat vergelijkend
„examen is afgeloopen ; -- ik mean das hat hier in das gavel
„twee dagen is geweest, nadat hat vergelijkend examen was
„gehouden . Zijn nu burgemeester en wethouders daaraan
„gebouden, den is de hun bij de wet opgelegde task ver •
„vallen, en den hangs hat van de welligt dwalende, welligt
„zelfs partijdige beschouwing van schoolopzieners of, to be„palen of v ast. to stellen de lijst van personen, nit walks de
„benoeming door den gemeenteraad zal moeten geschieden ;
„den gaat op hat school bestuur de task van bet gemeente„bestuur over in strijd met de bedoeling der wet .
„Ik heb om mijne meaning eene to toetsen, ingezien wet
„gesegd words in de toelichting op de wet, door de heeren

„Kreenen

en

Boissevain .

Dear vied ik das de weglating

„der bepaling, die vroeger in hat regerings-ontwerp stood,
„omtrent hat inroepen van eene beslissing van Gedeputeerde
„Staten, schijnt made to brengen,

das bet overleg niet„toestemming insluit, dear anders gees middel zoude aange„wezen zijn om tot eene beslissing to komen, en ten opzigte
„eener aansehrijving van den Minister van Binnenlandscbe
„Zaken (van Tets), dd . 20 April 1859, waarin bet systeem,
„door de regering tot flu gevolgd, words ontwikkeld, bet
„volgende
,,,,Dear flu de algemeene ranglijst in verre de maeste ge„vallen niet anders ken warden opgemaakt den near de
„aant keningen van den scboolopziener en van deganen,
„die hem bij hat afnemen van bet examen bijstaan, volgt
„hieruit, das niet alleen burgemeester en wethouders bij bet
,,opmaken der voordragt hat advise van den schoolopziener
„moeten volgen, maar das oak de schbolopziener evanzeer
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,,*tan zijne ranglijst gebonden is" . Net mag betwij fell worden -„zeggen de heeren Boissevain en Kreenen -- of daze ver-

,,klarinq der wet, hoe nuttig en doelmatig zij blijkens de onder •
„vinding ook mope wezen, met de woorden der wet is overeen
„te brengen ."
,,Mijne overtuiging is, das zij niet is overeen to brengen
„met de woorden der wet, met de uitdrukkelijke verklaring
„der liegering, die door mij ward aangehaald, en ik moat
„bezwaren inbrengen tegen dergelijke uitlegging en toepassing
„als waarop hat meergenoemde Koninklijk besluit is genomen",
De Minister antwoordde daarop
„Een bijzonder punt is in hat midden gebragt door den
„spreker uit Zevenaar : de vernietiging van een raadsbesluit
„der gemeente Haarlemmerliede .
„Wet was er voorgevallen ? Er was een vergelijkend examen
„van onderwijzers gehouden . Ik kan nu hierover, gelijk over
„hat gansche theme, met maar vrijmoedigheid spreken den
„welligt eenig lid der Vergadering ; ik ban geen voorstander
„van das vergelijkend examen geweest, maar ook hier een
„voorstander van de vrijheid van keuze . Wel erken ik de
„goede redenen, die voor hat verpligtend houden van een
„vergelijkend examen worden bijgebragt, omdat zoodanig
,examen een leiddraad kan geven aan zoo menigen gemeen„teraad, niet wel in staat den wag zonder zulk een leiddraad
„te vinden ; maar ik zou de voorkenr hebben gegeven aan
„de vrije keuze . Welnn, de wet schrijft vergelijkend examen
„voor, In Haarlemmerliede en Spaarnwoude words een vergelijkend examen gehouden, en de zes eersten, volgenshet
„resultant van das examen, moesten no op de voordragt komen .
,,Maar de zes eersten waxen Protestanten, een zevende
„eerst was een Katholijk, en nu wenschten burgemeester en
„wethouders, in de pleats van den zesde, den zevendeop de
„voordragt to brengen ; zes is hat maximum van de candi„daten aan den gemeenteraad to onderwerpen . De zaa,k komt

410
„tot mij, en ik geef mijn oordeel to kennen, dat dit niet kan
„dat, flu eon vergelijkend examen is gehouden, diegenen op
„de nominatie moeten worden gebragt, die de eersten zijn.
„Burgemeester en wethouders veranderen de voordragt en
„brengen hen, die bij bet examen de zes eersten geweest
„zijn, daarop ; maar flu vindt de read goed, niet uit die
„tweeds voordragt maar uit de eerste opgemaakte voordragt
„van burgemeester en wethouders de benoeming to doen .
„De burgemeester weigert dai besluit van den read ten
„uitvoer to leggen, en nu wordt hot gouvernement in more
„gesteld . Ik heb daarop aan den Boning voorgesteld, bet
„besluit van den read to vernietigen . Want waartoe bet vergelijkend examen, wanneer op de voordragt, ten gevolge
„van dat examen opgemaakt, anderen den die hot meest bij
,,vergelijkend examen hebben voldaan, kunnen worden ge„bragt 2 Gr staat wel niet in de wet, gelijk de geachte spreker
„uit Zevenaar heeft doen opmerken, „near" maar „na sen
„vergelijkend examen ," maar mij dunkt, hot is volkomen
„duidelijk, dat a wanneer eenmaal eon vergelijkend examen
,,is voorgeschreven, diegenen, die dear den voorrang hebben,
„de candidates moeten zijn, aan den gemeenteraad voor to
„dragen . Ik begrijp, dat men kan verlangen hot vergelijkend
„examen uit de wet weg to semen
; maar zoolang hot voor,schrift or staat, is hot niet anders to begrijpen, den hot
„bier is toegepast . Vervolgens is de benoeming geschied uit
„bet zestal van diegenen, die hot best hadden voldaan, en
„de zaak is daarmede afgeloopen ."
Hiorop hernam de beer van Nispen van Sevenaer
„De beer Minister heeft verklaard, dat de voordragt van
„burgemeester en wethouders niet anders kan worden opge„maakt den uit de personen aan wie de schoolopziener na
„bet vergelijkend examen den rang heeft toegekend van eon
„tot drie of tot zes .
„Het is joist dat wet ik heb gemeend to moeten betoogen
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„das niet in de wet is geschreven . 1k hob de gronden, waarop
„mijne overtuiging rust, aangewezen .
„l )e Minister vindt hot zoo duidelijk, maar near mijne
„overtuiging is joist hot tegendeel duidelijk . 1k bob aange„toond das de uitlegging door den Minister gegeven is in
„strijd met de letter van de wet, in strijd met do vorklaring
„door de Regering bij de discussie gegeven, das zij de be„noeming der onderwijzers van hot gemeeatebestuur op hot
„schoolbestuur overbrengt . 1k moot mij das uitdrukkelijk
„verklaren tegen dergelijken uitleg, en ik twijfel ook, of
„men in hot Land er algemeen genoegen mode zal nemen ."
1)aarop antwoordde de Minister
„Mijne herinnering brengt niet mode das eon dergolijk
„geval, als zich heeft voorgedaan to Haarlemmerliede en
„Spaarnwoude, onderworpen is aan hot Gouvornement ; maar
„dit brengt mijne herinnering wel merle, das aan hot Gou„vernement gevraagd is, hoe to handelen bij hot opmaken
„van de voordragt ten gevolge van nog of to leggen verge„lijkend examen . En den is hot niet noodig, das men zich
„enkel near de behaalde punten regels, maar den kunnen
„zeer good andere eigenschappen in aanmerking komen, en
„bet hangs van bet overleg - en ik heb das overleg meer„malen bevorderd - tusschen burgemeester en wethouders
„en den schoolopziener af, de regels van beoordeeling van
,,to voren vast to stellen . Maar den moot hot vaststaan das
„degenen, die volgens die regels hot best hebben voldaan,
„op de voordragt komen ; antlers is hot vergelijkend examen
„eene illusie en is hot eon bedriegelijk work personen tot
„zulk eon examen op to roepen . De behaalde punten alleen
„behoeven niet to beslissen, maar men behoort den van to
„voren to bepalen welke de regel zal wezen, waarnaar nom„mer eon, twee en drio to rangschikken zijn op de voordragt . net is near mijn inzien, de ware uitvoering der wet."
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In de zittingen der EB$sTB KAMBB van den 6 en 7
Januarij 1865 wend over deze zaak hot volgende verhandeld
tussehen den heer Ihr. Mr . C. E. .1. F. van Nispen van
Pannerden en, den Minister van liinnenlandsche Zaken
I)e eerstgenoemde wide omtrent dat punt :
„filet tweede punt, hetwelk ik meeu to moeten behandelen,
,,is bet benoemen van een onderwijzer in de gemeente
„Haarlemmerliede . I)at onderwerp is bij de algemeene be„schouwing over de Staatsbegrooting ter sprake gehragt door
„den geachten spreker nit Gelderiand, den heer Schimmeipen.
„ninck van der Oije ('s) ; ik hob bij die gelegenheid aan den
„Minister ;;evraagd, de stukken die op deze zaak betrekking
„hadden to molten inzien ; hij heeft dit welwillend toege„stemd en ik heb heden morgen van die toestemming ge„bruik gemaakt. i\'laar juist na image van die stukken to
„hebben genomen, meeu ik verpligt to zijn op dit onderwerp
„terug to komen .
„wat is de zaak ? Op 20 Januarij 1864 was een verge„lijkend examen gehouden . Hit de punters, daarbij door den
„schoolopziener toegekend aan degenen, die aan dat examen
„hadden deelgenomen, blijkt dat er zes waxen, die boven
„de dertig punters hadden bekomen, en anderen, die daartoe
„zeer digt naderden . Nu moest er eene voordragt door burge„meester en wethouders worden opgemaakt ; er vond eene
„bijeenkomst plants met den schoolopziener, en daarin worden
„burgemeester en wethouders hot met den schoolopziener
„niet eons. Doze laatste vorderde, dat op de voordragt zouden
„gehragt worden de zes personen, aan welke door hem in
(*) Deze spreker wide ter zake van dit onderwerp : „Evenmin kan ik goed„keuren hetgeen plants vond to Haarlemmerliede . Alleen door eene groepering
„van cijfers moist men den man nit to sluiten, die, gelijk men wilt, door de
„gemeente verlangd word, en den schoolopziener, die dan toch nooit moor dan
„eene raadgevende stem bij de verkiezing moest hebben, word danr eene magi
„toegekend, die ik niet overeenkomstig acht met de wet . Zes word flu zeven
„en dat stood gelijk met niets ."
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„rangorde de meeste punten waren toegekend ; burgemeester en
„wethouders wilden vrij zijn in banns keuze en sen zevenden
„persoon, in stele ran den zesde, op de voordragt brengen .
„Op 28 Januarij 1864 maakten burgemeester en wethouders
„eene voordragt op en bragten, overeenkomstig bun gevoe•
„len, den zevende in rangorde merle onder bet zestal dat
„voorgedragen werd . Nadat die voordragt was opgemaakt,
„werd sen adres ingediend om des Konings beslissing to
„vragen, of burgemeester en wethouders vrij waren in banns
„voordragt, den wel of zij gebonden waren ears hetgeen de
„schoolopziener verlangde . I)aarop werd door den Minister
„van Binnenlandsche Zaken geschreven, dat near zijn oordeel
„burgemeester en wethouders verpligt waren zich bij de vogr„dragt to bepalen tot hen, aan wien de schoolopziener de
„meeste punten had toegekend. In de andere Kamer zeide
„de Minister, dat die voordragt later is gewijzigd, en burgemeester en wethouders eene nieuwe voordragt hebben
„ o pgemaakt. lk spreek bet niet tegen, maar ken bet ook niet
„bevestigen, want ik heb die tweeds voordragt niet onder
„de stukken gevonden .
„Na die voordragt benoemde de raad den in de laatste
„pleats door burgemeester en wethouders voorgedragene ; van
„dear beklag aan den Koning en sen voorstel tot vernietiging
van dat raadsbesluit . 1)aarop volgde bet Koninklijk besluit
„van 20 Junij 1864, waarin wij de volgende overwegingen
„lezen ; Overwegende, dat burgemeester en wethoudersdezer
„gemeente, bij bet opmaken eener voordragt van zes personen,
„ten einde de raad daaruit eene keuze zou kunnen doers tot
„benoeming van sen hoofdonderwijzer bij de openbare school
„te Spaarnwoude, in strijd met bet gevoelen van den districts„schoolopziener op die voordragt als zesden candidaat iemand
„hebben geplaatst, die bij bet vergelijkend examen slechts de
„zevende pleats had verkregen, en' dat de keuze van den
„raad op lien persoon is gevallen ;
„dat volgens art, 22, eerste lid, der wet van den 13 Au27
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„gustns 1857 (Staatablad no . 103), zoodanige voordragt hoog„stens zes personen mag bevatten, en dat nit den card der
„zaak daarop alleen diegenen mogen gebragt worden, die
„blj het vergelijkend examen het best voldeden ;
„Art. 92 der wet op het lager onderwijs luidt : „1)e hoofd„onderwijzers worden benoemd door den gemeenteraad nit
„eene voordragt van minstens drie en hoogstens zes personen,
„opgemaakt door burgemeester en wethouders, in overleg
„met den districts-schoolopziener ." Nu vraag ik, of het bij
„mogelijkheid overleq met den schoolopziener kan hasten,
.,wanneer die schoolopziener de regelende man is, die door
„de vaststelling der punters zal aanwijzen wie op de voordragt moeten gebragt worden ? Ik voor mij kan hat nit die
„woorden niet afleiden : ik lees er in dat de voordragt moat
„worden opgemaakt na raadpleging, meat niet met toestem„ming of goedkeuring van den schoolopziener .
„lndien de woorden zelve niet duidelijk mogten zijn, zoo
,,heeft toch de Minister, die de onderwijswet ontwierp en in
»deze Lamer verdedigde, van gindsche plants deze woorden
„tot ons gerigt ;
„Dezelfde spreker heeft mij de vraag voorgelegd, wet de
„beteekenis is van hat woord overleq in art. 22 . Moet men
,,hat sans worden omtrent de keuze van ears hoofdonder •
,,wijzer? Zooals de bepaling dear ligt, geloof ik niet dat men
„er die beperkte beteekenis ears kan gauss, dat burgemeester
y en wethouders bepaaldelijk verpligt zijn, hat advies van den
„schoolopziener to volgen .
n „Een overleq met den schoolopziener, kan niet beteekenen
„met toestemming van den schoolopziener . Een overleq near hat

„gewone spraakgebruik heeft alleen de beteekenis van raad„geving, van voorlichting . :Vlen mag echter van burgemeester
„en wethouders verwachten dat zij niet ligtvaardig zullen
„handelen omtrent hat advies van den schoolopziener . Indies
„zij dat deden, zou de opinie zich spoedig tegen hen keeren
yen daarin zouden zij de straf erlangen voor de ongepaste
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„verwaarloozing van das advies~ " A 1 warm this de woorden
,,der wet niet duidelUk, de uitleg ; died de ontwerper der
„wet er aan gaf, mnakt den zin en de strekking daidelijk .
„Niemand zal kunnen tegenspreken das door den aitleg, die
M er flu aan gegeven words ; de hoofdinvloed op de benoeming
„van onderwijzers in alle gemeenten atm het gemeentebestuur
„words ontnomen en overgedragen by den schoolopziener.
M leder die een vergelijkend examen heeft bijgewoond,
„west was hat toekennen van punter beteekent en das dit
M geheel afhangt van het individueel gevoelen van hem die
M het examen afneemt. Als nO de staat, dien de ~choolop .
M ziener alleen opmaakt en waaruit alleen kan blijken hoe
M hij over de bekwaamheden der sollicitantea bordeelt y beslist
,,wie op de voordragt mogen gebragt worden, dan heels het
„gemeentebestuur niets meer to zeggen .
M Nu vergete men niet das de schoolopzieners ook menschen
,,zijn en das ook bij hen gunst of ongunst, genegenheid of onge,,negenheid invloed kan hebben op het toekennen van een puntje
„meer of minder . Ik ga verder : ik ben in de gelegenheid
„geweest er over to oordeelen, doordien ik meermalen bij
M een vergelijkend examen ben tegenwoordig geweest, en ik
M zeg, das dergelijke oorzaken niet zelden invloed uitoefenen .
M Ms nu de uitleg van den Minister van Binnenlandsche
M Zaken regelgevend mogt worden, dan words de vrije keuze
„der gemeentebesturen ten aanzien der benoeming van onderM wijzers niet alleen belemmerd, maar ze gees zelfs geheel
M en al verloren . Zoo er `ooit spree kan zijn van centraliM satie, dan dunks mij das hierin toch waarlijk wel een
„sprekend voorbeeld gelegen is . Indien toch in de pleats van
„het gemeentebestuur, hetwelk near de Grondwet geroepen
,,is om de gemeentelijke belangen to behartigen, de schoolM opziener treedt, dan dunkt mij das men wel mag zeggen,
M dat men centraliseert .
M Maar er is meer . Als die wijze van handelen gevolgd
,,most worden, zou das de oorzaak zijn, das or dikwijls
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„slechte keuzen van onderwijzers pleats vinden . Niet hij, die
„de meeste bekwaamheden bezit, is op iedere pleats altijd de
„geschiktste . Er is meer noodig den algemeene bekwaam„heden . Gisteren is bij het bespreken van het notariaat ge„zegd , dat iedereen gemakkelijk een certificaat van goad
„gedrag ken verkrijgen . Als dat wear is voor candidaat„notarissen, zou het den ook niet wear zijn voor aspirant„onderwijzers? En zoo qu een gemeentebestuur, bij het
„doen van eene keuze, geen anderen leiddraad mogt vol„gen den zoodanig certificaat en de rangorde, die de school„opziener aan de adspiranten had aangewezen, den zouden
„dikwijls zeer ongelukkige keuzen gedaan moeten worden .
„Indien de Minister eenige jaren van zijn werkzaam levee
,,in lagers betrekkingen had doorgebragt, indien hij eenige
,jaren lang lid ware geweest in een plattelands-gemeente be .
„stuur, ik geloof voorwaar niet, dat hij dergelijke beslissing
„aan den Koning zou hebben voorgedragen .
„Er is nog meer . In het onderhavige geval had de eerste
„candidaat 38 punten, de vijfde 32 punten, de zesde 31
„punten en de zevende 30 punten verworven . Er was dus
„verschil van een punt : een hoogst gewigtig verschil voor„zeker . Maar ziet men nu dien staat in, waarvan ik een
„afschrift genomen heb, den ziet men dat ten opzigte van
„de geschiktheid om onderwijs to geven, die zevende candi„daateen punt meer had verworven den de zesde, Men
,,gelieve hierop wel to letters . Nu zal iedereen toch erkennen,
„dat de geschiktheid om onderwijs to geven meer waarde heeft
op het platteland voor den onderwijzer, den meer taalkennis
„en meer wetenschappelijke vorming .
,,I)e Minister heeft in de andere en in deze Kamer eene
„zeer teedere sneer aangeroerd . Hij heeft gezegd : men ver„langde een Katholijk onderwijzer. 1k ;gist dat niet ; meer
„ik heb de stukken nagezien en het is volkomen wear . Maar
„uit de stukken blijkt ook, dat zeven achtsten van de kin»deren, die in die school onderwijs moesten ontvangen, tot
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„die gezindheid

behooren, en dat de meerderheid van den

„gemeenteraad bet daarom in bet belang van de gemeente
„en van bet onderwijs rekende, een pnderwijzer van die ge„zindheid to kunnen vinden . Zoo men bier ook mogen zeggen :
„hint

illae lacrymae ?

Zou dit misschien ook aan de andere

„zijde eenigen invloed hebben kunnen uitoefenen ?
„Maar er is nog moor. Nadat de eerste benoeming bij
„Koninklijk besluit vernietigd was, bleak dat van de zes
„personen, die op de lijst waren gebragt, een op eene andere
„plaats benoemd was. Een tweede schreef, dat bij niet moor
,,wenschte in aanmerking to komen . Er bleven dos vier per„sonen voor die voordragt over. En no wenschte bet gemeente„bestuur dat of de voordragt zoo aangevuld worden of een
„nieuw vergelijkend examen zoo plaats hebben . Gedeputeerde
„Staten van Noordholland ondersteunden dit laatste . Desniet„temin ward bet geweigerd . Hoe dit zij, ik kan niet be„rusten in den uitleg, die door den Minister van Binnen„landsche Zaken aan de wet op bet onderwijs gegeven wordt
„en waarbij de vrijheid en de invloed der gemeentebesturen
„op de keuze der onderwijzers geheel wordt vernietigd ."
Daarop antwoordde de Minister
„Daze zaak heeft een onaangenamen indruk op mij ge„maakt . Een van de meest uitnemende voorschriften der
„Grondwet zegt, dat bet bij openbare bedieningen niet op
,,kerkelijke geloofsbelijdenis aankomt, en bier is bet joist
„zoodanige geloofsbelijdenis, waaruit bet geschil ontstond,
„Men verlangde van een zekeren karat een hoofdonder
„wijzer van eene bepaalde geloofsbelijdenis. De beer van
„Nispen schijnt, de stukken nagaande, op de tweederlei
»voordragt, die door burgemeester en wethouders is geschied,
,,niet to hebben gelet. De eerste voordragt is van 28 Januarij
„en daarop stood in de 6de plaats degeen die nommer 7 bij
5 het vergelijkend examen verkregen bad . De zaak word aan
5 den Minister onderworpen . De Minister kon niet goedkeuren .
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„Burgemeester en wethouders bragten nu op bunne voQrdragt
„vnn t 7 Mei den 6den op zijne pleats . Dctch de Band deed
„eene keuze uit de vroegere voordra ;t van 28 Janyarij en
a new den 7den, hit besluit , door den burgemeester niet uit •
„gevoerd, l wane tot den Koning : de Koning heeft den Raad
„van state gehoord an bet besiuit is vernietigd, Waaroin?
„lee geachte spreker, de hear van Nispen, seheen mij gis •
„teren de vraag to verplaatsen . Hij wide namelijk : ,, Er
„staat in art . 22 tier wet : overleg met den schoolopziener .
„Boteekent dit, dat de schoolopziener de regelende autoriteit
his? Is dat zoo , den is bier central tie, (n alien gavel zou
„dit aileen centralisatie ten proi%jte van den schoalop iener
„zijn . Maar is dat de vraag we! , zoo ale de spreker die
„opwerpt ? Mijne meaning is niet dat de schoolopziener bij hat
„e~amen on bij bet vaststellen van bet resultaat dearvan ale
„eenig directeur of magthebbende optrede ; er moot golijitheid
„van regt zijn, zoodat de schoolopziener gezamenlijlc met
„burgemeester en wothouders berame . Doch waarom is alit
„besluit tot vernietiging genomen 4 Omdat hot besluit van
,,den read den wil tier wet voorbjj zag, die eon vergelijkend
„examen voorschrijft. Ik zelf ban bij de discussie over de
„onderwijswet tegen hat gebod van vergelijkende examens
,,geweest ; gear de verpligting is in de wet gebra,gt als waar~borg dien mere in zoo menige gomeente hjj hat benoemen
E van eon hoofdonderwijzer wel behoefde, Eon vergelijkend
„o amen vQorspbrivon is verklaren, dat uit hen die bet best
„v+ ldoen , eel gekozen worden. Dns ocbendt men bet beginsel
,,waaruit hat vergelijkend a ameq is voortgevloeid, wanneer
„men eegt ; ik howl eon vergelijkend eunen, gear ik stoor
„mij niat aan de reseltaten, In tsf let versghil edn dan sneer
„paten bedrage, de oor
zoo blijven de eerste see, hoe
„goring hot versohil tussehon n9, 6 en n° . 7 zjj .
„Eon an ere bedenking . i)e regels voor do beoordoeling
„ran de resultatem van eon vergeljjk ;e3nd examen moeten mijns

„inziens

' • overleg tussohen sehoolopziener on burgemeester
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,,en wethouders worden vastgesteld . Pe geachte spreker zeide
„gisteren : de vrevende had sneer talent van onderwijzun doen
„blijken . Welnu 41st is cone boofdzaak, Zoo een psjnt g even
,,wordt voQr eene borers hand, voor beter cUferen, den mogen
,,wel tien of sneer punten worden toegekend voor hoogere
,,geschiktheid om onderwijs to geven . I)it is een onderwerp
„van overleg tusschen burgemeester en wethouders en den
,,schoolopziener. Doze zijn volkomen bij magte en moeten bij
,,magte gelaten worden om de zaak to regelen zoo als zij
,,goedvinden . Wierd mijn advise gevraagd -- interventie van
,,mijne zijde komt

Diet to pas -- dan zou ik aldus antwoorden .
„Dan zal, naar ik moon, gehandeld warden in den geest der

wet en de vrijheid der gemeentebesturen verzekerd zijn, bij hot
,,geleide, dat de medewerking van een man van hetvak, waar,,voor de schoolopziener meet gehouden worden, aanbiedt ."
Hierop hernam de beer van Nispen van Pannerden
,,Nadat ik gisteren de benoeming van een onderwijzer to
,RHaarlemmerliede had ter sprake gebragt, zult gij ligtelijk
„begrijpen, dat ik hetgeen door den Minister is gezegd, Diet
„onheantwoord meg laten .
De Minister is begonnen met to zeggen : ,,flier is bet joist
„de kerkelijke belijdenis die in hot spel was . Men verlangde
,,bij de benoeming op de kerkelijke belijdenis to letten . Dit
,,you strijdig zijn met de Grondwet

."
-Jet heeft mij verwonderd dat de Minister dit punt op

,,den voorgrond geplaatst h eeft . l k had bet gisteren slechts
„even aangeroerd, omdat de Minister door in de andere Kamer
,,te zeggen :

men wenachte een Katholijk onderwijzer," daarop

,,gedoeld bad. Maar zoo de A'Iinister drat punt nu op den
,,voorgjQnd plaster, had ik dan gisteren wel Qnregt to zeggen
„hint iliac larymae? Zoo de Minister dearaan zoo veel ge„wigt hecht, dat dit bij zijne beantwogrding op dqn voorgrond
„wordt geplaatst, den herhaal ik bet : d 4r is de oorzeak van
,,hot
besluit, 1k wil flu constateren dat de Minister afkeurt
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n dat daar, waar bijna of volkomen geljjke bekwnamheden
van de kinderen tot ddne kerkelijke belijdenis
,,zijn en
,,behooren, de read bij voorkeur iemand van diezelfde kerke •
,;lijke belijdenis benoemt . Het kan voor de minderheid,
nwaartoe ik behoor, zijn nut bebben, das geconstateerd
„words das dit de denkbeelden van den Minister zijn .
„Das ik geheel met den Minister van gevoelen verschil,
„zal nit hetgeen ik gisteren de eer had voor to dragen gen bleken sun . Ik heb gezegd das niet altijd de bekwaamste
nook op elks pleats de geschiktste was . Ik volhard daarbij
nen zal er niets verder van zeggen .
,,De Minister heeft gezegd das ik niet schijn gelet to bebben op
n de tweeerlei voordragt, want das er eene voordragt was,
„welke den 11 17ei nader door burgemeester en wethouders
n ovas opgemaakt . 1k heb gisteren gezegd : » 1k ken bet noch
„tegenspreken noch bevestigen . Ik heb die voordragt niet in
,,de stukken gevonden ." Maar zoo ik nu aan die voordragt
„geen gewigt heb gehecht, schijnt de Minister er evenmin
„gewigt aan gehecht to bebben, want in bet Koninklijk besluit is er van die voordragt Been sprake . De vernietiging
,,is alleen daarop gegrond, das burgemeester en wethouders
„sen anderen persoon hadden voorgedragen den die onder
„bet zestal der meest bekwamen door den schoolopziener
n waren gesteld, terwijl van die tweeds voordragt en van hot
n voorbijgaan daarvan in bet Koninklijk besluit Been melding
„words gemaakt . Ware dit sen grond van vernietiging gen weest, er zoo melding van zijn gemaakt in bet besluit .
,,Nu zegt de Minister das ik de quaestie verplaatst heb . Dit
,,is zoo niet, want ik heb de zaak voorgedragen zoo als zij was,
„De Minister zegt das ik de beteekenis van hot vergelijnkend examen geheel voorbijzie . 1k geloof echter das joist
n de Minister dit doer . Het ligt volstrekt niet in de woorden
n ot in den geest der wet das bet vergelijkend examen regeln govend zal zijn voor de voordragt of de benoeming der
,,onderwijzera
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,,De

Minister

zegt : de regelen

van de beoordeeling der

„resultaten van bet vergelijkend examen moeten vooraf wor •

eden

vastgesteld. blear hoe kan dit? De schoolopziener neemt

,,het examen af, hij regelt de punten, hij brengt ze op de
„lijst, hij stelt de lijst vast . Dit was ook bier bet geval, en
„zoo flu hot gemeentebestnur van Haarlemmerliede zich
„aan die lijst moest houden, dan zou bet toch in de regt •
„matige vrijheid, om hem die bet nuttig en noodig acht tot
„onderwijzer . to benoemen, belemmerd worden .
„Maar flu art . 22 der wet . Gisteren herinnerde ik u bet.
„geen de toenmalige Minister bij de behandeling dier wet in
„daze kamer zeide . Nu moat ik nog herinneren hetgeen tot
,,dit gezegde aanleiding gaf, In de zitting van 12 Augustus
„1857 deed ik den toenmaligen Minister de volgende vraag
Ik zal flu slechts even herinneren bet reeds gisteren voor„gelezen antwoord van den Minister . De Minister zeide
In overleg met den schoolopziener kan niet beteekenen met
„toestemming van den schoolopziener ; in overleg, naar bet
„gewone spraakgebruik, heeft alleen de beteekenis van raad„pleging, van voorlichting." Wat bliikt nu hieruit? Dat
„hetgeen ik destijds voorzien heb, waarheid is geworden, en
„das de verklaring van den toenmaligen Minister van Binnen •
„landsche Taken den tegenwoordigen Minister niet binds ; maar
„bet blijkt er ook uit, das de tegenwoordige Minister aan de
„wet een uitleg geeft, dien de ontwerper er niet aan toekende.

De Minister gaf hierop ten antwoord
,, De beer van Nispen heeft mij al zeer verkeerd begrepen
„en zich aan volslagen miskenning van mijne gedragslijn en
E van mijne beginselen schuldig gemaakt, wanneer hij be •
„wears, hetgeen hij zelf, dunks mij, niet kan gelooven, das
„bet Koninklijk besluit das van den gemeenteraad had ver„nietigd, dewijl anders een Katholijk hoofdonderwijzer zou
„zijn geworden . Inderdaad, ik zal er niets meer van zeggen ;

„das to wederleggen is to ver buiten mij .
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„Ik mag, wanneer de wet een vergelijkend exauren voor„schrijft, niet toegeven dat men ter wjlle van dozen of genen,
„die sane zekere gek ofsbelijdenis i~ togged an , de reden en
„uitkotnst van hat vergelijkend oxamen verzake ; van wage
,,de geloofsbelijdonis eon minder bpkwame to benoemen en
„veer bekwameu uit to sluiton, dat gnat niet sari .
„1)e geachte spreker beroept er zich op, dat seven achtsten
„van de gemeentenaren tut de Katholijke godsdienst behoort .
„Ik stel zees veal prijs op hat vertrquwen, dat eon hoofd„onderwijzer in zijne gemeente most genieten, en ik ken
„aannemep, dat bij vale ingezetenen de geloofshelijdenis van
„den pnderwijzer weogt . Maar kan dat jets tot de zeak doen,
„wear bet enkel op hat resultant van sen vergelijkend examen
„aankomt? Dan moest men Been vergelijkend examen hebben
„en rnoest then near eenen anderen regol, de geloofsbelij„denis b, v ., bevoegd zijn aan to stellen . 1k voor mij acht
„hat wensehglijk, dat wanpeer de kerkelijke geloofsbQ1ijdenis
„sen element mogt wezen van hot vertrmnwen, hetwelk de
„ouders in eenen hoofdonderwijzer stellen, iemand van die
„belijdenis gezgcht words voor de goads betrachting der
n onderwijzarstaak . Maar geheel jets antler is hot tegen elken
„prijs en tegen de voorschriften van do wet daarom eenen
„onderwijzer to willen benoernen, dewijl hij hotestant of
,,Katbolijk i~. thier geldr hot eon hatbolijk, in sans antlers
„gemeente kan bet on Protestant golden .
„Er is, zegt de geachte spreker, in hat Koninklijk besluit
„van twee voordragten Been .spray
l)e Read heft eerie
„vroegere voordr~gt gerinmen, en joist omdat die voordragt
n gcnomen is en daaruit de benoerning gescbied is, word zij
„vernietigd . Antlers kwaru geene yQrnietiging to pas,
5 Uet ligt ttiot in de wet, zegt de geachte spreker, dat de
„aitkomst an hot vergelijkend examen roggl zij, `'Vordt den
„dat ezamen zobder eenig duel hoegenaamd in de weC voor„gescbreven ? tit; bet artikel on duidolijk.er ring, zoo hot
,,duidelijker ken ge oakt wordeu, blt}kt pit de beraadsla-
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„gingen, die vooraf zijn gegaan, wat met bet vergelijkend
„examen' bedoeid wordt . Do wet verlangt sen waarhorg . En
„welken waarborg zal bet vergelijkend examen opleveren,
„wanneer men zich bij benoeming niet aan de resultaten van
„dat examen behoeft to storen? Hat vergelijkend examen
„zal dan vervallen ; want wie zal zich nog laten misleiden r
„Wanneer game aanspraak tin gevolge van bet vergelijkend
„examen verworven worth, wie zal zich dan nog daemon
,,aanmelden ?
v fle geachte spreker komt ook wader terug op hot laatste
„punt, dat niet in quaestie is, en waarover ik geheel anders
„dank dan hij mij toeschrijft . 1k dank niet, zoo als hij be„weert, dat de schoolopziener de man is, die alleen de resal„taten van lint vergelijkend examen moat bepalen . 1k heb
„daaromtrent mijne meaning duidelijk genoeg gezegd .
,,Wat de geachte spreker aanhaalt als de woorden van den
„Minster, die de wet heeft verdedigd, is op de beslissing
„van daze vraag niet van toepassing . Daar betrof hat de be„teekenis van overleg . En ik beweer dat de schoolopziener
„niet to beslissen heeft .
»De geachte spreker hecht bijzonder aan de woorden van
„den !Minister van Rappard, niet alleen omdat ze in zijn
„geest

sun,

maar ook omdat hat de Minister was die de

„wet ontworpen heeft . nit is niet joist . De Minister die de
„wet verdedigd heeft, heeft haar niet ontworpen . Hot ontwerp
„was reeds gedurende eenige jaren in de anders Lamer be„handeld, omgewerkt en aangevuld, toen aan den beer van
„Rappard opgedragen ward bet . zamenstel to verdedigen .
„Maar wat die Minister ook gezegd hebbe, bet doet niets
„af tot de heslissing der vraag, waarop hot bier aankomt .
„Zooals ik de ear had to zeggen, de regelen voor bet examen
„en bet oordeel kunnen door burgemeester en wethouders
„gezamenl' k met den schoolopziener worden vastgesteld at„vorens bet vergelijkend examen «'orde afgenomen .
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20 Junij 1864, n°. 139 .

Besluit, luidende :
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de gemeentebesturen van A . en B.
over het domicilie van onderstand van C . ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 1 Junij 1864, n° . 84 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 16 Junjj 1864, n°. 196, 7de Afdeeling ;
Overwegende :
dat C ., toen hjj in September 1861 to D . in onderstand wend
opgenomen, armlastig was to A . ; dat het bestuur deter gemeente echter beweert, dat de hem in de maand September
en in de maanden October en November 1861 verstrekte onderstand aan het gemeentebestuur van D . is terugbetanld uit andere fondsen dan die, welke in art. 36 der armenwet worden
genoemd, en dat C. dien ten gevolge, toen hij in December
1861 op nieuw to D, in onderstand werd opgenomen, gedurende een tjjdvak van meer dan vjftien maanden geen onderstand uit de in, dat artikel bedoelde fondsen hebbende genoten,
domicilie van onderstand zou hebben verkregen in zone geboorteplaats B. ; dat tot staving van dit beweren door het
gemeentebestuur van A . alleen is aangevoerd, dat de van September tot November 1861 aan C, verleende onderstand zoude
zjjn terugbetaald door zekere B, to A . ;
dat deze persoon, over dit feit gehoord, heeft verklaard,
nit eigen middelen geenen onderstand aan C . to hebben verleend ; maar dat hjj de gelden tot bestrjjding daarvan, op oerzoek van den burgemeester van A . en volgens liens zeggen
ten einde C . niet to A. armlastig zoude worden, heeft verstrekt ; dat die gelden, door tusschenkomst van den burgemeester van A, naar D, zjjn overgezonden en dat htj ze telken
male van burgemeester en een der wethouders van A .
beeft terug ontvangen, zonder dat omtrent de oorspronkeljjke

425
herkomst dier aan hem terugbetaalde gelden eene voldoende
verklaring is gegeven ;
dat alzoo deze opgave van het gemeentebestuur van A . niet
geacht kan worden het bewijs to leveren, dat de in September,
October en November 1861 aan C . verleende onderstand nit
andere fondsen is verstrekt dan nit die, bedoeld in art . 36 der
armenwet ;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatstlad n° . 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
de gemeente A . aan to wijzen als domicilie van onderstand
van C .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden merle .
gedeeld aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur) .
21 Junij 1864 .
Vonnis der Arrondissements-regtbank to Bridle, waarbtj is
beslist
dat de regterljjke magi, ingevolge art . 148 der Grondwet,
bevoegd is om to oordeelen over eene vordering tot rekening
en verantwoording, door kerkvoogden eener Hervormde gemeente tegen een vroeger kerkbestuur ingesteld ; (Zie Arrest
van den 17 Junij 1864 hiervoren op bladz . 397) ;

dat het door den Koning, bij besluit van den 12 November
1819, n°. 65, vastgesteld reglement op de administratie der
kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de Hervormde gemeenten in Zuidholland, verbindend is, als gegrond
zijnde op art . 92 van het algemeen reglement voor het bestuur
der Hervormde Kerk, vastgesteld bjj Koninkljk besluit van
den 7 Januarij 1816 ;
dat, hoezeer bij de Grondwet van 1815 niet nominatim aan
den Koning de wetteljke regeling deter kerkelijke aangelegenheid is opgedragen geweest, die regeling echter niet met den
inhoud van die Grondwet in strjd is to achten ;
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dat, dear dat kerkgenootaehap alb zedelijk ligchaann van

at

dien tijd tot op heden dat reglement, als voor hetzelve vGr
bitidende, als deti grondelag van deazelfs bestaaa heeft erketid,
aangenomen en daaraan steeds uitveering heeft gegeven, alzod
door die aanneming dat 'reglen1etit nls van verbindende kraeht
iittiet warden aangemerkt voor de verechillende Hervo~md8
gemeenten in hat Koningrijk der Nederlanden, en dat de

KO

ning bevoegd was tot hat arrestereti van dat reglemetit in
overleg met de kerkelijke overheid .

Note . Bet algemeen reglement van 7 Januarij 1816 is vervangen door dat, hetwelk bU Koninklijk besluit van den 23
Maart 1852,

no.

3, ward bekrachtigd onder verschillende

voorbehoudingen, waarbij ook uitdrukkelijk ward bepaald
M

n

dat bij name hat vaststellen van bepalingen omtrent de
administratie der bijzotldere kerk •,

pastorij •,

kosterij . en

"andere gemeentefondsefi en goederen, niet kan geacht worden
n

daardoor als eene bevoegdheid der synods to zijn erkend .

23 Junij 1864, n° . 71 .
Besluit, luidende
Gezien hat bj Ons ingediend verzoekschrift van A .,laatsbeljjk
hulponderwijzer aan eene der openbare scholen to B ., waarbij
daze zijne bezwaren uiteenzet tegen sen besluit van den read
flier gemeente van 13 Januarij 1864, waarbtj aan den adressaht
ontslag is verleend nit zijne betrekking van hulponderwijzer
aan de stadsschool litt . C ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geechiilen van bestuur) gehoord, advice van den 6 Junij 1864, n°. 32 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 20 Junij 1864, n °. 294, 5de Afdeeling ;
Overwegende
flat de adressant in hat begin der maand Januarij 1864 aan
den gemeenteraad van B . heeft verzocht sen eervol ontslag
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tilt tjjne betrekking van hulponderwjjzer aan de stadsuchool
lift. C tegen ultimo Februarli daaraanvulgende ;
dat de gemeetiteraad daarop, bfj besluit van 13 Januartj 1864,
o$ voorstel van burgemeester en wethouders, aan den adrest ontslag heeft verleend nit die betrekking tegen ultimo
Januarjj daaraanvolgende, en dat de adressant zich door deze
heschikking bezwaard acht, vooral omdat dat ontslag niet
eerval is verleebd ;
dat echter d wet op het lager onder%vjjs nan den gemeenteraad de bevoegdheid geeft om, op de wtjze, bij art . 22 flier
wet voorgeschreven, eenen hoofd- of hulp-onderwjjzer to ont~laan en den ontslagene geen refit schenkt om zjjne bezwaren
tegen zoodanig besluit aan een nader onderzoek van eene
hoogere autoriteit to onderwerpen ;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n° . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
aan den adressant to kennen to geven, flat, volgens de wet
op het lager onderwijs, de gemeenteraad in het hoogste resort
over het ontslag van eenen onderwijzer beslist, zonder flat
die wet aan den ontslagene het refit toekent om daaromtrent
eene beslissing van hooger gezag in to roepen .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van flit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State (Afdeeling voor de gesehillen
van bestuur) . (Zie Besluit 12 January 1860 Staalsblad n°. 5 .)
Nota. De adressant beweerde, flat het aan hem verleende ontslag
in strijd was met de wet en wel met art . 22, alinea 4,
waarbij bepaald is
de hoofd- en hulponderwijzers worden ontslagen door
den gemeenteraad, op voordragt van burgemeester en wet •
n houders en den districts-schoolopziener . Ontslag op verzoek
geschiedt regtstreeks door den raad . n
Elij had een eervol ontslag gevraagd tegen ultimo Februarij .
Dit gevraagd ontslag was hem echter niet verleend ; maar
N

N
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de raad had hem ontslagen niet eervol en tegen

ultimo Januarij,

zonder voorkennis van den schoolopziener .
Uit dien hoofde beweerde de adressant, dat het verleende
ontslag het karakter verliest van to zijn gegeven op verzoek
en daarom het eerste lid van de bovengemelde wetsbepaling
had moeten worden toegepast.
Door den adressant niet ontvankelijk in zijn beroep to
verklaren is de vraag : omtrent de strijdigheid van het ontslag met de bepaling der wet, onbeslist gebleven,
28 Junjj 1864.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, ooder anderen, is
beslist : dat de leden van een armbestuur, als zoodanig belast
met alles wat tot bet beheer behoort der aan de armeninrigting toebehoorende goederen, gehouden zijn tot het nakomen der op de eigendommen flier inrigting berustende verpligtingen ; en gevolgeljk flat, indien zjj verzuimen die verpligting na to komen, zjj persoonlijk voor hunne nalatigheid in
foro poenali aansprakelijk zijn .
Nota . Het gold hier de veroordeeling van twee leden van een
armbestuur, ieder in eene geldboete van f 0 .50 en elk voor
het geheel in de kosten van het geding, ter zake van verzuimde naleving eener keur op den weg, de bruggen enz .
in

een polder, waarbU was voorgeschreven, flat die weg

door de eigenaars, vruchtgebruikers of erfpachters der daartoe
betrekkelijke erven en landerijen, zal moeten onderhoud~n
worden .
29 Junjj 1864, n° . 43 (Staats-Courant n°. 168) .
Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging voor Christeljjk schoolonderwjjs to

Zevenbergen

worden goedgekeurd en

deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .
Nota .

Het doel dezer voor 29 jaren opgerigte vereeniging is

gelegenheid to geven, om aan kinderen nit alle standen eene
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grondige wetenschappelijke vorming, overeenkomstig den aard
en de inrigting van hot uitgebreid lager onderwijs, to doers
geven, en om sevens, door hot gebruik van den Bijhel op
de school, de kinderen op to wekken tot waarachtige liefde
voor den lleer en Zijne dienst .
II et lidmaatschap der vereeniging words, onder goedkeuring
van hot bestuur, door eene jaarlijksche bijdrage van minstens
vijf golden en hooger verkregen ; terwijl elke vijf guldefl
voor eene stem zal golden en ieder aandeel voor twee golden
bijdragen ; zij, die voor mindere som inschrijven, worden
als begunstigers beschouwd .
llet bestuur bestaat nit veertien personen, waarvan de
regtsaanvragers (oprigters) twaalf nit hors midden verkiezen,
en twee door den Nederduitsch-Hervormden kerkeraad to
Zevenhergen uit zijn midden worden gestemd .
De kosten der oprigting ex bet onderhoud der school worden bestreden door schoolgelden, liefdegiften, toelage der
Vereeniging voor Chr~stelijk nationaal schoolonderwijs to Am •
sterdam, door contribution, schenkingen, makingen, leeningen en andere mogelijke ontvangsten .
Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent bet hestuur, de vergaderingen, hot verlies van hot lidmaatschap,
de verlenging van den dour der vereenig~ng, enz .
30 Junij

1864, (Staatsblad

n° . 81 .)

Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 13 Junij 1864, n0 . 272, 5de Afdeeling ;
Overwegende, das art . 43 der wet van den 2 Mei 1863

(Staatsblad n°.

50) voorschr ft, das de werkkring en bevoegd-

heid van den direeteur en van den road van bestuur der polytechnische school, hunne betrekking tot' hot overige onderwijzend personeel en de inwendige regeling flier school voor
zooveel zj niet door de wet zijn bepaald, bij algemeenen
maatregel van bestuur worden vastgesteld ;
28

430
Den Raad van State gehoord (advies van den 27 Junjj
1864, n° . 6) ;
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 28 Jun}j 1864, n 0.170, 5de Afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan het reglement vast to
stellen, hetwelk aan dit besluit is gehecht .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

REGLEMENT
v00R DE

POLYTECHNISCHE SCHOOL .
§ 1 . Van den directeur, den read van bestuur en de leeraren .

Art. 1 .
Het bestuur der polytechnische school is opgedragen aan
eenen directeur en eenen read van bestuur, zamengesteld uit
de hoogleeraren der school .
De directeur is voorzitter van den read .
De secretaris wordt jaarlijks door den read uit z jn midden
gekozen .
Art . 2,
De read vergadert zoo dikwijls hjj door den directeur wordt
zamengeroepen . De zamenroeping moet gesehieden, indien drie
leden schriftel k het verlangen daartoe aan den directeur to
kennen geven.
Ieder lid van den read is bevoegd in die vergaderingen zoodanige onderwerpen, het onderwtjs en de school betreffende,
ter sprake to brengen, als hjj zal goedvinden .
De read stelt, onder nadere goedkeuring van den Minister
van Binnenlandsche Zaken, zoodanige voorschriften vast, als
ter uitvoering van dit reglement noodig worden bevonden .
Art . 3.
De regeling van het onderwjjs geschiedt door den directeur
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in overleg met den read van bestuur . B j versehil van gevoelen
tusschen hem en den read, onderwerpt hjj met zjjne voorstellen het gevoelen van den read aan den Minister.
Art. 4.
De directeur doet jaarljjks, vbdr den laatsten October, aan
den Minister een uitvoerig verslag van den staat der school
gedurende bet afgeloopen schooljaar.
Art . 5 .
Ieder jaar in de maand Mei wordt het programme der lessen
voor het volgend schooljaar in eene algemeene vergadering,
volgens bet late lid van art . 12 b jeengeroepen, vastgesteld en
voor den lsten Junjj aan den Minister ter bekrachtiging aangeboden .
Art. 6 .
Bjj ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den directeur wordt zone betrekking tjjdeljjk waargenomen door den
oudsten hoogleeraar in jaren, tot dat de Minister in de tijdeljjke
waarneming zal hebben voorzien .
Art . ? .
Is een der hoogleeraren of leeraren door ongesteldheid of
andere wettige reden verhinderd onderwijs to geven, den verwittigt hij daarvan aanstonds den directeur .
Om geene andere reden mag het onderwijs worden nagelaten
zonder vergunning van den directeur .
Voor eene afwezigheid van eenen hoogleeraar of leeraar
gedurende langer den eene week wordt de vergunning van
den Minister gevorderd, welke door tusschenkomst van den
directeur wordt gevraagd .
Art. 8 .
BjJ ontstentenis van eenen hoogleeraar of leeraar gedurende
langer den eene week ken het onderwijs door den directeur,
na overleg met den read van bestuur, tIjdeltjk aan eenen anderen
worden opgedragen . Hiervan wordt onmiddeljjk kennis gegeven
aan den Minister .
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Art. 9 .
De directeur is bevoegd de lessen en praktische oefeningen
zoo dikwijls bjj to woven, als hij noodig oordeelt .
Art . 10 .
De directeur doet zich, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt,
door de hoogleeraren en leeraren schriftelijk verslag geven van
den toestand pan het hun opgedragen onderwijs en van de
vorderingen der leerlingen .
Deze verslagen, worden, minstens eenmaal 's jaars, in eene
vergadering van den raad van bestuur door den directeur medegedeeld en overwogen .
Art . 11 .
De leeraren zijn bevoegd aan den directeur en aan den raad
van bestuur zoodaiige voorstellen to doen, als zjj in het belang
der school wenschelijk achten .
Art. 12 .
De directeur is bevoegd de leeraren met de hoogleeraren tot
eene algemeene vergadering bijeen to roepen, telkens wanneer
hij het noodig acht .
Eveneens kunnen, ter behandeling van taken het onderwjjs
betreffende, door den directeur gedeeltelijke vergaderingen
worden bijeengeroepen van de hoogleeraren en leeraren, die
onderwijs geven aan eene der afdeelingen der school, vermeld
in art. 39 der wet van den 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) .
De directeur is verpligt eene algemeene of eene gedeelteljjke
vergadering bjjeen to roepen, wanneer hem door drie zjjner
ambtgenooten het verlangen daartoe schriftelijk wordt to kennen gegeven .
Art. 13.
De directeur heeft het algemeen toezigt over de verzamelingen en werkplaatsen . Geene aankoopen of bestellingen worden daarvoor gedaan dan na zjjne magtiging.
Art . 14 .
De zorg voor de verzamelingen en werkplaatsen is opge-
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dragen aan de hoogleeraren en leeraren, belast met het onderwjjs
in de vakken, waarbij daarvan wordt gebruik gemaakt.
Dient eene verzameling of werkplaats voor het onderwijs
van meer dan eenen hoogleeraar of leeraar, dan wordt het
beheer daarvan geregeld door den read van bestuur.
Art. 15.
Het bewaren der bibliotheek is opgedragen aan eenen
bibliotheearis, door den Minister aan to stellen . Voor het
gebruik der bibliotheek wordt door den directeur, in overleg
met den read van bestuur, een reglement ontworpen en door
den Minister vastgesteld.
Art . 16 .
De ambtenaar, onder den directear met het dagelijksch beheer
der gebouwen en meubelen belast, tegeljk klerk van den
directeur,, wordt, als de bedienden bj de school benoemd en
ontslagen door of van wege den Minister .
§ 2 . Varz de leerlingen .

Art . 17 .
Niemand wordt tot de lessen der polytechnisehe school toegelaten, dan na door den directeur to zjjn ingeschreven, en
de verschuldigde gelden to hebben betaald .
De inschrjjving geschiedt kosteloos en wordt bij den aanvang van ieder schooljaar herhaald .
Bjj de insehr jving ontvangt ieder een exemplaar van het
programme der lessen, en bij de eerste inschrjjving een exemplaar van dit reglement.
Art. 18 .
In geen geval ken aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van gestorte schoolgelden .
Art. 19.
Ret staat aan ieder ingeschrevene vrij de lessen to volgen
die hij verkiest .
Hij geeft daarvan kennis aan den directeur, welke aan de
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betrokken hoogleeraren en leeraren opgave doet van de namen
der leerlingen die hunne lessen wensehen to volgen .
Art . 20.
De leerlingen zjjn verpligt zich gedurende de lessen ordeljk
to gedragen. Indien zij de orde store n, moeten zij zich, op
bevel van den leeraar, verwijderen .
De leeraar geeft van het voorgevallene onmiddelijk kennis
ears den directeur.
Art . 21 .
Bij herhaald onordeljjk gedrag gedurende de lessen, of bij
onzedelijk gedrag char buiten, en bij wederkeerende ongehoorzaamheid ears de reglementaire voorschriften in het algemeen, ken aan eenen leerling door den read van bestuur, op
voorstel van den directeur, het verder bijwonen der lessen
ontzegd worden .
Art . 22 .
Ieder leerling is verpligt voor den directeur of voor den read
van bestuur to verschijnen, wanneer hij daartoe van den directeur eene oproeping ontvangen heeft .
Art . 23 .
De cursus vangt aan den eersten Maandag in September .
Er zijn drie vacantien, eene van 1 July tot den aanvang
van den volgenden cursus, eene met Kersmis en eene met
Paschen, elke van tiers dagen . De directeur bepaalt den dag
op welken de beide laatstgenoemde vacantien aanvangen.
§ 3. Van het voorbereidend onderwijs .

Art 24 .
Het voorbereidend onderwjjs, hetwelk volgens art . 94 der
wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. 50) wiskunde, natuurkunde,
scheikunde, beginselen van plant- en dierkunde, boekhouden en
beginselen der handelswetenschappen en hand- en regtljjnig
teekenen omvat, wordt zooveel doeniijk gegeven door de hoogleeraren en leeraren der polytechnische school .
Bjj het voorbereidend onderwijs ken worden gebruik ge-
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maakt van de hulpmiddelen, verzamelingen en werkplaatsen
der school .
Art . 25 .
De regeling van het voorbereidend onderwijs wordt opgedragen aan den directeur der polytechnische school, die, zoo
dikwijls hij zulks noodig oordeelt, de hoogleeraren en leeraren,
die het onderwijs geven, ken b jeenroepen om over de belangen
daarvan to beraadslagen.
Vobr den aanvang van iedere cursus wordt een programme
door den directeur ontworpen en ter goedkeuring van den
Minister voorgedragen .
Art. 26.
Aan hen, die het voorbereidend onderwijs wenschen to volgen, wordt gelegenheid gegeven om, des verkiezende, een
voorafgaand examen of to leggen, omvattende :
de wiskunde, namel jk : de rekenkunde, de stelkunde tot en
met de vergeljkingen van s den eersten greed met eene of meer
onbekenden, en de vlakke meetkunst ; de aardrUksknnde, de
geschiedenis, de Nederlandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche teal- en letterkunde, het handteekenen .
Art. 27 .
Het examen wordt jaarlijks in de maand Junij to Delft of
genomen door eene commiasie, door den Minister zamen to
roepen . De directeur der polytechnische school is voorzitter
dier commiasie .
De leden dier commiasie genieten nit 's rjjks kas vergoeding
voor rein- en verbljjfkosten .
Art. 28 .
Voor het bjwonen van het voorbereidend onderwijs wordt
14j den aanvang van elken cursus f 60 betaald .
Art . 29 .
De artt. 4, 7 11 en 17-23 van dit reglement z$jn van toepassing op het voorbereidend onderwijs .
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4. Ouergangsbepalingen .

Art . 30 .
Voor het schooljaar 1864j65 wordt het programme door den
read van bestuur, zoo spoedig mogelijk na de uitvaardiging
van dit reglement, vastgesteld en aan den Minister ter bekrachtiging aangeboden .
Art . 31 .
In . afwijking van het bepaalde bij art . 27, wordt tot het
afleggen van het in dat artikel genoemde examen in het jaar
1864 gelegenheid gegeven in de maand September, bij den
aanvang der lessen .
Behoort bij Koninklijk besluit van den 30 Junij 1864 (Staatsblad no . 81 .)

2 Juljj 1864, n° . 49 .
Besluit, luidende
Gezien de stukken betrei ende het aan Onze beslissing onderworpen geschil tussehen de gemeentebesturen van A . en B, over
het domicilie van onderstand van de minderjarige kinderen van
wijlen C . en dims merle overleden huisvrouw D ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 24 Junij 1864, n° . 31 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
taken van den 30 Junij 1864, n°. 213, 7de Afdeeling ;
Overwegende :
dat de minderjarige weezen Jacobus, Johannes en Marinas C .
in Mei 1862 to A . in onderstand zjjn opgenomen voor rekening
van B ., hunne geboorteplaats ;
dat het gemeentebestuur van B ., hoezeer niet ontkennende
de geboorte aldaar, geweigerd heeft in de verpleging der kinderen to voorzien, op grond, dat zij , volgens contract, erkende
armlastigen van het Hervormd armbestuur to A. zouden zijn ;
dat dit contract, ter bepaling van het domieilie van onderstand niet in aanmerking ken komen ;
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dat de geboorte der kinderen to B . door de registers van den
burgerlijken stand wordt bewezen en die geboorteplaats, volgens het tweede lid van art. 32 der wet op hat armbestuur,
als hun domicilie van onderstand moat worden aangemerkt ;
Gezien, de wet van 28 Junij 1854 (Staatsl~lad n° . 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to beslissen, dat B . is bet domicilie van onderstand van de
minderjarige kinderen van wijlen C. en liens merle overladen
huisvrouw D .
Onze Minister van Binnenlaildsehe Zaken is belast met de
uitvoering van lit besluit, waarvan afsehrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur) .
Nota .

Het contract, waarvan in lit besluit sprake is, was in

1844 aangegaan tusschen den kerkeraad van A . en lien van
B . Het betrof de regaling der kerkelijke grensscheiding en
dientengevolge van de bedeeling der armen van de haide
betrokken kerkgeroeenten ;

maar de daaruit voortvloeijende

verpligtingen hadden mats gemeens met bet domicilie van
onderstand en de daaraan verbondene verpligting, aan de
burgerlijke gemeente, bij de wet van 28 JunU 1854 (Staatsblad n°. 100) opgelegd.
13 Julij 1864, n° . 47 (Staats-Courant n° . 176) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging voor voorstandens- voor Christel jk nationaal schoolonderwjjs to Dockuri worden
goedgekeurd, en daze vereeniging mitsdien als regtspemoon
wordt erkend .
Nota. Het doel deter voor 29 jaren aangegane vereeniging is :
a. de oprigting van eene school, waarin, bij on helemmerd
gebruik der Heilige Schrift en trouwe voorstelling der
volkshistorie, bet onderwijs in nuttige kundigheden, omvat
in de wet op hat onderwijs, aan de christelijke oproeding
w ;rdt dienstbaar gemaakt ;
b, de opwekking van gemeen overleg en zamenwerking om-
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treat al wat verder tot de belangen der Christelijke school
behoort ;
c, hot houden van bidstonden in hot belang van Christelijk
onderwijs en uitbreiding der waarheid ;
d. hot daarstellen van een schoollocaal, beantwoordende in
alles wat daaromtrent bij de wet is bepaald .

he middelen bestaan in
a . vrijwillige rentelooze voorschotten ;
b, jaarlijksche vaste contribution ;
c. vrijwillige giften ;
d. schoolgelden .
Elk renteloos voorschot, voor een aandeel, is gesteld op
vijftig golden .
leder aandeelhouder wordt als lid beschouwd .
Overigens bevatten de statuten bepalingen, omtrent hot
schoollocaal, de rentelooze voorschotten, hot bestuur enz .
13 Juljj 1864, no . 48 (Staats-Courant n° . 177) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging : ,, de bijzondere
Oegstgeesl " worden goedgekeurd, en doze ver-

bewaarschool to

eeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. Het doe! dezer voor 29 jaren en 11 maanden aangegane
vereeniging is, jonge kinderen, onversehillig van welk kerk •
genootschap, door haar toegelaten, tot hun zesde jaar in eerie
bewaarschool op to nemen gedurende een groot edeelte van
den dag, en bun daar de opleiding to doen geven in bewaarscholen gebruikelijk.
De vereeniging bestaat uit de oprigters en de nieuwe leden, die in de vergadering aangenomen mogten worden en
zich verbinden tot de nakoming van hot reglement.
Hare middelen bestaan in hare tegenwoordige en toekom .
stige roerende en onroerende eigendommen, giften of makingen, jaarlijksche bijdragen van belangstellende personen,
schoolgelden der kinderen en renten van hare ongebruikte
kapitalen .
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Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent de leden,
bet bestaur, de vergaderingen, bet reglement van orde, bet
verlies van bet lidmaatschap en de ontbinding der vereeni•
grog ; zullende bet eventueel overschot barer bezittingen, bij
de ontbinding, in eigendom worden overgedragen aan de
Gereformeerde diaconie van Oegstgeest .
15 Julij 1864, (Staatsblad n° . 85 .)
Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 6 Mei 1864, n° . 251, 2de afdeeling, tot vernietiging van een besluit van den read der gemeente Nijmegen,
van 6 November 1863, door den burgemeester dezer gemeente
op grond van art . 70, 2de lid der gemeentewet, niet ten uitvoer gelegd en bjj Onze besluiten van 5 December 1863
(Staatsblad n° . 135) en van 28 April 1864 (Staatsblad n° . 38),
gescborst ;
Overwegende :
dat de gemeenteraad van Nijmegen in zijne vergadering van
6 November 1863 besloten heeft :
1° . aan to nemen de conclusie van bet rapport eener raadscommissie, strekkende dat, aangezien de begraafplaatsen buiten
de Hertogsteegpoort aldaar, ,, bijzondere" begraafplaatsen zijn
der Israelieten, Roomsch Katholijken en Hervormden, door de
gemeente eene algemeene begraafplaats zal worden aangelegd ; en
2°. in to trekken de besluiten van September en October
1855, waarbij de begrafenisregten en loonen werden vastgesteld ;
dat de grond, waarop dit raadsbesluit rust, zoowel feiteltjk
ale wetteljjk onjuist is ;
dat toch de begraafplaats to Nijmegen, door bet gemeentebestuur, ter uitvoering van bet decreet van 23 Prairial XIIde
jeer aangelegd en gereglementeerd, eene gemeente instelling is ;
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dat hetgeen het raadsbesluit ,, bijzondere begraafplaatsen" der
Israelieten, Roomsch Katholjjken en Hervormden noemt, vol-

gens art . 15 van dat decreet, grondslag alley omtrent het begraven bestaande verordeningen in dit Rijk, niet anders zijn
dan afdeelingen der algemeene burgerljke begraafplaats ;
dat het raadsbesluit blijkbaar ten doel heeft, den met de
wet overeenkomstigen regtstoestand der bepraafplaats to veranderen ;
dat, al bestaan in dit Rijk buiten dat decreet, kerkhoven
van kerkelijke gemeenten, het met den aard der zaak strjjdt,
dat een gemeentebestuur eene begraafplaats, eene burgerlijke
instelling,, aanlegge, om die in handers eener kerkgemeente =te
brengen ;
dat het raadsbesluit tegen art . 230 der gemeentewet ingaat,
hetwelk geene overdragt van zaken ter openbare dienst bestemd, zoolang zij tot die dienst bestemd zjjn en alzoo buiten
den handel, veroorlooft ;
dat het gemeentebestuur kraehtens het gezag, door het genoemde decreet opgedragen, bij verordening het gebruik der
algemeene begraafplaats en de begrafenisregten, die thane nog
geheven worden, geregeld en die in 1855 herzien heeft ;
dat het raadsbesluit, die regeling intrekkende om haar aan
kerkgemeenten over to laten, strekt om een regt van publieke
orde to doers verzaken, waarvan het gemeentebestuur niet kan
afzien ;
Gelet op art. 153 der gemeentewet ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 27 Junjj
1864, no . 7) ;
Gezien het nader rapport van 'Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 13 July 1864, no . 234, 2de afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan
het besluit van den gemeenteraad van N megen, van 6 November 1863, to vernietigen .
Onze Minister van Binnenlandeche Zaken is belast met de
uitvoei'ing van dit besluit, hetwelk in afschrift aan den Band
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van State medegedeeld en in het Staatsblad
worden.

geplaatst zal

Nota. Zie bet Besluit van den 17 Maart 1862,

no. 70 en de
op bladz . 360--369 van den Achttienden
.laarganq van dit Handboekje, betreffende eene dergelijke
zaak in de gemeente Arnhem .

daarbij geplaatste

nota

17 Julij 1864, (Staatsblad n° . 86.)
I3esluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandache
Zaken, van den 17 Junij 1864, n° . 210, 5de afdeeling ;
Overwegende, dat Wij Ons, bij art . 5 der wet van den 10
Junij 1864 (Staatsblad n° . 71) hebben voorbehouden de verdere
voorschriften omtrent de inrigting der Rijksinstelling van onderwijs in Indisehe taal-, land- en volkenkunde bij maatregel
van bestuur to geven ;
Den Raad van State gehoord, (advies van den 13 Junij ji .
n°. 32) ;
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandache Zaken, van den 15 Junij 1864, no . 235, 5de afdeeling ;
Hebben goedgevonden en verstaan het reglement vast to
stellen, hetwelk aan dit besluit is gehecht .
Onze Minister van Binnenlandache Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
REGLEMENT
POOR DE RIJKSINSTELLING VAN ONDERWIJS IE INDISCI E
TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE TB LEIDEN.

Art . 1.
De Rijksinatelling van onderwjs in Indisehe tan!-, land- en
volkenkunde staat onder het oppertoezigt van den Minister
van Binnenlandache Zaken .
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Art . 2.
De hoogleeraren vormen gezamenljjk den read van bestuur .
De Minister benoemt nit hun midden jaarljjks een voorzitter
en een secretaris .
Art . 3 .
De read vergadert zoo dikwjls als die door den voorzitter
wordt zamengeroepen .
De zamenroeping moet geschieden indien een der leden
schrifteljjk het verlangen daartoe aan den voorzitter to kennen geeft .
Ieder lid van den read is bevoegd in de vergaderingen zoodanige onderwerpen, het onderwijs en de instelling betreffende,
ter sprake to brengen als hij zal goedvinden .
Art. 4.
De read doet jaarljjks voor den laatsten October aan den
Minister een uitvoerig verslag van den staat der instelling
gedurende het afgeloopen studiejaar .
Art. 5 .
Ann het bestuur wordt een bediende toegevoegd, to benoemen
en to ontslaan door of van wege den Minister .
Art . 6 .
De lessen worden over eenen cursus van twee jaren verdeeld .
Art . 7 .
Het getal uren, wekelijks aan elk yak to widen, wordt in
het jaarlijksch programme bepaald.
Art. 8.
Ieder jaar, voor den 1 Junij , wordt het programme der
lessen voor het volgend studiejaar door den read aan den
Minister ter bekrachtiging aangeboden .
Art . 9 .
Niemand wordt tot de lessen toegelaten den na door den
secretaris van den read to zijn ingeschreven en de verschuldigde
gelden in zijne handen to hebben betaald . De inschrijving geschiedt kosteloos en wordt telken jare herhaald .
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Art. 10.
In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling der gestorte gelden .
Art . 11 .
Het staat aan ieder, die is ingeschreven, vrij de lessen to
volgen, die hij verkiest . Hij geeft daarvan kennis aan den
mad, die aan de betrokken leeraren opgave doet van de namen
dergenen, die hunne lessen wenschen to volgen .
Art. 12.
Ieder, die de lessen bijwoont, is verpligt zich daarbij ordelijk
to gedragen . Indien iemand de orde stoort, moet hij zich op
bevel van den leeraar verwijderen. De leeraar geeft van het
voorgevallene onmiddelijk kennis aan den read .
Art. 13.
Bij herhaald onordelijk gedrag gedurende de lessen of bij
onzedelijk gedrag char buiten kan den ingeschrevene door den
rand het verder bijwonen der lessen ontzegd worden .
Art . 14 .
Het studiejaar vangt aan den eersten Maandag in September .
Er zjn drie vacantien, eene van 1 Julij tot den aanvang
van het volgende studiejaar, alsmede eene met Kersmis en
eene met Pasehen, elke van hoogsteiis veertien dagen. De
read bepaalt den dag, op welken de beide laatstgemelde aanvangen .
Art . 15 .
Met betrekking tot het gebruik der bibliotheek en andere
akademische verzamelingen hebben de leeraren en ingeschrevenen gelijke regten als die der universiteit .
Art . 16.
Aan de ingeschrevenen, die na afloop van den cursus een
bewijs verlangen van verkregen kunde in een of meer vakken,
kan dit door eene commissie van examen, door den Minister
benoemd, worden uitgereikt .
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Art. 17.
De privaat-docenten worden door den Koning benoemd en
ontslagen .
Art. 18.
Het programme der lessen voor het studiejaar 1864/65 wordt
zoo spoedig mogeljjk na uitvaardiging van dit reglement door
het bestuur vastgesteld en den Minister ter bekrachtiging aangeboden .
Behoort bij het Koninklijk besluit van den 17 Julij 1864
(Staatsblad n°. 86 .)

19 Julij 1864, n°. 40.
Besluit, luidende
Beschikkende op het adres van den read der gemeente Grondsveld, bij Ons in beroep komende van een besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van den 6 Augustus 1863, waarbtj
deze de vermeerdering van het getal scholen in die gemeente
en de vestiging van eene tweede school in de kom van het
dorp Heugem hebben bevolen ;
Den Haad van State (Afdeeling voor de' geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 6 Julij 1864, n° . 18 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 16 Julij 1864, n° . 222, 5de Afdeeling ;
Overwegende :
dat uit de overgelegde stukken en inzonderheid uit de
ambtsberigten van den inspecteur van het lager onderwjs en
van den schoolopziener in het eerste district van Limburg
overtuigend blijkt
dat de bevolking van het dorp Heugem 553, zielen bedraagt,
waarvan on zevende deel ken gerekend worden in de schooljaren to vallen ;
dat de kom van het dorp Heugem nagenoeg 3000 ellen van
de to Grondsveld gevestigde school is verwijderd, terwijl de
gemeenschap geheel wordt gestremd, wanneer de Mans buiten
hare oevers treedt ;
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dat tot in 1861 to Heugem eene bijzondere school heeft bestaan, aan welke inrigting, ofsehoon daar slechts gebrekkig
en onvoldoend onderwijs werd gegeven, een subsidie uit de
gemeentekas was verleend ;
dat het, met het oog op voormelde feiten en omstandigheden, niet aannemelijk is, dat de kinderen nit Heugem sander
bezwaar de school to Grondsveld kunnen bezoeken ;
dat bovendien de plaatselijke gesteldheid van het dorp Hengem de vestiging van eene openbare school aldaar dringend
vordert ;
dat, bij niet-oprigting van eene tweede school to Heugem,
het schoolgebonw to Grondsveld noodwendig zal moeten worden vergroot en eon hulponderwijzer zal moeten worden aangesteld, en dat de meerdere kosten , welke aan de vestiging
van eene school to Heugem sullen sUn verbonden, niet kunrten geacht worden de finantiele krachten der gemeent~ to
haven to gaan ;
Gezien art . 17 der wet van 13 Augustus 1857 (S(aalsblad
n° . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
met handhaving van het hierboven vermeld besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg, het verzoek van den raad
der gemeente Grondsveld of to 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) . (Zie Besluit 8 Mei 1864, n° . 5 en 17 Augustus
1864, n° . 37 .)
Nota . Nadat de bijzondere school to Heugem in 1861, door
het overlijden van den onderwijzer, was vervallen, drong
auk de pastoor aldaar, in het belang der jeugd, aan op de
vestiging eener openbare school in dart gehueht, ne schoolopziener, de inspecteur van hot lager onderwijs en Gedeputeerde Staten hadden de noodzakelijkheid eh uitvoerbaarheid
29
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daarvan op verschillende gronden voistandig aangetoond,
maar de gemeenteraad was niet to bewegen, om in die behoefte to voorzien . Hij achtte de vestiging eener school to
Heugem onnoodig, to bezwarend voor de gemeentekas en
geschikt om oneenigheid to verwekken tusschen de ingezetenen
der vier dorpen of gehuchten, waaruit de gemeente bestaat .
Laatstelijk verklaarde de gemeenteraad, dat, bijaldien hat
besluit van Gedeputeerde Staten ward gehandhaafd, hij verpligt zou wezen zich van alle medewerking in daze to onthouden, ten erode niet verantwoordelijk to zijn voor de
nadeelen der gemeente en nIle oneenigheden en twisten,
welke tusschen de gemeencenaren van hat eene gehucht en
bet andere zullen ontstaan .
23 Ju1ij 1864,

nO .

39 (Stoats-Courant, no. 189) .

Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging voor Christeljjk nationaal schoolonderwijs to Woubrugge worden goedgekeurd, en die vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .

Nota. Het doel deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is
hat bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs.
De vereeniging is zooveel mogelijk werkzaam
a. tot hat oprigten en in stand houden van eon of moor
scholen ;
b, tot opwekking van gemeen overleg en zamenwerking omtrent al wat verder tot de belangen van de Christelijke
school behoort .
Het lidmaatschap wordt verkregen door eene jaarlijksche
contributie van minstens vijf golden .
De fondsen, nit contribution, giften, erflatingen, schoolgelden e nz. t o zamen gebragt, zijn beschikbaar voor alles,
wat tar bevordering van Christelijk school-onderwijs to Woubrugge kan strekken, en staan onder hat beheer van bet
bestuur der vereeniging, dat telken . jare in eene vergadering
met de laden rekening en verantwoording aflegt .
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27 Juljj 1864, n° . 43.
Besluit, luidende
Beschikkende op het bij Ons ingesteld beroep van den gemeenteraad van Oude Tonge, en van den kerkeraad der Hervormde gemeente aldaar, tegen een besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuidholland van 21/28 Juljj 1863, B, n° . 3198,
2de afdeeling, G . S . n°. 29, waarbjj aan het Roomsch Katholjjk
kerkbestuur to Oude Tonge vergunning is verleend tot het
bouwen eener nieuwe kerk binnen die gemeente ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 16 December 1863, n° . 103 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den
26 Julij 1864, n°. 90;
Overwegende
dat het Roomsch Katholijk kerkbestuur to Oude Tonge aan
den read der gemeente heeft kennis gegeven van de voorgenomene verbouwing en vergrooting van zijn kerkgebouw, gelegen binnen den afstand van 200 ellen van het kerkgebouw
der Hervormde gemeente aldaar, en dat het aan dien gemeenteraad heeft verzocht om daartoe, zoo noodig, vergunning to
verleenen ;
dat deze vergunning door den gemeenteraad van Oude Tonge
is geweigerd, maar dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland
hear, met vernietiging van het besluit van den gemeenteraad,
bij hun aangevallen besluit hebben verleend ;
dat art. 7 der wet van 10 September 1853 (Staalsblad n° .102)
bepaalt, dat door bet gemeentebestuur, na een in het belang
der openbare orde ingesteld onderzoek, wordt beslist omtrent
de pleats der vestiging van een gebouw, dat, binnen den afstand
van twee honderd ellen van eene bestaande kerk, tot uitoefening van de openbare godsdienst wordt in- of opgerigt ;
dat deze, aan de gemeentebesturen opgedragen beslissing
is eene medewerking tot de uitvoering eener wet ;
dat zoodanige medewerking, ingevolge art . 126 der wet van
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29 Junk 1851 (Staatsblad n°. 85) , geschiedt door burgemeester
en wethouders ;
dat alzoo de gemeenteraad van Oude Tonge had behooren to
verklaren, dat htj onbevoegd is tot het verleenen of weigeren
dei gevraagde vergunning, en het Roomsch Katholijk kerkbeatuur had behooren to verwjjzen near burgemeester en
Wethouders ;
dat, wear die read in gebreken was gebleven zulks to doen,
Gedeputeerde Staten van Zuidholland alsnog die onbevoegdheid
hadden behooren uit to spreken, maar zoolang door burgemeester en wethouders geen onderzoek had pleats gehad en
geene beslissing in eersten aanleg gegeven was, zij onbevoegd
waren om zelve de vergunning toe to staan of to weigeren ;
Gezien art. 7 der wet van 10 September 1853 (Staatsbiad
n°. 102) en art . 126 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsbtad
n° . 85) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
to vernietigen bet besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 21/28 Julij 1863, B, n 3198, 2de Afd . G . 8 .,
n~. 29, waarbij aan bet Roomsch Katholijk kerkbestuur to
Oude Tonge vergunning is verleend tot het bouwen eener
nieuwe kerk binnen die gemeente op eenen afstand van minder
dan 200 ellen van het kerkgebouw der Hervormde gemeente
aldaar ; en, alsnog doende wet Gedeputeerde Staten hadden
behooren to doen, het voornoemd Roomsch Katholijk kerkbestuur tot het aanvragen der bedoelde vergunning to verwijzen
near burgemeester en wethouders van Oude Tonge .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, waarvan afschrift , zal worden gezonden aan den
Rant van State (Afdeeling voor de gesehillen van bestuur) .
(Zie Missive 6 Februarij 1864, n° . 234 en Besluit 28 July 1865
n 68 .)
Note, Het Roomsch Katholijk kerkbestuur van Onde Tonge hl

aan den read dier gemeente kennis gegeven

van Lijn vooi-
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nemen, om de bestaande Roomsch Katholijke kerk aldaar
door eene nieuwe to vervangen ; welke nieuwe kerk ter plaatse
van de oade zou worden tiebonwd, maar grooter ruimte zou
innemen . 1)e pastorij toch, nog een tinder huffs daarnevens en
en de gangen naast de kerk, zouden worden atgebroken,
om die meerdere ruimte to vinden , terwiji de toren en ingang
door verplaatsing aan de Voorstraat zouden komen .
I let kerkbestuur verklaarde van meening to zijn, dad, de
wet van den 10 September 1853 (Staatsbtad n°. 102), die het
oprigten of inrigten van een gebouw tot uitoefening van de
openbare godsdienst, binnen den afstand van 200 ellen van
eene bestaande kerk, na een onderzoek in het betting der
openbare orde aan de beslissing van het gemeentebestuur
onderwerpt, niet toepasselijk was op het vernieuwen en vergrooten eener bestaande kerk . Met verzocht niettemin, voor
hat gavel dat dit antlers mogt zijn, aisdan vergunning tot
uitvoering van zijn bouwplan .'
De gemeenteraad besloot daarop, in Februarij 863, tot
afwijzing van dat verzoek, uit aanmerking
dat de bestaande Roomsch Katholijke kerk slechts 68 el van
het kerkgebouw der Hervormde gemeente verwijderd is ;
dat zij, wel is wear, door de vergrooting slechts .5 el
naderhij zou komen, maar dat, door de verplaatsing van
den ingang, de ingangen der haide kerken op een afstand
van slechts circa 68 el van elkander zouden komen en hat
nit- en aangaan der kerken op zulk een komen afstand, aan
dezelfde straat, welligt stoornis der orde zou geven ; en
dat door de verplaatsing van den toren de klok 5 el
naderhij zou worden gebragt en het geluid meer regtstreeks
hat front der Hervormde kerk zou nabij komen en daardoor
nog hinded jker worden zou den bet nu reeds was .
Het Roomsch Katholijk kerkbestuur heeft zich toen tot
t~edeputeerde Staten gewend om, your zooveel noodig, alsnog
de verzochte vergunning to verkrijgen . Het deed opmerken
dat bet voor het minst twijfelachtig is, in hoever art. 7
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der wet van den 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) in
case toepasselijk is, daar bier niet van de oprigting of inrigting van een gebouw tot aitoefening van de npenbare godsdienst , maar slechts van verandering van een daartoe reeds
ingerigt gebouw sprake is ;
dat bet nu reeds den pastoor vrijstaat om den achteringang
der kerk to sluiten en de gemeentenaren door de pastorij in
de Voorstraat ter kerk to doen gaan, waartoe zijn WelEerw .
door velen reeds bij herhaling is uitgenoodigd, omdat de
tegenwoordige ingang der kerk op fatsoenlijke wijze bijna
niet to betreden valt, als rondom omgeven van mess en vuilnis ;
dat de Hervormde kerk ligt op een opgehoogd plein, waar
onderscheidene straten op uitloopen, en de Voorstraat niet
minder dan 12 el breed is, zoodat, wanneer al beide kerken
gelijk uitgaan, belemmering of verstoring der passage op
straat niet to vreezen valt ; en
dat, wat de klok aangaat, de tegenwoordige wel op een
schapenbelletje gelijkt, en de Katholijken wel vooreerst, bij
gebrek aan fondsen, niet in staat zullen zijn eene nieuwe to
koopen, terwijl in elk geval, volgens art . 8 der aangehaalde
wet, bet bevoegd gezag steeds bij magte is om bet klokkengelui, waar bet stoornis veroorzaakt, to doen ophouden .
Gedeputeerde Staten gaven bij hunne beschikking van den
21/28 Julij 1863 de vergunning tot bet bouwen der nieuwe
kerk . Zij waren van oordeel
dat bet verschil van 5 el in den afstand zoo weinig beteekenend is, dat `bet overdreven zon zijn dit in aanmerking
to nemen ;
dat bet merle overdreven was to beweren, dat de verplaatsing der klok meer hinder zou aanbrengen, terwijl al
mogt dit zoo zijn, art. 8 der wet bet middel aan de hand
geeft om daarin to voorzien ; en
dat bet tegengaan van stoornis, bij bet nit- en aangaan
der godsdienstoefeningen op de straat, niet valt onder bet
bereik der voormelde wet.
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Tegen deze beschikking kwamen hij den Koning in beroep, zoowei de kerkeraad der Hervormde gemeente als de
gemeenteraad van Oude Tonge .
De kerkeraad beklaagde zich, dat het adres van het Roomsch
Katholijk kerkbestnur hem Diet was medegedeeld ow to versemen,

of daartegen bij de Hervormde gemeente beden-

kingen bestonden, en dat door Gedeputeerde Staten gees
plaatselijk onderzoek is ingesteld ; antlers meende hij, dat de
gegrondheid der aangevoerde bezwaren zou gebleken zijn ;
terwijl volgens zijne opgave de nieuwe ingang slechts 50 el
van den ingang der Hervormde kerk zoo verwijderd zijn .
De gemeenteraad erkende, dat op zich zeif 'een verschil
van afstand van 5 el van weinig belang mag aim, maar dat
vooreest de bestaande afstand reeds veel geringer is dan die
weaken de wet vordert, en het hoofdbezwaar gelegen is in
de verplaatsing van den ingang, onge veer tegenover dies van
de Hervormde kerk, zonder dat da, r eenige huizen tusschen
beide zijn . Hij begreep Diet, hoe Gedeputeerde Staten kunnen
beweren, dat tegengaan van stoornis, bij het nit- en aangaan
der godsdienstoefeningen, Diet valt in bet bereik der wet .
Hij meende dat juist de zorg, dat zulke stoornis vermeden
worde, het hoofddoel is van het door de wet in het belang
der openbare orde voorgesehreven onderzoek .
Evenmin zag de kerkeraad in, hoe mOn kan beweren, dat
het naderbij brengen van eene klok, die no reeds hindert,
het ongerief voor de andere kerk Diet zou vermeerderen ;
terwijl hij het beter achtte nu seen verlof to seven om de
klok naderbij to brengen, dan dit

flu

toe to staan en later,

ais de kosten gemaakt zijn, het gebruik der klok to verbieden .
De kerkeraad en de gemeenteraad hebben hunne bezwaren
Dog nader schriftebjk aangedrongen en die vervolgens, op
den 2 December 1863, door een' gemagtigde, mondeling
doers bepleiten in de openbare vergadering der A fdeeling van
den Raad van State voor de geschillen van bestuur .
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Nieuwe bewIisgronden werden daarbij niet aangevoerd ;
maar or word under meet to kennen gegeven
das men hoogst waarschijnlijk aan de verschillende nit-n
gangen der beide kerken beefs to danken, das or, niettegenstaande de verbittering, die er, helaass in do gemeente
Oude Tonge tusschen de beide ;ezindheden bestaat -- en
welke zich dan ook bij de minste gelegenheid lucht geeft, y nog nimmer, bij bet aan- of uitgaan der kerken, onaangenaamheden voorgevallen zijn ; maar
das die bij de voorgenomen verandering niet achterwege
-sullen blijven ; en
dat, nit vrees daarvo~•r , de gemeenteraad gemeend heeft
hat verzoek der Katholijke gemeente niet,te moeten treden .M
Doze beweegreden, welke veeleer voedsel goofs aan onverdraagzaamheid, dan neiging toont tot bevordering eener
pligtmatige verzocning van de verbitterde gemeentenaren,
son, als zij invloed op hot gedane verzoek vermogt tit to
oefenen, tot geene onpartijdige beslissing kunnen leiden .
Handhaving der openhare orde such is de pligt van bet
gemeentebestunr ; maar daaronder behoort ook de zorg, das
de grondwettige vrijheid van godsdienst niet worde verkort
door het eenzijdig toegeven aan vrees voor onaangenaamheden .
Het getal kerkgangers in eene gemeente als Oude Tonge,
die op 31 1)edember 1 , 63 slechts 1592 Hervormden en 771
$atitolijken telde, kan niet zb6 grout zijn, das do openhare
orde gevaar zou loopen, wanneer bet Coeval wilde, das de
dienst in de beide kerken gelijktijdig begun en eindigde, en doze
omstandigheid alsdan to woes brags, dat,do verschillende kerkgangers elkander in de twaalf ellen breede straat ontmoetten.
1)e hoofdzaak, welke in doze to beslissen valt, betreft
echter mindor doze omstandigheid, dan wel de vraag : of
artikel 7 der wet van den 10 September 1 853 (Staatsblad
n°. 102) van toopassing is op bestaande kerken, welke vet•
nieawing of vergrooting behoeven ?
W

M

M

Min

Doze vraag is van hoog belang voor

vole kerkelijke go-
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meenten van verschillende gezindten, wier kerkgebouwen in
steden en dorpen niet anders dan binnen den afstand van
tweehonderd ellen hebben 1 unnen geplaatst warden, omdat de
oppervlakte aldaar geene voegzame ruimte tot bet verder
van elkander verwijderen van zulke gebouwen, in den regal
beschikbaar leas .
Het hierbedoelde wets-artikel ken bezwaarlijk betrekking
hebben op de verbouwing van bestaande kerken . H et regt toch
der eigenaars van zoodanige voor de openbare dienst bestemde
gebouwen, om die to vernieuwen en to vergrooten, is door
de bepalingen, in das wets-artikel vervat, geenszins verkort .
liar Iigt dan oak in die bepalingen geene terugwerkende
kracht, gelijk hat gavel zou wezen, wanneer de vestigingsplaats van eene bestaande kerk, telkens wanneer hare instandhouding of hare voortdurende ~bruikbaarheid, vernieuwing,
vergrooting of andere verbetering noodzakelijk maakte, aan
een nieuw onderzoek en beslissing van bet gemeente-bestuur
moest onderworpen warden . Het is alleen dan, wanneer in
de bepaalde nabijheid van eene bestaande kerk een ander
gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst nieuweli 1cs
worth op- of ingerigt, das er een onderzoek en eene beslissing, omtrent de pleats van vestiging, in hat belang van de
openbare orde, door art . 7 der wet van den I U September
1853 (&aatsblad n°, 102), words gevorderd . I)e bedoeling
van das artikel kan in geen anderen zin warden verklaard,
wanneer men de geschiedenis deter wet raadpleegt . Immers
bij de Memorie van toeliebting tot het ontwerp dies wet behoorende, ward gezegd
Ook dan, wanneer tot bet oprigten van een kerkgebouw
„ in eene gemeente is besloten, blijft nag de vraag of de
a uitgekozene localiteit wel geschikt is in bet belang aan orde
en rust . Zoo zoude hat weinig raadzaam z jn, kerkgebouwen
van verschillende kerkgenootsehappen naast elkander to
plaatsen of daarvoor plaatsen in to nemen, waaraan geschiedkundige herinneringen warm verbonden, 'waarop hat
N
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y grootste deal der gemeente hoogen prijs stelde . Daze en
maar niet to voorziene omstandigheden eischen ook hier
'seen onderzoek der plaats . n
Verder verklaarde de Regering bij de Memorie van beantwooxding
der bedenkingen van de Eerste Kamer
a
n De strekking van dit artikel is geheel van politic . Het
a

regelt was, ongeregeld, tot botsing en stoornis der rust

a

aanleiding zoude geven . Hat tast de wetgeving niet verder
aan dan voor zooveel dit nnderwerp betreft .

Hieruit volgt, das niet de plaats, waarop eene bestaande
kerk is gebouwd, maar slechts die, waarop de eerste vestiging
eener nieuwe kerk zal worden opgerigt, words bedoeld ; en
das bet bier besproken wets-artikel wel aangevuld, maar niet
ingetrokken of veranderd heeft de bepaling omtrent bet
bouwen of herbouwen van kerken, vervat in hat Koninklijk
besluit van den 16 Augustus 1824 (Staatsblad n°. 45) . Volgens das besluit words er toestemming van den Konitig vereischt

om nieuwe kerken of gebouwen tot uitoefening van
de openbare eeredienst bestemd, to stichten of op to bouwen w
en nom de reeds bestaande to herbouwen of aan dezelve eene
a

a veranderde inrigting to geven, n Deze bepaling, welke geenerlei bevoegdheid aan de gemeente-besturen opdraagt, is

dan ook door art . 7 der wet van den 10 September 1853
(Staatsblad n°, 102) niet afgeschaft . Dit ward duidelijk to
kennen gegeven bij de Memorie van beantwoording der bedenkingen van do Tweeds Kamer, vervat in haar Verslag
op bet ontwerpdier wet uitgebragt . In das Verslag toch
ward onder anderen op pag . 13 aangevoerd
das de voorgedragene wet, indien zij cone regaling moest
bevatten van do betrekking tusschen den Staat en de Kerkn genootschappen, als zeer onvolledig is aan to merken . Dan

• toch behoorden daarin, onder andere, bepalingen voor to
a komen :
omtrent dc onderwerpen, bij besluit van
a

24 Augustus 1824 geregeld, walk besluit thans nog wel niet
als vervallen zal moeten worden beschouwd,

a
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Daarop gaf de Regering ten antwoord
a Het doel is niet geweest, al wet met kerken en kerkelijke
"taken in verband staat to regelen, of hetgeen daaromtrent

"bestaat, onvoorzigtig omver to werpen, bepaaldelijk niet
p al wet op peg . 13 van bet Verslag is opgenoemd to wijp zigen of op nieuwe grondslagen to vestigen . Het ligt niet
p in de bedoeling der Regering alles of to breken en op
a

nieuw op to trekken, maar we!, met het oog op de ver-

M

pligtingen hear bij de Grondwet opgelegd, de verbeteringen
aan to brengen, waarvan de ondervinding geleerd heeft, dat

M

behoefte bestaat .
i)eze behoefte achtte de Wetgever gelegen to zijn in bet
N

Bemis aan eenige hepaling omtrent het vooraf goedkeuren
der pleats (het terrein), waarop eene gebeel nieuwe kerk
zoude worden gesticht . Daarom werd een onderzoek near en
eene beslissing omtrent de vestigingsplaats geboden, en wel
omdat men vroeger, bij ontstane moeijelijkheid over bet digs
bij elkander bouwen van kerken was gestuit op bet bezwaar,
dat gemeld besluit van 16 Augustus 1824 (Staatsblad no . 45)
op dat Bevel niet van toepassing was en daaruit alzoo geene
regtsbevoegdheid tot bet verhinderen van den bouw eener
nieuwe kerk naast eene bestaande kon ontleend worden,

Het R. K, parocbiaal kerkbestuur to Oude Tonge heeft
zich, ten gevolge van het Koninklijk besluit van den 27 .lulij
1864, n° . 43, tot burgemeester en we*ouders dier gemeente
gewend, ten einde op de pleats, wear thane de kerk en
pastory c. a. zijn gevestigd, eene nieuwe kerk op to rigten.
Daaromtrent heeft bet gemeente-bestuur op den 5 December
1864 eene afwijzende beschikking genomen ; maar Gedepu •
teerde Staten van 7uidholland hebben, bij hunne uitspraak
van den 2128 Februarij 1865, de oprigting der nieuwe
kerk to dier plaatse toegestaan .
Hiertegen zijn zoo wel burgemeester en wethouders ale
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de kerkeraad der Ilervormde gemeente van

Oude

'onge bij

den Koning in hooger beroep gekomen .
Bij Koninklijk besluit van den 28 Julij 1865, n° . 68 is
echter het gemeente-hestuur niet ontvankelijk verklaard, ale
onbevoegd, om tot handhaving zijner eigene beslissing, van
de uitspraak van Gedeputeerde Staten in hooger beroep to
komen . 1)aarbij is wijders de beslissing van Gedeputeerde
Staten gehandhaafd, terwijl de daartegen door dEn kerkeraad
der Hervormde gemeente ingebragte bezwaren ale ongegrond
zijn afgewezen .
28 Julij 1864, no . 53 .
Besluit, luidende :
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
tnderworpen gesehil tusschen de gemeentebesturen van A, B,
C en D (provincie Noordbrabant) over het on4erstands-domicilie
van B ;
Den Raad van State (Al'deeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 13 Julij 1864, n° . 81 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van den 27 July 1864, n° . 201, 7de Afdeeling ;
Overwegende, dat genoemde behoeftige, die den 30 December 1862 to B in onderstand opgenomen is, is geboren den 21
December 1822 to A, nit F, boerenarbeidster, volgens de geboorte-registers wonende to B, en dat hjj den 12 November
1837 is erkend en gewettigd door G, ter gelegenheid van liens
huweljjk met de mo*ler van hem, armlastige ;
Overwegende derhalve, dat genoemde E, als eon door den
vader erkend kind, overeenkomstig het eerste lid van art. 28
tier wet op hot armbestuur, meet geacht worden geboren to zjjn
in de gemeente, wear G, tjjdens de geboorte, woonplaats had ;
Overwegende, dat G, die den 24 Mei 1805 to H is gedoopt,
op het oogenblik der geboorte van E minderjarig was, zoodat
hjj in den zin tier wet woonplaats had, wear destjjds zjjn
vader woonde ;
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Overwegende, dat door de gemeente D wordt erkend, dat
de ouders van G, tijdens de geboorte van E, woonplaata had.
den to I (gemeente D) ;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°, lOG) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to beslissen, dat D is hot onderstands-domicilie van E .
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is helast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State (Afdeeling voor de gesehillen
van, bestuur) .
31 Julij 1864, n° . 9 (Staats-Courant

fO.

194) .

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christeljjk onderwijs to Garijp, gemeente Tietjerksteradeel worden goedgekeurd, en doze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend .
Nota . Hot doe! deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is
hot bevorderen van Christelijk onderwijs to Garijp .
Ter bereiking van dat doel step men zich voor de oprigting
of ondersteuning van bewaar- en andere scholen van lager
onderwijs, waarvoor de kosten zullen worden gevonden, be .
halve uit de schoolgelden, uit vrijwillige hijdragen van de
leden der vereeniging en van anderen, die belang stellen in
haar doel .
3 Augustus 1864, nO, 70 .
Missive van den Minister van Financier, luidende :
De vraag heeft zich opgedaan, of yr jstelling van personele
belasting kan toegestaan worden voor eon locaal, dat uitsluitend
bestemd is tot hot houden van bijbellezingen, en eene enkele
maal tot catechetisch onderwjjs door eon .onderwijzer in de
godsdienst, die van wege de gemeente is aangesteld .
Hot behoeft goon betoog, dat eon locaal, waarin eon bijzoaider persoon bijbellezingen houdt, riot kan gezegd worden weg
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deze verrigting tot openbare eeredienst bestemd to zijn of gebezigd to worden .
De eeredienst of godsdienstoefening, in art . 5, § 2, lett. a
der wet (*) bedoeld, moet niet alleen met dntsloten deuren
plaats hebben, en voor iedereen, van welken rang, klasse of
leeftjjd ook, toegankeljk zjjn, maar behoort ook een kerkgenootschappelijk karakter to hebben of van een kerkgenootschap
nit to gaan .
Hieraan moeten dan ook in de daartoe leidende gevallen de
feiten worden getoetst . Mogt er dienaangaande twjjfel bestaan,
dan kan bjj het gemeentebestuur worden vernomen, of dit
volgens art. 7 der wet van den 10 September 1853 (Staatsblad
no . 102'), omtrent de oprigting of inrigting van het gebouw tot
nitoefening van openbare eeredienst,, hebben beslist (**) .
In geen geval echter, geljk reeds bj resolutie van den 20
Februarij 1846, n° . 169, werd to kunnen gegeven, kunnen
localen, waarin catechisatie gehouden of godsdienstig, leerstellig onderrigt gegeven wordt, gezegd worden tot schoollocaZen
to worden gebezigd of onder de toepassing van art . 5, § 2, lett . c
der wet to vallen .
Door deze laatste localen kunnen toch geene andere worden
verstaan dan de zoodanige, waarin de gewone vakken van het
lager of middelbaar onderwijs met de leerlingen worden be(*) Deze § der wet op de P e r s o n e l e b e l a s t i n g van den 39 Maart 1833
(Staatsblad n o, 4) bepaalt :
„Onder de begrooting der huurwaarde zal voorts niet begrepen worden, die
„wegens gebouwen, of gedeelten van gebouwen, erven en gronden, welker
„duurzame en regtstreeksche bestemming is :
a. tot de openbare eeredienst ;
b . tot enz .
(*') flier omtrent valt aan to merken, eensdeels dat de bedoelde beslissing
slechts dan wordt vereischt, wanneer er oprigting of inrigting plaats heeft van
een gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst, b i n n e n den a f s t a n d
van twee honderd ellen van eene bestaande Kerk ; en anderdeels
dat deze beslissing niet betreft bet op- of ingerigte gebouw, maar alleen de
plaats, waarop zoodanig gebouw wordt of is gevestigd .
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handeld . Voor de toepassing der vrijstelling als schoollocalen zal
hot alzoo voldoende zjjn, ten aanzien van hot lager onderwijs,
den regel to volgen, vervat in de resolutie van den 24 December 1862, n°. 80(1), en wet hot middelbaar onderwijs betreft,
to onderzoeken of dit gegeven worde door personen, die in
hot bezit zijn van de bewjjzen van bekwaamheid en zedelijkheid, in art . 4 der wet van den 2 Mei 1863 (Staatsblad n° .50)
bedoeld . Overigens zal hot in verband met hot voorafgaande,
naauwelijks noodig zijn, u to doen opmerken, dat, wanneer
een gebouw of een gedeelte daarvan uitsluitend tot openbare
eeredienst bestemd is, de vrijstelling near art . 5, § 2, lett, a
der wet niet ken geacht worden verloren to gaan, wanneer
daarin tevens catechisation worden gehouden . (Zie Resolutie
28 February 1863, n°. 103 en de daarbij geplaatste note op
bladz. 339 342 van den Negentienden Jaargang van dit Handboekje .)
8 Augustus 1864, n°. 8/1967.
Missive van den Minister van Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst),
luidende
Bij de dezerzjdsche missive van den 15 Januarij 11., n°.
is aan U Hoog Eerw . medegedeeld afschrift van hot
11T1`I ,
Koninkljjk besluit van den 3den dear to voren, n° . 5, waarbij
hot R . K . parochiaal armbestuur to A wordt gemagtigd tot
aanvaarding van hot legaat van f 900, aan de R. K. armen aldaar
besproken door wijlen B,, bij zijn testament van den 28 November 1853, op den 17 Junij 1863 met den flood bekrachtigd .
De erfgenamen van den testateur, gesteund door de omstancligheid flat hot voormeld armbestuur eerst op den 19 Augustus
1863 is ingesteld, weigerden - de afgifte van flat legaat ; terwijl
flat armbestuur van zijn voornemen, om die erfgenamen in
regten to betrekken, had afgezien, ten gevolge van een advies, ingewonnen bij den heer C, procureur to D, die van oordeel was, flat hot bedoelde legaat door hot burgerlijk armbe-
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atuur to A moest opgevorderd warden, omdat hetzelve tjjdens
hot overlijden van den testateur bestond en het parochiaal
armbestuur toen niet aanwezig was.
Laatstgemeld armbestuur wilde uitdienhoofde, met uwe goedkeuring, afstand van voormeld legaat doers aan het

burgerlijk

armbestuur to A .
Hiermede hebben mime ambtgenooten van Binnenlandsche
Zaken en van Justitie zich, zoo min als de Administratie voor
de Zaken der R . K . Eeredienst, kunnen vereenigen, omdat in
doze werd uit hot oog verloren ; dat hot legaat niet aan eenig

armbestuur,

Roomsch Katholijke armen to A was gelegataris dus op hot oogenblik dat de erfenis
twijfel bestond ; - dat de aanvaarding van

mast aan de

maakt ; - dat de
open vie! zonder

eon legaat van dozen aard kan en moot gesohieden door hot
bestuur dat op hot t jdstip der aanvaarding de armen, die als
legataris zijn ingesteld, vertegenwoordigt, al bestond hetzelve
nog niet tijdens hot overlijden van den erflater ; - dat artikel
947 van hot Burgerlijk Wetboek uitdrukkeljjk voorschrijft, dat
makingen van den onderwerpel jken aard geen gevolg hebben,
dan voor zoo vet de Koning aan de bewindvoerders der betrokken armeninrigtingen de magi zal hebben verleend om die
aan to nemen ; -- dat toen b i Koninklijk besluit van den 3
Januar j 1864, n° . 5, de zoo even bedoelde magi op hot R . K .
parochiaal armbestuur to A werd verleend, dat bestuur

met

de verzorging der R. K. armen, aan welke hot legaat besproken is, was belast ; dat hot burgerlijk armbestuur to A
niet kan geacht warden bevoegd to zijn tot hot aanvaarden
van hot voorschreven legaat, omdat hot krachtens artikel 21
der armenwet geen onderstand aan armen nag verleenen, dan
en zich zoo veel mogelijk to hebben verzekerd, dat z j dien
niet van kerkelijke of b jiondere instellingen kunnen erlangen ;
- en dat, naar laid der bepalingen van hot testament, hot in
de bedoeling van den erflater shoo niet kan liggen, om,
met uitsluiting van hot

kerkelijk

armbestuur, dat aan die be-

palingen kan voldoen, hot legaat ter beschikking to stellen
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van, eene burg~rlijke instelling, welke niet nit bet oogpuut . van
die fdadir heid, maar nit dat van pol tiezorg, in den nood der armen

zonder onderseheid van go jsdienstigg , gezindte, moet voorzien,
en, volgens zjjn reglement, de uitdeeling der renten van bet
legaat, op den voet bjj hot testament bepaald, niet k,, of
mug bewerkstelligen.
ZJit aanmerking vain dit, een en under is bet derhalve, voora~
ook om bet heginsel, van belang, dat bet, K . K. parocttiaat
armbestuur to A worde ingelicht, ten einde zip goed refit trot
opvordering van het legaat naar behooren to doen gelden .
Daartoe gelieve U Hoog Eerw, aan dat kerkelijk armbestuur
de noodige teregtwjzing to geven ; terwjjl hot mj aangenaam
zal zijn, den uitslag daarvan, van uwen karat to mogen vernemen.
Ten gevolge van de in de bovenstaande missive vervatte
opmerkingen zijn de bezwaren, tegen de uitbetaling van het
legaat aan het Roomsch Katholijk parochiaal armbestuur,
opgeheven .

Nota .

10 Augustus 1864, n°. 196 .
Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende :
Het is gebleken, dat de toepassing van art. 18 der wet
regelende hot lager onderwijs, vooral wat betreft hot aanstellen
van een hulponderwjjzer, in sommige gemeenten ten platten
laude nog bezwaar schUnt op to leveren .
Dientengevolge is dit onderwerp in de jaarlijksche bijeenkomst
der Inspecteurs van het lager onderwijs, die in Mei 11, heeft
plants gevonden, door mij ter sprake gebragt .
Uit de hierop gevolgde mededeelingen blijkt, dat, in 't algemeen als grondslag voor de aanstelling van hulponderwijzers,
niet bet grootste getal der gedurende het jaar ingeschreven
leerlingen,, maar alleen het middelgetal der in de verschillende
maanden of kwartalen ter school gaande of ook op bepaalde
tj1dstippen aldaar aanwezige kinderen genomen . wordt .
30
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Deze handelwijze heeft noodzakelijk ten gevolge, dat vele
scholen, vooral- ten platters lande, gedurende een gedeelte van
het jaar door meer dan honderd kinderen bezocht zijn, zonder
das de hoofdonderwljzer, poor elk honderdtal, zooals de wet
eischt, door eenen hulponderwjzer words bijgestaan .
De vergadering der Inspecteurs stelde mij daarom voor, bij
de toepassing van art . 18 der schoolwet vooral was betreft het
aanstellen van eenen hulponderwijzer, het getal der leerlingen,
voorkomende op de driemaandelijksche statistieke tabellen,
zamen to tellers ; en de som door vier to deelen .
Deze bereknning komt mjj juist voor en ik heb alzoo de eer
u to verzoeken de' gemeentebesturen in uwe provincie in overweging to geven, bij het berekenen van het getal leerlingen,
voor welke een hulponderwijzer gevorderd words, deze handelwojze to volgen.
De circulaire van 2 Februarjj 1858, n° . 109, 5de of i . is ten
gevolge van het bovenstaande, thane ale vervallen to beschouwen .
15 Augustus 1864, n° . 35 (Staals-Courant n°. 207) .
Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs to Hoogeveen worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien ale regtspersoon wordt erkend .
Nota . Het doe! deter voor 29 jaren opgerigte vereeniging is
het bevorderen eener Christelijkee opvoeding door schoolonderwijs .
Daartoe is zij zooveel mogelijk werkzaam
a, tot het oprigten en in stand houden van een of meer
scholen ;
5, tot opwekking van gemeen overleg en zamenwerking omtrent a! was verder tot de belangen van de Christelijke
school behoort.
idet lidmaatschap words verkregen door het nemen van een
of meer aandeelen k f 50 in een renteloos voorschot tot het
oprigten van scholen .
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De fondsen, nit voorschotten, contribution, giften, cilia .
tingen, schoolgelden enz, to zanien gebragt, zijn beschikbaar
voor ales, wat ter bevordering van Christelijk schoolonderwijs
to

Hoogeveen kan strekken en staan onder hot beheer van

hot bestuar der vereeniging, dal telken jars in eene vergadering met de leden rekening en verantwoording afegt .
16 Augustus 1864, n°. 77

(Staats-Courant n° .

212) .

Besluit, luidende
Beschikkende op eon aan Ons ingediend verzoekschrift van
L. V. S

en drie anderen to Venneperdorp, uitmakende

den kerkeraad der Christelijk Afgescheidene gemeente aldaar,
daarbij overleggende de statuten der voor minder dan dertig
jaren aangegane vereeniging : de Christelijk A fgescheiden gemeente
to Venneperdorp, en verzoekende dal doze vereeniging door One
moge worden erkend ;
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855
blad n

(Staats-

32), in hot algemeen, en op art . 6, tweede lid, Bier

wet in hot bijzonder ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
15 Augustus 1864, n° . 105 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :

Christetijke Afgescheidene

gemeente

de statuten van de

to Venneperdorp,

gelijk die b

hot verzoekschrift zijn overgelegd, good to keuren, en de vereeniging mitsdien ale regtspersoon to erkennen .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden
geplaatst in de

Staats-Courant,

(Zie Besluiten 8 November 1863,

n° . 20, 9 February 1864, n° . 79 en 19 November 1864, n°. 55.)

Nota .

Het reglement, der Christelijk Afgescheidene gemeente to

Venneperdorp, of eigenlijk to Vennep is, over hot algemeen,
gelijkluidend met dat tier Christelijk Afgescheidene gemeente

to Haarlem,

bij Koninklijk besluit van -den 9 Februarij 1864,

no. 79 , goedgekeurd en hiervoren achter dat besluit opgenomen .
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Men ale wijders de . opmerkingen omtrent h'et erkennen
saner kerkelijke gemeente als vereeniging op den vast der wet
van den 22' April 1855 (+~taatsblad n° . 32), geplaatst'aehter
hat beslnit van den 8 November 1863, n°. 20, op bladz.
532-539 van den Negentienden Jaargang van dit Handboekje .
17 Augustus 1864, n°. 37.
Besluit, luidende
Bes~hikkende op hot bij One ingediend verzoekschrift van J . J . . .
en H. 1' . . ., ipwonera der gehuchten Ven, Dam en Hekkens,
geb gen onder de get eente Ollersum, provincie Limburg, in
h~roep komende tegen eene besehikking van Gedeputeerde
Staten van Limburg van 7 Augustus 1863, late Afdeeling A,
J 'n° . 4, waarbij hun verzoek tot vermeerdering van
La 44263,
hat getal openbare lagers scholen in de gemeente. Ottersum
met eene, op to rigten in de ko van bet gehucht Very, is
gewezen van de hand ;
Den Raad yam State (Afdeeling voor, de gene illen van
beetuur) gehoord, advice van den 3 Augustus 1864, n° . 59 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Bin,nenlandsehe
Zaken van 13 Augustus 1864, n° . 246, 5de Afdeeling ;
0verwegende
dal door de adressanten tot staving van hun verzoek en tot
bewijs der noodzakelijkheid van de oprigting saner school in
bet gehucht Ven, is aangevoerd, dat alle inwoners der gehuchten op semen afstand van ongeveer eon uur gaans verwjjderd z jn van de dorpsschool in de gemeente Ottersum ;
dal zjj daardoor, immers voor eon groot gedeelte en gedurende
eenen geruimen tUd, in de onmogelijkheid zjjn om hunne kinderen school-onderwjJs to doen genleten' ; dat bet petal der
kinderen in de gehuchten Ven, Dam on Hekkens, die in de
termen vallen om school-onderwiJs to genieten, gemiddeid 80
en op dit oogenblik 96 bedraagt ; dat, vobr de invoering der
schoolwet, in hot gehucht Ven bUzonder onderwiJs word ver-
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strekt, dock dat zulks sedert is opgehouden , en dat z j , ten
gevolge van dit alles, meenen aanspraak to mogen waken op
eene school in het gehucht Ven, al ware het dan ook slechts
dat de vroegere b jzondere school werd haersteld, waardoor
hunne kinderen in staat zouden worden gesteld om de voor
regten van een behoorljjk onderwjjs to genieten ;
dat door den gemeenteraad van Ottersum, door Gedeputeerde
Staten van Limburg en door bet schooltoezigt in dat gewest
eenstemmig is verklaard, dat de afstand van de hui+zen ~der
adressanten tot de school to Ottersum gemiddeld slechts een
half uur gaans, lands zeer goed onderhouden kiezelwegen ,
bedraagt ; dat de school to Ottersum voldoende is voor het getal
schoolgaande kinderen nit de verschillende gedeelten tiler gemeente ;
dat het lokaal, waarin to Yen, voor de invoering tier wet
van 1857, door een' kleedermaker bijzonder onderw}js gegeven
werd, voor eene gemeenteschool van lager onderwijs geheel
ongeschikt zou z jn ;
dat buitendien het schoolbezoek nit de gehuchten Yen, Dam on
Hekkens zeer slecht is en er geene verbetering daarvan is to
wachten door de oprigting eerier school to ten, char die toestand niet aan den afstand tusschen tie school en de woningen
tier ouders, wear aan andere oorzaken is toe to schrUven ;
dat bet bezwaar tier adressanten voornamelijk gelegen is in
den afstand tusschen hunne woningen en de school, en dat,
wat van hunne opgaven daaromtrent zjn moge, en ook al zijn
deze juist, die afstand niet grooter is dan die, welke in de
meeste platte-lands-gemeenten een groot aantal woningen van
de dorpsschool scheidt, terwjjl de goede toestand tier wegen
in de gemeente Ottersum dat bezwaar aldaar aanmerkeljjk ver
mindert ;
dat nosh het getal tier inwoners van de geJauchten Yen,
Dam en Hekkens, die to zamen 390 zielen tehen, noeb het
getal tier schoolgaai,de kinderen, dat thane hoogstens dertig
bedraagt en in den zomer

tot title afdaalt, aan die gebuehten
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aanspraak op eene afzonderljjke school kan geven, to minder,
wanneer de school en hot onderwijs in hot dorp Ottersum ook
in hunne behoeften genoegzaam voorzien ;
dat, bjj de eenstemmige verkiaring der gehoorde autoriteiten
en van het schooltoezigt, dat de oprigting eener tweede school
in de gemeente Ottersum niet noodzakelijk kan worden geacht, voor het hooger gezag in de door de adressanten aangevoerde gronden geene reden gelegen is, om aisnog die oprigting
to bevelen ;
Gezien art. 17 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
n°. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to verklaren, dat er geene termen aanwezig zjjn om hot
verzoek der adressanten in to 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) . (Zie Besluiten 19 Julij 1864, no. 40 en 8 December
1864, n°. 37.)

Nota. De verzoekers beweerden
dat de gehuchten Yen, Dam en Hekkens aan elkander
zijn gelegen en van een half tot ruim een uur, dus gemid .
deld circa drie kwartier-uur van de bestaande dorpsschool verwijderd ; waardoor het voor drie vierde gedeelten der kinderen
ondoenlijk is om van die school geregeld gebruik to waken ;
dat die gehuchten bevatten 90 hoofden van huisgezinnen,

waarvan (in Junij 1864) 48 huisgezinnen 96 kinderen van
5 tot 13 jaren oud tellen ;
dat bet voor de in de dorpsschool ter school gaande kinderen
niet antlers dan nadeelig kan werken op hunne gezondheid,
ontwikkeling en zedelijke opvoeding doordien zij den ge.
heelen dag buiten de vier urea schooltijd, aan zich zelven
zijn overgelaten en zich met een stuk brood of boterham
voor hun middagmaal moeten vergenoegen ;
dat een groot gedeelte der huisgezinnen, in hunnen stand,
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de kinderen van 8 tot 13, jaren, hunne bests schooljaren,
een groot gedeelte van den dag noodig heeft om hun vee to
hoeden of daarvoor voeder bijeen to zamelen, hetwelk niet
kan geschieden, wanneer zij hunne kinderen naar de dorpsschool moeten zenden ; terwijl wanneer de school in hunne
nabUheid was, daarvoor tijd genoeg overblijft, waarbij nog
komt, dat zij daardoor aan gestadige werkzaamheid gewoon
worden, en antlers den geheelen dag buiten de schooluren
aan lediggang zijn overgegeven .
22 Augustus 1864, no. 48 .
Besluit, luideude
Gezien, de stukken betreffende list aan. Onze beslissing onderworpen geschil over list domicilie van onderatand van den
behoeftige A . ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord in zijn advies van den 10 Februarij 1864,
n° . 100 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenklandsche
Zaken van 19 Augustus 1864, no. 175, 7de Afdeeling ;
Overwegende, dat de behoeftige A, geboren to B, op den
28 April 1826, uit de aldaar als kolonisten gevestigde echtelieden C . en D., op den 29 December 1862 to B . in onderstand is opgenomen ten lasts van zone geboorteplaats ; dat de
gemeente B. daarop heeft 'beweerd, dat zjjn domicilie van
onderatand is gevestigd to F ., omdat z jne ouders, tjdens zijn
geboorte, in de kolonien gevestigd zijn geweest als kolonisten,
voor rekening van een bestuur, dat tot die gemeente behoort,
en voorts heeft aangedrongen op de intrekking Onzer twee
na to melden besluiten ; eindeljjk, dat de gemeente F . heeft
ontkend, dat de ouders van den behoeftige ; in de kolonien van
Weldadigheid voor rekening van bedoeld ;bestuur werden verpleegd ;
Overwegende, dat onder de werking der wet van den 28 November 1818 (Staatsblad no . 40) bij Ons besluit van den 4 Maart
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1$52, n°. '56, is beslist, dat hot domicilie van onderstand van
den behoeftige is gevestigd to B. (zjjne geboorte pleats) ; en b j
Oils besluit van den 25 December 1856, n° . 65 , dat h j dit
domicilie niet heeft nerloren door de fnvoering der wet van
28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100), op grond, dat hij in den
loop der vijftien maanden, laatsteljk vooraf gegaan' aan de
invoering flier wet, in de bedelaarsgestichten was verpleegd
en aldaar onderstand had genoten, zoodat art . 36 der gemelde
wet ten doze moest worden toegepast ;
Overwegende, flat de intrekking Onzer beide hierboven gemelde besluiten door de gemeente B, wordt verzocht, op grond,
flat door de Arrondissements-regtbank to Dordrecht op 10 December 1860 en in hoogor bee oep door hot Provinciaal (eregtshof van Zuidholland op 24 'November 1862, in de zaak van
den Staat tegen de gemeente Puttershoek, zou zjjn besli8t,
flat hot opgenomen en verpleegd zijn in de bedelaarsgestichten
in eon t jdvak, anterieur aan hot in working treden der niouwe
wet, niet is onderstand genieten uit de fondsen van burgorljke
armbesturen in -den zin van art . 36 tier wet ; flat alzoo de
grondslag veer -gemeld Koninkiijk beslait van 25 December
1856 wegvalt ;
Overwegende echter, flat bjj de bedoelde regterl jke uitspraken enkel is ultgemaakt, flat de Staat goon regt heeft de
verpiegingekosten van eon persoon, wegena bedelarjj veroordeeld,
van de gemeenten terug to vorderen ; meat de vraag, of hot
verpleegd worden in de kolonien der Maatschappjj van Weldadigheid is hot genieten van onderstand, in den zin van de
armenwet geheel onaang+er~oerd in gelaten ;
Overwegende, flat de behoeftige zjn domicilie van onderii1a d to B., aangewezen laatsteli, k b j . One besluit van 25 Dot nber 1856, heeft bebouden, omddat hij, eorst op den 211
Artgustns 1862 uit de bedelaarsgestichten iontslagen zij ole, goon
vjftien maanden buiten hot genet van onderstand was gewee,
teen h j op den 29 December 'van flat jeer - op nieuw to B . in
bedeeeling opgenbmen word ;
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Gelet op de wet van 28 Junk 1854 (Staatsblad no . 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
de gemeente B . aan to wijzen als hat domicilie van onderstand van den behoeftige A .
Onze Minister van Binnenlandache Zaken is belast net de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden geuonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschi11eu
van bestuur.)
23 Augustus 1864, no. 76

(Staats-Courant n° .

213 .)

Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging tar uitbreiding en bevordering van godsdienstzin en godsdienstkennis in
en buiten Culenborg worden goedgekeurd, en daze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend .

Nota.

Het doel deter voor 29 jaren aangegane vereeniging is

om, onder inwachting van Gods zegen en hulp, alle mogelijke pogingen in het werk to stellen otn onkunde en
dwaling to doers wijkeu, kennis to ve'rmeerd7eren en opregten
godsdienstzin ears to kweeken ; en zulks door hat bevorderen
van bijbelkennis, door het verspreide'n van den Bijbel,
zedelijke en godsdienstzge boeken en gesehriften ; hat houden
van wekelijksche openbare bijbellezitigen of -teespraken, in
ears daartoe bestemd locaal, aismede het opwekken, aansporen en 'hulp verleenen onder alle rangers en standen der
maatschappij tot bijwoning van nuttige zamenkomsten .
Daze vereeniging bestaat aanvankelijk uit de vijf oprigters,
die ook het bestuur zullen uitmaken en de vereeniging vertegenwoordigen.
leder, die door jaarlijksche giften of 'bijdragen aan daze
vereeniging blijken van belangstelling geeft, zal als lid worden erkend, zullende alleen de mannelljke howl'den veh
huisgezinnen stemhebbende laden zijn'.
Overigens bevatten de steteten nog bepalitigun om rent
inrigtin

en de latere verkiezing van he't 'behtddr,

zem

komsten en werkzaamheden, door 'hot bestuur bij 'huiSho
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delijk

reglement to

regelen,

de rekening en verantwoor-

ding, enz .
23 Augustus 1864, n° . 77

(Staats-Courant

no. 216) .

Besluit, waarbjj de statuten van de vereeniging ter bevordering van Christelijk onderwijs to

Sexbierum

worden goedge-

keurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.

Nota.

Deze voor 29 jaren aangegane vereeniging neemt de

onveranderlijke waarheden van Gods Woord aan als levees •
beginsel van bet onderwijs der jeugd .
Zij step zich ten doel het bevorderen van Christelijk on4erwijs . Zij heeft opgerigt en ondersteunt eene school voor
gewoon lager onderwijs .
De kosten worden gevonden, behalve uit de schoolgelden,
nit vrijwillige bijdragen van de laden der vereeniging en van
andere ligchamen en personae, die merle door vrijwillige
bijdragen ondersteunen .
Tot stichting van bet schoollocaal met ameubelement en
behoeften hebben de zes oprigters ongelijke geldelijke aandeelen bijeengebragt.
Tot instandhouding der school is eene vrijwillige ver •
bindtenis aangegaan tusschen de oprigters en andere laden
der vereeniging, onder daaromtrent gemaakte bepalingen .

23 Augustus 1864.
Arrest van den Hoogen Raad, luidende
Op hat beroep van den Offcier van Justitie bij de Arrondissements_regtbank to , Breda, requirant van cassatie tegen een
vonnis van dezelfde regtbank, van den 10 Mei 1864, waarbij,
na vernietiging van een vonnis van bet Kantongeregt to Breda,
van

den

2 April to voren, waarvan hooger beroep, bjj vonnis

van genoemde ,regtbank van den 9 Mei 1864, de . gerequireerde
A . .v. . D r , herbergier to P ., is ontslagen van alle regtsvervol-
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ging, ter zake hem bij dagvaarding ten taste gelegd, to weten : van
op Zondag den 21 Februar(j 1864, des namiddags omstreeks ten
drie tire, gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening
bestemd, in zijne herberg to P ., welke is gelegen binnen den
besioten kring der gebouwen, op de in die herberg staandd
billard to hebben laten spelen ; de kosten to dragon door den
Staat ;
,, Gehoord hot verslag van den raadsheer Voorduin ;
,, Gelet op hot middel van cassatie, door don requirant voorgesteld bij memorie, bestaande in schending, door niet-toepassing, van de artikelen 3 en 6 der vet van den 1 Maart 1815
(Staatsblad n°. 21) ;
Gehoord den Advocaat-generaal Romer, namens den Procureurgeneraal, in zijne conclusion, strekkende tot enz . ;
Overwegende met betrekking tot hot aangevoerde middel
van cassatie, dat bij hot bestreden vonnis, op de verklaringen
van twee ter teregtzitting onder eerie gehoorde getuigen, als
bewezen is aangenomen, dat op Zondag den 21 Februarij
1864, des namiddags omstreeks ten drie tire, gedurende den
tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd, in de herberg van den gerequireerde, gelegen binnen den besloten kring
der gebouwen, onder P ., op de in die herberg staande billard
is gespeeld ; dat de dour dier herberg was gesloten en dat z j
getuigen hot spelen op de billard reeds op de straat hadden
gehoord ;
Overwegende, dat op dit als bewezen aangenomen feit we
en teregt niet zijn toegepast de door hot Openbaar Ministerie
ingeroepen bepalingem van de artikelen 3 en 6 der wet van
den 1 Maart 1815 (Staatsblad n° . 21), op grond, dat, hot verbod in gemeld artikel 3, dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd, geenerhande spelen molten
plaats hebben, wordt beperkt door hot onmiddelijk daaropvolgende, hetz j kolven, balslaan of dergelijke, zoodat niet alto
spelen hoegenaamd z jn verboden, maar alleen de zoodanige,
welke onder die snort van spelen, waarvan er twee als voor-
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beelden worden opgenoemd, kunnen worden gebragt, en dat
daamnder- niet kan- worden gerangsehikt het billardspel ;
„Overwegende, dat, daar hut- deelnemen aan een billardspel
ten opzigte der spelers geene strafbare dead daarstelt, niet behoef to worden onderzoeht of op den herbergier, in wiens
herberg dit heeft plants gevonden, de genoemde wetsartikelen
van toepassing zjjn ;
,, Overwegende, dat :bet aangevoerde cassatiemiddel derhalve
is anaanneielijk ;
„Yerwerpt het beroep . ; - de kosten, in cassatie gevallen, to
dragen door den Statt.
30 Augustus

1864 (Staatsblad n~. 91 .)

Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken, van den 8 Augustus 1864, n° . 306, 5de afdeeling ;
Overwegende, dat art . 22 tier wet van den 2 Mei 1863
(Staatsblad n0. 50) voorsehrjjft, dat al hetgeen de toelating ytdt
de Rijks hoogere burger- en landbouwscholen, de verpligting h
van den directeur en de leeraren en de regeling van het onderf
wjs betreft, voor zoove!re het niet door die wet is geregeld,
bj algemeenen maatregel van bestuur v~ordt vastgesteld ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 26 dezer, no. 5)- ;
Hebben goedgevonden en erstaan
het reglement vast to stellen, hetwelk aan dit besluit is
gehecht .
Onne Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
ullwoertng van dit besluit, hetwelk in hut Slaatsblad zal vor .
den gepl st .
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REGLEMENT
voo$

l E

RIJKS HOOGERE BURGER- EN LANDBOUWSOHOBEN .
§ . 1 . Yarn derv directeur en de deeraren.

Art. 1 .
De directeur is, onder toezigt van den inspecteur, belast
met het beheer der school.
Hij draagt zorg, zoowel door bijwoning van lessen, als door
andere gepaste middelen, dat het onderwijs geregeld en overeenkomstig de voorschriften gegeven worde .
Art. 2.
De regeling van het onderwijs geschiedt door den directeur,
in overleg met de leeraren . Bij verschil beslist de Minister.
In taken, die op de schooltucht of op de inwendige huishouding der school betrekking hebben, gedragen de leeraren
zich near de beslissing van den directeur, behoudens beroep
op den Minister .
Art . 3 .
De directeur geeft aan den inspecteur de v'erhmgde inlichtingen en nit eigen beweging s is kennis van hetgeen meldingwaardig voorvalt .
Art. 4.
Jaarlijks vdor den laatsten October, doet de directeur den
inspecteur een beredeneerd verslag toekomen van den staat
der school gedurende het laatste schooljaar .
Art . 5.
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den directeur wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen door eon
der leeraren, door den Minister aan to wijzen .
Van die opdragt geschiedt mededeeling aan de plaatselijke
commissie van toezigt voor hot middelbaar onderwijs .
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Art . 6.
Is een der leeraren door ongesteldheid of andere wettige
reden verhinderd onderwijs to geven, dan verwittigt hjj daarvan aanstonds den directeur, die ten spoedigste maatregelen
neemt, om hem, zoo mogeljjk, door eenen anderen der leeraren
tjjdelijk to doen vervangen .
Om geene andere redenen mag het onderwjjs worden nagelaten zonder vergunning van den directeur.
Voor eene afwezigheid van eenen leeraar gedurende langer
dan eene week wordt de vergunning van den Minister vereischt, welke door tusschenkomst van -den directeur wordt
gevraagd .
Art . 7 .
Bij ontstentenis van eenen leeraar gedurende langer dan eene
week worden de volgens het programme aan hem opgedragen
lesuren zooveel doenlijk door de andere leeraren vervuld . De
directeur maakt daarvan eene regeling op, waaraan de leeraren
verpligt zijn zich to houden, behoudens beroep op den Minister .
Art. 8.
De leeraren en de ,directeur behoeven de vergunning van den
Minister tot het bekleeden van openbare of bijzondere betrekkingen en tot het geven van privaat onderwijs .
Art. 9 .
De directeur roept de leeraren zoo dikwijls to zamen ads hij
noodig acht . De zamenroeping moot gesehieden, indien drie
leeraren schrifteljjk het verdangen daartoe aan den directeur
to kennen geven .
De vergadering der leeraren benoemt een harer leden tot
secretaris .
Art. 10.
Ieder leeraar is bevoegd in de vergaderingen zoodanige
onderwerpen, het onderwijs en de school betreffende, ter sprake
to brengen, ads hij goedvindt.
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Art . 11 .
De vergadering is bevoegd tot het doen van voorstellen aan
den Minister .
Art. 12 .
Ieder jaar in de maand Mei wordt het programme der lessen
voor het volgend schooljaar in eene vergadering der leeraren
vastgesteld en vbbr 1 Julij aan de goedkeuring van den Minister
onderworpen .
Art . 13 .
Bet programme vermeldt het getal lesuren, wekeljjks in
iedere klasse aan elk yak to widen, de namen der leeraren,
die het onderwijs geven, de daarbjj to gebruiken boeken en
zooveel doenlijk voor elke klasse den omvang van het onderwijs
in elk yak .
B}j het programme wordt een door den directeur vastgestelde
rooster der lesuren gevoegd .
Art. 14.
Bet programme wordt tijdig gedrukt . Afdrukken worden
gezonden aan den inspecteur en aan de leden der plaatsel ke
commissie van toezigt voor het middelbaar onderwijs .
Art. 15 .
De directeur doet zich, zoo dikwjjls hjj zulks noodig oordeelt,
door de leeraren sehriftelijk verslag geven van den toestand
van het hun opgedragen onderwijs en van de vorderingen der
leerlingen .
Deze verslagen worden, minstens eenmaal 'sjaars, in eene
vergadering der leeraren ter sprake gebragt .
Art . 16 .
De directeur houdt een register der leerlingen, waarin,
onder meer, aanteekening wordt gehouden van den tijd dien
zij aan de school onderwijs genoten hebben, en zoo mogelijk
van de betrekking, waarin zij na het verlaten der school
werkzaam zijn geweest .
Art. 17 .
De zorg voor de verzamelingen, hulpmiddelen en werk
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plaatsen, welke bij sommige vakken van onderwijs dienen, is
opgpdragen aan de leeraren, met dat onderwijs belast .
Ingeval dezelfde hulpmiddelen door meer dan den leeraar
bij het onderwijs gebruikt worden, beslist de directeur, wie
m44 de zorg daarvoor sal zijn belast .
Art . 18 .
De directeur heeft , het algemeen; toezigt over de gebouweu,
schoolmeubelen, verzamelingen, werkplaatsen en andere- hulpmiddelen voor het onderwijs.
Geen aankoopen of bestellingen, gesehieden door hem ., dan
na bekomen magtiging . van den Minister.
Art . 19 .

Ire bedienden der school, waaronder ook gerekend wordt
een amanuensis voor natuurknnde of scheikunde, worden benoemd of ontslagen door of van wege den Minister .
Art. 20,
De directeur stelt, onder goedkeuring van den Minister,
eenu huishoudelijk reglement vast, waarin zoodanige voorschrif
ten, ook betreffende belooning en straf der leerlingen en beoordeeling hunner vorderingen, worden opgenomen, als ter
uitvoering van dit reglement noodig worden bevonden .
§ 2 . Van de leerlingen .

Art . 21 .
Niemand wordt tot de lessen toegelaten, dan na door den
directeur to zijn ingeschreven .
De inschrijving geschiedt kosteloos en wordt bjj den aanvang
van ieder schooljaar herhaald .
Bij de inschrijving ontvangt ieder een exemplaar van het
gedrukte programme der lessen .
ieder ingesebrevene geeft aan den directeur op, of hij het
geheele onderwijs, dan slechts enkele lessen wenscht to volgen .
Art . 22 .
BU den aanvang van ieder schooljaar wordt er gelegenheid
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gegeven tot het afleggen, des verkiezende, van een voorafgaand
examen, waaruit blijke of zij , die de school wenschen to bezoeken, de kundigheden bezitten, vereischt om het onderwjjs
met vrueht to kunnen b jjwonen .
Tegen den afloop van hot schooljaar wordt in elke Masse
een openbaar examen gehouden .
De dagen deter examens worden door den directeur tjdig
bekend gemaakt .
De plaatselijke commissie van toezigt voor hot middelbaar
onderwjs wordt door hem tot bijwoning uitgenoodigd.
Art . 23 .
Het bedrag van hot schoolgeld, zoowel voor hen, die het
geheele onderwijs volgen, als voor hen, die slechts enkele
lessen bjwonon, wordt door den Minister voor elke hoogere
burgersehool afzonderlijk vastgesteld .
Art. 24.
Eenmaal betaald schoolgeld wordt niet teruggegeven .
Art . 25 .
De directeur draagt zorg, dat ieder leeraar, bij den aanvang
van elk schooljaar, eene lust ontvange van hen die tune lessen
zullen bijwonen.
Art . 26 .
Hun, die zich aan herhaald onordelijk gedrag gedurende de
lessen of aan wederkeerende ongehoorzaamheid aan de reglementaire voorschriften schuldig waken, kan door de vergadering der leeraren, op voorstel van den directeur, het vecder
bijwonen der lessen ontzegd worden .
Art. 27 .
Ieder ingeschrevene is verpligt voor den directeur of voor
de vergadering der leeraren to verschijnen, wanneer h j daartoe
van den directeur eene oproeping ontvangen heeft .
Art . 28 .
De cursus vangt aan den eersten Maandag van September .
Er zijn drie vacantien ; cone van half Julj tot den aanvang
31

478
van den volgenden cursus ; eene met Kersmis en eene met
Paschen, elke van ongeveer tiers dagen .
Behoort btj het Koninkl}jk besluit van den 30 Augustus
1864, no. 56 (Staatsblad n°. 91 .)
2 September 1864, n° . 4693/3 L! .

Besluit van Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg, luidende :
Gezien het adres van het bureau van kerkmeesters der kerkfabriek van S
dd . 10 April jl., houdende bezwaren
tegen de schaal-collecten, welke het burgerljjk armbestuur
aldaar, sedert den 10 Januarij dezes jaars, eigenmagtig in de
kerk to tier plaatse doet houden ;
Gezien de betrekkeljjke missive van den Heer Minister van
Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Zaken der R . K.
Eeredienst) dd . 26 Augustus jl . n° . 8/2084, naar luid waarvan
deze staatsambtenaar de vraag : of art . 75 van het decreet van
30 December 1809, waarbij aan de besturen der voormalige
bureaux van weldadigheid het regt is toegekend, om, zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, door leden uit hun mitten,
ten behoeve der armen, collecten in de kerken to doers houden,
nog steeds door de tegenwoordige algemeene of burgerlijke
armbesturen eigenmagtig kan worden uitgeoefend ? voor eene
ontkennende oplossing vatbaar houdt, en wet, in substantie, op
de nagemelde gronden
tat de bepaling van art. 75 van het bovenaangehaald decreet
het uitvloeisel was van het Fransche stelsel van armenverzorging, volgens hetwelk de ondersteuning der armen was
eene rationale last, door den Staat, bij het nationaal verklaren
der armen-goederen en fondsen van de Kerk, op zich genomen,
en eenig en alleen was opgedragen aan de bij de wet van 7
Frimaire jaar V (27 November 1796) ingestelde bureaux de
bienfaisance, die als legate vertegenwoordigers van alle armen,
met bepaalde bevoegdheden werden bekleed, en aan welke het
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beheer over de nationaal verklaarde armen-goederen en fondsen
der Kerk en over de verdere, voor de behoeften van het armwezen in het algemeen , bjj onderscheidene staatsverordeningen
aangewezene en gecreeerde geldmiddelen, werd toevertrouwd ;
terwjjl die staatsinstellingen daarentegen belast werden met
de ondersteuning en bedeeling van de versehillende huiszittende
armen en andere behoeftigen ;
dat echter bjj de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no . 100)
een geheel ander stelsel van armenverzorging is vastgesteld ;
zijnde btj art . 20 flier wet de ondersteuning der armen aan de
kerkelijke en bijaondere instellingen van weldadigheid overgelaten
en bjj art . 21 bepaald, flat het burger1 jk armbestuur geen
onderstand aan armen mag verleenen, flan ingeval zjj dien niet
van kerkelijke of bjjzondere instellingen van weldadigheid kunnen verkrijgen en dan nog slechts bij volstrekte noodzakelijkheid ; flat deze nieuwe staat van taken vordert, flat al wat nit
de bron van liefdadigheid voortvloeit, aan de burgerljjke armbesturen ontvalle en aan de kerkeljjke en bjzondere instellingen
van weldadigheid worde overgelaten, vermits deze laatsten,
met geene mogeljkheid bij magte kunnen zijn, om de armverzorging, overeenkomstig den verklaarden wil flea Wetgevers,
op zich to nemen, wanneer de burgerlijke armbesturen,
die niet dan subsidiair onderstand mogen verleenen, -- de door
de liefdadigheid gestichte of verstrekt wordende middejen beholden en voortdurend naar zich toetrekken ;
flat nit flit een en ander dan ook volgt, flat de tegenwoordige burgerljke armbesturen niet, zoo als de voormalige bureaux
van weldadigheid, nit art. 75 van het decreet van 30 December 1809, het regt tot collecteren in de kerken kunnen ontleenen ;
flat echter daar waar de artt. 20 en 21 der armenwet nog
niet zijn of kunnen worden uitgevoerd en het burgerljjk armbestuur in loco, bij ontstentenis van het vereisehte kerkelijk
armbestuur, zich met de verzorging der parochiale armen
feitelijk belast, en om deze liefdadige tank to kunnen vervullen,
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de liefdegiften der parochianen onvermijdelgk noodig heeft,
zulks groud zou kunnen opleveren, om schikkingen to treffen,
ten einde, zoolang er geen parochiaal of kerkelijk armbestuur
ter plaatse bestaat, de vruchten der liefdadigheid, door bet
bestaande burgerlijk armbestuur genoten zouden kunnen worden ;
Besluiten
In overeenstemming met de vorenstaande Ministeriele besehouwingen, bij deze aan het bureau van kerkmeesters bij
de kerkfabriek van S
in antwoord op deszelfs in den
aanhef dezer vermeld adres, het volgende to kunnen to geven :
dat het burgerljk armbestuur aldaar, in deze hoedanigheid,
wel geen wettig regt bezit tot het collecteren of doers collecteren in de kerk, dock dat, zoolang hetzelve, bij het ontbreken van een parochiaal of kerkelijk armbestuur, de task
vervult, welke art. 24 der - armenwet aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid wil hebben overgelaten,
in deze betrekking billijkerwijze aanspraak mag makers op bet
bezigen van de daartoe noodige middelen, en dat bet mitsdien
redeljjk en pligtmatig is, dat het bureau van kerkmeesters en
in bet bijzonder ook de desservant der parochiale kerk to
S
bereidwillig medewerken en met bet burgerlijk armbestuur doelmatige schikkingen treffen, ten einde de parochianen op eene gepaste wijze in de gelegenheid worden gesteld,
hetzjj in of builen de kerk liefdegaven to offeren, ter voorziening in de vereisehte ondersteuning der parochiale armen,
welke door het burgerlijk armbestuur, in de gemeente worden
verzorgd.
Afschrift dezer to zenden aan bet bureau van kerkmeesters
bjj de kerkfabriek van S
tot narigt en ten einde daarvan
aan den heer desservant der kerk aldaar in bet bijzonder
mededeeling to geven .
Geljjk afschrift, bij geleibrief to zenden aan den burgeilieester van S ., ten einde aan bet burgerlijk armbestuur aldaar
to worden medegedeeld . (Zie Missive 19 December 1864,
no . 8/2981 .)
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3 September 1864 .

Vonnis der Arrondissements-regtbank to Ainersfoort, luidende
Gehoord de voordragt der zaak door den officier van Justitie ;
Gezien bet exploit van dagvaarding aan den beklaagde beteekend, ten einde to worden teregt gesteld wegens de feiten
daarin vermeld ;
Gezien en ter audientie gelezen een proves-verbaal van den
burgemeester der gemeente Schalkwjk, op den ambtseed opgemaakt, den 12 Julij 1864 ;
Gehoord de beeedigde verklaringen der getuigen ;
Gehoord bet requisitoir van den officier, hetwelk sehriftelgk
is overgelegd ;
Gehoord den beklaagde in zjne antwoorden en verdediging ;
Orerwegende,

dat door de drie gehoorde getuigen is verklaard,

dat zjj, op den 23 Junij jl ., werkzaam zijnde, op of nabij de
Roomsch Katholgke begraafplaats to Schalkwjk, hebben gezien,
dat de beklaagde doodgraver van die begraafplaats, aldaar een
graf opende,

car

eerst een kistie, bevattende een kinderlijkje,

uitnam, hetgeen hij naast bet graf nederzette, en vervolgens ook
hot lijk van eenen volwassene, liggende in cone bijna geheel
vergane kilt, en, zooals bet bun voorkwam, reeds half verteerd, met een beak nit bet graf to voorschijn haalde ; dat hjj
daarop bet graf, waarin overigens geene lijken meer aanwezig
waren, verder begun to ruimen, na voorat bet voornoemde ljjk
eenigzins met aarde to hebben bedekt, en, toen hij daarmede
gereed was, en eenige nog niet verteerde planken der kist uit
bet graf had gehaald, de overbljjfselen van hot gezegde lijk
wederom in bet graf plaatste, dat zjj moisten, dat er den volgenden dag eene begraving op die begraafplaats moest pleats
hebben, en dus begrepen, dat bet ruimen van bet graf geschiedde, om daarin bet ljjk der toen overledene to kunnen
begraven ;
O-erwegende,

dat de beklaagde doze feiten ten voile erkent,

en daarbij als reden zjjner handelwijze opgeeft, dat

hjj ale
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doodgraver aanzegging had ontvangen, dat er den volgenden dag
eene begraving moest plaats hebben, en hij derhalve verpligt
was to zorgen, dat er een graf werd geopend, en in behoorlijken staat gebragt om het ljjk der afgestorvene to ontvangen ;
dat hj steeds gewoon is, bjj het gereedmaken der graven eene
zekere orde in acht to nemen, door Tangs de rei of daarmede
voort to gaan, en telkens, dat graf to bezigen, hetwelk het
langst ongeopend is geweest ; dat het door de getuigen bedoelde graf thans dan de beurt was ; dat hij wel is waar, niet
kan zeggen, sedert hoe Tang het boven omschreven lijk daarin
had gelegen, maar zeker weet, dat het meer dan 30 jaren to
voren aldaar begraven' was, char hjj reeds langer dan 30 jaren
op het kerkhof was werkzaam geweest ; eerst als helper van
zijn vader, en daarna zelfs als doodgraver ; dat er voor het
begraven op het bewuste kerkhof geene bjjzondere reglementen
bestaan, voor zooverre hjj weet ; dat er geene registers worden
gehouden, waarin de nemen der begravenen worden ingeschreven, dat de graven ook niet door letters of nummers, nosh op
andere wijze, van elkander worden onderscheiden, maar het
kerkhof alleen in drie kiassen is verdeeld ; dat hj altijd gewoon is geweest, zooals hij ook flu gedaan heeft, wanneer
een graf moest geruimd worden, de overblijfselen der liken
nit de meerendeels vergane kisten to nemen, en dezelve daarna
onder den bodem van hetzelfde graf op nieuw to begraven ;
dat hij nooit, en dus ook flu niet, tot het ruimen van graven
vergunning heeft gevraagd dan het gemeentebestuur, char hij
niet had geweten die noodig to hebben, maar dat hij steeds,
als hj van den koster of van andere aanzegging had bekomen
om een graf gereed to waken, daaraan op de voorzegde gebruikelDke wDze gevolg had gegeven ;
Overwegende, dat deze opgaven van den beklaagde door geenerlei
in het gelling bekende omstandigheden worden weersproken,
en alzoo allezins aannemeljjk zijn, terwijl de erkentenis van
den beklaagde dat hjj tot het ledigen van het meergemelde
graf geene vergunning had bekomen van het gemeentebestuur
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van Schalkwijk, wordt gestaafd, zoowel door het to dier zake
tegen hem opgemaakt proces-verbaal, als door de missive van
den burgemeester dier gemeente van 14 Julij 1864, ten processe overgelegd ;
Overwegende, dat mitsdien door de bekentenis van den beklaagde, in verband met de verklaringen der getuigen en met
voormeld proces-verbaal, wettig en overtuigend is bewezen,
dat de beklaagde op den 23 Junij ji ., als doodgraver werkzaam
op de begraafplaats der Roomseh Katholijke gemeente to Schalkwijk, aldaar een graf heeft geopend, en, zonder vergunning
van het gemeentebestuur, daaruit een lijk heeft opgehaald,
hetwelk hij na het graf geruimd to hebben, daarin op nieuw
heeft begraven, alsmede dat hij de nog niet geheel verteerde
planken van de kiss, waarin het lijk gelegen had, op de begraafplaats heeft nedergelegd ;
Overwegende, ten aanzien der qualificatie van deze bewezene
feiten
dat art . 360 Strafregt, welks toepassing door het 4penbaar
Ministerie is gerequireerd, ten deze niet toepasselijk kan geacht worden ; dat toch lit artikel strafbaar stellende de schending (violation) van graven of begraafplaatsen, alleen het oog
schDnt to hebben op hen die geheel onbevoegdelijk, uit baldadigheid, zucht om to beleedigen, winstbejag of ook uit
anderen hoofde, dock met bewustheid van hunne onbevoegdheid,
graven hebben geopend of daaraan op andere wijzen hetzij geweld hebben gepleegd,~hetzij den daaraan verschuldigden eerbied
hebben gesehonden ; dat men immers tot allerlei ongerijmde
gevolgtrekkingen zoude vervallen indien men aannam, dat het
bloote materiele feit steeds en onder alle omstandigheden voldoende is voor de toepasselijkheid van het artikel, en dat de
wetgever daardoor ook hen zoude willen straffen, welke, even
als doodgravers, in de uitoefening hunner functien geheel ter
goeder trouw een graf hebben geopend en geruimd, onverechillig of zij daarbij ook welligt onbewust eenige administrative voorschriften mogten hebben overtreden ;
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Overwegeirde, dat nit de niet toepasselgkheid van art . 360
Strafregt niet voortvloeit, dat de beklaagde in dezen een niet
stia~bear feit zoude hebb~ .i gepleegd, dear, bjj do artt. 7 en 34
van het provinciaal reglement op het begraven van ljjken in
de provincie Utrecht, dd . 10 July 1830 (Provilrciaa/ bled 1831,
n° . 25), aan de doodgravers is verboden kisten to roeren, zonder
bekomen verlof van het plaatse1jk bestuur, alsmede om jets
hoegenaamd, hetzij overbljfselen van lijken, hetzj van kisten,
nit eenig graf to nemen ; dat beide artikelen op de bewezen
feiten van toepassing zijn, en dat tegen de overtreding daarvan bjj art . 44 van voornoemd reglement politic-straffea zjjn
bedreigd ;
Overwegezde, dat de beklaagde niet heeft gevorderd, dat de
regtbank deze zaak near den bevoegden kantonregter zal verwjjzen ;
Oeerwegende, dat nit het bewijs der daadzaken tevens voortvloeit, dat der schuldpligtigheid van den beklaagde aan dezelve ;
Gezien artt. 207, 227 en 233 Strafvordering, artt . 467 en 469
Strafregt, artt . 7, 34 en 44 van het bovenaangehaalde reglement ;
Regt doende enz .,
Verklaart den beklaagde schuldig aan de hiervoren omschrevene overtredingen : 1° . van het roeren van flood- of lijkkisten,
zonder vergunning van het plaatseljjk bestuur, en 2° . van het
nemen van overbljjfselen eerier kilt nit een graf, beide gepleegd
in de provincie Utrecht ;
Veroordeelt hem to flier zake tot betaling van twee geldboeten, ieder van / 3, ten behoeve van den Staat, en in de
kosten van het gelling, flea noods bjj lijfsdwang, to verhalen
even als de boeten .

4 September 1864, n 4 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Ten gevolge der wet tot regeling van het middelbaar onderwtjs zullen waarschjjnlijk de teekenscholen, opgerigt krachtens
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het Koninklijk besluit van den 18 April 1817, no . 22 (*) ,
geheel onder de toepassing van de bepalingen dies wet moeten
vallen, althans voor zooveel het onderwjs, dat aldaar wordt
gegeven, zich niet uitsluitend bepaalt tot de schoone kunsten,
maar zich ook =uitstrekt tot het practisch gedeelte, zooals bet
voor den ambachtsman nuttig werd geacht. Op vele toch diet
scholen wordt niet alleen in handteekenen, maar ook in regtlijnig en bouwkundig teekenen, in de wiskunde, werktuigkunde en natuurwetensehappen onderwjjs gegeven .
Alvorens hierover to besluiten, heb ik de eer U to verzoeken, mij aangaande de inrigtingen van dien aard, welke zich
in uwe provincie bevinden, een naauwkeurig verslag to doen
toekomen, waaruit onder andere>> kunne bljjken of bet gegeven onderwijs zich uitsluitend bepale tot schoone teekenkunst, dan wet of het zich ook tot voorbereiding voor industrie
uitstrekke ; voorts welke vakken bovendien worden onderwezen,
en door wie, alsmede welke acten of diploma's de leeraars
bezitten ; eindelUk, hoeveel leerlingen in den repel van het
onderwjs gebruik maken .
1k -verzoek U deze opgaven niet alleen uit to strekken tot
de eigenlijke teekenscholen, in bovengemeld Koninklijk besluit
bedoeld, maar ook tot alle andere, openbare of bijzondere inrigtingen, alwaar, hetzij onder den naam van teekenscholen,
r°) Bij dit be~init werd bevolen :
a de oprigting, zooveel mogelijk, in al de steden des Rijks van teekens cho l en, ten oogmerk hebbende om niet alleen de jeugd, maar oak de
handwerksman zooveel doenlijk gratis onderwijs to doen genieten in de
gronden der teekenkunst, bijzonder in die van het teekenen van het
menschenbeeld, en in de grondregelen der bouwknnde ;
b. de oprigting in de groote steden van t o eke n- a k a d e m i e n voor meet
uitgebreid onderwijs in de teekenkunst, rich uitstrekkende to bet teekenen
mar hef naakt model, of mar de in pleister afgegotene beelden der antieken, tot het vollediger onderwijs in do bouwkunde, gelijk ook in de
gronden der meet- en doorzigtkunde ; en
c . de oprigting van Koninklijke akademien van beeldende kunsten to Amsterdam en to Antwerpen, voor volledig onderwijs in schilder-,
beeldhouw-, bouw- en graveerkunde .
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hetzij onder dien van industrie- of ambachtscholen, onderwUs
in een of meer der bovengenoemde vakken wordt gegeven .
5 September 1864.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to `s Gravenhage,
waarbij is beslist
dat bjj de niet beantwoording der mededeeling van hat besluit tot verstrekking van onderstand, art . 43 der armenwet ten
gevolge heeft, dat de gemeente van hat domicilie van onderstand moat teruggeven datgene wet, volgens de artt . 41 en 42
dier wet, ken worden gevorderd tot op bet tjjdstip der beantwoording, en
dat wanneer een bedeelde in geneeskundigen onderstand
wordt opgenomen tar zake van acne zware verwonding, en
diezelfde verwonding later wederom geneeskundige behandeh ug vordert, er geen nieuw besluit noodig is tot dien lateren
onderstand .
16 September 1864, n° . 57 (Staats-Courant n° . 237) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging : de Christelijke Broederkring, inaonderheid bedoelende de a/schafng van sterken
drank, gevestigd to Amsterdam, worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend .
Note . De grondslag, waarop deze Broederkring, welke voor
29 jaren is opgerigt, rust, is : hat dierbaar Evangelic van
den Heere JESUS CHRISTUS, die, cans wezens net den Vader
en den I-I . Geest, leeft en regeert in eeuwigheid .
De Broederkring stelt zich voor
t°, alien in zijnen kring op to nemen en to vereenigen, die
door Gods genade tot de gemoedelijke overtuiging zUn
gekomen, dat bet bloed van Jasns CBRISTns, den Zoon
Cods, reinigt van ells zonden, en dat hat ootmoedige,
werkdadige en standvastige geloof in hem als den Eenigen
en Algenoegzamen Zaligmaker van zondaren, door de
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kracht en werking des H . Geestes in ons, de eenige weg
is om in dit levee de ware rust der ziel deelachtig to
worden en hiernamaals hat eeuwige levee ; en
2°, om elkander en anderen door gebed en Christelijke vermaningen op to wekken tot voortdurende werkzaamheid
en strijd tegen ails zonden en wereldzin, bovenal om den
sterken drank met alien ernst to weren .
I)e Broederkring bedoelt daarom inzonderheid de veering
en afschat ng van den sterken drank, omdat hij dien niet
alleen beschouwt als den vUand van huiselUk geluk en maatschappelijke welvaart, maar omdat hij zich sevens overtuigd
houdt, das die drank sen krachtig wapen is, waardoor de
vorst der duisternis den menschelijken geest verdooft en hat
geestelijk levee zoekt uit to blusschen .
4rn den duivel das wapen uit de hand to wringers, zal de
Broederkring onder biddend opzien tot God
1°, openbare vergaderingen houden tot opwekking en versterking ;
2°. den Bijbel en godsdienstige geschriften verspreiden ;
3°, door huisbezoek in gezinnen nuttig werkzaam zoeken
to zijn .
ltet bestuur words gekozen door de laden van den Broe .
derkring.
filet benoemt eene commissie nit de laden, belast volgens
eene bepaalde instructie
I om door broederlijk bezoek zich to overtuigen van den
trouw der laden :
2°. om ook hen op to zoeken, die in de maatschappij voor
misbruikers van den sterken drank bekend staan, ten
einde middelen aan to wenden om hen of to brengen van
den breeders weg des verderfs .
1)ezulken worden als laden van den Broederkring aangenomen, die na ernstige zelfbeproeving de volgende verklaring
willen a$eggen
„Met hat oog op God en steunende op zijnen genadigen
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„bijstand, verbind ik mij , om voortaan geen sterken drank
„meer to drinken, of dien aan anderen to zullen schenken
,,of aanbieden, terwijl ik plegtig beloof, de beginselen van
„onthouding, waarvan de Christelijke Broederkring uitgaat,
„zoo veel in mij is, to zullen voorstaan en bevorderen ."
Tot leden van den Broedel kring worden zoowel vrouwen
als mermen aangenomen, miss zij den ouderdom van 18
jaren bereikt hebben .
Jongelieden beneden dien leeftijd kunnen zich bij den
Broederkring aansluiten, door to verklaren, das zij met de
bedoelingen der vereeniging instemmen en die door woodd
en daad, in de kracht des 1leeren, willen schragen .
Afzonderlijke aanteekening words van hunne verklaring
gehouden, terwijl zij met den ouderdom van t8 jaren, zoo
daartegen geen bezwaar mogt bestaan, als leden kunnen worden overgeboekt .
Niemand zal als lid van den Broederkring vo, den aangenomen, dan nadat bet bestuur zooveel mogelijk overtuigd
is, das hem of hear de zaak van harte ernst is . Bij onver•
hoops bezwaar daaromtrent words de zoodanige beschouwd als
tot den Broederkring in betrekking to staan . Zoo das bezwaar is nit den weg geruimd, zal dezulke als lid worden
aangenomen .
Geldelijke toelagen words van de leden niet gevraagd . Vrijwillige bijdragen zullen met dankzegging door den penningmeester ten behoeve van den Broederkring worden ontvangen .
Van alle geschriften, die de Broederkring uitgeeft, ontvangt ieder lid of begunstiger, die eene jaarlijksche contributie
van f' 2 of daarenboven bijdraagt, een exemplaar .
Op gazette tijden zullen openbare vergaderingen worden
gehouden, waarop bet doe! der vereeniging zal worden besproken, hare belangen behandeld en mededeelingen van bet
bestuur zullen gedaan worden .
1)e president opens en sluit daze vergaderingen met gebed,
terwijl onder zijne leiding ieder lid bet regt heeft om vragen
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to doers,

die met het doel en de werkzaamheden van den
Broederkring in verband staan .
Zoo veel mogelijk zal in iedere openbare vergadering ears
bepaalde spreker optreden .
Mogt zich daartoe iemand aanbieden, die bij hat bestuur
niet genoegzaam bekend is, clan zal de president hem niet

eerder toelaten, dan nadat hat onderwerp,

waar over hij

wenscht to handelen , aan hat bestuur is kenhaar gemaakt en
hem pie vrijheni verbena is .
Op den 3den Woensdag in October zal er in hat openbaar
een jaarfeest worden gehouden door den Broederkring .
lngeval hat blijkt, dat een der laden zich aan ontrouw
ten aanzien van de afgelegde belofte schuldig heeft gemaakt,
worth zulk een lid door eene commissie nit hat bestuur in
den geest der liefde onderhouden, en onder bijzonder toe •
zigt gesteld .
Zoo verdere ontrouw blijkt, wordt hat aan de overweging
van het bestuur na ernstig based overgelaten hoe met dien
ontrouwe to handelen .

Z1 September 1864 .
Arrest van hat provinciaal Geregtshof in Gelderland, luidende :
Overwegende ten aanzien van hat regt
dat door hat gemtimeerde kerkbestuur hare verpligting is
erkend tot jaarlijksche uitkeering eener som van 1100 nit hare
kerkelijke fondsen tot aanvulling van het onderwjjzers-tractement in de gemeente Ewjjk ; zoodat thane alleen de vraag to
beslissen overblijft, of hat bestuur der burgerlijke gemeente van
Ewijk bevoegd en in regten ontvankeljjk is om de voorzegde
jaarlijksche uitkeering to vorderen, dan wel de tijdelijke onderwjjzer, met uitsluiting van hat appellerend gemeentebestuur .
Over-wegende, dat de beantwoording deter vraag afhankelijk
is van de juiste beoordeeling van den titel, waardoor hat
Roomsch Katholijk kerkgenootschap den eigendom der kerkeltike
goederen der voormalige Hervornide gemeente heeft verkregen,
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onder den last eener jaarljjksche uitkeering van f 100 tot aanvulling van het onderwijzers-tractement in Winssen, thane een
gedeelte der burgerljjke gemeente van Ewjjk uitmakende ;
Overwegende, dat de overdragt der kerkeljke goederen der
voormalige Hervormde gemeente to Winssen aan de Roomsch
Katholijke gemeente " ldaar haren oorsprong verschuldigd is
aan het Ode der additionele artikelen der Staatsregeling van
1798, waarbij, naar de destjjds heerschende begrippen van
politieke billjjkheid, de kerkeljjke ,goederen bjj de suppressie
der heerschende Kerk, naar het zielental der beljjders der
versehillende godsdienstige gezindheden, onder hen behoorden
to worden verdeeld, hetzjj met onderling goedvinden der gezindheden, hetzjj, ingeval van onwil of geniis van overeenstemming, die goederen ter beschikking der burgerljjke gemeentebesturen werden gesteld, ten einde de beoogde verdeeling tot
stand to brengen .
Overwegende, dat, bljjkens de ten processe overgelegde stukken, de kerkeljjke gezindheden onder Winssen zich niet in
der minne over de verdeeling en de overdragt der kerkelijke
goederen hebben verstaan ; zoodat het burgerlijk bestuur, na
het opmaken van den staat der kerkeljjke goederen van de
Hervormde gemeente, met inachtneming der voorschriften, gegeven bjj publicatie van den 12 Junij 1798, een stunt van verdeeling heeft ontworpen, welke bij besluit van het uitvoerend
Bewind is goedgekeurd, en ten gevolge waarvan deze goederen
met derzelver lusten en lasten door de Roomsch Katholijke
gemeente zjjn genaast, en sedert dien tjjd onafgebroken in
haar bezit zjjn gebleven .
Overwegende, dat de hierboven gemelde handeling een publiek
regteljjk karakter bezit, door de bevoegde staatsmagt bevolen
en naar hare voorschriften ten uitvoer gebragt ;
Overwegende, dat, bij juiste gevolgtrekking, hieruit voortvloeit, in de eerste plants, dat de Roomsch Katholijke gemeente to Winssen verpligt en gehouden is tot uitbetaling van
f 100 jaarlijks in het onderwjjzers tractement aldaar ; en in de
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tweede plaats , dat bij bet aangehaalde 6de additionele artikel
der Staatsregeling van 1798 de kerkelijke goederen niet in
eigendom aan de burgerlijke gemeente werden overgedragen
of afgestaan, maar slechts ter hunner beschikking werden gesteld, om onder de gezindheden, bij geniis van overeenstemming naar de voorschriften der Staatsregeling tusschen de regthebbenden to worden ~'erdeeld, zoodat to regt door den eersten
regter is aangenomen, dat destjjds geene overeenkomst tusschen
de burgerljke gemeente en de Roomsch Batholijke kerkeljjke
gemeente to Winssen is getroffen, maar bet burgerlijk bestuur
zich gekweten heeft van een last, haar door bet staatsbestuur
opgelegd ;
Overwegende, dat hierdoor uit kracht der wet eene unilaterale
verbindtenis is geboren, volgens welke de Roomsch Katholjjke
gemeente to Winssen zich verpligt heeft tot voldoening eener
jaarlijksche uitkeering van [100, aanvankelijk aan de Hervormde gemeente van Winssen ten behoeve van harm schoolonderwijzer ;
Overwegende, dat, vermits in den jare 1798, en ook later,
in de gemeenten ten platten laude in Gelderland doorgaans de
betrekking van koster en schoolonderwijzer in ddn en denzelfden persoon warm vereenigd, en in zooverre die persoon,
door de kerkelijke gemeente bezoldigd, als een kerkelijk bediende of beambte werd beschouwd, des echter reeds bij de
publicatie van bet Uitvoerend Bewind van 21 Mei 1799 is bepaald, dat „ de schoolmeesters niet behooren to worden gerekend onder de kerkelijke, maar onder de burgerlijke beambten,"
to dien effecte, dat de betrekking van schoolonderwijzer niet
langer van de kerkelijke gemeente, maar van de burgerlijke
gemeente afhankeljk is geweest, al ware bet ook, dat dims
tractement nit geestelijke of particuliere fondsen werd betaald ;
(hrerwegende, dat de Hervormde gemeente to Winssen, na de
overgifte barer kerkelijke goederen, krachtens bet besluit van
bet Uitvoerend Bewind, waarbij die overgifte was geregeld,
tot de invordering der jaarlijksche uitkeering van [100, voor
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het onderwijzers tractement aan de Roomsch Katholijke gemeente opgelegd, bevoegd is geweest, zoo lang de betrekking
van schoolonderwjzer eene kerkelijke betrekking werd geacht,
dock dit regt van vorderen heeft opgehouden , nadat de schoolonderwijzers onder de burgerl jke beambten zijn gerangschikt ;
Ouerwegende, dat ook bij de latere wetter, regelende het
onderwijs, en de thane vigerende onderwijs-wet van den
13 Augustus 1857, de schoolonderwijzers ale burgerlijke beambten zijn beschouwd, wier bezoldiging bij laatstgemelde wet
aan de burgerlijke gemeenten is opgelegd, onder genot echter
der inkomsten, van oudsher aan het ond ::rwijzersambt in hunne
gemeente verbonden, zonder onderseheid uit welke, geestelijke
of andere fondsen die toelagen worden betaald ;
Ouerwegende, dat, dewijl bij de schikking, in 1798, door de
bevoegde magi tusschen de Hervormde en Roomsch Katholijke
gemeenten tot stand gebragt, aan de laatstgenoemde eene bijdrage in de betaling van het schoolmeesters-tractement jaarlijks
ad j 100 is opgelegd, die niet is vervallen, deze jaarlijksche uitkeering behoort to komen ten voordeele van dezulke die met
de betaling van dat tractement is belast ;
Ouerwegende, dat, nademaal in den regel de uitbetaling der
tractementen van de gemeente-ambtenaars aan het burgerlijk
bestuur der gemeente is opgedragen, er geene reden bestaat
om eene uitzondering van dien regel ten aanzien der schoolonderwijzers aan to nemen, die sedert 1799 tot heden ale
burgerlijke gemeente-ambtenaren zijn beschouwd ;
Overwegende, dat tevens niet onopgemerkt mag blijven, dat,
bij de overdragt der kerkelijke bezittingen in 1798, aan het
geintimeerde kerkbestuur geene stipulatie ten behoeve van den
tijdelgken schoohneester van Winssen voorkomt, maar eene
jaarlijksche uitkeering aan het onderwijzers-tractement is bedongen, hoedanig tractement, gelijk elk ander van tijden en
persoon onafhankelijk is ;
Overwegende, dat dan ook geen vinculuyn juris tusschen het
Roomsch Katholijk kerkbestuur to Winssen en den school-
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onderwijzer in de gemeente Ewgk bestaat, of uit de hierboven
gemelde regeling en beschikking kan worden afgeleid, maar
ten tide en ten gevolge dier beschikking tusschen de Roomsch
Katholijke gemeente ten eenre, en de Hervormde gemeente to
\Winssen ten andere heeft bestaan en voortgeduurd, tot dat de
verpligte verzorging van het schoolonderwjjs op de burgerlijke
gemeente is overgegaan, welke alzoo ten aanzien van de outvangst der bijdragen tot aanvulling van het onderwijzers-tractement aan de Hervormde kerkeljjke gemeente van Winssen is
opgevolgd ;
Oeencegende, dat derhalve de burgerlijke gemeente Ewijk
beregtigd zijnde tot de jaarljksche uitkeering der i 100, door
de Roomsch Katholijke kerkelijke gemeente verschuldigd, als
verpligte bijdrage tot het schoolonderwijzers-traetement, de
appellant als het hoofd van het bestuur der burgerlijke gemeente, in zijne actin tot opvordering der meer genoemde uitkeering ontvankelijk is, zoodat het vonnis des eersten regters,
waarbij de niet ontvankelijkheid deter actie is uitgesproken,
behoort to worden vernietigd ;
Regt doende enz.,
Doet to niet het hooger beroep, alsmede het vonnis, op den
y Februarij 1864 door de Arrondissements-regtbank to Nijmegen
tusschen partijen gewezen, waarvan in deze is geappelleerd ; en,
Op nieuw regtdoende en op voorschreven gronden oordeelende
Gezien art . 56 Burgerlijke Regtsvordering ;
Verstaat, dat het gedaagde Roomsch Katholijke parochiaal
kerkbestuur to Winssen verpligt is uit de inkomsten harer
kerkelijke goederen eene jaarljksche uitkeering to doen aan
de burgerljjke gemeente van Ewjjk, ten bedrage van f 100,
tot aanvulling van de jaarwedde van den tjjdeljken schoolmeester of onderwijzer to Winssen ;
Veroordeelt bet gemtimeerde kerkbestuur om to betalen de
som van 1100, in voldoening der boven omschreven uitkeering
over den jare 1862, met de wetteljjke renten dier som van
32
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den dag der dagvaarding tot dien der geheele voldoening, met
Veroordeeling tevens van het geYntimeerde kerkbestuur in alle
de kosten van het regtsgeding, zoowel in eersten aanleg als
hooger beroep gevallen, nader bij staat op to waken, ingevolge
de wet. (Zie Missive 28 September 1860 n°. 157 .)
Nota. Het R . K . parochiaal Kerkbestuur to Winssen erkende

zijne verpligting tot het betalen van eene jaarlijksche som
van f 100 en had die som dan ook steeds aan den onderwijzer voldaan .
Het gemeentebestuur van Ewijk, waaronder Winssen be.
hoort, vorderde echter dat deze betaling voortaan aan de
burgerlijke gemeentekas zoude geschieden . Daartegen voerde
bet kerkbestuur aan, dat die vordering alleen aan den on~
derwijzer, niet aan de gemeente, toekwam .
Bij vonnis van den 9 Februarij 1864 verklaarde de Arrondissements-regtbank to Nijmegen de eischende gemeente niet
ontvankelijk, op grond :
dat in de overgelegde stukken aan geen antler persoon of
autoriteit dan den schoolmeesrer het refit is toegekend, de
gemelde som op to vorderen ;
dat uit niets blijkt, dart hierin door latere wetten of verordeningen van hooger gezag of overeenkomsten tusschen
de belanghebbende partijen getroffen, eenige wijziging of verandering gebragt is ;
dat integendeel nit art . 31 der wet op bet lager onderwijs
van 13 Augustus 1857 blijkt, dat de wetgever ook daar van
de stelling uitgaat, dat de kosten van bet lager onderwijs
in eene gemeente ook nit andere fondsen dan de gemeentekas
kunnen gevonden en bestreden worden, en dat waar zoodanige fondsen bestaan, dock niet voldoende zijn om het geheele
tractement hieruit to bestrijderr, op de gemeente slechts de
verpligting rust in dat tekort to voorzien ;
dat evenwel daarbij niet aan de gemeentebesturen het refit
is gegeven, om ten behoeve van de gemeentekas van de
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bestuurdere of beheerdere dier fondsen of van hen, die tot
amigo uitkeering ten behoove van den onderwijzer verpligt
zijn, de nakoming hunner verpligtingen to vorderen ;
das de burgerlijke gemeente, ofschoon zij belang moge
hebben, das de uitkeering, waarmede de kerkegoederen van
ouds ten behoove van den schoolmeester belast ware n, en
walker voortduronde voldoening bij hot overnemen der kerkelijko goederen door de R . K . gemeente bepaald en bedongen
is, v, ldaan worde, evenwel daarom nog niet bevoegd is,
betaling to vragen van die gemeente, aangezien hot refit om
betaling to vragen geacht moot worden slechts bij den schoolmeester to bcrusten .
Art . 31 der wet op hot lager onderwijs bepaalt : • Elke
gemeente voorziet in de kosten van haar lager onderwijs,
p voor zoovorro die niet komen ten taste van anderen, of op
andere wUze worden gevonden, w
Hieruit volgt, das de gemeente niet behoeft to voorzien in
de bezoldiging van den schoolonderwijzer, , voor zooverre die
van elders bekostigd words. Zij kan uit de wet goon refit
ontleenen, om to vorderen, das hij, die uit kracht eener
bestaande verpligting, of om welke radon hot wezen moge,
in die bezoldiging bijdraagt, doze bijdrage niet, zooals steeds
gebruikelijk is geweest, aan den regthebbenden onderwijzer,
maar aan de burgerlijke gemeentekas zon moeton uitbetalen,
13ij de in fret bovenstaand arrest van hot hof in Gelderland
aangehaalde publicatie van hot Uitvoerend Bewind van den
21 Y ei "99 word bepaald :
das de schoolmeesters, tot
nadero dispositie van hot Vertegenwoordigend Ligchaam,
M

N

N

behooren to worden bezoldigd, uit zoodanige kassen als
waaruit dezelve tot hiertoe hunne tractementen hebben
genoten . N
in die publicatie words, in de considorans, gezegd : das
hot Vertegenwoordigend Ligchaam heeft in overwoging go •
nomen
das de schoolmeesters niet behooren to worden gerekend
a

N

N

496
onder de kerkelijke, maar onder de burgerlijke beambten ;

a

maar daarin komt game bepaling voor, dat de door bet
kerkelijke bestuur aangestelde schoolmeesters burgerlijke be •
ambten zouden geworden zijn . Zij warden slechts onder die
beambten gerekend, ten erode de schooldienst, welke destijds, door de kosters der Gereformeerde kerken , vooral ten
platters lande, ward vervuld, niet zoude onderbroken worden .
Om dit duidelijker to doers uitkomen ward de voormelde
publicatie van 21 Mei 1799, bij die van 16 November 1799,
geamplieerd en geinterpreteerd, door de bepaling
dat de schoolmeesters, die bevorens als kosters der Ge-

• reformeerde kerk hebben gefungeerd, en van's lands wage
• zijn betaald, door bet gemis van hun tractement als kosters,
• niet zullen gehouden worden van derzelver functien als
M

schoolmeesters to zijn ontslagen, maar verpligt, daze hunne

p bediening getrouwelijk to zullen blijven waarnemen ; zul-

• lende dezelven, en die vervolgens, in geval van vaca• tures, zullen worden aangesteld, provisioneel, en lot
y nadere dispositie van hat Vertegenwoordigend Ligchaam,
M

daarvoor genieten gelijke sommen jaarlijksch tractement,

n

uit dezeifde 's lands of geestelijke comptoiren, als zij voor

u

dezen, als kosters, daaruit hebben ontvangen .
Daze bepaling was gegrond op de volgende overweging
das vale schoolmeesters, vooral ten platters lande, sevens

n

als kosters der Gereformeerde kerken gefungeerd hebbende,

"door hat gemis hunner tractementen in laatstgemelde kwalip teit, geheel of gedeeltelijk van hun bestaan zijn beroofd ;
"das dezelven daardoor zijn buiten staat gesteld, en near
billijkheid niet kunnen worden verpligt, om de schooldienst
M

N

als to voren wear to nemen ; en das hat niettemin hoogst
noodig is, tot afwering van ears totaal verval van hat
onderwijs der jeugd in de scholars, das eene provisionele
voorziening deswege worde daargesteld .

a

Ook bij hat 4de artikel van hat Souverein besluit van den
20 Maart 1814 (&aatsblad n°. 39) ward bepaald, das, to
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rekenen van prirno December 1813, aan de schoolonderwjzers
zullen worden uitbetaald de tr •actementen of subsidies, walks
zij vodr de inlljving deter landen in Frankrijk respectievelijk
nit 's lands of uit eenige algemeene kasse genoten hebben .
Eerst seders 1861 heeft de Regering gemeend gevolg to
mosses gev en aan den wensch van sommige gemeentebe .
stores, das de rijksjaarwedden voortaari niet maar ten name
der onderwijzers maar der gemeenten,

waarin zij werkzaam

zijn, zouden worden ge~teld . (7.ie Missive 10 Januarij 1860,
no . 116 en de daarbij geplaatste Nota op bladz . 240--242
van den Zestienden .Taargang van dit 1 'andboekje) .
De vervnlling van dies wensch van Staatswege, gaf aan
de burgerlijke gemeentebesturen geenerlei rags, om gelijke
maatregelen to vorderen van de kerkbesturen en andere administration, die aan de schoolonderwijzers betalingen verschuldigd war en . Daarom ward de door de Regering ingewilligde
wensch das ook slechts gerj3otiveerd op redenen van billijk •
heid, tar vereenvoudiging van de administratie, maar geenszins
op eenigen regtsgrond, veal minder op zulke beschouwingen
als in hat arrest van bet Hof van Gelderland zijn aangevoerd.
8 October 1864 .
Vonnis van de Arrondissements-regtbank to Maastricht, waarbij, in hooger beroep, hat vonnis van den kantonregter to
Meerssen van 14 October 1863, bevestigd en beslist is :

das

sane vreemde maatschappij, • die de Koninklijke bewilliging voor
naamlooze vennootschappen, bjj art . 36 Wetboek van Koophandel, voorgeschreven, niet heeft verkregen, niet bevoegd is
hier to lands in regten op to trades . (Zie Vonnissen 14 Januarij
en 21 December 1864 .)
19 October 1864 (Staatsblad n° . 102 .)
Besluit, luidende
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 2 September 1864, n° . 270, 7de afdeeling, tot

498
vernietiging van eon besluit van Gedeputeerde Staten van
Noordbrabant, van den 20 Mei 11., G, n° . 89, door Onzen ComNissaris in die provincie, op growl van art . 82 der provincials
wet, niet ten uitvoer gelegd en bij Ons besluit van den 4 Jung
ji . (Staatsblad n°, 44) geschorst ;
Overwegende
dat Gedeputeerde Staten bij dat besluit, krachtens art . 16
tier armenwet, aan bet algemeen bestuur van Wouw, op zijne
aanvraag, magtiging hebben verleend tot hot afstaan van bet
beheer der daarin omschreven armengoederen en van bunne
inkomsten respectievelijk aan de R . K . paroehiale armbesturen
van Wouw, mode voor bet land van Nassau en van Heerle, cone
aanvraag, rustende op eenen inventaris van hot jaar 1812, volgens welken die goederen aan de R. K . armen respectievelijk
van Wouw, van bet land van Nassau en van Heerle toebehooren ;
dat die inventaris, door geniis zoowel van dagteekening als
en vooral van de onderteekening van den specialen commissaris, door wien bij, blijkens bet hoofd van bet overgelegde
sxak, zou zijn opgemaakt, geheel informedl is, en alzoo niet
kan strekken tot grondslag cower administratieve handeling of
magtiging ;
dat hot bier bet beheer geldt van goederen en inkomsten,
die, blijkens de overgelegde stukken, zoo voor en tijdens als
na de working der Fransehe wetgeving betreffende de instellingen van weldadigheid, zjjn beheerd door algemeene of burgerlijke armbesturen, en bestemd tot ondersteuning van burgerlijke
armen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte ;
dat bij bet reglement van hot burgerljjk armbestuur, met dat
beheer belast, krachtens en in overeenstemming met de armenwet vastgesteld, aan dat bestuur de verzorging is opgedragen
van die behoeftigen in de gemeente, bij welke hot block, dat zg
van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid goon
understand kunnen erlangen en ondersteuning onverm~delijk is ;
dat overdragt van bet beheer van goederen en inkomsten,
welke zoodanige algemeene bestemming hebben, door eon bar-
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gerl jk armbestuur aan kerkel jke armbesturen, die uitsluitend
zulke armen eener godsdienstige gezindte ondersteunen tot
wier verzorging zij zelve zich geroepen achten, verandering
van bestemming is ;
dat uit art. 20 der armenwet niet bet doe! kan wordeu afgeleid, dat het beheer der goederen en inkomsten, b j hear in
werking treden door burgerlijke instellingen van weldadigheid
uitgeoefend, aan kerkeljke of b jzondere instellingen zou worden overgedragen ; dear de wet, we! verre dit voor to sahr jven,
het beheer van wege burgerl jke instellingen volledig regelt,
en zoodanige overdragt in vele gevallen met het algemeen belang strijdige gevolgen zou hebben ;
dat overeenkometig art. 9 der armenwet, bepalende op welke
wijze verandering van bestemming van bezittingen en inkomsten van instellingen van weldadigheid behoort to worden geregeld, zoodanige verandering alleen kan gesehieden zoo het
doe! der instelling is vervallen ; dock geenszins bet gevolg van
bloot overleg tusschen de besturen dier instellingen mag z jn,
to minder, dear in bet door de wet onderstelde geval de regeling der nieuwe bestemming van de inkomsten van instellingen,
die, zooals het burgerlijk armbestuur van Wouw, behooren tot
die in litt . a van art. 2 der wet omsehrevon, niet aan hare
besturen, maar aan den gemeenteraad, antler goedkeuring van
Gedeputeerde Staten, opgedragen is ;
dat het doel der burgerlijke armeninetelling van Wouw niet
vervallen is, en dat alzoo de door Gedeputeerde Staten van
Noordbrabant aan het bestuur dier instelling verleende magtiging, om het beheer der goederen en inkomsten aan anderen
op to dragen, met de wet strljdt ;
Gelet op art . 166 der provincials wet ;
Den Read van State gehoord (advice van den 18 October
1864, n°. 10) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, van
den 20 Me! 1864, G n° . 89 to vernietigen.
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in afschrift aan den Raad
van State medegedeeld en in hot Staatsblad gep .aatst zal worden . (Zie Besluit 14 September 1863, n°. 81, en de daarbU
geplaatste Nota op bladz . 496--504 van den Negentienden Jaar-

gang van dit Handboekje .)
Nota.

I)e

Roomsch Katholijke parochiale armbesturen van

Heerle beweerden
dat zekere vaste goederen, effecten, obligation, enz . aan

Wouw en

de Roomsch Katholijke armen flier twee parochien in eigendom toebehoorende, door de Roomsch Katholijke armbesturen
aldaar, ten behoove van die armen, zijn beheerd geworden
tot flat ze, bij de invoering der Fransche wetgeving op bet
armwezen, aan de toen ingestelde commission of bureaux van
weldadigheid hebben moeten worden afgestaan ;
flat die Katholijke armengoederen, bij de ophe ng der
Fransche arminrigtingen, ;ingevolge art . 7 van hot besluit
van den Souvereinen vorst van den 31 December 1814 (*),
aan de R . K . armbesturen van
moeten worden teruggegeven ;

Wouw en

Heerle hadden

flat daaraan niet is voldaan en die armengoederen in 1815
onder hot beheer van hot algemeen armbestuur der burgerlijke
gemeente Wouw c . a., zijn gesteld, terwiji flat armbestuur
doze goederen wel

afzonderlijk

heeft beheerd, maar de in-

komsten daarvan, seders do invoering der armenwet, in den
zin van haar 2iste artikel aanwendt ;
flat daardoor aan die inkomston eene andere bestemming

a
n
a
n
a

(*) Dit artikel luidt als volgt :
ii Alle goederen en effecten, zich thans bevindende onder hot bestuur der
commission van weldadigheid en liefdadigheid, zullen teruggegeven worden
aan diegenen, aan welke zq , v6dr de uitvoering der Fransche inrigtingen
behoord hebben, met dien verstande echter, flat alle armenfondsen in dezelfde gemeente, weike aan geene bijzondere godsdienstige gezindheid hebben
toebehoord, provisionedh zullen vereenigd blijven . a
s
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worth gegeven tan de intentie medebrengt van de schenkers,
die de bedoelde goederen en fondsen bepaaldelijk ten behoeve
van de Roomsch Katholijke parochiale armen hebben vermaakt en verstrekt ;
tat het R. K, armbestuur meermalen op de uitvoering van
art . 7 van gemeld Vorstelijk besluit heeft aangedrongen,maar op
zijne reclamen to tier zake geese beschikking heeft verkregen ;
tat, sedert de invoering der wet van den 28 Junij 1854
(Staatsblad n° . 100), waarbij de ondersteuning der armen
aan de kerkelijke instellingen van weldadigheid wortt overgelaten, de kerkelijke

armengoederen Diet langer kunnen

blijven onder het beheer van het burgerlijk armbestuur ; vermits aan tat bestuur bij art . 21 tier wet is verboten onderstand aan armen to verleenen, asters tan in geval zij dies
Diet van kerkelijke instellingen van weldadigheid kunnen
erlangen ; en
tat de kerkelijke armbesturen de task, aan hen bij de
wet overgelaten, Diet kunnen vervullen, wanneer het burgerlijk bestuur in het bezit blijft van de kerkelijke armengoederen .
Het bargerlijk armbestuur erkende de regtmatige aanspraak
der R. K . parochiale armbesturen van

Wouw en Heerle op

de teruggave der R . K . armengoederen en fondsen . De ge .
meenteraad vereenigde zich daarmede en besloot op den 19
December 1856, tat die goederen en fondsen aan de daarop
regthebbende armbesturen zouden worden teruggegeven . Dit
besluit werd

bij resolutie van Gedeputeerde Staten van

Noordbrabant

van den 23 December 1856 bekrachtigd, op

grond tat de overtuiging was verkregen, tat de goederen,
gelijk die ten name der parochin Wouw en

Heerle staan,

eigendom zijn tier kerkelijke gemeenten en verkeerdelijk,
na het besluit van den Souvereinen Vorst van den 31 December 1814, in het bezit van het burgerlijk armbestuur
wares verbleven .
l3ij de

inwilliging deter teruggave was verstaan, tat de
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goederen, welke bet wettig eigendom zljn van de algemeene
armen der gemeente Wouw c, a, en door bestaande titels
kunnen worden bewezen, niet in de overdragt zullen worden
begrepen, maar aan het burgerlijk armbestuur znllen ver •
blijven .
l)e overige goederen en fondsen, welke hot algemeen armbestuur beheerde, als een gevolg vary de tljdens het Fransch
bestuur gedane vereeniging der kerkelijke en burgerlijke
armen-administration, werden geacht aan dc It . K . parochiale
armen in eigendom to behooren, hoofdzakelijk op grond
dat, ingevolge hot reglement op de politieke reformatie
van 1 April 1660, art . 21, de Gereformeerde diaconie-goederon uitsluitend bestemd waen voor do armen van die gezind •
held, welke dan ook steeds in hot bezit barer armengoederen
en fondsen is gebleven ;
dat de oorspronkelijk R . K . armengoederen destijds under
hot beheer der burgerlijke overheid gesteld en aangewend
werden voor de niet ledematen der Gereformeerde gemeente
en do burgerlijke armen ; terwijl art. 2 der resolutie van de
Staten Generaal gedagteekend 3 April 1751 (*), bepaalde :
p dat can de arms ledematen van de Roomsche Kerk geen
alimentatie zal mogen worden verstrekt, wegens de gemeene
armen, maar dat die zullen moeten onderhouden worden
is nit de collects, die in de Roomsehe kerk wordt ingezameld
n

(*) Dccc resolutie was van kracht voor de steden en dorpen, die tot de
classis van Bergen o p Zoom behoorden. Zij word, bij resolutie van den
21 Julij 1752, ook toepasselijk verklaard op de steden en dorpen under de
classis van Bred a. Het verbo~ ow de K. K . arsien nit de gem e e n e a r m e n
fondsen to bedeelen is vcrvallen door en ten gevolge van de proclamatie der
Nationals vergadering van den 18 Augustus 1796 . Van toen of moesten de
inkomsten der algemeene armenfondsen, daaronder begrepen de heffingen
van de arm-belastingen, genoten worden door de armen of behoeftigen van
a11e godadienstige geandten, near evenredigheid van bet getal der beho~ftigen
van iedere kerkeli.jke gemeente . Dit beginael is bij onderseheidene decreten en
resolution van bet Staats- en de gewestelijke besturen des tijds in toepassing
gebragt .
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M op
N

gelijken

voet als de ledematen van de Gereformeerde

Kerk nit derzelver collects warden onderhouden

r ;

das dit artikel echter bij resolutie van de Staten Generaal,
gedagteekend 91 Januarij 1788, word gewijzigd, met bepaling :
. das de magistraat der heerlijkheid Wouw zal warden gelast,
w

gelijk gelast worth bij doze om de jaarlijks vallende kwade

a

sloten ,

zoo van de Gereformeerde diaconie-armen als der

Roomsche Katholijke collects aldaar, door de armmeesters
M

der groote armenkassen onder voornoemde jurisdictie res-

N

sorterende, volgens repartitie door gemelde Magistraat, near

p de bezittingen der respecYieve armenkassen to formeren,
w

nit de goede sloten der publique armenkassen jaarlijks to

n

doen suppleren ;

H

tat uit die bepaling derhalve blijkt, niet slechts tat de beide
gezindheden to

Wouw c . a. ieder hear eigene armengoederen

en inkomsten bezaten en hot burgerlijk bestuur bovendien
openbare armenkassen onder zijn beheer had ; maar ook tat
hot R. K . armbestuur daardoor aanspraak heeft verkregen
op aanvulling zijner armenfondsen uit de goede sloten der
publieke armenkassen ;
das seders de in 1796 gedane vernietiging van de placaten
en resolution der gewezen Staten Generaal, uit bet toen afgeschafte stelsel der vereeniging van Kerk en Staat geboren,
de R . K . armengoederen en fondsen, aan die gezindte
moesten terugkeeren en tan ook door hot R . K, armbestuur
zijn beheerd ; tot das tit beheer tijdens hot Fransch bestuur
aan de toen ingestelde bureaus van weldadigheid is overgegaan ;
das de in den jars 1812 opgemaakte inventaris aanduidt
aan welke gezindheid de daarop omschrevene armengoederen
toebehooren en de toevallige omstandigheid, das de specials
commissaris, ten wiens overstaan das stuk is vervaardigd,
zijne handteekening daarop niet gesteld beefs, de geloofwaardigheid van dien inventaris niet vermindert, aangezien daarop
de handteekening~en voorkomen van den Maire, al de leden
van de verschillende armbesturen als ook van den predikdrl
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der Hervormde gemeente to Wouw, die de deugdelijkheid
daarvan door uitdrnkkelijke verklaring hebben bekrachtigd .
Ilangende de uitvoering van hat besluit van den gemeenteraad van 19 Decem her 1856 warden, tegen de overgifte der
ten name van de IL K . armen bekend staande goederen en
fondsen, bedenkingen van wage de Hervormde gemeente
Wouw, (*) in hat midden gebragt. Daaruit ontstond eerie
langdurige briefwisseling, welke aanleiding gaf dat de gemeenteraad, in den jare 1862, op zijn voormeld besluit terug
kwam en bet introk.
Men was toen van oordeel , dat de wederzijdsche aanspraken
op de bedoelde goederen zich oplosten in een eigendoms-geschil,
waarin de administratieve magi niet mogt beslissen ; en dat
derhalve de parochiale armbesturen ran Wouw en Heerle,
voor hat gavel zij hunne aanspraken, tegen de bewaring,
dat hat hier burgerlijke armen goederen gold, meenden to
kunnen volhouden, near den gewonen regter behoorden verwezen to worden .
Nadere overwegingen hebben echter aanleiding gegeven, dat
Gedeputeerde Staten van 1lroordbrabant, bij besluit van' den
20 iVlei 1864, G. no. 89, bet burgerlijk armbestuur van
Wouw op zijne aanvr age hebben gemagtigd tot hat afstaan
van hat beheer der daarin omschreven armengoederen en
inkomsten respectievelijk aan de R . K . parochiale armbesturen
van Wouw en van Aeerle .
Dat besluit van .Gedeputeerde Staten is bij bet hiervoren
medegedeeld Koninklijk besluit vernietigd ; maar de daarin
aangevoerde beweegredenen laten de gronden onaangeroerd,
waarop de teruggave der kerkelijke armengoederen, in den
zin van art, 7 van bet Vorstelijk besluit van den 31 Detain~
her 1814, was gevorderd .
(*)1)e vroeger zelfstandige kerkgemeente der Hervormden to Wouw, welke
thane ongeveer een 20tal zielen telt, is reeds aedert eerie reeks van jaren met
die van Rosendaal en Nispen gecombineerd .
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Indies de burgerlijke armbesturen de door de liefdadigheid
verstrekte armengoederen moeten behouden, dan kan hot
verbod bij art 21 der armenwet van 1854 ears die besturen
gedaan, om goon onderstand to verleenen dan in hot daarbij
omschreven geval, niet opgaan . Immers de wetgever kon,
zoo ale in art . 20 is geschied, de ondersteuning der armen
niet van de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid overlaten en sevens willen das de aanwezige middelen, tot hot vervullen van die teak door de liefdadigheid
verstrekt, aan hot burgerlijk bestunr zouden verblijven . Zoo •
lang hot burgerlijke armbestuur zich belast zag met de verzorging van alle in de gemeente aanwezige armen zonder
onderscheid van godsdienst, was hot rationeel das hot de
goederen en fondsen, waaruit die verzorging moest gesehieden, behield . Maar loon do wet tot beginsel stelde, das de
ondersteuning der armen aan do liefdadigheid zou worden
overgelaten en hot burgerlijk bestunr niet dan po1itiexorg
jegens de armen had nit to oefenen, lag hot in den aard
der zaak, das hot beheer der goederen en inkomsten van de
armen moest overgedragen worden op die instellingen, welke
de organen der liefdadigheid zijn en die art . 20 der wet geroepen hoofs om voor de ondersteuning der armen to zorgen .
Het niet regelen der gevolgen van bet door de wet aangenocuen beginsel heeft, vooral in Noordbrabant en in Limburg, alwnar de R. K . kerkelijke armengoederen en fondsen,
op den voet der Fransche verordeningen, in handers van do
burgerlijke armbesturen zijn, aanleiding gegeven, das do
armenwet van 28 Junij 1854 aldaar op vole plaat~en geese
uitvoering heeft kunnen erlangen voor zooveel betreft hear
hoofdbeginsel in art . 20 uitgedrukt .
De 6erk loch kan zich met de ondersteuning der parochiale armen niet belasten, zoolang hot burgerlijke armbestuur de door der kerkelijke liefdadigheid verschafte middelen
voor die ondersteuning bestemd, in handers houdt en de
inkomsten daarvan aanwendt, niet slechts tot ondersteuning
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der in de gemeente aanwezige armen,

maar ook

van die

armen, welke elders verblijven en alzoo nit de bier bedoelde
middelen niet behoorden verzorgd to worden.
25 October 1864, no . 201 .
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, luidende :
Het was m j aangenaam, nit de ontvangen opgaven nopens
de vaststelling van hot in art . 25 der armenwet bedoelde maximum
van onderstand poor 1864, to ontwaren, dat bet gevoig door
de collegian van Gedeputeerde Staten gegeven aan de circulaire van den 11 November 1863, no. 215, 7de afdeeling, weder
op den weg van verlaging deed voortgaan .
Het getal gemeenten in welke dat maximum veer een gezin,
als waarover de opgaven loopen, in den winter per week nog
is gesteld boven f 2 .50 in gezonden toestand en boven f 5 bij
ziekte, is daardoor over bet geheele R jk voor de eersten tot
129 en voor de laatsten tot 86 gedaald . In vele daarvan is de
overschr jding zeer gering.
W jders had ook weder voor 1864 in onderseheiden gemeenten, waar bet maximum reeds vroeger beneden die c jfers
bleef, verdere verlaging plants .
Vergelijking van den tegenwoordigen staat der zaak met dien
van eenige jaren vroeger, bewijst voortdurende nadering tot
bet doe
.
Ik mag daarom aannemen, dat Gedeputeerde Staten der provincien, in welke de uitkomst veer 1864 nog to wenschen lief,
ook voor 1865 op den ingeslagen weg zullen voortgaan .
Bij bet verslag, dat ik, ter voldoening aan de circulaire van
den 13 Augustus 1854, no . 6, 7de afdeeling, in 1865, van de
gewone opgaven vergezeld, to gemoet zie, verneem ik gaarne
Uwe beschouwingen over de voor dat jaar verkregen uitkomsten.
31 October 1864, n

235 .

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarl

4j,
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onder anderen, ontheioiend wordt beantwoord de vraag : ,, of de
,, ingelijfde loteling, aan wien krachtens art . 127 der wet op
» de Nationals Militie onthefhng van de werkelijke dienst is
verleend, wel als verlofganger to besehouwen zij, in diet
„voege dat de bepalingen van artt . 133--137 der wet op hem
„van toepassing zijn :?''
Hieromtrent wordt in die missive opgemerkt : „In den eigenlijken zin des woords zjjn deze ontheuenen, geen uerlo/gangers .
,, Gedurende den tijd hunner onthelhng zjjn zj tot geenerlei
,, opkomst verpligt. Volgens art . 83 van Zfjner Majesteits besluit
„van den 8 Mei 1862 (Staatsblad no . 46) zjjn zij evenmin aan
,, het onderzoek der verlofgangers onderworpen . De onthevenen
,, waken eene bijzondere categoric van ingelijfden uit, zest
M onderscheiden van de verlofgangers, en er komt geene bepaling in de wet voor, die hen aan dezelfde verpligtingen,
,, als voor de verlofgangers voorgeschreven onderwerpt ." (Zie
Missive 30 April 1864, n°. 61 P .)
1 November 1864,

no . 237 .

Missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken, luidende :
De Hooge Raad heeft sen beambte, aan het hoofd eener
gevangenis geplaatst, wegens weigering van inlichtingen aan
de plaatselijke schoolcommissie strafbaar geoordeeld .
Pit arrest heeft sen overleg betreffende de toepasseljjkheid
der wet tot regeling van het lager onderwijs op de gevange •
nissen tussehen den Minister van Justitie en mij ten gevolge
gehad .
Als uitkomst onzer overwegingen, heb ik de eer het volgende
to kennen to geven
Het onderwijs in de gevangenissen komt voornamelijk op
twee punten, de bevoegdheid tier onderwijzers en hot toezigt,
met de wet van 1857 in aanraking .
Bij de benoeming van onderwijzers wordt naar de voor •
schriften tier wet en hot Koninklijk besluit van 4 November
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1859, n° . 62 (*), gehandeld . Doze aangelegenheid eischt alzoo
goons nadere voorziening.
Het toezigt op bet onderwijs words door hot schooltoezigt
niet als sen bindend gevoig der wet van 1857 uitgeoefend .
Nogtans stelt de Minister van Justitie bet zeer op pros, dat
de inspecteurs en schoolopzieners flu en dan de gevangenissen
bezoeken, miss zjj vooraf met de commission van administratie
tiler gestichten in overleg treden . Hunne wenken kunnen bijdragen tot verbetering van hot onderwijs en hetgeen daarmede
in verband staat.
Ten einde de schoolopzieners en plaatseljke scboolcommissien
in de gemeenten, waar gevangenissen gevestigd zijn, van doze
voorschriften to doers kennis dragon, gears hiernevens de
noodige afdrukken deter circulaire. (Zie Circulaires 25 Mei
1859, n° . 92 en 19 Maart 1861, n°. 106, als ook Arrest 210ctober 1862.)
3 November 1864.
Besluit tier Provincials Staten vain Zuidholland, houdende
1°. dat de op de provincials begrooting in uitgaaf voorkomende posters, wegens subsidies can kerkelijke gemeenten,
bij voortduring daarop zullen worden uitgetrokken ; en
°. dat in ieder bijzonder geval, na ingewonnen inlichting en
prae-advies van de heeren Gedeputeerde Staten, ter beoordeeling en beslissing van de vergadering van Provincials
Staten zal worden gesteld, welk subsidie ears iedere bij-

(*) Bij dit besluit wordt de Minister van Justitie gemagtigd om, wanneer
hij noodig mogt oordeelen, aan hot hoofd van sommige tier scholen in de gevangenissen, wegens hare minders belangrijkheid of anderzins, personen to
plaatsen die onder de working tier wet van 13 Augustu s 1857 (S t a a t s b 1 a d
n°. 103) den rang van h u l p o n d e r w ij z e r, of, onder de vorige wet, den
d e r den r a n g hebben verkregen, daartoe alsdan zoodanige onderwijzers, op
de voordragt van 's Konings commissaris in de provincie, na vertioor tier betrokken regenten, op de aan de betrekking verbondene bezoldiging aan to
stellen.
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zondere gemeente zal worden toegestaan ; zullende echter
aan Gedeputeerde Staten nog de beschikking worden gelaten over de posters voor subsidies van dazes aard, uitgetrokken op de provincials begrooting van bet jaar 1865 .

Nota, Op de provincials begrooting van Zuidholland worden
jaarliiks voor subsidies ten behoeve van de Eeredienst uitgetrokken
Art . I . Voor opboaw,, vernieuwing en herstelling van
kerken en pastorijen van de Hervormde en\andere here
.
(iiensten, niet under bet volgende artikel begrepen, f 13,500 .
Art . ? . Voor opboaw,, vernieuwing en herstelling van
kerken en pastorijen van de Roomsch Katholijke Eeredienst,
f• 4,500 •
I )e vraag : of al das niet de artikelen voor subsidies aan
kerkelijke gemeenten, op de begrooting zouden behooren behouden to blijven ? ward door eene commissie nit de provindale Staten onderzocht en bevestigend beantwoord. Men was
hat volkomen sans, dat hat beginsel van scheiding van hark
en Staat strookt met onze tegenwoordige staats-instellingen en
regerings •b eginselen ; dat hieruit echter niet kan worden of
geleid , dat de Staten onbevoegd zouden zijn, sen subsidie
voor opboaw en herstel van kerken enz . t o verleenen, maar
daaruit alleen voortvloeide, dat er, gelijk weleer, gees beerschende perk meer bestond, en dat de Staat evenmin eene
bepaalde dogmatiek in hescherming nam . De Staat als zoodanig
neemt geese partij voor daze of gene gezindheid, nosh verleent hescherming aan den sen ten koste van den antler .
Het scheen der commissie toe, dat de Staat in bet algemeen
wet degelijk belang had bij aankweeking van godsdienstzin,
zedelijkheid, eerlijkheid en deugdbetrachting, die in eene
meerdere of minders mate bet uitvloeisel zijn van iedere
godsdienst.
Men meende dat, even als bet onderwijs de strekking had
om bet hart to veredelen en beschaving to verspreiden,
deugd aan to kweeken, tot werkzaamheid op to leiden, de
33
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goede zeden to verbeteren en de gevangenissen to ontvolken,
men ook door de bevordering van godsdienstzin, als uitvloeisel van den opbouw en het herstel van kerken, de
zeden, de algemeene beschaving en de bevordering van
maatschappelijke deugden in de hand zou werken. En daar
de Staat zelf op zijne begrooting ook subsidies uittrekt voor
herstel en opbouw van kerken en bedehuizen, vroeg men
of de provincie niet evenzeer bevoegd, ja, uit een hooger
standpunt beschouwd, niet verpligt is om daar, wear de
eigene middelen en krachten to kort schieten, eveneens
subsidies to verstrekken ?
I)eze vraag werd door de vergadering der provincials
Staten bevestigend beantwoord, dewijl het voorstel der commissie met 47 tegen 14 stemmen werd aangenomen .
19 November 1864, no . 54 (Sleets-Courant n°. 285.)
Besluit, waarbij de statutes van de vereeniging tot oprigting
en instandhouding eene Protestantsche bewaarschool to Ede
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. 1)eze, voor 29 jaren en 11 maanden, door vrouwen
aangegane vereeniging heeft ten doel ; op to rigten en in
stand to houden eene Yrotestantsche bewaarschool, alwaar
kinderen beneden de zeven jaren, tegen een gering school•
geld, near ligchaam en geest ontwikkeld zullen worden,
eene zorgvuldige en liefderijke behandeling ondervinden,
en near hunne vatbaarheid door woord en voorbeeld tot de
liefde Gods in Christus zullen worden opgeleid .
Het bestuur heeft de bevoegdheid, kinderen van andere
gezindheden, wanneer hunne ouders of voogden dit verlangen,
merle op de bewaarschool toe to laten .
I)e kosten van vestiging, instandhouding, uitbreiding en
jaarlijksch onderhoud worden gevonden uit ;
1 0 . giften, legates en erfmakingen ;
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2°, jaarlijksche bijdragen ;
3°, renten van hetgeen uit giften en legaten en hat over •
schot der jaarlijksche rekening tot kapitaal is opgelegd ;
4°. de opbrengst der schoolgelden, die voor de kinderen
worden betaald, zoodanig als dezelve door hat bestuur
zijn vastgesteld.

1)e leiding van hat onderwijs words opgedragen aan sane
onderwijzeres, walks hare aanstelling van hat bestuur ontvangt, onder volstrekte bepaling, das zij van harts instemme
met de leer der Nederlandsche Gereformeerde Kerk, zooals
die in hare artikelen en geloofsbelijdenis uitgedrukt is .
Overigens bevatten de statuten bepalingen omtrent hat bestuur, deszelfs werking, de rekening en verantwoording, enz .
19 November 1864, n°. 55

(Staats-Courant n° .

288 .)

Besluit, luidende
Beschikkende op sen aan Ons ingediend verzoekschrift van
A. V
en drie anderen, to Haarlemmermeer en to Aalsmeer,
daarbij overleggende de statuten der voor minder dan dertig
jaren aangegane vereeniging : de Christelijke af'gescheiden gemeente
to Haarlemmermeer (oostzijde), en verzoekende dat daze vereeniging door Ons moge worden erkend ;
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staats=
blad n° . 32), in hat algemeen, en op art . 6, tweeds lid, dier
wet in hat bjjzonder ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den
18 November 1864, late afdeeling, n° . 125 ;
Hebben goedgevonden en verstaan : de statuten van de Christelijke afgeseheidene gemeente to Haarlemmermeer (oostzjjde),
gelijk die bij hat verzoekschrift zijn overgelegd, goad to keuren,
en de vereeniging mitsdien als regtspersoon to erkennen .
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk met de goedgekeurde statuten zal worden
geplaatst in de Staats-Courant . (Zie Besluiten 8 November 1863,
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no . `?0, 9 Februarjj 1864, n° . 79 en 16 Augustus 1864, n°, 77,
mitsgaders de daarbij geplaatste nota's) .
REGLEMENT
DEu

CHRISTELIJK AFGESCHEIDENE GEMEENTE TE
HAARLEMMERMEER (oosTzIJDE) .
Arfikel 1 . De Christelijke A/gescheidene ,gemeente to Haarlemmermeer (oostzijde) heeft tot grondslag het Woord Gods, en houdt
de formulieren van eenheid der Christelijke Gereformeerde Kerk
in Nederland voor de uitdrukking van haar gemeenschappelijk
geloof. Die formulieren en beljjdenis-schriften zijn de Nederlandsche geloofsbelijdenis, de Heidelbergsche Catechismus en de
leerregelen der Dordsche Synode van de jaren 1618 en 1619,
en stelt zich ten doe! de openbare verkondiging daarvan in
het daartoe bestemde bedehuis, door haren leeraar of leeraars
en het dienovereenkomstig verschaffen van godsdienstig onderwijs aan de jeugd der gemeente.
Arfikel 2 . De kring, binnen welken de gemeente gevestigd
en werkzaam zijn zal, is beperkt tot de oostzijde van de gemeente Haarlemmermeer, gerekend van of den Bennebroeker
dwarsweg, en omvat dat gedeelte met de sectien A . A . tot en
met L . L . volgens de polderkaart aangeduid .
De duur der gemeente wordt voorloopig bepaald voor een
tjjdvak van 25 jaren.
Arfikel 3 . Allen die in den naam van den drieeenigen God
gedoopt zijn, hun geloof in dien God belijden, en die be!jjdenis
door hunnen wandel niet logenstraffen, kunnen als leden der
gemeente erkend en aangenomen worden . Diegenen, welke
echter niet in de gemeente gedoopt zijn, zullen van hunnen
goeden wandel getuigenis moeten doen, door twee leden dezer
gemeente, als bij gebreke waarvan zjj gedurende eenigen tijd
beproefd zullen worden, alvorens tot lidmaat to kunnen worden aangenomen.
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Van alle aannemingen zal in het kerkelilk ledeboek aanteekening worden gehouden .
Artikel 4 . De aanneming flier ledematen of belijdenis des geloofs geschiedt volgens den leiddraad van het kort begrip der
Christelijke religie in de Christelijke Gereformeerde Kerk aanwezig, en zullen daarbij minstens twee opzieners der gemeente
moeten tegenwoordig zijn .
Artikel 5 . Alle mansledematen, die belijdenis van hun geloof
hebben afgelegd en tot het Heilig Avondmaal zijn toegelaten,
hebben regt van stemming in alle zaken tot welker beslissing
de gemeente wordt opgeroepen .
Artikel 6. In het onverhoopte geval, flat eenig zoo even bedoeld
lidmaat van de deelneming aan het Heilig Avondmaal voor
bepaalden of onbepaalden tijd mogt zijn uitgesloten, verliest
hii ook gedurende dien tijd zijn regt van stemming.
Artikel 7 . Alle ledematen zijn gehouden, als eene Christeltjke
en heilige pligt, naar hun vermogen bij to dragen in de ge
meenschappelijke behoeften tot onderhoud van de gebouwen
bij de gemeente in gebruik, als ook voor hare dienaren en ter
verzorging van de armen en nooddruftigen .
Artikel 8 . Het bestuur van de gemeente is opgedragen en
toevertrouwd aan den kerkeraad, en welke raad zal zijn
zamengesteld nit den leeraar of de leeraars, de ouderlingen en
diakenen, wier ambt en verpligtingen door den Heere ingesteld
en bij de, in art. 1 aangehaalde formulieren en belijdenisschriften
breedvoerig omschreven en bepaald zijn . Daarenboven zullen
minstens twee leden der gemeente optreden in betrekking van
kerkmeesters, zonder eigenlijk als leden van den kerkeraad to
worden aangemerkt, dock die daarin bij de behandeling van
uitwendige kerkelijke zaken eene adviserende stem zullen hebben. Hun werkkring bepaalt zich , tot opzigt en bestuur, zoo
van kerkgebouw als verdere eigendommen der gemeente, en
van de tot het eerstgenoemde behoorende meublement .
Artikel 9 . De kerkeraad zal ten minste ddnmaal in iedere
maand moeten vergaderen op zoodanigen tgd en zoodanige
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plaats, als h daartoe het mewl geschikt zal oordeelen , en
zullen alsdan geene andere dan uitsluitend kerkelUke taken en
belangen molten behandeld worden .
Artikel 10. Alle vergaderingen en die van den kerkeraad, als
ook die van diakenen, sullen met gebed geopend en op dezelfde
wjjze gesloten worden .
Artikel 11 . In alle vergaderingen van den kerkeraad, waarbij
een leeraar tegenwoordig is, sullen door hem in hoedanigheid
van praeses de beraadslagingen worden geleid. Bj gebreke van
eenen leeraar zal sulks beurtelings door een der ouderlingen
geschieden .
Artikel 12 . Door den kerkeraad zal nit hun midden een gesehikt persoon worden verkozen, belast met de functie van
seriba, dewelke met naauwkeurigheid van al het verhandelde
op iedere vergadering zal moeten aanteekening houden . De
aanteekeningen of notulen sullen geregeld in een daartoe expresselijk bestemd boek moeten bijgehouden en na voorlezing in
de volgende vergadering, ten blijke van goedkeuring, door den
praeses en seriba onderteekend worden .
Artikel 13. Bij de beroeping van eenen leeraar, of de verkiezing of de benoeming van ouderlingen en diakenen, welke ten
dienste der gemeente moeten Werksaam zijn, en ook opzigtens
alles wat daarmede in onmiddelijk verband staat, zal overeenkomstig de aangenomen kerkenordening der Dordsche Synode

gehandeld worden .
Artikel 14. De kerkmeesteren, in het laatste lid van art . 8
bedoeld, worden door den kerkeraad verkozen en benoemd .
Zjj zjjn aan hem rekening en verantwoording van hun beheer
en bestuur verschuldigd en sullen ook zonder zijne toestemming geenerlei uitgaven molten doen . Bij het openvallen eener
betrekking van kerkmeester, wordt deze door den kerkeraad
aangevuld, en heeft hjj tevens het refit en de bevoegdheid om
naar gelang van blijkende noodzakelijkheid dal collegie van
kerkmeesteren zoodanig to vermeerderen en nit to breiden als
bjj vermeenen zal nuttig en noodig to sun .
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Artikel 15 . Beroepen, benoemde of aangestelde en bevestigde
leeraren , ouderlingen en diakenen zullen gehouden zijn in eerie
vergadering van den kerkeraad de belijdenisschriften der
Christelijke Gereformeerde gerk to onderteekenen, benevens
de belofte, daartegen handelende of leerende, zich aan het

oordeel der gerk en de kerkelijke tucht to onderwerpen .
Artikel 16 . De ouderlingen, wier ambtsroeping en pligt medebrengt, om nadrukkelijk acht to geven op de belijdenis en den
goeden wandel der gemeente, zullen, met of ook zonder den
leeraar, de leden deter gemeente getrouwelijk moeten bezoeken, onderwijzen, vermanen en hunnen wandel ondervragen .
Artikel 17 . De diakenen zullen in hunnen werkkring met
bescheidenheid getrouwelijk zorgen voor armen en hulpbehoevenden van deze gemeente . Van hun beheer van ingezamelde
of andere tot dat doe! ontvangen gelden, zullen zij jaarlijks,
op eenen door den kerkeraad vast to stellen dag voor hem en
de gemeente, behoorljke en voldoende schriftelijke rekening
en verantwoording moeten doen .
Artikel 18 .

Voor de bewaring der gelden en verdere taken

van waarde, boeken en papieren, der gemeente toebehoorende,
zal eerie kilt of kast met twee verschillend werkende sloten
aanwezig moeten zijn, en waarvan de eerie sleutel bij den
praeses en de andere bij den scriba zal berustende zijn . Bij
blijkende noodzakel jkheid zal ten behoeve der diakenen eerie
zoodanige afzonderlijke kilt of kast worden aangeschaft . Telke
zes maanden zal alles door den kerkeraad worden opgenomen
en nagezien .
Artikel 19 . Z}j die wenschen hunne kinderen het teeken en
zegel des Heiligen Doops to doom ontvangen, zullen daarvan
aan de opzieners der gemeente bevorens moeten kennis geven,
en zal alsdan eon der of beide de ouders, indien zulks mogelijk
zij, tot dat einde in de gewone vergadering van den kerkeraad moeten verschjjnen.
Artikel 20 . De ledematen, welke zich in den huweljjken
staat wenschen to begeven, zullen van dit hum voornemen
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aan de opzieners moeten kennis geenn , terwijl hunne
namen op twee achtereenvolgende rustdagen in de vergadering
der gemeente zullen worden afgelezen, opdat de gemeente
den opzieners behulpzaam karma wezen in hat toezigt, dat er
geene huweljjken bevestigd worden in die graden van bloedverwantschap, als welke volgens Gods woord verboden zijn .
VOOr de in daze bedoelde aflezingen zal hat echter moeten
bljjken, dat aan de bepalingen der wet opzigtens de burgerljjke
maatschappjj near behooren is voldaan .
Artikel 21 . De vergaderingen der gemeente op den lag des
Heeren zullen, in gewone tjjden, des voormiddags, des namiddags
en des avonds worden gehouden .
Artikel 22 . Gedurende de vergaderingen der gemeente zullen
de giften voor de armen en behoeftigen, alsmede voor hat
onderhoud en de instandhouding der kerk en kerkedienst door
de diakenen worden ingezameld .
Artikel 23. Aangaande de uitoefening en toepassing der kerkel ke tucht zal in alles gehandeld worden near Gods woord,
de formulieren van eenheid der Gereformeerde Kerk en de
kerkordening van Dordrecht, bjj art . 1 deter bereids aangeduid .
Artikel 24. De kerkmeesters bedoeld bjj hat laatste lid van
art . 8 ontvangen alle inkomsten uitsluitend voor de instandhouding der kerkedienst bestemd, en moeen ook, en zulks
onverminderd hunne verpligtingen hiervoor bij artt . 8 en 14
reeds omschreven, zonder de goedkeuring en toestemming van
den kerkeraad, geene verbouwingen, herstellingen of aankoop
van nieuwe benoodigdheden ten dienste der gebouwen of kerkmeubelen loan . Aan lie kerkmeesteren is bij en gedurende de
openbare godsdienstoefeningen de handhaving van betameljjke
orde en stilte opgedragen .
Artikel 25. De verkiezing en aanstelling van de mindere en
bezoldigde kerkbeambten geschiedt door den kerkeraad . Met
hot einde van ieder jeer zullen de rekeningen en verantwoordingen zoowel van de diakenen als die van de kerkmeesteren
en door ieder liar collegian overeenkomstig de bepalingen van
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dit reglement, aan den kerkeraad gedaan en overgelegd, na
voorafgaande bekendmaking, gedurende drie achtereenvolgende
dagen in de kerkeraadskamer, ter inzage voor de belanghebbende gemeenteleden worden nedergelegd . En zal een ieder
welke vermeenen mogt eenige bemerking to hebben, deze
binnen acht dagen schriftelijk en geteekend aan den kerkeraad
moeten inleveren.
Aldus dit reglement vastgesteld en goedgekeurd in onze
vergadering, daartoe expresselijk gehouden, op den 24 September in het jaar Onzes Heeren 1864 .
21 November 1864.
Beschikking van den Minister van Financier, waarbij -- op
een verzoek van bestuurderen der vereeniging tot bevordering
van Christelijk school-onderwijs to Amsterdam, dat de vrijstelling van de grondbelasting, aan de openbare scholen toegekend, ook tot de bijzondere scholen worde uitgebreid
wordt to kennen gegeven
dat, naar de bestaande verordeningen, voor de openbare
scholen, evenzeer als voor de bijzondere, grondbelasting verschuldigd is, indien de gebouwen het eigendom zijn van partikulieren, en dat hun verzoek mitsdien niet kan worden ingewilligd ; vermeenende de Minister, naar aanleiding van hot adres,
nog hierbij to moeten voegen, dat van de vrijstelling voor de
personele belasting niet tot die der grondbelasting, als in aard
en wezen geheel van elkander versehillend, kan worden besloten, en zuiks to minder, omdat voor de personele belasting
de schoollocalen onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. (Zie Resolutie 23 September 1814, no . 3, Besluit
17 September 1818, no . 66, Resolutie 6 September 1837, no.
9 en 8 February 1841, n° . 100 .)
Nota. De wet op de grondbelasting van den 3 Frimaire jaar VII,

stelt order anderen van die belasting vrij de gestichten ten
algemeenen nutte .
Daaronder behooren, volgens de instructie van den Minister
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van Financier van den 28 September 1808, order anderen,
de kerken voor de openbare Eeredienst bestemd, de Aartsbisschoppelijke en Bisschoppelijke paleizen, de seminaries,
de pastorijen .
Bij Koninklijk besluit van den 17 September 1818, n° . 66,
worden de schoolgebouwen, waarin hat onderwijs geheel om
niet words gegeven, en walks toebehooren aan inrigtingen
van liefdadigheid, to rekenen van bet jaar 1819 , van alle
grondlasten vrijgesteld ; zijnde hieronder begrepen de Zondag .
scholen, arms pastorij- parochie .scholen, mils door hat
openbaar gezag als zoodanig erkend . Deze vrijstelling strekt
zich echter niet uit tot de woningen van de onderwijzers .
De gemeente-scholen, met uitzondering van de

kostscholen

en die, waarin volstrekt gees

gratis

gemeenteonderwijs

words gegeven, zijn, als voor de publieke dienst bestemd,
vrijgesteld volgens resolutie van 13 Mei 1828, n° . 3.
Van de personele belasting zijn bij de wet vrijgesteld alle
schoollokalen, welke duurzaam en regtstreeks die bestemming hebben,
7 December 1864, no. 50

(Staats-Courant n° .

9 van 1865) .

Besluit, waarbij de statutes van de vereeniging voor Christeljjk nationaal schoolonderwijs to Aarlanderveen worden goedgekeurd, en daze vereeniging mitsdien als regtspersoon words
erkend.

Nota .

Het doel dezer, voor 29 jaren aangegane vereeniging

is hat bevorderen saner Christelijke opvoeding door schoolonderwijs .
1)aartoe is zij zooveel mogelijk werkzaam
a, tot hat oprigten en instandhouden van eene of meer scholen ;
b. tot opwekking van gemcen overleg en zamenwerking om •
treat al was verder tot de belangen van de Christelijke
school behoort.
lies lidmaatschap words verkregen door eene jaarlijksche
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contributie van minstens dertien gulden . Nienwe laden worden
met algemeene stammers toegelaten .
Do fondsen, nit contribution, giften, erdatingen, schoolgelden, enz. t o zamen gebragt, zijn beschikbaar voor alles,
wat tar bevordering van Christelijk schoolonderwijs to Aar•
landerneen kan strekken .
De verdere bepalingen der statuten betreffen hot bestuur,
de bevoegdheid der laden, de vergaderingen, enz .
7 December 1864.
Arrest van hot provinciaal geregtshof in Friesland, luidende :
Overwegende, wat betreft de daadzaken
dat Mr . B . van Haersma, gecommitteerde ten landsdage van
Friesland wagons Leeuwarderadeel, wonende binnen Leeuwarden, bij zijn testament van den 16 Julij 1788, tot erfgenaam
voor ,-' gedeelte van zane nalatenschap heeft ingesteld hot
Burger Weeshuis to Leeuwarden, met bepaling, dat dit erfdeel
merle son bestaan uit eene zathe en landen to Bozum in
Baarderadeel, welke nimmer verkocht, veralieneerd of verpand
zouden mogen worden, en dat bet weeshuis de revenuers van
dit erfdeel zou besteden tot hot oprigten van twee leenen,
ieder van 1250, of zooveel minder als doze erfportie jaarlijks
minder mogt kunnen renderen, komende hot meerdere ten
verdere nutte en behoove van hot weeshuis ; dat men voorts
twee der jongelingen, die in hot weeshuis opgevoed en geschikt
geoordeeld zouden worden, vooral met eon goede stem en
zuivere uitspraak begaafd, successive van tjjd tot tUd tot de
studio son laten opleiden, om vervolgens, onder hot genot
van doze opgerigte leenen, in de theologie gedurende den tijd
van vijf jaren to laten studeren enz ., moetende doze twee
leenen bjj vacature nimmer onbegeven gelaten, en altoos
Eelco- en Susanna-Maria-Elisabeth-Faber-van-Haersma-Leenen
genaamd worden ; zijnde wtjders nog door den testator bepaald,
dat hot weeshuis, bij contraventie van bet testament, telkens
zal verbeuren 100 zilveren ducatons ten behoove en nutte van
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de Armenkamer to Leeuwarden, met daarteboven het verzuimde to praesteren ; wordende de Armenkamer door hem
gequalificeerd om aangaande de tjjdelijke voldoening, betreffende
het in het testament gemelde, steeds naauwkeurig acht to
geven, en, bjj weigering of verzuim door moedwillige nalatigheid, zonder noodzaak of wettige redenen, telkens de verbeurde 100 zilveren ducatons to eischen en dadeljjk in to vorderen ;
dat de appellanten in eersten aanleg als eischers, in hunne
qualiteit van door den Minister van Binnenlandsche Zaken
benoemde provisoren, van de geIntimeerden, toen gedaagden,
in hunne qualiteit van voogden van het Old Borger Weeshuis
to Leeuwarden, en als zoodanig beheerders van de Eelco- en
Susanna-Maria-Elisabeth-Faber-van-Haersma-Leenen, hebben gevorderd rekening en verantwoording van hun daarover gehouden beheer ;
dat de gedaagden, flu geintimeerden, in voormelde qualiteit,
hiertegen hebben aangevoerd, dat de goederen, die zij beheeren,
geenszins vallen in de termen der Koninkljjke besluiten van
26 December 1818, 2 December 1823 en 12 Februarjj 1829
(Staatsbladen n 0s . 48, 49 en 3), en deze daarop niet van toepassing kunnen worden geacht ; en dat de gedaagden op deze
breeder in hunne conclusie ontwikkelde gronden tot niet ontvankelijk-verklaring, immers ontzegging van den eisch hebben
geconcludeerd ;
dat het Openbaar Ministerie bij voormelde Regtbank heeft
geconcludeerd tot toewjjzing van den eisch ;
dat de eerste regter hierna eersteljjk, onder verwijzing near
de motieven van des officiers conclusie, heeft overwogen, dat
de bedoelde Koninkljjke besluiten moeten warden geacht ook
op deze leenen van toepassing to zjjn, voor zooverre bjjzondere
bepalingen of omstandigheden daaromtrent geene uitzondering
daarstellen ;
dat die regter echter vervolgens in de tweede pleats heeft
overwogen, dat in deze, btj de acte van stichting, de voogden
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der Stalls-Armenkamer to Leeuwarden zijn aangewezen om
voor de naleving dier' acte to zorgen , en er alzoo in den geest
der voormelde Koninklijke besluiten, en in bet bjjzonder van
art. 3 van bet Koninklijk besluit van 2 December 1823, reeds
personen, als provisoren, over deze leenen moeten geacht
worden aanwezig to zjjn, en dat dien ten gevolge de benoeming der eischers tot provisoren niet overeenkomstig de wetteljke verordening is gesehied, en alzoo niet in bet ten deze
toepasselijk Koninkljk besluit is gegrond ;
dat voorts de regter a quo, op grond van deze zijne tweede
overweging, der eischeren vordering niet in regten gegrond
heeft verklaard en burs dezelve heeft ontzegd, met veroordeeling in de kosten ;
dat de appellanten in hooger beroep bij conclusie hebben
beweerd, dat der gedaagden bewering, dat bij de acte van
stichting der voormelde leenen reeds provisoren zouden zijn
aangewezen, is ongegrond en dat hunne benoeming tot provisoren volkomen in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ; terwjjl ook de regter niet competent zoude zijn om
de wettigheid dier benoeming, als zjjnde eene daad van bet
administratief gezag, to beoordeelen ;
Pat appellanten diensvolgens hebben geconcludeerd tot vernietiging van bet vonnis a quo, en tot toewijzing aisnog van
hunne in eersten aanleg genomen conclusie tot bet doers van
rekening ;
dat de geIntimeerden hiertegen bij hunne conclusie in appel
in de eerste plaats zeer in bet breede hebben bestreden de
stelling, die de regter a quo in zijne eerste bier vermelde overseeing had aangenomen, dat namelijk er in deze wel degelijk
in den geest der wettelijke verordeningen leenen zouden bestaan, en this de meergenoemde Koninklijke besluiten zouden
geacht moeten worden ook op deze leenen van toepassing to zijn ;
dat de geIntimeerden in de tweede plants subsidiair hebben
beweerd, dat de regter a quo vervolgens to refit heeft aangenomen, dat bier bet geval aanwezig is, in art . 3 van bet Konink-
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ljjk besluit van 2 December 1823 bedoeld, dat er nameljjk bij
de acte van stichting zelve provisoren zjjn aangewezen, en
dat mitsdien de benoeming der appellanten daartoe niet in het
ten deze toepasseljk geacht Koninkljjk besluit is gegrond ;
dat geintimeerden dienvolgens hebben geconcludeerd tot be •
vestiging van het vonnis a quo, met verbetering, voor zooveel
noodig van de motieven ;
Ouerwegende, wat betreft het refit :
dat nit het voormelde testament duideljjk bljjkt, dat de erf
later leenen heeft willen instellen en wel zoodanige leenen ad
studia als onder den naam van leenen toen in Friesland algemeen bekend waxen en nog zijn, en welker aard aan hem, den
aanzienljjken, in de regtsgeleerdheid gepromoveerden, en aan
's lands hooge regering deelnemenden Fries diet onbekend kon
zpn ;
dat hjj onder anderen uitdrukkeljjk gelast de oprigting van
twee leenen, een bepaald vast goed aanwjjst, waaruit hoofdzakelijk, zoo niet geheel de inkomsten van die leenen zouden
komen, en aan die leenen, naar de dikwijls bjj de vroegere
Friesche leenen (even als nog heden) gevolgde gewoonte,
zjjnen, des instellers, naam geeft ;
dat de Koninklijke besluiten van 1818 en 1823 meergemeld
zeer in het algemeen en zonder eenige beperking van toepassing zijn op stichtingen van beurzen voor de studien, en dat
eveneens het Koninkljjk besluit van 12 Februarij 1829 de bepalingen van die besluiten zoo algemeen moge1 jk en zonder
eenige uitzondering toepasseljjk verklaart in art . 1 in het algemeen op alle stichtingen van beurzen of andere standgelden
ten behoeve der studien, welke sedert het nemen van het be •
sluit van 1823 reeds zijn gemaakt of verder zullen gemaakt
worden, en in art. 2 in het bjjzonder op de oude stichtingen,
welke in de provincie Friesland ten behoeve der studien bestaan en bekend zijn onder den naam van leenen ;
dat, waar het wettelijk voorschrift geen onderscheid maakt,
ook de regter niet mag onderscheiden ;
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dat de bewering der gemtimeerden, dat de vermelde Koninklijke besluiten eenig en alleen ten doe! zouden hebben om
het beheer to regelen van naar hunne meeniug eigenljjk in
streng jurisdisehen zin gezegde stichtingen of zelfst~ndige
universitates Gonorurn geen voldoende grond vindt in die besluiten ;
dat ook de, vbor de door dezen testator opgerigte leenen,
in Friesland reeds onder dien naam bestaande instellingen,
geenzins alien waren zelfstandige uniuersitates bonorum (vergeljjk
U. HUBEB, Hedendaagsche Regtsgeleerdheid, d . II, p. 36, 29,
waar deze zegt : ,, De opper-eigendom van deze leengoederen
,, is dan bjj het geslacht van den stichter en de nutteljjke bU
,, degene, die hot goed telkens bezitten "), en ook geenszins
alien uit een in 1580 van bestemming veranderd donum altaris
hunnen oorsprong ontleenden, als zjjnde daaronder die, zoo
voor als na de Kerkhervorming van 1580 in Friesland, van den
beginne af, door de testatoren, even als in 1?88 door Mr . Eelco
van Haersma voor de studien van jongelieden waren gesticht
geworden, zoodat deze laatstgenoemde testator de instelling,
die hjj deed oprigten, zeer to regt en geheel overeenkomstig
de in Friesland aangenomen beteekenis des woords : leenen
noemde ;
dat het overigens zeer wel bestaanbaar is, dat een leers dan
eene andere stichting of instelling op de door den testator bepaalde wUze is verbonden ;
dat het ten deze ook niet afdoet, dat de opkomsten van
deze leenen eeniglijk strekken ten voordeele van kinderen nit
het weeshuis, nosh ook dat de beoordeeling van de geschiktheid der jongelieden dan de weesvoogden is overgelaten, daar
toch de Koninklijke besluiten ten deze geen onderseheid makers,
en het ook bij andere oude Friesche leenen niet zeldzaam is,
dat de keuze niet geheel vrjj is, en dat de geschiktheid van
de in aanmerking komenden dan de beoordeeling van hiertoe
geregtigden is onderworpen ;
dat voorts de kenneljjke reden van de Koninkltike besluiten is
gelegen in het belang van hen, die of reeds geroepen zijn of
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dit kunnen worden om genot ten behoeve hunner studien to
hebben ; en dat dan ook in de praemissen van het Koninkljjk
besluit van 2 December' 1823 uitdrukkelijk het algemeen doel
wordt vermeld , beveiliging namelijk van de belanghebbenden
tegen alle willekeur, door welke zij zouden kunnen verstoken
worden van het genot hunner regten ;
dat dit doel evenzeer geldt ten aanzien van alle stichtingen
ad st,udia in het algemeen en de Friesche leenen in het bijzonder, zonder onderseheid of zjj al dan niet zelfstandige
universitates bonorum zijn ;
dat voorts de geintimeerden wel beweren, dat hier niet is
eene stichting van leenen, maar eene heredis institutio sub modo ;
maar dat de stichting der onderwerpelijke leenen althans evenzeer gezegd kan worden eene stichting van leenen sub modo to
zijn als eene heredis institut io sub modo ;
dat door den procureur-generaal voorts in zijne conclusie
o . a . is overwogen als volgt
Over-wegende, dat het toch uit de bepalingen van het testament
onbetwistbaar duidelijk is, dat de instelling der leenen het
hoofddenkbeeld, de hoofdzaak in den wil des erfiaters is geweest, en dat de instelling van het Burger-Weeshuis tot erf
genaam slechts was eene inkleeding van de wUze van daarstelling der leenen, de inkomsten van het vermaakte goed, zoo
zij niet meer dan j 500 bedragen, geheel bestemd voor de
leenen, alleen het meerdere toegewezen aan het Burger-Weeshuis ;
Overwegende, dat wanneer het wear is, dat Eelco van Haersma
bjj zijn testament leenen heeft daargesteld of gesticht, het wel
niet ter zake zal afdoen, of die gestichte leenen, near fijne
regtskundige besehouwingen, als eene zelfstandige regtspersoon
zijn aan to merken, vermits het geenszins is aan to nemen, dat
men Mi de daarstelling der betrekkelijke Koninklijke besluiten,
die regtskundige besehouwing met het bezigen van het woord
stichting op het oog heeft gehad, en de uitdrukking van goederen, behoorende aan stichtingen van beurzen voor de studien,
in eon gezonden en onbevangen zin, niet antlers kan worden
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opgevat dan als goederen, aan de stichtingen van beurzen voor
de studien verbondeu ; goederen, nit welker inkomsten de
beurzen voor de studien moeten worden gevonden, onverschillig of die goederen in strikten regtskundigen sin aan de
stichtingen als derzelver eigenaren behooren of toebehooren ;
Orerwegende, dat het nit die wijze van instelling van het
Burger-Weeshuis tot erfgenaam volgt, dat de voogden, die dat
geheele gesticht beheeren, ook de beheerders of bestuurders
zijn der leenen, en als zoodanige, gelijk art . 1 van het besluit
van 2 December 1823 zich uitdrukt, bij de acte van stichting,
in deze het testament, zijn aangewezen ;
Ouerwegende, dat eveneens daaruit volgt, dat de rentmeester
van het Burger-Weeshuis in de plants treedt van den ontvanger,
die volgens art . 2 van dat besluit bjj iedere stichting behoort
to zijn ;
Overwegende, voorts, dat bij iedere stichting, volgens art . 3
van dat besluit behooren to zijn provisoren, en dat de vraag,
of de appellanten die hoedanigheid bevoegdelijk bezitten,
afhangt van de beantwoording der vraag, of er al dan niet
bij het testament als acte van stichting provisoren zijn anngewezen ;
Ouerwegende nu, dat bij het testament, de Armenkamer to
Leeuwarden wel is aangewezen om toezigt to houden op de
gansehe uitvoering van het testament, en dus ook op de uitvoering der bepalingen betreffende de leenen, dock dat dit
toezigt zich blootelijk oplost in het refit tot vordering van
eene geldsom ten behoeve der Armenkamer ingeval van overtreding, alzoo geheel versehilt van de uitgebreide bevoegdheid,
bij het besluit van 2 December 1823 aan provisoren toegekend,
bijzonder uitkomende in de verpligting van bestuurders om
jaarlijks aan provisoren eene verantwoording van hup beheer
to doers, en dus geenszins voldoet aan het oogmerk, waarmede
het zijn van provisoren bij iedere stichting bij gemeld besluit
ter beveiliging van belanghebbenden tegen alle willekeur is
gewild ;
34
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Overwegende, dat dan ook beider toezigt, zoowel van de
Armenkamer krachtens bet testament, als van provisoren
krachtens do Koninklijke besluiten, zeer wel geljjktijdig bestaanbaar is, en dat daarom de erflater niet geacht kan worden
b j zjjn testament in hot houden van zoodanig toezigt to hebben voorzien als door bet openbaar gezag, als eene zaak van
publieke orde, blijkens de Koninklijke besluiten, is bedoeld
en geoordeeld noodig en nuttig to zjjn ;
Gezien, na deze beschouwingen van den beer procureurgeneraal, die bet Hof voor de zone aanneemt, art . 56 Burgerlijke Regtsvordering ;
Regt doende in bet hoogste ressort,
Vernietigt bet vonnis van de Arrondissements- regtbank to
Leeuwarden van den 19 Mei 1864, waarvan ten deze is geappelleerd ; en condemneert de gemtimeerden in voormelde qualiteit, om aan de appellanten, in hunne gedachte qualiteit, to
geven rekening en verantwoording der door genoemde voogden van en met den 13 September 1858 over de Eelco- en
Susanna-Maria-Elisabeth-Faber-van-Haersma-Leenen gevoerde
administratie der goederen en inkomsten flier stichtingen,
onder opvolging der KoninklUke besluiten op bet stuk der
leenen, zooverre in deze toepasselijk ;
Condemneert voorts geintimeerden in hunne voorschreven
qualiteit in de kosten der procedure in beide instantien .

Nota. Bij arrest van bet Provinciaal Geregtshof in Friesland
van 13 April 1842 is, in betrekking tot de verbindelijkheid
der Koninklijke besluiten van den 26 December 1818, 2
December 1823 en 12 Februarij 1829 (Staatsblad no . 48, 49
en 3), beslist
flat deze besluiten niet alleen toepasselijk, maar ook
p wettelijk daargesteld en verbindend zijn, en alzoo kracht
- van wet hebben, als genomen na gehoord to hebben den
Raad van State, en voorts niets regelende, flat bepaald aan
"de wetgevende magi is opgedragen ; niets bepalende omtrent
N

527
d

algemeene verpligtingen van ingezetenen onderling of geene

a ingezetenen onderling regten of verpligtingen opleggende ;

niets aan eenige wet ontnemende, of aan dezelve toeN

voegende ; geenerlei uitsluitend tot burgerlijke handelingen

n betrekkelijk geschil, aan de cognitie van den burgerlijken

regter onttrekkende, nog over hat fonds disponerende, of
-hetzelve van deszelfs bestemming afbrengende ; -- maar
integendeel alle strekkende tar conservatie en behoud van
M

datgeen, wat nu, na den afstand en stichting, is geworden

M

een algemeen eigendom, een algemeen voordeel ; en dat

" wel in acne materie, welke de Grondwet stelt tot een bea paald voorwerp van de zorg der Regering, en

in case ga-

p heel overeenkomstig der stichteren wil, welke, ingeval van
p weigering van den kerkeraad, zelfs de geheele benoeming
a van administratie -

aan de wet u

-- dat in daze, naar den

aard en toestand der zaak, niets anders kan verstaan wor-~ den, dan aan de bekende onderhavige besluiten -- verklaarden to willen overlaten .
Ook in

Beigie

heeft de regterlijke magi de hierboven be •

doelde Koninklijke besluiten als

wettige verordeningen ge .

handhaafd, onder anderen bij de arresten van hat Hof van
appal to Brussel, van 26 Junij 1839, 3 en 14 Augustus
1846, 4 Januarij 1848 en 7 Mei 1856, mitsgaders bij arrest
van hat Hof van Cascade aldaar , van den 26 Januarij 1850 .
lie ook besluit van den 12 Augustus 1838, n°. 64, op
bladz. 112

van den Vijfden Jaargang van dit Handboekje.
8 December 1864, no. 37 .

Besluit, luidende
Beschikkende op hat by Ons ingediend verzoekschrift van
J. P

en andere ingezetenen van hat dorp Berg, gemeente

Urmond, daarb4j bezwaren aanvoerende tegen beschikkingen
van den gemeenteraad van Urmond en van Gedeputeerde Staten
van Limburg, weigerende vermeerdering van hat getal scholen
in de gemeente Urmond ;
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Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 29 November 1864, n0 . 81 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsehe
Zaken van 6 December 1864, no . 225, 5de Afdeeling ;
Overwegende
dat de gemeenteraad van Urmond op den 2 J ulij 1864 heeft
besloten tot de oprigting eener openbare lagere school in die
gemeente op een perceel land, daartoe aangekocht in de nabijheid van het dorp Urmond ;
dat de adressanten zich door deze regeling bezwaard aehten,
bewerende, dat een gedeelte hunner kinderen door den afstand,
waarop de seholen van hunne woningen verwijderd zullen
zijn, des winters van onderwijs zal zijn verstoken, en dat zij,
vermits het dorp Berg eene afzonderlijke kerkeljjke parochie
uitmaakt, meenen aanspraak to molten makers of wel op eene
eigene school, of althans op zoodanige regeling, waardoor de
school niet verder van de kom van Berg dan van de dorpskom
van Urmond verwijderd zal zijn ;
dat nit de ingewonnen berigten van het schooltoezigt blijkt,
dat de regeling van het openbaar lager onderwijs in de gemeente Urmond door het aangevallen besluit van den gemeenteraad zoodanig is geschied, dat daardoor aan de eischen van
het onderwijs is voldaan op de wijze, die, in verband tot de
finantiele krachten der gemeente, geacht kan worden de best
mogel jke to zijn ;
dat de beide dorpen Urmond en Berg slechts ongeveer 8
minuten gaans van elkander verwijderd zijn ;
dat de afstand tusschen de op to rigten school en de woonhuizen der ingezetenen, die het voorname bezwaar der adressanten uitmaakt, volgens hunne eigene opgaven, zoodanig is,
dat het verst verwijderd woonhuis naar de zjjde van Urmond
754, en naar de zijde van Berg 2395 passers van de school
zal verwijderd zijn ;
dat deze verste afstand van nog geen half uur gaans niet
geacht kan worden zoo grout to ztjn, dat daardoor een deel
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der ingezetenen van de gemeente Urmond van het genot van
openbaar lager onderwjjs zoude worden verstoken ;
dat de belangen van het lager onderwjjs veel beter worden
bevorderd door eene welingerigte openbare school voor de
beide dorpen, dan door twee kleinere schooltjes, waarvan
een in elk der beide dorpen, terwjjl ook het aantal ingezetenen der gemeente niet zoo groot is, dat daarvoor eene
school niet voldoende zou zijn ;
dat er mitsdien voor het hooger gezag geene redenen aanwezig zijn om tegen de uitvoering van de door den gemeenteraad van Urmond vastgestelde regeling van het openbaar lager
onderwjjs tusschen beide to treden ;
Gezien art. 17 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatstlad no . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan
to beslissen, dat er geene termen aanwezig zijn, om het
verzoek der adressanten in to willigen .
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is helast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur) . (Zie Besluit 17 Augustus 1864, n°. 37 .)
i
Nota, 1)e gemeente Urmond bevat eene bevolking van ruim
1100 zielen en heeft twee parochien, namelijk Urmond met
600 en Bern met 500 inwoners, welke plaatsen van elkander
geseheideri zijn door een veidweg van eenige minuten gaans .
De financieele toestand dier gemeente is van dien aard,
dat de kosten van het onderwijs nagenoeg geheel ten lasts
van het l ijk en de provincie komen .
12 December 1864, no. 61 (Staats-Colorant no. 10 van 1865) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging voor Christeljjk nationaal echoolonderwjjs to Doesborgh worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien ale regtspersoon wordt
erkend .
Nota. Het doel dezer, voor 29 jaren en 11 maanden opge-

530
rigte vereeniging is

het

bevorderen eener Christelijke op-

voeding door schoolonderwijs .
Daartoe is zij zooveel mogelijk werkzaam
a, tot bet oprigten en in standhouden van eene of meet
scholen ;
b, tot opwekking van gemeen overleg en zamenwerking
omtrent a1 wat verder tot de belangen van de Christelijke school behoort.
Nieuwe laden worden slechts met algemeeue stemmen aangenomen .
leder lid betaalt jaarlijks eene contributie van drie gulden .
1)e fondsen, uit contribution, giften, erflatingen, schoolgelden enz, to zamengebragt, zijn beschikbaar voor alles
vat tar bevordering van Christelijk nationaal schoolonderwijs

to Doesborgh kan strekken .
De verdere bepalingen der statuten betreffen : hat bestuur,
de rekening en verantwoording, enz .
19 December 1864, 110. 8f2981 .
Missive van den Minister van Buitenlandeche Zaken, belast
met hat beheer voor de Zaken der Roomech Katholjke Eeredienst, waarbij de vraag : ,, of kerkfabrieken in Limburg bevoegd
„zjjn collecten in de kerken en aan de ha-izen to doers, om
„daaruit to voorzien in eene tractements-toelage ten behoove
„van den vicaris der parochie ? " bet estigend beantwoord wordt .

Nota . De daarvoor in die missive aangevoerde gronden, luiden
hoofdzakelijk als volgt
I)e kerkfabrieken zijn belast met de zorg voor de behoeften
van de Eeredienst . Zij moeten de daartoe noodige uitgaven
regelen, de middelen om daarin to voorzien verzekeren, en
zijn verpligt, zooveel mogelijk is, bare inkomsten op to voeren,
ten einde hare lasten, buiten bezwaar van de burgerlijke
gemeentekas, to dekken . Onder die lasten behoort ook de
tractements-toelage ears de vicarissen verschuldigd ; terwijl
onder die inkomsten uitdrukkelijk de collecten zijn begrepen .
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Hot decrees van den 30 December 1809, waarbij dit een
en ander is omschreven, verbiedt niet, das de collecten,
welke de kerkfabrieken mogen doers, aan de huizen geschieden . Deze wijze vau inzameling der middelen, tot onderhoud
der dienstdoende geestelijken in de parochien ten platters
laude, is in sommige landstreken van oudsher gebruikelijk .
Zij strijdt niet met algemeene wetten of openbare verordeningen . In Frankrijk is zelfs, door verschillende regterlijke
uitspraken (zie onder anderen de arresten van het Hof van
Cassatie van den 10 November 1808 en 16 Februarij 1834)
beslist, das de maires onbevoegd zijn zulke inzamelingen to
verbieden en das hunne besluiten dienaangaande onwettig
en niet verbindend zijn.
Bij het eerste lid van het Koninkhjk besluit van den 22
September 1823 (Staaisblad no. 41) zijn de gebruikelijke inzamelingen van penningen of waren, die door erkende godsdienstige of liefdadige instellingen, in kerken o f aan de
huizen gedaan worden, vrijgelaten, en onder de daarbij be.
doelde instellingen zijn steeds begrepen geweest de plaatselijke
kerkbesturen of kerkfabrieken, die als zoodanig van Staatswege
erkend zijn .
Lerst bij eene circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 18 April 1850 no . 144 (*) werd
beweerd, das, indien de jaarlijksche collecte, die de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uitschrijft,
ten behoove van hear fonds voor de noodlijdende kerken,
aan de huizen van do leden der Hervormde gemeenten words
bewerkstelligd, daarop alsdan het tweede lid, lets, a, van
bovengemeld besluit toepasselijk zoude wezen, en das mitsdien eene autorisatie van hot gemeentebestuur, tot hot doers
van die collecten, word vereischt. Deze beweri ng vo ad echte
veelzijdige tegenspraak, ten gevolge waarvan die circulaire,

(*) Zie bladz . 297 van den Negenden Jaargang van dit Handboekjc .
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krachtens 's Konings magtiging, bij missive van den :Minister
van liinnenlandsche Zaken van den 14 November 1554 n° .
113 (*) is ingetrokkeii, en zulks in verband met bet laatste
lid van art. 13 der wet van den 28 .Junk) 1854 (Staatsblad
n° . 100), waarbij collecten in kerkgebouwen bij de uitoefening der openbare Eeredienst en die, voor instellingen eerier
kerkelijke gemeente, enkel aan de huizen van de ledematen

dier gemeente, geheel worden vrijgesteld .
Ilieruit volgt, das eerie kerkfabriek niet kan worden ver .
pligt, bij bet doen der jaarlijksche collecte aan de huizen der

parochianen, ten hehoeve der tractements-toelage van den
vicaris, eerie voorafga~nde autorisatie van Burgemeester en
Wethouders der gemeente to vragen ; maar tot hat hewerkstelligen van die collecte, overeenkomstig hat decrees van
30 December 1809, bevoegd is en daartoe vrijheid heeft in .
gevolge het eerste lid van het Itoninklijk besluit van den
22 September 1823 (Staatsblad n°.

41)

en hat laatste lid van

art . 13 der wet van den 28 Junk) 1854 (Staatsblad n

100+ .

Intusschen verminderen daze bevoegdheid en vrijheid geenszins de betameliikheid, das de kerkfabriek, den burgemeester
der gemeente vouraf kennis gene van den (lag, waarop de
collecte aan de huizen der parochianen zal geschieden . Earia
zoodanige deferentie is beboorlijk, wanneer de kerkfabriek
buiten de kerk optreedt en inzameling van penningen of waren
aan de huizen der parochianen bewerkstelligt, l)e burgemeester toch, als hat hoofd der policie, mug daarvan niet
onkundig blijven, wit hij, overeenkomstig zijne ambtsverpligting, waken tegen de misbruiken, welke van hat collecteren aan de huizen der ingezetenen kan gemaakt worden ;
terwiji de gewenschte harmonie, welke tusschen de kerkfabriek en bet gemeente-bestow • client to bestaan, door de
bedoelde kennisgeving zal bevorderd worden .

(*) Zie bladz . 342 van den Tie ndeu Jaarga ii g van dit II andboekje.
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21 December 1864.
Vonnis der Arrondissements-regtbank to Amsterdam, waarb}j
onder anderen is beslist
dat de penningmeester eerier broederschap, als gedelegeerde
flier instelling, bevoegd is van den, door hem, tot het ophalen
van golden, aangestelden bode, de betaling deter golden in
regten to vorderen ; en
flat alzoo eon onderzoek near hot wetteljjk bestaan van die
broederschap, als zedelijk ligchaam, i n casu onnoodig is, dear
de bode, in ieder geval als gemagtigde van den penningmeester, eau dozen rekenpligtig is en aan dozen de door hem op •
gehaalde golden moot verantwoor en ; zoodat hot bestuur der
broederschap daartoe niet in regten behoeft op to treden . (Zie
Arrest 30 January 1863 .)
21 December 1864.
Vonnis der Arrondissements-regtbank to Almelo, waarbij,
met to net doming van hot Vonnis van hot kantongeregt to
Enschede van den 14 Januarij 1864 (tie hiervoren bladz . 318),
is beslist, flat buitenlandsche vennootschappen, wettig bestaande
ter plaatse barer oprigting, bevoegd zijn in Nederland op to
treden in regten ; on zulks op grond
flat, wear hot vaststaat, flat de bedoelde naamlooze vennootschap in hot buitenland, met in achtneming der aldaar geldende
wetsvoorschriften, is tot stand gekomen, en alzoo wettig bestaat, zij, als zoodanig, met hare daaruit voortvloeijende persoonlijkheid, ook bier to laude moot worden erkend ;
flat flit ook volgt nit art . 10, Algemeene Bepalingen, houdende,
flat de vorm van alle handelingen moot worden beoordeeld near
de wetten van hot land of de pleats, wear die handelingen
zijn verrigt ;
flat immers de voorschriften , die near de Belgisehe wet moeten
nagekomen worden, om eerie naamlooze vennootschap dear to
laude hear besiag en aanwezen to doers erlangen, hoewel ziy

534
to gel jk vereischten zijn voor de geldigheid flier vennootschap,
daarom niet minder tot den vorm der handeling behooren, even
als flit ook het geval is met de voorschriften omtrent den vorm
van uiterste willen, en flat bet regtsgeldig bestaan der vennootschap alzoo alleen aan die voorschriften most worden
getoetst ;
flat bet ins standi in judieio bij de Nederlandsehe wet aan
vreemdelingen niet is ontzegd ; flat flit regt integendeel tot de
burgerlijke regten behoort, waarvan bet genot bij art . 9, Algemeene Bepalingen, aan den vreemdeling, bij gelijkstelling met
den Nederlander, toegekend is, en in het bijzonder ligt opgesloten in artt . 127 en 152 Burgerlijke Regtsvordering ;
flat de uitlegging van voormeld art. 9, als zou die bepaling
enkel gelden voor physieke personen en niet voor regtspersonen of personae factae als de appellants, eene beperking van
bet begrip van personen daarstelt buiten de wet ; en eene onderscheiding, die ook niet in overeenstemming is met hetgeen
aangaande zedelijke ligchamen en vennootschappeu van koophandel bij onze wet is bepaald ; art. 1691 Burgerlijk Wetboek
en artt. 16 en 17 en volgende Wetboek van Koophandel ;
flat dien overeenkomstig flan ook steeds niet enkel de vreemdeling als physiek persoon, maar ook de vreemde handelsfirma,
bier to lands voor den regter is toegelaten, en er geene reden
bestaat, waarom, wat regt is ten aanzien van deze, zou ophouden flit to zijn, wear bet eene, in bet land, wear zij opgerigt is, eveneens wettig bestaande, naamlooze vennootschap
betreft ;
flat voorts de gemelde bepaling, die enkel handelt over de
vraag, of sen vreemdeling in bet genot van burgerlijke regten,
bij Nederlanders behoeft achter to staan, ook niet in dien zin
mag opgevat worden, alsof op den vreemdeling de vreemde
wet nimmer zou kunnen toegepast worden dan in de bij de wet
uitdrukkelijk bepaalde gevallen, iets wet de wetgever, blijkens
de gesehiedenis van die bepaling, niet heeft bedoeld ;
flat aan de erkenning van bet regtsgeldig bestaan der appel-
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lance even weinig in den weg staan de bepalingen van art . 36
en volgende van hot Nederlandsche Wetboek van Koophandel ;
dat, wel is waar, die bepalingen voor de tot-stand-koming
eener naamlooze vennootschap hier to lands o . a . de bewilliging
van onzen Koning vereisehen, en als voorschriften van openbare
orde moeten worden besehouwd, waaraan door goons handeling
of overeenkomst hare kracht kan worden ontnomen ; maar dat,
gelijk de regter a quo zelf heeft geoordeeld, die bepalingen
hier ails toepassing missen, en zulks omdat zjj, zoo als nit
den aard der zaak, maar ook nit den inhoud dier voorschriften
zeive volgt, alleen zien op naamlooze vennootschappen, die
in dit land opgerigt worden, en hieruit noodwendig volgt, dat
derhalve ook de daaromtrent voorgesehreven vereisehten of
waarborgende vormen van welken aard die moeen zjjn, tot de
zoodanige vennootschappen blijven beperkt ;
dat eindelijk daaruit, dat de wetgever die bepalingen voor
Nederlandsche vennootschappen heeft voorgesehreven, ook geenszins valt of to leiden, dat hij andere naamlooze vennootschappen,
hier to lands niet ale regtsgeldig bestaande, wil hebben erkend, en zulks dewijl hot tegen de openbare orde zou zijn, dat
vreemdelingen, die zich tot sen persona f cta hebben vereenigd,
voor de uitoefening van burgerlijke regten, minders voorwaarden zouden to vervullen hebben dan de Nederlanders, omdat,
al ware ook doze gevolgtrekking juist, de wetgever, indien
hij werkeljk aan de, als zoodanig in hot buitenland wettig
bestaande regtspersonen, de bevoegdheid had willen ontzeggen,
die haar dienvolgens, naar hetgeen hiervoren overwogen is,
ook hier to lands toekomt, hij zich daaromtrent door eene
stellige bepaling had kunnen en moeten verklaren, maar dat
zoo lang die bepaling niet wordt gevonden, hot den regter
niet vrijstaat, op die artt . 36 en volgende, Wetboek van Koophandel, eene toepassing of uitsluiting to gronden, welke niet
blijken in den zin of de bedoeling dier artikelen gelegen to
zjjn ; en
dat mitsdien aan de appellants, zooals zij is opgetreden en
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en wettigljjk bestaat, ten onregte de bevoegdheid om bier to
lands in regten op to traders is ontzegd, en de appellants alzoo
bjj bet vonnis van den eersten regter is bezwaard . (Zie Vonnissen 6 Mei 1862, 24 Junij en 18 November 1863, 14 Januarjj
en 8 October 1864.)

Nota. De jurisprudentie, in betrekking tot de bier bedoelde
regtsvraag, is nog uiteenloopend . De regtbanken to Boermond,
Maastricht, 's Gravenhage en 's Hertogenbosch hebben zich,
bij vonnissen van 27 Junij
1861 en 24 Junij

1863,

1851, 13

Januarij 1853, 19 Maart

verklaard tegen de toelating van

vreemde maatschappijen, die de bewiiliging das Konings
misters . Dit is insgelijks geschied bij arrest van bet Hof in
in de provincie Utrecht van den 12 .lunij 1865 . In tegenovergestelden zin wend beslist door de regtbank to Breda
den 26 Maart 1861 en door bet Hof in Zuidholland den 19
December 1861 .
De Belgische regtbanken to Namen, Brussed en

Doornik

hebben de toelating ontzegd en daze regtspraak ward bevestigd door bet Hof van Cassatie, bij arresten van den 8
F ebruarij 1849 en 30 Januarij 18,51 .

24 December 1864, no . 61 (Staats-Courant n° . 11 van 1865) .
Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwUs to Ferwerd worden goedgekeurd, en daze vereeniging mitsdien als regtepersoon wordt
erkend.

Nola. Daze, voor 29 jaren en 11 maanden opgerigte, vereeniging, step zich ten doel al wat in de nieuwere leermethode prijsselijk en proefhoudend bevonden worth, volgens
de grondslagen der vereeniging voor Christelijk nationaal
onderwijs

to Amsterdam, aan de Christelijke opvoeding

dienstbaar to makers .
Ter bereiking daarvan step men zich de oprigting of
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ondersteuning voor van

bewaar- en andere scholen

voor

lager onderwijs, waarvan de kosten zullen worden gevonden,
behalve nit de schoolgelden, nit de vrijwillige bijdragen van
leden der vereeniging- en van anderen, die bclangstellen in
haar doel .
Tot leden worden aangenomen, tegen eene jaarlijksche
contributie van f' 2,50, alien, die verkiaren vereenigd to zijn
met bet bovengemeld doel tot genoegen van de meerderheid
der ter vergadering aanwezig zijnde leden .
I)e overige bepalingen der statuten betreffen bet bestuur .
30 December 1864, n° . 70 (St as t s-Courant n°. 18 van 1865) .
Besluit, waarbij de statuten van de damesvereeniging tot
oprigting en instandhouding eener bewaarschool to IVarnsnetd
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien ale regtspersoon words erkend .
Nota Het doel deter, voor 29 jaren opgerigte, vereeniging is
om kinderen van twee tot zes jar en, onder eene goede
leiding in een behoorlijk locaal, onder opzigt to houden .
Men words lid, op uitnoodiging van het bestuur en met
de verpligting door het geven en ontvangen van geldelijke
bijdragen bet bestaan der vereeniging to verzekeren .
Bij hare ontbinding gaan hare bezittingen in eigendom
Warnsoeld, onder nit •

over aan de Hervormde diaconie to

drukkebjk voorbehoud van het bepaalde bij de artikelen 1702
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek .
De overige bepalingen der statuten betreffen het bestuur,
den werkkring der leden, het beheer, enz .
31 December 1864, n

8/3096 .

Missive van den Minister van Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst),
waarbij aan den Commissaris des Konings in de betrokken
provincie words .kennis gegeven van de, door den heer H. Loos,
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Aartsbisschop van Utrecht voor de Oude Klerezy, gedane mededeeling
dat hij op den 15 November 1864 den beer Lain bertus de Jong,
pastoor der gemeente van de Oud-Bisschoppeljjke Klerezy op
de Brouwersgracht to Amsterdam, heeft benoemd tot Bisschop
van Haarlem uoor de Oude Klerezy van de Roomsch Katholijken,welke

betrekking open stond sedert bet, op den 13 Julij 1862 plants
gehad hebbend overlijden van den Hoog Eerwaarden beer
H. J. van Buul ; en
dat door deze benoeming de betrekking van de Algemeene
Vicarissen bjj bet openstaan van den bissehoppelijken zetel, is
komen to vervallen to rekenen van den 29 December 1864, op
welken dag de nieuw benoemde bet bestuur van zijn bisdom
heeft aanvaard, onder den titel van : „Verkozen Bisschop van
,; Haarlem voor de Oude Kkrezy van de Roomsch Katholijken," in
afwachting van den dag zgner wijding, die nader zal worden
vastgesteld .
Wordende verder bjj die kennisgeving aan 's Konings Commissaris opgemerkt
dat de beer L, de long geene verandering wenscht to brengen in de vestigingsplaats, die bij Koninklijk besluit van den
22 April 1854, n° . 105, voor z nen ambtsvoorganger, H. J.
van Buul, werd geschikt verklaard ;
dat uit lien hoofde, ten aanzien der vestigingsplaats van den
nieuw benoemden Bisschop L, de Jong, geene nieuwe goedkeuring wordt vereischt, gelijk blijkt nit de Koninklijke beschikking van den 4 October 1858, n° . 14~, medegedeeld bij
missive van den toenmaligen Minister voor de Zaken der
Roomsch Katholjjke Eeredienst van den 7 daaraanvolgende,
n° . 3/2251 ; en
dat de behandeling der Zaken van de Eeredienst, voor zoo
veel betreft de gemeenten der Oud-Bisschoppelijke Klerezy in
de provincie Noordholland, met den verkozen Bisschop voornoemd, in plants van met de afgetreden Algemeene Vicarissen
J, tlarderwijk en J. Bans, bij voorkomende gelegenheden, zal
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behooren plaats to grjjpen .

(Zie Missive 14 Augustus 1862,

n° . 8/1963, op bladz . 492 van den

Achttienden Jaargang

van dit

Handboekje.)
Nota.

De Fleer

Lanibertus de long

is geboren to Hilversum,

in Noordholland, den 2 Junij 1825 . Hij was op den 24
Junij 1849 tot priester gewijd en had seders de betrekking
bekleed van pastoor eerst to Utrecht, vervolgens to Zaandam
en thane nog to Amsterdam . Op den 2 November 1858 was
hij benoemd tot algemeenen secretaris der Kerkvoogden van
de Oud-Bisschoppelijke Kierezy, welke betrekking door hem
tegelijk met die van pastoor ward vervuld .
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AANMERKIN .

Ret Romeinsch cjjfer en het daarnevens staand getal, in dit
Register bij de onderwerpen nevens de dagteekeningen geplaatst, wizen den Jaargang en de bladzijde aan, alwaar het
betrokken stuk wordt aangetroffen.
Kortheidshalve zijn de Romeinsche cijfers aanwijzende het
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De jaartallen 1860, 1861, 1862, 1863 en 1864 zijn, insgelijks
bij verkorting, door de getallen 60, 61, 62, 63 en 64, in het
Register uitgedrukt .

A•
AANVAARDING van erfstellingen, legaten, schenkingen,
enz. door Kerk- en Armbesturen. Regtsgevolgen van art . 947
Burgerlijk Wetboek . 30 Mei 62 . III 421 . 10 Junij 63. IV 454 .
11 Maart 64 . V 348 . Makingen aan kerkelijke armen . 14 September 62. III 498. 8 Augustus 64. V 459.
AARTSBISDOM . Zie Utrecht .
ACTEN . Zie Burgerlijke stand. Oeereenkomsten . Vrijdom.
ADMINISTRATIE voor de taken der R . K. Eeredienst .
Hare instelling en inrigting . 21 April, 26 en 28 Junjj en 16
Julij 62 . III 398, 462,465 en 474. Briefport-vrijdom. 8 Augustus
62. III 490 . Zie vender : tiegrooting (Staats-) . Buitenlandsche

7.aken . Eeredienst . Willemse (J. C .) .
AFGESCHEIDENEN (Christelijke) . Verzorging hunuer
armen. 21 Februarij en 28 November 62 . III 340 en 521 .
Kerkelijke gemeenten erkend als vereenigingen . 9 Februarij,
16 Augustus en 19 November 64 . V 339, 463 en 511 .
AFLEIDERS . Zie Bliksem-a fleiders.
AKADEMIE (Koninklijke) . Te Delft . Reglement . 7 September 61 . II 413. - Te Breda. Kosten van de Eeredienst en
het godsdienstig onderwijs . 12 Maart 62 . III 356 .

ALGEMEENE ARMBESTUREN. Zie Burgerlijke armbesturen,
ALIMENTATIE . Zie Onderstand. Overeenkomsten .
AMBTSGEWAAD (Kerkelijk) . Zie Kerkleeraars,
APOSTOLISCHE VICARIATEN . Zie Batavia, Curacao,

Suriname.
ARMBESTUREN . Verpligtingen . 30 December 61 . II 475.
21 February 62. III 340. Aanneming van het lidmaatschap .
17 July 62. III 475. Persoonltike aansprakelijkheid in foro

544
poenah .

28

Junk 64. V 428. Zie verder :

Arrnwezen. Burgerlijke-,

kerkelijkc-, parochiale-armbesturen. Instellingen .

ARMEN . Zie

Collecten. Domicilie. Legatee. Makingen . Onderstand .

ARMEN-BELASTING. Begrepen in djjklasten . 13 Maart en
11 September 61 . II 330 en 413 .
ARMEN-SOHOLEN. Zie

Godsdienstig onderwijs . Israelites .

ARMWEZEN. Rangschikkjng der instellingen van weldadigheid. 1 Februarij 60. I 251 . Grenzen van politic zorg . 8 Mei
en 30 December 61 . II 365 en 475. Verhouding tusschen een
privaat-persoon en een armbestuur . 17 Junij 61 . . II 379 . 2
Januarjj 63 . IV 303 . Werking der wet op het armbestuur . 19
September en 30 December 61 . II 418 en 475 . 21 September
62 . III 340. Verpligting van kerkelijkc armbesturen . 21 Februarij
en 28 November 62. III 340 en 521 . Subsidies nit burgerlijke
gemeente-fondsen . 17 Juljj 63. IV 475. Armen-goederen in het
b'ezit van burgerlijke armbesturen . 14 September 63 . IV 496.
4 Junk en 19 October 64 . V 393 en 497 . Aanvaarding van
armen-legatee . 8 Augustus 64. V 459. Zie verder : Armbesturen.
B edelaars. Cotlecten . Domicilie. Gasthuizen . Godshuizen . Onderstand.
Utrecht . I Veeshuizen .

ARNHEM. Kwestie betreffende de begraafplaatsen . 1 September 61 . II 401 . 17 Maart 62. III 360.

B1
BAARLE-HERTOG en NASSAU. Regtsbetrekking tusschen
die twee parochien . 21 April 63. IV 366.
BARS (J.) . Zie

Dud-Bisschoppelijke-Klerezy .

BANKEN (Kerk) . Zie

Zilplaatsen .

BATAVIA ( .Apostolisch Vicariaat) . Vermeerdering van het
bezoldigd personeel der geestelijken . 22 April en 28 December
60.
I289 en 397 . Berekening der Indische pensioenen . 13
September 61 . II 417 . Uitrusting- en vestigings-kosten der
geesteljjken . 25 Mei 64 . V 390.
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BEDELAARS . Strafbaarheid. 14 Februarg 60. I 274. Verhaal van transport-, vestiging- en verpleeg-kosten . 11 Junij en
10 December 60.
I313 en 386. 24 November 62 . III 517 . Zie
verder : Dornicilie .
BEDELAARS-GESTICHTEN to Ommerschans en Veenhuizen .
Zaken en kosten van de Eeredienst . 20 Mei en 31 December
61 . II 369 en 484 . 11 Januarjj 62 . III 307 . Zie vender

Domicilie . Maatschappij can Weldadigheid.
BEGRAAFPLAATSEN . Uitgifte in koop of huur van graf
ruimte . 28 Februar}j 60 . I 279. Buiten den handel . Bijzonder
eigendom. 28 Februarij en 29 Junij 60. I 279 en 328. 2 Mei
en 17 Junij 62 . III 399 en 445 . Algemeene of burgerlijke veranderen in kerkelijke . 1 September 61 . II 401 . 17 Maart 62 .
III 360 . 5 December 63. IV 555. 28 April en 15 Julij 64. V
378 en 439. Annexen van de kerken . 17 Junij 62 . III 445 .
Zorgen voor voegzaam onderhoud 11118 Augustus 63, IV 485 .
Opgraven van ljjken. 3 September . 64. V 481 . Zie verder : lie-

graven . Kerken .
BEGRAVEN. Wijziging van hot provinciaal reglement in
Noordbrabant . 22 November 60. I 381 . Regeling begravenisregten. 21 February 63 . IV 331 . Doodgeborenen . 1 Junjj
en 25 Augustus 63. IV 450 en 487. Opgraven van lijken. 3
September 64. V 481 . Zie verder : Begraa/plaatsen . Luiden .
BEGROOTING (Stoats) . Uitgaven ten behoove van de R . K .
Eeredienst . Voor 1861 . `29 December 60 . 1398 . Voor 1862 .
2 January 62. III 293. Voor 1863. 28 December 62 . III 534 .
Voor 1864. 30 December 63. IV 573. Wijziging in die : van
1862 . 30 April 63 . IV 397 . Van 1863. 22 April 64 . V 371 . Zij
vortnen eon afzonderlijk hoofdstuk . 21 April 62 . III 398.
BEURZEN . Op de Rjjks kweekscholen . 26 Maart 60 .1283 .
Stichtingen aan de betrekkel}jke besluiten onderworpen . 19
Mei en 7 December 64 . V 385 en 519.

BEVOLKING . Registers in de gemeenten . 3 November 61 .
II 432 en 433.

EIJBEL . Gebruik in de gevangenissen . 11 en 17 Augustus
60.

I335 en 337 . Zie verder :

BIJBELLEZING

God sdienstig onderwijs.

(Lokalen tot het houden van) .

Zie

Personele

belasting.

BIJZONDERE SCHOLEN. Bewijs van bekwaamheid voor
onderwijs in vrouwelijke handwerken . 13 Januarij en 8 Mei 60.
I 244 en 299 . Zegel- en registratie-regten der bewijsstukken
van de onderwijzers . 1 Junij 60 . I 310 . Gemis eener acte van
bekwaamheid. 23 November 60. I 383 . 7 Februarij en 30 April
61 . II 312 en 362. 28 Mei 62 . III 416. 14 April 63 . IV 364 .
Veranderen in openbare scholen . 27 November 61 . Il 444 .
. Begrip
.111325
62
Koepok-inenting der leerlingen . 11 Februarij
van kostschool . 7 Mei 62 . III 403 . Grondbelasting, wanneer'
verschuldigd. 21 November 64. V 517 . Zie verder Onderwijzers
(School) . Ondercvijzeressen (School) . Schoollokalen. Schooltoezigt . Vereenigingen .

BISSCHOPPEN . Zie

Kistemaker (Mgr . I . F. A.) . Vree

(Mgr.

F. J. -van) . Wilmer (Mgr . G . P .) .

BLIKSEM-AFLEIDERS . Op kerktorens en hooge gebouwen.
23 October 62 . III 504.
BOUW-, BEELDHOUW- nv SCHILDERKUNST . Zorg
voor de overbljjfselen nit vroegere tijden . 26 Maart 61 . 11336 .
BRAN DWAARBORG. Zie

Bliksem-a/leiders . Kerkgebouwen. . To-

rens . Verzekeriitg .

BREDA . Zie

Akar emie (Koninklijke) .

BRIEFPORT-VRIJDOM . Maatschappij . van Weldadigheid .
15 Februarij en 14 April 60 . I276 en 286 . Vicaris-kapitulair,
2 Maart 61 . II 327 . Directeuren der Rijkskweekscholen . 23 October 61 . II 428. Curatoren der Hoogescholen. Blaatselijke
setioolcommissien. 28 Januarij 62. III 319 . Directoria . Boekwerken. 30 Januarij en 5 Februarij 62 . III 320 en 321 . Admi-

547
nistratie voor 'de zaken der R . K . Eeredienst . 8 Augustus 62.
III 490. Schooltoezigt op het Middelbaar onderwi s . 24 Augustua
63. IV 486 .
BRINKMAN (J .) . Vicaris-kapitulair van het Bisdom van
Haarlem. 7 Februar}j 61 . II 311 .
BROEDERS (geestelijke) . In hun order-gewaad op openbare
scholen . 23 April 61 . II . 346.
I ~ROEDERSCHAPPEN. Opgeheven als burgerljjke regtspersoon . 27 Junij 61 . II 388. Bevoegdheid van den Penningmeester.
21 December 64. V 533.
BUITENLANDSCHE VENNOOTSCHAPPEN or NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJEN. 's Konings bewilliging of erkenning. 6 Mei 62 . III 400. 24 Junij en 18 November 63 . IV
462 en 546 . 14 Januarij, 8 October en 21 December 64 . V 318,
497 en 533. Zie verder Maatschappen . Vereenigingen . Zedelijke
tigchamen .

BUITENLANDSCHE ZAKEN (Minister van) . Belast met
bet beheer der zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst .
21 April 62 . III 398. Zie verder : Administratie voor de zaken
der Roomsch Kathotijke Eeredienst . Cremers (Mr . E . J. J. B .) .
tluyssen van Kattendyke (6V . J . E. Ridder) . Maesen de Sombreff
(Jhr. Mr. P, van der),

BURGERLIJK ARMBESTUUR . Regtstoestand . 3 Februarij
60 . I 267 . Grenzen van politiezorg voor de armen . 8 Mei en
30 December 61 . II 365 en 475 . Bezit van armengoederen . 14
September 63 . IV 496 . 4 Junij en 19 October 64 . V 393 en 497 .
Aanvaarden goene aan kerkelijke armen besproken makingen .
8 Augustus 64. V 459 . Niet geregtigd tot het coilecteren in de
kerken . 2 September 64. V 478. Zie verder : Arnawezen. Gemeenteinstetlingen, Instettingen van Weldadigheid . Understand.

BURGERLIJKE GEMEENTEN. Rjjks subsidies voor onderwijzere. 10 Janua4j 60. I 240. Uitgaven voor het arrnwene .
19 September 61 . II 418. Statistiek van kerkeiijke zaken.
3 December 61 . II 446 ; Vereischt getal scholen,14 Januarij 62 .
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III 308. 21 Februarjj en `32 November 63. IV 330 en 547.
8 Mei, 19 Julij, 17 Augustus en 8 December'64. V381, 444,
46-1 en 527 . Politie veror;iening, betreffende de kinderziekte .
11 Februarij 62 . III . 325 . Verpligting jegens de. kerkfabrieken
in Limbury. 28 Maart 62. III 378. Subsidies aan instellingen
van Weldadigheid . 17 Julij 63 . IV 475. Zie verder : Armwezen .
hegraa fplaatsen . Burgerlijk arnibestuur. Gemeentebestuur. Gemeenleinstellingen . Layer onderwijs . Ifiddelbaar onderwijs .

BURGERLIJKE STAND. Kerkel jke registers van overljjden, geboorten, huwelijken . 17 September 62. III 499 . Zie
verder : Geboorteplaats . Huwelijk .
BUUL (H. J,

VAN) .

Zie

Oud-Bisschoppelijke Klerezij.

C.
CATECHETISCH ONDERWIJS (Lokalen voor) . Zie

Gods-

dienstig onderwijs. Personele belasting .

CATECHISEERMEESTER . Zie

Kerkelijke bediening. Onder-

wijzers (School) .

CERTIFICATEN tot vrjjstelling of ontheffing van dienst .
Zie Militie . Schutterijen .
CHARITATEN (Kamer van) to Delft. Hare betrekking als
instelling van weldadigheid . 25 Junk 60. I 322. Zie verder
Armwezen . Instellingen.

CHRISTELIJKE GODSDIENST . Zie

Zon- en feestdagen .

COLLATIE-REGT. Burgemeesters zjjn onbevoegd dat regt
nit to oefenen . 11 December 60. I 392 . Opheffing van het
Staats-collatie-regt. 16 December 61 . II 447 . Unique collatie.
6 Februarij 62. III 323. 28 April 63 . IV 388 . Bereeping van
predikanten . 14 Maart 62 . III 358. 23 December 63 . IV 566.
COLLECTEN . Voor den Watersnood van 1861 . 6 en 8 Februarjj 61 . II 303 en 316 . 6 April 63. IV 359. In de kerken
voor de armen . 2 September 64. V 478 . Aan de huizen voor

de kerk. 19 December 64. V 530. Zie

Armwezen .
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CONGREGATIEN. Zie

Kloosters, geestelijke orden en gods-

dienslige vereenigingen ; Lielde-zusters . Vereenigingen.

CONTRACTEN (Alimentatie-) . Zie

Orereenkomsten .

CORPORATIE . Regtskundig begrip . 8 Junij 60 . 1312 .
CREMERS (Mr . E . J . J . B .) Benoemd tot Minister van
Buitenlandsche Zaken, als zoodanig belast met het beheer der
zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst . 8 Maart 64 . V 348 .
CURAC~AO (Apostolisch Vicariaat) . Toelage van den Kerkvoogd. 27 Mei 60 . 1309 . Vermeerdering van het bezoldigd
personeel der geestelijken . 28 Januarjj 62. III 318. Hunne overtogt- en uitrustingskosten . 5 December 63 . IV 557 . Zie verder
Kistemaker (Mgr. J, I'. A .) .
CUBA AO c . a. (Kolonie) . Opheffing der slavernjj . Godsdienstig- en sehoolonderwjjs . 8 Augustus 62 . III 490.

D•
DELFT. Zie

Akadernie. Clcaritaten (Kani van) .

DEPARTEMENT . Zie
DIAKONIEN . Zie

Eeredienst.

Arnzbesturen. Instellingen vain Weldadigheid.

DIJKLASTEN . Waarin belasting voor de armen is begrepen .
13 Maart en 11 September 61 . II 330 en 413 .
DIRECTORIA . Worden portvrij verzonden . 30 Januarij en
5 Februar}j 62 . III 320 en 321.
DISPENSATIE . Zie

Huwelijk.

DOMICILIE VAN ONDERSTAND . Geboorteplaats van armen
in den sin der wet . 4 en 26 Januarjj, 9 en 12 Februarij,
4 Maart, 11 en 25 October en 22 November 6 . I 237, 250,
269, 272, 280, 361, 368 en 381 . 6 April, 8 ' Mei en 1 Junij 62 .
III 396, 409 en 434 18 Maart en 11 December 63 . IV 347 en
558. 2 April, 2 en 28 Jul;j 64. V 355, 436 en 456 . Bedeeling
in den zin van art. 36 der armenwet . 18 JanuarU, 2 FebruarU,
20 Mei 60 . 1245, 264 en 302.26 Maart 62 .111374 .23 Januarij,

12 Februarjj, 4, 10, 18, 20, 21 en 22 Maart,14 April, 16 Junij,
7 Juljj, 14 en 25 September, 14 en 29 November 63 . IV 324,
399, 342, 345, 348, 350, 352, 354, 362, 459, 474, 504, 506,
541 en 551 . 23 Januarij , 11 en 18 April, 1 en 20 Junjj,
22 Augustus 64. V 320, 359, 363, 392,424 en 467 . Indemniteitsacten en overeenkomsten. 2 en 9 Februarij 60 . I 264 en 269 .
21 February en 28 November 62 . III 340 en 521 .2 Julij 64 . V 436 .
Bedelaars in gestichten . 11 Junij, 11 Augustus en 10 December 60, I 313, 336 en 386 . 24 November 62. III 517 . 22 Augusr
tus 64 . V 467 . Vreemdelingen . 23 Maart, 8 en 25 April, 5 Julij
en 29 Augustus 63. IV 355, 360, 385, 471 en 492 . Zie verder
Arsnwezen. Understand.

DOODGEBORENEN . Niet begraven zonder verlof . 1 Junij
en 25 Augustus 63 . IV 450 en 487 .
DOOP •A CTE . Bewijs vsn geboorte. 22 November 60 . I381 .
4 en 18 Maart 63. IV 342 en 347 .2 April 64 . V 355 . Verbetering
in kerkelijke doop-registers. 17 September 62. III 499.
DOOPSEL . Zie

Doop-acte. Geboorteplaats, Lidmaatschap .

F+
BED. Godsdienstige bezwaren . 3 April 60. I 284 . 1 Augustus 62. III 489 . Zie Getuigenis.
EEREDIENST (Departement voor de Zaken der Roomsch
Katholjjke) . Overzigt der voornaantste bepalingen, betreffende de
daarstelliug en ophefng . 1806-1862. II 486-509. -- Tijdeltjke
instandhouding. 31 Januarjj 62 . III 320 . Opheffing en overdragt van hot beheer flier taken aan den Minister van Btutenlandsehe Zaken . 21 April, 62 . III 398 . Zie vender : Adminisiratie.
Begrooting (Staats) . Meeussen (Mr. K. A .) . Mutsaers (Mr. 1. A .)
Romunde (Mr. 1 . W, van) . Sirens (Mr . M. P. H.) .

EEREDIENST (Openbare) . Militaire- bijstand -btj procession .
7 Maart 61. II 327 . Regeling in de bedelaars gestichten, 20
Mei en ; 31 December 61 . II 369 en . 484.11 Januarjj 62. III 307 .
Zie vender : : .Godsdienstoe['enin9 . Gad~dienstig onderwijs. Procession .
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ERFSTELLINGEN . Zie
EXAMEN . Zie

Aanvaarding . Magtiging . Makingen .

Lager onderwijs . Middelbaar onderwijs. Onder-

vijzers (School) .

F.
FABRIEKEN . Zie

Kerk/'abrieken .

FABRIEKEN van nijverheid. Koepok-inenting der leerlingen
en werklieden . 11 February 62. III 325 .
FEESTDAGEN . Zie

Zon- en feestdagen .

FONDATIEN . Doorloopende administratie . 10 October 60.
I 359 . Zie verder : Beurzen .
FRIESLAND (Provincie) . Te groote uitgebreidheid der
burgerljjke armenverzorging . 8 Iei 61 . II 365 . Armlasten als
publieke last onbestaanbaar met de wet . 13 Maart en 11 September 61 . II 330 en 413.

G.
GASTHUIZEN . Rangschikking van : het Sint Antonygasthuis to Leeuwarden . 1 Februarjj 60 . 1251 . 8 Februarij 61 .
II 317 . Het oudemannenhuis to Vught . 11 November 62 . III
510. Het proveniershuis to Schiedam . 14 November 62 .III517 .
Het algemeen ziekenhuis to Utrecht. 18 April 64 . V 363 . Zie
verder :

Godshuizen. Hojjes . Instellingen .

GEBEDEN (Openbare) . Verzocht bij gelegenheid van den
watersnood van 1861 . 8 Februarjj 61 . II 316 .
GEBOORTE ACTEN . Zie

Burgerlijken Stand.

GEBOORTEPLAATS . Is in den regel char waar iemand gedoopt is . 2 Februarjj 60. I 264. 18 Maart 63. IV 347 . 2 April
64.. V 355 . Zie verder : Donnicilie van onderstand .
GEE TELIJKEN . Worden ontheven van de dienst blj de
Militie . 19 Augustus 61 . II 393 . Zjjn niet benoembaar in den
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Raad vau State . 21 December 61 . II 474. Zie verder : Kerk-

leeraars. Pensioenen. Tractementerr .
GEESTELIJKE ORDEN . Zie Kloosters . Vereeniringen .
GEESTELIJKE VEREENIGINGEN.Erkenning der Liefdezusters to Sit/ard. 10 Januarij 64. V 306 . Zie verder : Broederc
(geestelijke) . Vereenigingen .
GEMEENTEBESTUUR . Is niet bevoegd tot het beroepen
van kerkleeraars. 11 December 60 . I 392. De beslissing, bedoeld
in art . 7 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad no . 102),
moet door burgemeester en wethouders, niet door den gemeenteraad, genomen worden . 6 Februarjj en 27 Julij 64 . V
338 en 447 .
GEMEENTE-INSTELLING . Eene stichting van godsdienstige weldadigheid valt niet in art . 2 a der armenwet. 1 Februarij 60. I 251 . 8 Februarij 61 . II 317.
GEMEENTEN. Zie Bnrgerlij ke geyneenten . Kerkehjke gemeenten.

Parochitn
GENEESKUNDIGE ONDERSTAND . Is verhaalbaar. 23
December 63 . IV 569. 10 Februarij, 7 Maart en 5 September
64. V 344, 347 en 486 .
GENOOTSCHAPPEN van algemeen nut, ter bevordering
van kunsten, wetenschappen en nijverheid . Vrjjstelling van
zegelregt op bewijzen van deelneming en verbindtenissen tot
bijdragen . 19 December 60 . I 393 . Zie verder : Kerkgenoetschappe4 .
GETUIGENIS in regten . Godsdienstige bezwaren tegen den
eed. 3 April 60. I 284 . 1 Augustus 62 . III . 489 . Zie verder ;

Godsdienstige gezindle.
GETUIGSCHRIFTEN . Zie Militie. Onder-wijzers. Vrijdom .
GEVANGENISSEN. Bjjbellezing. 11 en 17 Augustus 60.
I 335 en 337. Onderwjjzers en schooltoezigt : 19 Maart 61 .
II 332. 21 October 62 . III 503 . 1 November 64. V 507 .
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GODSDIENSTIGE GEZINDTE . Onderzoek naar iemands
geloofsbelijdenis, niet in regten geoorloofd . '25 April 61 . II 358 .
26 Maart 62 . III 375 . Zie verder : Getuigeni~ . Kerkgenootschappen .
Koepok-inei tin ii.

GODSDIENSTIGE VEREENIGINGEN . Zie

Kloosters. Lief'de-

zusters . Vereenigingen. .

GODSDIENSTIG ONDERWIJS . Subsidies voor de Israelitisehe armenseholen . 18 Januarij 60 . 1248 . In de gevangenissen it en 17 Augustus 60 . I335 en 337 . In de kolonien
der Maatschappjj van Weldadigheid . 19 Januarij 61 . II 296 .
In Nederlandsch West-Indie . 8 Augustus 62. III 490. 23 April
63 . IV 381 . Door openbare onderwijzers to geven . 20 Januarij
63 . IV 308 en 311 . Voorlezingen niet aan hot Patentregt onderworpen . 28 February 63. IV 339 . Lokalen voor bijbellezing
aan de perspnele belasting onderhevig. 3 Augustus 64. V 457,
GODSDIENST-OEFENING (Openbare) . Stoornis. 29 Junij
63. IV 468. Zie verder : Procession .
GODSHUIZEN . Bevoegdheid van regenten . 23 April 61 .
II 351 . 16 Junij 62 . III 437. 23 April 63. IV 381. Regtsbegrip .
11 November 62 . III 510. Zie verder : Gasthuiaen . Hofjes . Instellingen . Weeshuiaen.

GRONDBELASTING. Bjjzondere scholen, eigendom van
niet erkende instellingen zijnde,, daaraan onderworpen . 21 November 64 . V 517. Zie verder : Personele belasting .
GRONDWET . Zie

Kerk etc Staat. Staatskerk .

GRONINGEN (Provincie) . S ubsidien voor kerken en pas.
torijen. 29 Augustus 61. II 400.

H.
HAARLEM (Bisdom) . Overlijden van Mgr . F. J. van Vree .
Benoeming van J. Rrinkman tot Vicaris-kapitulair. 7 Februar j
61 . II 311 . Benoeming van Mgr . G . P, Wilmer tot Bisschop .
6 Junij 61 . II 377.

5•5.4
HAARLEM. Zie

Owl Bisschoppelijke Klereay.

HANDEL (Zaken buiten den) . Zie,gegraa/'plaalsen .

Recognitien .

Verjaring .

HANDEL- xx NIJVERHEIDS •SCHOLEN . ZUn geene
scholen voor Lager onderwijs . 28 Mei 62 . III 416. Zie verder
Middelbaar onderwijs,

HARDERWIJK (J .) . Zie

Oud-Bisschoppelijke Klerezy .

's HERTOGENBOSCH . Restauratie der Sint Jans-kerk. 7 Mei
60. 1293 .
HOFJES . Bevoegdheid der regenten . 23 April 61 . II 31 .
16 Junij 62. III 437. 23 April 63 .' IV 381 .
HOOFDELIJKE OMSLAG . Verpligting der leden van kerkelijke gemeenten . 25 April 61 . II 358 . 26 Maart 62 . III 375 .
HOOGERE BURGERSCHOLEN . Reglement. 30 Augustus
64. V 472. Zie Middelbaar onderwijs .
HUTS-QNDERWIJZERS . Bew jzen van toelating, vrij van
zegel- en registratieregten . 1 Junij 60 . I . 310 .Onderri t gevende
in openbare scholen . 12 October 61 . II 425 . 14 Augustus 62.
III 49.1 . Zie verder : Lager onderwijs. Onderwijaers.
HULPONDERWIJZERS . Zie

Lager. onderwijs . Onderwijzers .

HUWELIJK. Acten voor onvermogenden, vrij van zegel.
6 November 61 . II. 437, Kerkelijke dispensatie, geen onderwerp van beschikking van het Staatsgezag . 30 Juljj 62 . 1 11488.
Zie verder : Burgerlijke Stand.
HUYSSEN VAN KATTENDYKE (W, J . C . Ridder) . Minister
van Marine, ad interim, belast met het beheer van het Departement van Buitenlandsche Zaken, en ale zoodanig met dat der
Zaken van de R . K. Eeredienst. 2 Januarij 64, V 303 . Eervol
ontslagen . 8 Maart 64. V. 348.

555
I.
INDEMNITEITS-ACTEN. Hare kraeht en werking . 2 Februarij 60 . I 264 . 21 Februarjj en 28 November 62. III 340 en
521 . Zie verder : Armivezen . Domicilie . Onderstand. Overeenkomsten .
INDIE . Zie

Nederlandsch Indie. West Indie.

INDISCHE TAAL-, LANDstelling van onderwijs to Leiden .
en 441 . Zie Middelbaar onderwijs.
INENTING. Zie

VOLKENKUNDE . InJung en 17 Julij 64 . V 394

EN
10

Koepok-inenting.

INSTELLINGEN tot voorkoming van armoede . Proveniershuis . 1 Februarij 60 . I 251 .8 Februarjj 61 . II 317. 11 November 62. III 510. Zie Gasthuizen. Hofjes .
INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID . Seheiding van
gemengde instellipgen. 25 Jung 60 . 1322 . Regtsbegrip van
Godshuis. 11 November 62 . III 510 . Subsidies uit de gemeentekas. 17 Julij 63 . IV 475 . Zie verder : Armbesturen . Armwezen .
Gemeente-instelling . Godshuizen .

INVALIDENHUIS (Koloniaal militair) . Godsdienstige aangelegenheden . 31 October 62. III 508.
ISRAELITEN. Godsdienstig en lager onderwjjs . 18 Januarij
60. I 248. 7 Februarij en 30 April 61 . II 312 en 362 . Hervorming
hunner eeredienst. 13 October 60 . I 364 . Ziekenoppassing en
kraamverzorging. 7 November 60 . I 378. 22 Mei 63, IV 450 .

.1.
JAARIVEDDEN . Zie

Tractementen .

JANSENISTEN. Zie

Oud-Bisschoppelijke Klerezy .

JODEN. Zie Israelites .
JONG (Lambertus De) . Zie

Oud-Itisschoppelijke Kle •e ay .
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K.

KAPELLAANS . Zie
KAPELLEN. Zie

Ceestelijkem

Kerken .

KATECHISMU S . Zie

Cat hegetisch onderwijs . CalhegiseerrneeslerR.

KERKBANKEN. Zie

Kerken . Zit plaatsen .

KERKBESTUREN . Wettige benoeming. 20 Maart 60 .1 281 .
Hef ng van hoofdelijke omslagen . 25 April 61 . II 358. Rekening
en verantwoording. 27 Junij 61 . II 386 . 21 Junij 64. V . 425 .
Zie verder : Kerkelipke-armbesturen, -- bedieningen , - gemeenten ,
goederen, - reglementen . Kerkfahrieken. Parochiale armbesturen, -kerkbesturen .

KERKELIJK-AMBTSGEWAAD . Zie

Kerkleeraars,

KERKELIJKE ARMBESTTJREN . Verpligtingen. 30 December 61 . II 475. 21 Februarij en 23 December 62 . III 340 en
514. 21 October 63. IV 515. Verbindbaarheid van hun reglement . 17 July en 23 December 62. t 11475 en 524. 21 October 63 . IV 515 . 17 JunU 64 . V 397 . Legaten . 4 September 62.
III 498 . 8 Augustus 64. V 459 . Zie verder : Armbesturen . Armwe en . Burgerlijke armbesturen . Parochiale armbesturen .

KERKELIJKE BEDIENINGEN. Niet vereenigbaar met die
van openbaar hoofd- en hulponderwijzer . 20 Januarij 63. IV 308
en 311 . Zie verder :

Lager onderwijs. Onderwijzers. Predikanten .

KERKELIJKE BELASTING . Zie

Hoofdelijke omslag.

KERKELIJKE GEMEENTEN . Vallen niet in de termen
der wet op het regt van vereeniging . 5 January 60. I 239.
Zijn, bjj afwijking van dat beginsel, als vereeniging erkend .
8 November 63. IV 532. 9 February, 16 Augustus en 19 Noveniber 64. V 339, 463 en 511 . Zen zedelijke ligchamen met
regtspersoonlijkheid bekleed . 14 Februarij 60. 1275. 25 April
en 27 Junij 61 . II 358 en 386. 26 Maart en 17 Julij 62. III
375 en 475 . 23 Februarij 63. IV 332 . 25 January, 17 en 21
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64. V 322, 397 en 42 . Eigendom van kerkgoederen
en` fondsen . 10 ' September en' M December 60. I 340 en 403.
23~ Januaiij 62 . IIY' 316 . 21 April 63. IV 366. Verpligtingen
van het lidmaatschap . 25 April 61. II 358 . 26 Mart en 17
Julj 62 : TTI 315 en 475'. S'tatistieke opgaven . 3 December 61
.
II 446 . Bekwaam om erfstelllngen to verkrjjgen . 30 11 ei b2:
III 421 . 10 Junjj 63 . IV 454 . it Maart 64 . V 348 . Refit op
hot bezit der kerkhoven . 17 Junjj 62 . 111 445 . AanSpraak op bet
behoud der tractementen van de leeraars . 19 Junij 62. III
456. Bl jven in stand tot dat z j kerkwettig worden opgeheven :
23 Februar j 63 . IV 332. 25 Januarj 64 . V 322. Zie verder':
Armwezen.

Begraa[plaatsen . Godsdienstige gezindte. Kerkhesturenb

Kerkelijke goederen . Kerkelijke reglementen . Kerken . Kerk/abrieken.
Parochien . Vereenigingen. Zedelijke ligchamen.

KERKELIJKE GOEDEREN. Eigendommen of bezittingen
niet deelbaar bij splitsing of o~hefng der parochien . 10 September en 31 December 60 .
I340 en 403. 23 Januarij 62. III
31'6. 23 Februarjj en 21 April 63. IV'332 en 366 . 25 Januar j 64.
V 322 . Ver ienwing der titels van renters . 1 April 63 . IV 357 .
Uitkeering aan sehoolonderwUzers. 21 September 64. V 489 .
KERKELIJKE MALT . Hot buiten werking stellen barer
beschikkingen. 6 Februar j en 14 Maart 62 . III 323 en 358 .
28 April 63 . IV 388. Hare bevoegdheid tot regeling van bet
kerkel jk armbestuur . 17 Jul j en 23 December 62. III 475
en 524 . 21 October 63. IV 515 . 17 Junjj 64 . V 397 . Zie verder :
Kerk en Staat.

KERKELIJKE REGLEMENTEN. Zie

Armwezen. Kerkbe-

sturen . Kerkelijke gemeenten. Kerkelijke mug! . Kerkgenootschappen .
Vereenigingen . Zedelijke ligchamen .

KERKEN. Restauratie der Sint Janskerk to 's Hertogenbosch.
7 Mei 60. I 293. Subsidies in de provincie Groningen, . 29 Augustus 61 . II 400 . ldem in de provincie Zuidholland . 3 November
64. V 508 . Eigendom van zitplaatsen . 3 April 62 . III 380. 16
36
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November 63. IV 543 . Kerkhoven zjjn annezen der kerk . 1,7
Junjj 62. III 445 . Bliksem-afleiders en brandwaarborg . 23 October 62 . III 504. Eigendomskwestie to Hoorn . 21 Januarij 63,
IV 318 ; Binnen den afstand van twee honderd ellen. 30 April en
1 October 63 . IV 401 en 511 . 8 Januarij, 6 Februarij en 27
Julij 64. V 304, 338 en 447. Zie verder : Collecten . Kerkbesturen,
Kerk/'abrieken. Pastorijen.

KERK ni STAAT. Bevoegdheid van het burgerlijke en
regterlijke gezag. 11 December 60 . I 392. 6 Februarij en 14
Maart 62 . III 323 en 358 . 28 April 63 . IV 388. 17 Junij 64 .
V 397. Grondwettige verhouding . 16 December 61 . II 447 .
Zie verder : Collatieregt . Kerkelijke magi .
KERKFABRIEKEN. Eigendom der kerkelijke goederen,10
September 60. 1 340 . 23 Januarij 62. III 316. De verpligting
tier burgerlijke gemeente, in art. 92 van het deereet van 30
December 1809 bepaald, niet afkoopbaar . 28 Maart 62, 111378.
Beslissende stem van den voorzitter bjj verkiezing van leden .
24 Junjj 62. III 459 . Art . 75 van het decreet van 30 December
1809, in betrekking tot de burgerlijke armbesturen . 2 September 64 . V. 478. Collecten voor de kerkeljjke behoeften aan de
huizen . 19 December 64 . V 530 . Zie verder : Kerkbesturen . Kerkelijke goederen.

KERKGENOOTSCHAPPEN . Vallen niet in de termen der
wet op het refit van Vereenigiug. 5 Januarij 60. 1 239 . Zijn
wettig bestaande zedelijke ligchamen met regtspersoonljkheid
bekleed. 14 Februarij 60 . I 275. 25 April en 27 Junij 61 .
en 386. 26 Maart en 17 Julij 62. III 375 en 475 . 25 Januarij,
17 en 21 Junij 64 . V 322, 397 en 425. Aanduiding in de bevolkings-registers . 3 November 61 . 11 432. Statistieke opgaven
in de gemeente-verslagen. 3 December 61 . II 446 . Staats-collatieregt onvereenigbaar met de tegenwoordige grondwettige betrekking. 16 December 61'. II 447 . Gevolg der uittreding in
betrekking tot ondersteunden . 21 Februarij en 28 November 62.
III 340 en 521 . Hoofdelijke omslagen . 25 April 61 . 11 358 .
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26 Maart 62. III 374 . Bekwaam om to erven . 30 Mei 62. 111421 .
10 Jun}j 63 . IV 454 . 11 Maart 64. V 348. Zie verder : Kerke1 .jke

gemeenten . Kerkelijke magi . Kerk en Staat.
KERKHOVEN . Zjjn annexen der kerken . 17 Junij 62. III

445 . Zie verder :

Begraa/plaatsen:

KERKLEERAARS . Collatieregten. 11 December 60. 1
16 December 61 . II 447. 6 Februarjj en 14 Maart 62 . III 323
en 358 . 28 April 63 . I V 388. Niet benoembaar in den Band van
State. 21 December 61 . 11 . 474. Openbaar dragen van ambtsgewaad. Junjj 62. III 467. Zie verder : Militie. Tractementen,

Waalsche Predikanten .
KINDERZ IEKTE . Zie Koepok-inenting.
KISTEMAKER (J. F . A .) . Apostolisch Vicaris van Curacao,
benoemd Bisschop van Uranopolis i. p, i. - Verlof tot het aannemen der waardigheid . 5 April 60 . 1
Zie verder : Curacdo.
KLOOSTERS, GEESTELIJKE ORDEN, GODSDIENSTIGE VEREENIGINGEN . Ouerzigt der voornaamste bepalingen
daaromtrent : vodr 1576 . I 406-410. -_-_ Sedert 1576-1795,
1411--438.
van 1795-1810 . 1439--449. = Verordeningen
van Franschen oorsprong. 1449--466 . _-_ Sedert 1814 en vervolgens . 1467-518. Geestelijke broeders op openbare scholen.
23 April 61 . 11 346 . Onderzoek naar den stand flier instellingen
her to laude . 28 Mei 61 . II 373 . Ophefng van het religieuse
gesticht de Bisweide to Grubbenvorst, als bewaarplaats van krankzinnigen . 19 July 63 . IV 481 . Erkenning der Liefdezusters to
Sittard . 10 JanuarU 64. V . 306. Zie verder : Vereenigingen . Zede-

lijke ligchamen .
KOEPOK-INENTING . Leerlingen op de scholen en werklieden in fabrieken . 11 Februarij 62. 111 325. Zie Vaccinatie
KORAALGEZANG. Zie Godsdienstig onderwijs.
KOSTERS . Zie Onderwijzers (School) .
KOST-SCHOOLHOUDERS . Zie Patent-regt .

KUNS . (Qude Vaderlaadsche) .. Zorg voorhare o.verb "
26 Maart 61 . Il 336.

len

KUNSTEN, WETENSCHAPPEN mrt NIJVERHEID. Z'il
enootschappen . Middelbaar onderwijs .

KWEEKELINGEN . Zie

Onderwijzers.

KWEEKSCHOLEN (RUks) . Oprigttlng . 5 Februarij 60.1 219 .
Beurzen en teel gen . 26 Maart 60 . 1 283 . Briefport. 23 Octo
Augusber 61 . 11 428. KWeekelingen. 5 NO~ember 61 .
t 62 ; III 496.
L.
LAGER ONDERWIJS . Opmerkingen en, verklaringen . 22
Mei en 16 Juujj 60 . 1 305, en 313. 25 Junij en 12 October 61 .
It. 382 en 425 . 15 Julij 62. 111 473 .10 Augustus 64 . V 461 . Rijks
kweekscholen. 5 Februarjj en 26 Maart 60. 1269 en 283. 23
October 61 . II 428. Vakken. 25 Augustus 60 . 1
10 en 28
Mei 62. 111 410 en 416 . Regerings-verslag . 30 Augustus 60 . I
338 . Bijzondere fondsen. 28 September 60. 1 358.21 September
64 . V 489 . Maatschappij van Weldadigheid. 19 Januarij 61 . II
296 . Gevangenissen . 19 Maart 61 . II 332 . 21 October 62 . III
503 . lnenting der leerlingen. 11 Februarij 62, 111 325. Leeftijd
der schoolkinderen . 18 Augustus 62. 111 494. Getuigschriften
van goedgedrag . 20 January 63. IV 307 . Art . 72 der wet vervallen . 5 Julij 63 . IV 473 . Zie verder : Godsdienstig onderwijs .
Middelbaar Onderwijs . Onderwijzers . Scholen .

LANDBOUW-SCHOLEN (Rjjks) . Reglement. 30 Augustus
64. V 472.
LEES-VEREENIGING (Katholijke) to Rotterdam. Goedkeuring haier statuten en erkenning als regtspersoou . ii December
63. IV 559.
LEGATEN . Regtsgevolgen van art . 947 van het Burgerlijk
Wetboek . 30 Mei 62. III 421 . 10 Junij 63. IV . 454 . 11 Maart
64. V 348. Parochiale armen . 14 September 62. III 498. Ker-
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ke " ke armen . 8 Nug*8t ~ 6~. 'V 49. Zie Verde : lln*vaard izg .
}Mag iging. Makingen .

LEGES . Vr jstelling : Mandaten, betreffende stichtingen . 1~
October 60 . 1359 . Huweljks-acten voor onvermogenden . 6 November 61 . II 437 .
LEIDEN. Vestiging der Rjks-lnstelling voor onderw je in
Indische taal-, land- en volkenkunde . 10 Junj en 17 Julj 64 .,
V 894 ;en 441.
LETTERKUNDIGE EIGENDOM.Waarborg. 22 Mei 60 .1304.
LIDMAATSCHAP eener kerkeljke gemeente : Wordt verkregen door het Doopsel en andere godsdienstige handelingen .
25 April 61 . II 358 . 21 ebrnarj, 26 Maart en '2 ~Toverifber
82 . 111 340, 875 en 521. Verpligtingen d+ aaii verbonden . VI
ulij 62 . III 475 . Zie verder : ` lIoo fdeli,fke omslagen . Z~delijke
ligchamen .

LIEFDADIGE INSTELLINGEN . Zie

Insteltingen . I toosters.

Liefde rosters .

LIEFDE ZUSTERS. Erkenning der vereeniging to
10 Januarj 64. V 306 .

Sittard.

LIMBURG (Hertogdom) . Geestel jke broeders op openbare
echolen . 23 April 61 . II 346. Opgehevein broedersc'happen . 27
.Iun j 61 . II 388. Verpligting der burgerljke gemeenten jegen~
de kerkfabrieken . 28 Maart 6Z
. III 378. Verzekering tegen br ndeohade van kerken, enz. 23 October .62 . III 504. 17 April 6L
IV 63 .
LUIDEN

DEB KLOKKEN . Verlniden der dooden . 22

4o-

vember 60 . I 381 r

MAATSCHAPPEN. Worden ontbonden door den wil van
der vennooten. 13 December 61 . 1I 1447 . Zit ~er4er :
!iuitenlandsche rennootsehappen of naagniooze maatseharpij~en . Corpbratie . Vereenigingen. ~edelijlce ligehamen.

MAATSORAPPIJ VAN, WELDADIGHEID . Staat niet meer
in hare vroegere betrekking tot het Staatsgezag. 14 Februarjj
60. I 273. Vrijdom van briefport . 15 Februarjj en 14 April
60.
I276 en 286 . Hypothecaire inschrjjvingen ten behoeve van
den Staat. 25 December 60 . I 396 . Godsdienstig- en schoolonderwijs. 19 Januarij 61 . II 296 . 14 Januarij 62 . III 308. Zie
verder : Bedelaarsgestiehten . Instellingen . Vereenigingen.
MAESEN DD SOMBREFF (Jhr . Mr. P, van der) . Minister
van Buitenlandsche Zaken . Aanvaart het beheer der Zaken
van de Roomsch Katholjjke Eeredienst met 1 Julij 1862 . 28
Junij 62, III 465. Eervol ontslagen . 2 Januarij 64. V 303 .
MAGTIGING (Koninklijke) tot aanvaarding . Regtsgevolgen
van art. 947 van het Burgerljjke Wetboek . 30 Mei 62. 111421 .
10 Junij 63. IV 454. 11 Maart 64. V 348. Zie Aanvaarding .
Makingen .

MAKINGEN. Gevolg der weigering van de Koninkljjke
magtiging. 30 Mei 62 . III 421 . 10 Junjj 63 . IV 454. 11 Maart
64. V 348. Aan kerkeijjke armen besproken . 14 September 62 .
III 498 . 8 A ugustus 64 . V 459.
MAXIMUM

VAN

ONDERSTAND . Zie

Onderstand.

MEDAILLES. Voor vaccinatie en ziekenzorg. 7 April 61.
II 342 .
MEEUSSEN (Mr . K. A) . Benoemd tot Minister van het
tijdelijk in stand gehouden Departement voor de Zaken der

R. K. Eeredienst. 31 Januarij 62 . III 320 . Als zoodanig afgetreden. 28 Junjj 62 . III 465 .
MEURKENS (S. A . H.) . Erkend als Kerkvoogd ad interim
van het Apostolisch Vicariaat van Suriname . 24 April 64 . V
376 . Zie verder : Suriname.
MIDDELBAAR ONDEEWIJS . Wetteljjke regeling . 2 Mei
63. IV 410. Getuigschriften, acten van bekwaamheid en van
eedsaflegging vrjj van zegel en registratieregt. 2 Juljj en 5

December 63. IV 471 en 557. Briefport-vrijdom. 24 Augustus
63 . 1V 486. Programme's der ezamens . 2 Februar}j 64. V 324.
Polytechnische school . 30 Junjj 64. V 429. Rjjks-HoogereBurger-Landbouwscholen . 30 Augustus 64 . V 472. Teekenacholen . 4 September 64 . V 484. Zie Indische teal-, land- en
volkenkunde. Lager onderwijs .

MILITAIREN . Zie

Procession.

MILITIE (Nationals) . Voor zooveel geesteljjken en studenten
in de godgeleerdheid betreft : Certificates van vrijstelling . 12
Maart 61 . II 329. Wettelijke regeling (art, 127) . Ontheffing
van werkelijke dienst . 19 Augustus 61 . II 393 . Voorsehriften
daaromtrent. 21 en 26 Maart, 8 Mei, 26 Juljj en 24 December
62. III 369, 371, 404, 476 en 533 . 30 April 64. V 379 . Ontbevenen zjjn gees verlofgangers . 31 October 64 . V 506. Jaar"ks verleende ontheffing van dienst . 29 Mei 62. III 420. 30
April 63 . IV 397 . 28 April 64. V 379 . Zie verder : Schutterijen.
MINDERJARIGEN. Zie

Domicilie. Voogdij. Weeshuizen.

MINISTER voor de Zaken der Roomsch Kathohyke Eeredienst . Zie Eeredienst.
MUTSAERS (Mr. J . A .) Benoemd tot Minister voor de
Zaken der R . K. Eeredienst. 22 Februarij 60. 1276. Eervol
ontslagen als zoodanig . 12 Maart 61 . II 328.

NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJEN . Zie

Buitenlandsche ven-

nootschappen.

NA DRUB. Zie

Let terhundige eigendom.

NATIONALS MILITIE. Zie

,Militie.

NEDERLANDSCH INDIE. Bezoldigd personeel der geesteligken en kerkleeraars. 22 April en 28 December 60 . I 289 en
397 . Berekening hunner pensioenen. 13 September 61 . II 417 .

Hunne uitrusting- en vestigingsTkosten . ,25 Mei 64. V 390 . Zie
verder : Batavia,
NIJMEGEN . Regtskweatie, betreffende het R. K . armbestuur.
23 Decemi er 62. tii 5,24; 21 October 63 . 91 V 515 . 17 Junjj 4.
V 397 . Begraafplaatsen . 5 December 63. IV 555. 28 April en
15 Juljj 64 . V 378 en 439.
NIJVERHEID . Zie

Genootschappen.

NOORDBRABANT (Provincie) . Reglet op hat b~griwen .
22 November 60, 1381 .
0.
OMMERSOHANS . Zie

Bedelaarsgestichten .

ONDERSTAN4) aan armen . Hat ,opvolgen van het eerste
lid van art. 43 tier arm wet aanbevQlen. 26 October 60. I 370 .
Maximum van de to ve strekken onderstund, 29 October 60 .! 378.
29 October 61 . II 428 . 26 October 62 . III 507 . 11 November
63. IV 540. 25 October 64 . V 506 . Grenzen der politiezorg.
8 Mei en 30 December 61 . II 365 en 475. Verhaal van armenbedeeling : In geval van aiekte. 17 Junjj 61 . II 379. 2, Japua$j
en 23 December 63 . IV 303 en 569. 10 Februarij , 7 Maart en
5 September 64. V 344, 347 en 486 . -- In de gemeenten ten
platten laude der provineie Utrecht . 21 Junjj 61 . II 382. 26 Februarij 62 . III 347 . -- Buiten het geval in art . 13 der armenwet van 28 November 1818 bedoeld . 5 Julij 61 . II 391 . -Verstrekt voor rekening van hat elders gevestigd domici ie .
29 Januarij en 21 Februarij 62 . III 319 en 340 . -- In den zin
van art . 36 der armenwet. 18 Januar$j, 2 February en 20 Mei
60. I 245, 264 en 302. 26 Maart 62 . III 374. 23 Januarjj, 12
Februarij, 4, 10, 18, 20, 21' en 22 Maart, 14 April, 16 Junjj,
7 Julij, 14 September, 14 en 2 . November 63 . IV ,324, 329,
342, 345, 348, 350, 352, ,354, 362, 4E19, 474, 604,41 en 551 .
23 J nuarU, I i en 1
pril, I en 20 Jung, 22 Augustus
.
V 320, 359, 363, 392 ,424 en 467 . -- In den zin der artt. , ,,
,7

3Q-.3,3 der armenwpet. 18 en, 23, Maart, 8 en 25 Ppril,,5 Julie,
5,
29 Augustus, 26 S~pteaub+ ep 1,1 De ember 63. IV 347
p60, 385, 471, 492, 506 ;en 558 . .2 April, 2 en 28 Jnlij a64 .
V 355, 436 en 456 . Verpligting tier kerkelijke armbesturen .
3Q December ,61 . II 475. 2l 'ebruarij en .23 December 62 .
I ,340 en 524 . 21 October 63 . IV 515 . Minderjarigen, die
opiers liebhen . 3 Junlj 62. III 435. Zie . y erdpr ,: it a zen ,
e4elaarsgestichten . . Burgertijke armbesturen . ,Domivitie. Instellinge0 .
Kerkglijke armbesturen .

ONDERWIJS. Zie

Akademie. 3eurzen. Bijzondere scholen . Ge-

vangenissen . Godsdienstig onderwijs. Huisonderwijzers. Indische taal-,
;land- en volkenkunde. Kweeksoholen . Lager onderwijs. Maatschappij
van Weldadigheid . Middelbaar onderwys . Onderwijzeressen . Onderwijzers. .Patentregt. Pensioe ren. Personele belasting . Polytechnisehe school.
Schoten . Schoolgeld . Schoollocalen . Schooltoezigt. Seminaries . Teekenscholen. Vereenigingen . Zegelregt .

y ONDERWIJZERESSEN (school) . Onderwijs in vrouwelijke
handwerken . Bewijs van bekwaamheid . 13 Januarjj en 8 Mei 60.
1 244 ,en 299 . Getuigsc 4i ift van goed gedrag. 20 -Jannarij'63.
IV 307 . Zie verder : Onderwijzers.
ONDERWIJZERS (school) . Rijknja
edden. &0 Jannarij
60. I 240. Ezamen, benoeming, verplaatsin . 12 Januarjj 'en
16 Junij 60. I 242 en 313. 25 Junij 61 . II 38`Z. 25 Februarij,
26 Junij en 15 Juljj 62. III 346, 463 en 473 . 2 December 63 .
IV 553. 20 Junjj 64. V 402. Ontelag . 12 Januarij 60. 1
j ~u, 26
23 J njj 64. V 426. R jks weeks hol p . ;5 F br
.
1
269
en
283.5
T
ovember
61
.
II
4343
.
.
ugpstt
s 62 .
Maart 60
.18
III 496 . Vrije mooning . 22 Februarij 60 . I 277 . Vrijstelling van
zegel en registratie der bewijsstukken . 1 Junij 60. I.310. Toe.
.1358
lagen nit armen- en kerkeljjke fondsen . 28 September 60
21 September 64. V 489 . Pensioen-bjjdragen. 6 November'60.
I1 1ke~ember 061 .
I 379 . 30 Janparij, 11 en 20 Fehrparij .
.
302, 324, 325 en 446 . 14 A ugus
;5. I)I 494. 5 J . "
. V 473.Onbevpegdh~ id. 23 No~emb~r 60. I 383.7 'ebrua>i~ en
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30 April 61 . II 312 en 362. 28 Mei 62 . 111 416. 14 April 63.
IV 364 . In : de gevangenissen. 19 Maart 61 . II 332. 21 October 62 . III 503: 1 November 64. V 507. Geesteljjke brooders.
23 April 61 . II 346 : Toelagen voor kweekelingen. 31 Juljj 61 .
II 393 . Inkomen der hulponderw}jzers . 8 Januarij 62 . III 304.
Verpligting in betrekking tot de kinderziekte. 11 February 62.
III 325. Begrip van kostschoolhouder . 7 Mei 62 . III 403. Lessen
in hot teekenen, de toon- en zangkunst . 10 Mei 62 . III 410.
Wetenschappen voor handel en njjverheid . 28 Mei 62 . III 416.
Belooning voor tjjdeljjke waarneming . 18 Augustus 62. 111494.
Bekleeden van kerkeljjke bedieningen. 20 Januarij 63 . IV 308
en 311 . Aai spraak op bepaalde jaarwedden . 9 Mei, 5 Junij en
3 September 63. IV 446, 452 en 495 . 18 April 64. V 361 .
Ontneming der bevoegdheid tot hot geven van onderwjjs . 10 Januarij 64. V 310. Verdeeling der jaarwedde over twee gemeenten,
21 Mei 64. V 387. Hulponderwjjzers in verhouding tot hot
getal leerlingen. 10 Augustus 64. V 461 . Zie verder : Huffs•
onderwij zers. Lager onderwijs. Scholen .

ONTHEFFING VAN WERKELIJKE DIENST BIJ DE
MILITIE . Zie Militie.
ONVERMOGENDEN. Zie
ONWEDER . Zie
OOST-INDIE. Zie

Armwezen . Loges. Onderstand . Zegel.

Bliksem-a fleiders.
Batavia. Nederlandsch Indie .

OPENBARE ARBEID . Zie

Zon- en feestdagen.

OPENBARE GEBEDEN . Bjj gelegenheid van den watersnood van 1861 . 8 Februarjj 61 . II 316.
OPENBARE GODSDIENST-OEFENING . Zie
oefening .

Godsdienst-

Procession.

OPENBARE SOHOLEN. Zie

Lager onderwijs . Scholen.

OUD=BISSOEOPPELIJKE ' KL + REZY . Bisdom Haarlem.
Overljjden van den Bissehop A. I. van Buul en benoeming van
J. Harderwijk en J. Bass tot Algemeene Vicarissen . 14 Angns-
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tus 62. III 492. Benoeming van
cember 64. V 537 .
OUDHEDEN . Zie

L . De long

tot'Bisschop .31 De-

Bouw-, beetdhouw- en schilderkunst .

OVEREENKOMSTEN tusschen kerkeljjke en burgerljjke
besturen in betrekking tot de armen . Verbindende kracht. 2 en
9 Februarij 60 . I 264 en 269. 21 Februarjj en 28 November 62 .
III 340 en 521 . Armenlast bjj verkoop bedongen. 13 Maart en
11 September 61 . II 330 en 413. Bepalen het onderstandsdomicilie niet. 2 July 64. V 436 . Zie verder : Armwezen. Domicilie. Onderstand.

OVERLIJDEN (Acte van) . Zie

Burgerlijke stand.

P.
PAASCHDAG (Tweede) . Zie

Zon- en /eestdagen.

PAROCHIAAL ARMBESTUUR . Boeten bjj verzuimde opgave . 4 Junjj 60 . I 310 . Schoolgeld. 28 September 60. I 358.
Legates. 14 September 62. III 498. 8 Augustus 64 . V 459 .
Regtskracht van het algemeen rcglement . 21 December 62 .
III 524. 21 October 63 . IV 515 . 17 Junij 64. V. 397 . Zie verder :
Armwezen . Instellingen . Kerkelijke armbesturen.

PAROCHIAAL KERKBESTUUR . Aanvaart geen armenlegaten . 14 September 62. III 498. Zie verder : Kerkbesturen.
Kerkf'abrieken.

PAROCHIEN. Verdeeling van kerke "ken eigendom. 10 September en 31 December 60 . I 340 en 403. 23 Januarij 62. III
316. 21 April 63. IV 366. Zie verder : Kerkelijke gemeenten .
PASTOORS . Aanvaarden geen aan de parochiale armen
besproken legates . 14 September 62 . III. 498 . Zie verder
Geestelijken .

PASTORIJEN . Ontruiming door den kerkleeraar. 5 Januarg
60. I 239. Subsidies . 29 Augustus 61 . H 400. 3 November 64 .
V 508. Verpligting der burgerltjke gemeenten in Limburg. 28
Maart 62 . III 378 . Zie verder : Kerkelijke gemeenten . Kerken.

:PATENTRE(T. Kostschoolhouders, the onderwJs aan 'de
bjj hen gehuisveste leerlingen geven . 7 Mei 62. II! 403.On er
.
wjjs in bet teekenen, de toon- en zangkunst . 10 Mci 62 . III
410. Voorlezingen van godsdienstigen, geshiedkundigen en
liefdadigen yard. 28 February 63 . IV 339 .3 Augustus 64. V. 7.
PATRONAATREGT. Zie

Cnllatieregt. Predikanten .

P1 N .NINGMEESTER. Van een kerkbestuur :Is verpligt tot hot
doers van rekening en verantwoording . '27 Junij 61 . II 386 .
Van een broed~rschap : Bevoegdheid. 21 December 64 . V 533.
PENSIOENEN . Van openbare nnderwijzers : Bjjdragen 16 November 60 . 1 379. 30 Januarij , I i en 20 February en 11 December 61 . II 302, 324, 325 en 446 . Kwitantien van het derde
deel . 12 February 61 . II 324 . Grondslag . 11 December 61 . II
446. Van kerkleeraars in Nederlandsch Indie : Berekening .13 Sep$ember 61. II 417 . Zie verder : Onderwijzers,
PER8ONELE BELASTING. Localen tot het houden vaa
"bellezi tg . 28 Pebraarlj 63. IV 339. Datechetisch en ander
pndenw s. 3 , Augustus '64. V 457 .
PIANO (Lessen op de) . Zie

Onderwijzers . Patentregt.

POLITIEZORG. Jegens armen . 8 Mei en 30 December 61 .
h '365 en 475 . In betrekking tot de begraafplaatsen .1 September
61 . II 401 . 17 Maart en 17 Jun j 62 . III 360 en 445 . 15 Julj
64. V 439 .
POLYTECHNISCHE SCHOOL. l eglement . 30 Junjj 64. V
429. Zie verder : Middelbaur onderwijs .
PREDIKANTEN. Hunne beroeping behoort niet aan .het burgerhjk bestuar. I i December 60 . 1392. Zie verder : Collatieregt.
Kerkleeraars. Waalsche predikanten.

PROCESSIEN. Militaire geleiden . 7 Maart 61 . IL 327 .
J QTESTANTSCHE VER
PROVENIERSHHI~EN. Zie
lingen .

N~GINGEN. Zie ,Veree

ginger

Gasthuizen . Godshuizen . Instel-

RAID VAN STATE. Geestelij1en of bedienarep van de godeRenst niet benoembaar . 21 December 61 . II 474
RIJCOGNIflEN nit het leenstelsel afkomstig . Buiten den
handel. 2 Mei 62. III 399 .
REGENTEN VAN GODSHU IZEN . Runne bevoegdheid hr
betrekking tot de verpleegden. 23 April 61 . II 351 . 16 Jug
62. 111 437 . 23 April 63. IV 381 .
REGISTRATIE REGT. Vrijstelling : Bewjjzen van toelating
der bijzondere en huisonderwjjzere. I Jm t j . 6& 1' 3UL-- etuigschriften van gedrag en acten van bekwaamheid veor fMid=
delbaar onderwjjs. 2 Juljj 63. IV 471 . Acten van eedsaflegging
door plaatselijke commissien van toezigt op het Middelbaar
onderwijs. 2 Julij 63. IV 471 . Zie verder : Vrijdom . Zegetregt. .
REGTSPERSOON. Zie Armbesturen . Instellingen. Kerkbesturen ;
Kerkelijke gemeenten. Kerkgenootschappen . Vereenigingen . Zedelijke
tigchamen .
REKENING

rN

VERA`TWOORDING . Zie Armbesturen .

Kerkbesturen. Penningmeester .
ROMUNDE (Mr. J . W . VAN) . Eervol ontslagen als Minister
voor de Zaken der R . B . Eeredienst. 21 Februarij 60 . 1276.
ROOMSOR HATHOLIJKEEEREDIENST; Zie Administratie .

Eeredienst .
S.
SCHILDERIJEN . Zie Bouw-, beeldhouw- en schilderkunst .
SCHOLEN (Openbare) . Rijks kweekscholenvdor oudTerNovember 61 . II 433 . 18 Auwijzers . 5 Februarij 60.
. 23 April 61 . II 346:
.
III
496
.
Geestelijke
broeders
gustus 62
Trouw schoolgaan der kinderen . 12 October 61 . II 425 . Overname eener bijzondere school . 14 October en 27 November 61 .

570
II 428 en 444 . Vermeerdering van het getaL 14 Jannarij 62,
III 308 . 21 Februarjj en 22 November 63 . IV 330 en 547. 8
Mei, 19 Juljj, 17 Augustus en 8 December 64 . V 381, 444,
464 en 527 . Politic-verordening betreffende de kinderziekte der
schoolleerlingen. 11 Februarij 62. 111 325. Tjdeljjke waarneming . 18 Augustus 62 . Ill 494. Verdeeling der kosten over
twee gemeenten. 21 Mei 64 . V 387. Hulponderwjzers in verhouding van het getal schoolleerlingen . 10 Augustus 64 . V
461 . Zie verder : Bijzondere scholen . 6evangenissen . Handed- en
Nijverheidsscholen . Kweekscholen . Lager onderwijs. Onderwijzers.
Schoolgeld. Schoollocalen .

SCHOOLGELD. Heffing als gemeente belasting . 21 April
60. 1
Klassifieatie . 22 Mei en 29 October 60 . I 305 en
September
377. Bjjzondere fondsen. 28 September 60 . 1
64. V 489 .
SCHOOLLOCALEN . Bouwregels . 26 Julij 60. 1
19 November 61 . II 438 . Schadelijk voor de gezondheid en to klein .
26 Februarij en 26 September 63 . IV 337 en 508 . Personele
belasting . 3 Augustus 64 . V 457 .
SCHOOLTOEZIGT. In de gevangenissen .19 Maart 61 . II 332 .
21 October 62. III 503 . 1 November 64 . V 507. Op handelscholen, 28 Mei 62 . 111 416. Zie verder : Lager onderwijs . Middelbaar onderwijs. Onder-wijzers.

SCHUTTERIJEN. Certificates tot vrijstelling van studenten
in de godgeleerdheid en geesteljken. 12 Maart 61 . II 329 . Zie
verder : Mililie .
SEMINARIEN. Zie Militie.
SITTARD. Zie Lie('dezusters .

SLA VERNIJ . Opheffing in de Oost- en Westindisehe bezittingen . 8 Augustus 62. III 490 . 23 April en 16 Junij 63 . IV.
381 en 461 .
SPOOR WEGEN . Openbare arbeid op Zon- en feestdagen,
8 Augustus 62. III 397.
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STAATS-KERB . Niet bestaanbaar met 4e grondwet . 11 De .
cember 60. 1 392.
STATISTIEK . Opgave van kerkel jke taken in de gemeenteverslagen . 3 December 61, li 446 .
STIOUTINGEN . Zie

Beuraen. Wees- en Momboirkamers. Zegel.

STRENS (Mr . M. P . H .) . Benoemd tot Minister voor de`
Zaken der R. K . Eeredienst. 12 Maart 61 . II 328. Eervol ontslagen ale zoodanig. 31 Januarjj 62 . 111 320 .
STUDEN TEN in de Godgeleerdheid . Zie

Militie. Schutterijen .

SUBSIDIEN voor kerken en pastorijen . Bepalingen in
de provincie Groningen . 29 Augustus 61 . II 400 . Idem in de
provincie Zuidholland. 3 November 64. V 508 .
SUBSIDIEN aan instellingen van weldadigh~eid . .Toezigt van
Gedeputeerde Staten . 17 July 63 . IV 475 . Zie verder : Armwewen.
SURINAME (Apostolisch Vicariaat) . Bezoldiging der dienstdoende geestelijken . 27 September 62. III 500. Hunne overtogt
en uitrustingskosten. 5 December 63 . IV 557 . Zie verder
Meurkens (S. A . H.) .

SURINAME . (Kolonie) . Opheffing der slavernij . Godsdienstigen schoolonderwijs. 8 Augustas 62. III 490. 23 April 63 . IV
381 . Algemeene dank- en bedestond. 16 Jun j 63. I V 461 .

T.
TEEKENEN (Lessen in het) . Zie

Onderwijzers . Patenfregt .

TEEKENSCHOLEN . Vallen onder het bereil; der wet op
het Middelbaar onderwijs . 4 September 64 . V 484.
TLENDREGT . Niet afgeschaft bj bet decreet van 18 October
1810 . 3 Februarij 60. 1 266 .
TIMOR c, a . Zie Batavia (Apostolisch Vicariaat) .
TITELS van renten . Vernieuwing ter voorkoming van verjaring. 1 April 63 . 1V 357 .
TOELAGEN. Zie Onder-wijzers.
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TOONKUNST . (Lessen its de) . Zie- Order er : Pateni §r .
TORENS (Kerk-) . Bliksem adeiders. 23 October 62. 111 . 504 .
EACTLMENTEI . Van dienstdoende geestelijken . In Nederlandsch Indie, 22 April en 28 December 60 . 1289 en 397 . 25
Mei 64 . V 390. Op Caracao . 27 Mei 60. 1 309 . 28 .Th tti b i, 62,
liI, 3.18 . 5 , December 63. IV . 557, In de bedelaarsgestichten .
31 December 61, II 484, i l Januartj 62, iii 307. In Suriname,
27 September 62, 111 500. 5 December 63, IV 557. In het
koloniaal militair invalidenhuis, 31 October 62, III 508 . Betaling over het voile kwartaal . 30 Januartj 64. V 323 . Van
Wtsatscke pi<edlkanten, 1W JUnjj 62 . III 456 . Zie va rder: Onderioijaers .
U.
tTRANOPOLIS (Eisscliop van) . Zie Kistemaker (J, F, A,),
UTRECHT (Aartsbisdom), Regtskracht van het algemeen
r
rdglement voor de besturen der parochiale en andere KatholUke
instellingen van liefdadigheid. 23 December 62 . III 524. 21 October 63, IV 515, 17 Junij 64 . V 397.
UTRECHT (Provincie) . Bouwregels voor schoollocalen, 26
July 60. I 331. Onderhoud der armen ten platter laude . 21 Jun j
61 . II 382 . 26 Februarij 62. III 347,
UTRECHT (Algemeen ziekenhuis te) . Regtstoestand, 18
April 64, V 363 .

VACCINATIE, Medailles . 7 April 61, II 342 . Leerlingen op
de scholen en werklieden in fabrieken . 11 Februarij 62 . III 325.
VEENHUIZEN, Zie Bedelaarsgestichten .
VENNOOTSCHAP . Zie Bnitentandsche vennootschappen of naamtooNe maatschappijen, Maatschappen .
VERDRAGEN met vreemde Staten . Wederzijdsche regten
tier onderdanen, 22 April 64 . V 375 .
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VEREENIGINGI~N, Kerkgenootschappen en kerkelijke go
meenten vallen niet in de termen der wet van 22 April 1855 .
5 January 60 . 1
Afwijking van dat begineel . 8 November
63 . IV 532 . 9 Februarjj,16 Augustus en 19 November 64 . V 319.
463 en 511 . De Maatschappij van Weldadigheid wordt ale eene
gewone vereeniging beschouwd . 14 Februarij 60 . 1273 . Erkenning als regtspersoon en goedkeuring der statuten. van :
10 . Protestantsche vereenigingen, betreffende
a . godsdienst en weldadigheid. 20 April en 3 September 60 . I
286 en 339. 22 Februarij, 15, 26 en 28 Mei en 1 November 62 . III 345,411 , 412, 414 en 509.14 en 22 Januar,
25 April, 9 Mei, 1 Ju1j, 30 October, 8 November en
4 December 63. IV 305, 323, 387, 448, 470, 530, 532 en
en 554 . 6 Januarij, 2, 9, 12 en 20 Februarij, 14 Mei,
17 Junij, 16 en 23 Augustus, 16 September en 19 November 64 . V 319, 337, 339, 345, 346, 384, 396, 463,
469, 486 en 511 .
5 . Onderwijs op bijzondere- en bewaarscholen. 19 April en
6 November 61 . II 343 en 435 . 11 January, 4 Maart,
5 April, 21 Mei, 17 Augustus en 21 December 62 . III
306, 356, 395, 412, 493 en 524 . 8 Januarij, 10 Junij,
6 Augustus, 4 en 21 October, 3 en 10 November 63 . IV
305, 453, 483, 513, 514, 531 en 539 . 12 Januarij, 5, 6 en
26 April, 7 en 14 Mei, 29 Junij, 13, 23 en 31 Julij, 15
en 23 Augustus, 19 November, 7 , 12, 24 en 30 December
64 . V 313, 357, 358, 377, 380, 384, 428, 437,438,446,
457, 462, 470, 510, 518, 529, 536 en 537 .
2°. Katholijke vereenigi-ngen, betreffende : het liefdewerk Caritas to
Rotterdam . 1 Mei 63 . IV 409 . De leesinrigting to Rotterdam . 11 December 63 . IV 559. De Liefdezusters to Sittard .
10 Januarij 64 . V 306.
3° . Israelitische vereenigingen, betreffende : godsdienst en weldadigheid. 13 October en 7 November 60 . I 364 en 378.2 Mei
en 10 Augustus 63 . IV 444 en 484 . Wijziging van vroeger
goedgekeurde statuten . 22 Mei 63 . IV 450.
37
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betreffende : weldadigheid en onderw}js. 13 October 60. I 362. 5 April, 19 en 26 December
61 . II 341, 472 en 474 . 4 Januarij , 12 Februarjj ,14 Maart ;
5 en 15 Junij en 14 Augustus 62 . III 303, 339, 357,436k
437 en 491 . 3 Maart, 17 Mei en 18 September 63. IV 342
449 en 505 . 28 Mei 64 . V 391 .
5a. V'ereeniging van onderwijzers, betreffende een weduwen- en
weezenfonds . 8 October 61 . II 424 .
Eene bloote vereeniging is geen Corporatie . 8 Junk 60. I .
312 . Opgeheven broederschap . 27 Junk 61 . II 388. Zedeljk
ligchaam, btj de invoering van het Burgerljk Wetboek op
1 October 1838 bestaande . 3 Januarij 62 . III 302. Regtstoestand van vereenigingen, die niet als regtspersoon kunnen
optreden . 30 Januarij 63. IV 326 . Zie verder : Kerkelijke
4° . ~~eniengde vereenigingen,

gemeenten . Kloosters. Zedelijke ligchamen .

VERHAAL

VAN

ONDERSTAND . Zie

Onderstand.

VERJAR 1 NG . Voorwerpen buiten den handel . 2 Mei 62,
III 399 . Vernieuwing van titels . 1 April 63 . IV 357.

VERPLEEGDEN. Hunne bevoegdheid . 23 April 61 . 11351 .
16 Junij 62 . III 437 . 23 April 63 . IV 381 . Zie verder : Armtve en . Godshuizen . Understand.

VERZEKERING tegen brandschaden van kerken . Zie
burg

him-

(provincie) .

VICARIS-KAPITULAIR . Vrjjdom van briefport . 2 Maart
61 . II 327. Zie verder : Brir,kman (J .)
VOLKSTELLING. Bevolkings-registers . 3 November 61 . II
432 en 433 .
VOOGDI,1 . Minderjarigen in weeshuizen. 9 en 25 Mei 60 .
1 300 en 307 .
VREE (Mgr . F . J . VAN) . Bisschop van Haarlem . Overleden .
8 Februarij 61 . II 311 .
VREEMDELINGEN . Zie

Domicilie. Onderstand .

575
VRIJDOMMEN . Van 8rie/'port : Maatschappij van Weldadig.
heid. 15 Februar;j en 14 April 60 . I 276 en 286 . Dh ecteuren
tier Rijks kweekseholen . 23 October 61 . II 428 . Hooge scholen,
en Schoolcommissien. 28 Januarjj 62. III 319, Directoria. 30
Januarij en 5 Februarij 62 . III 320 en 321 . Administratie voor
de taken tier R. K . Eeredierst. 8 Augustus 62. III 490. Van zegel- enn registratie-refit : Acton van toelating van onderwjzers . 1 Junij 60. I 310. Stichtingen van liefdadigen aard .
10 October 60, I 359, Bewgzen van deelneming in genootschappen van algemeen nut . 19 December 60.
Huweljjken
van onvermogenden . 6 November 61 . II 437. Pensioenen van
onderwijzers . 12 Februarjj 61 . II 324. Toelagen voor kweekelingen . 31 Julij 61 . II 393 . Weduwen en weezenfondsen van
onderwijzers . 7 Augustus ;il . II 393. Getuigschriften van
good gedrag en van bekwaamheid voor Middelbaar onderwjjs .
2 Juljj 63 . lV 471 . -- Van Patentregt . Het houden van voorlezingen . 28 Februarij 63. IV 339 . - Van Personele belasting
Godsdienstig en antler onderwijs. 3 Augustus 64 . V 457 . Van
Grondbelasting . Bjjzondere scholen . 21 November'64, V 517 .
VRIJSTEVLING, Zie

Loges. Mililie, Schutterijen . Vrijdomsnen .

WAALSCHE PREDIKANTEN . Regeling hunner tractementen . 19 Junij 62. III 456 .
WATERSNOOD van 1861 . Algemeene collects. Openbare
gebeden. 6 en 8 Februarij 61 . II 302 en 316. 6 April 63 .
IV 359.
WEDUWEN- en WEEZENFONDS van onderwijzers. Kwitantien vrij van zegelregt . 7 Augustus 61 . II 393 . Fonds, opgerigt in Drenthe, 8 October 61 . II 424 .
WEES- en MOMBOIRKAMERS . Baton, bestemd tot amartisatie van Nationals schuld . 7 Junjj 60. 1311 . Doorloopende
administratie van stichtingen . 10 October 60 . 1359.

576
WEESHUIZEN. Gebreken, met opzigt tot zedelijkheid en
gezondheid. 11 en 27 Februarij 60 .
I271 en 278. Voogdjj over
weezen. 9 en 25 Mei 60. 1300 en 307. Zie verder : Godshuitien .
Inslellingen.

WEST-INDIE . Zie

Curarao. Suriname.

WILLEMSE (J. C .) . Benoemd tot Administrateur voor de
Zaken der R . K . Eeredienst. 26 Junij 62. III 462 .
WILMER (Gerardus Petrus) . Benoemd tot Bisschop van
Junij 61 . II 377 .

Haarlem . 6

ZANG (Lessen

in

den) . Zie

Onderwij .ers, Pate~rtregt .

ZEDELIJKE LIGCHAMEN . Burgerlijke armbesturen . 3
Februarij 60. I 267 . Kerkgenootschappen, Kerkelijke gemeenten
en Kerkbesturen. 14 Februarij 60. 1275 . 25 April en 27 Junij
61 . II 358 en 386 . 26 Maart en 17 July 62 . III 375 en 475.
23 Februarij . 63. IV 332 . 25 January, 17 en 21 Jun 64. V
322, 397 en 425 . Verantwoordelgkheid wegens toegebragte
schade en onwettige laden . 26 October 60. I 371 . 9 Januarij
61 . II 295 . 28 Junij 64. V 428. Erkende vereeniging tijdens
de invoering van het Burgerlijk Wetboek op 1 October 1838 .
3 January 62 . III 302 . Vereenigingen, die niet als regtspersoon
kunnen optreden . 30 Januarij 63 . IV 326. 21 December 64 . V
533. Zie verder : Builenlandsche Uennootschappen . Kerkelijke gemeenten .
Kerkgenootschappen . Kloosters. Maatschappen. Vereenigingen .

ZEGELREGT. Vrijstelling : Voor acten van toelating van
bijzondere- en huisonderwijzers . 1 Junij 60. I 310. Idem van
leeraars voor bet Middelbaar onderwijs . 2 July 63 . IV 471
Voor stichtingen van liefdadigen aard . 10 October 60. I 359.
Bewijzen van deelneming in genootschappen van algemeen nut.
19 December 60 . I 393 . Kwitantien voor het derde deel der
pensioenen van onderwijzers . 12 Februarij 61 . II 324. Idem
voor toelagen voor kweekelingen. 31 Julg 61 . II 393. Idem
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voor betaling uit weduwen en weezenfondsen van onderwjjzers .
7 Augustus 61 . II 393 . Huwelijksacten voor onvermogenden
November 61 . II 437.
ZIEKEN-VERZORGING. Meduilles voor buitengewone diensten . 7 April 61 . II 342 .
ZITPLAATSEN in de kerken . Eigendoms kwestie . 3 April
62 . III 380. 16 November 63, IV 543 .
ZON- en FEESTDAGEN . Openbare arbeid . 20 Maart 60. I
282. 5 Junjj 61 . II 375 8 April 62 . III 397 . Draajjen van
molenwieken . 19 September 60. I 358 . Uitstallen van winkelwaren . 19 December 60. 1394. Werken aan spoorwegen . 8
Augustus 62 . III 397 . Billardspel . 23 Augustus 64. V 470.
ZUIDHOLLAND (Provincie), Regelen voor het bouwen van
schoollocalen . 19 November 61 . II 438 . Onderhoud van begmafplaatsen . 11 ;18 Augustus 63. IV 485. Subsidies voor kerken
en pastor}jen. 3 November 64 . V 508 .
ZUSTERS

VAN

LIEFDE . Zie kloosters . Sitturd. Gereeiugingeu .

BLADWIJZER.

EERBTE HOOPDSTUL
ROOMSCH KATHOLIJK KERKWEZEN
in het, Iloningrijk der Nederlunden

AL(EMEENE

START .

Kerkelijke provincie .
.
Veranderingen eldest 1 October 1864 tot 30 September 1865 .
Openbaar erkende kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare llectoiatei~) . Bij- en hulpkerken en openbare kapellen
in elke diocees per dekenaat
„

J)rovincie

Kerkgebouwen
Personeel der dienstdoende geesteljjkheid in elke diocees
Kweekelingen op de Seminaries
Parochiale dienstdoende geesteljjken
Opgave der geboortejaren van die geesteljjken .
Opgave der jaren van de priesterwijding diet geestelijken .
Emeriti verklaarde Priestess
Overleden geestelijken
Zielental der Iloontisch Kalholijke bevelling
Cornmunicanteii

S

6

Blade .
DooELooPENDE VERSTREgKINGFEN UIT 'S RIJKS KAS .

Jaarljjksche

toelagen

R . K, militairen

en

.

29

voor de geesteljjke bediening der
gecangenen

31

Pensioenen
Subsidies

32

voor kerken en pastorijen .

PERSONBBL

der

r

van hit
Aartsbisdom van
UTRECHT

GFEESTELIJKHEID

.

33

HAAELEM
4

Bisdom

61

'S HERTOGFENBOSGH .
BREDA

Ros &toxD .

86
115

. .

. 130

AALMOEZENIERS DIENST

155
voor de militairen
in de geeangeni .sen .
.
.
. 160
Staat van hit petal Roomsch Katholjjke geestelijken, gedurende de jaren 1855 tot en met 1864, in de Nederlandsehe bisdommen tot Priester gewijd
165
Staat van hit petal Roomsch K.atholjjke Priestess, gedurende de jaren 1855 tot en met 1864, in de Nederlandsche bisdommen als dienstdoende geestelijken op- en a/geIreden

Naamlijst der emeriti verklaarde geestelijken, met aanwjjzing
hunner laatsteljjk bekleede openbare kerkeljjke bediening
en hit bedrag van hit aan hen toegelegde pensioen uit
.
's Rijks kas, opgemaakt op den 1 October 1865 .
aamljjst der gedurende hit jaar 1864 orerleden geestelijken,
met aanwjjzing hunner laatstelUk bekleede openbare kerkelijke bediening

166

169

1?5

III
Bladz .
Staat van

bet Ro0MSCH KATHOLIJK KERKwEZEN in de

OVERZEESCHE

BEZITTINGEN

van

het Koningrijk der

NEDERLANDRN

178

Apostolisch Vicariaat van BATAVIA

•

179

„

CURAcAO

189

n

SURINAME

195

•

TWEEDS HOOFDSTUK.
STATISTIEKE, FINANCIE1, GESCHIEDKUNDIGE en andere
bijzonderheden, betreffende KERKELIJKE ZAKEN

.

.

. 199

BEVOLKING.
Staat der beg olking van het Koningrijk der Nederlanden op
200
1 Januarij 1865
Staat der huwelijken, echlscheidingen, geborenen, ster/geuallen
en

verhuizingen in het Koningrijk der Nederlanden, ge202

durende hetjaar 1861
Staat als wren, gedurende bet jaar 1862

204

Staat van het getal der landuerhuirers nit het Koningrijk
der Nederlanden, over zee vertrokken in bet jaar 1864 . 206
Zielen tat der godsdienslige gezindten in het Koningrijk der
Nederlanden, op 1 Januarij 1865

208

Verhouding de; godsdienstige gezindlen naar haar zielenlal in
den voorgaanden staat vervat

Bevolking van

NEDERLANDSCH

212

OosT-INDIE

in het laatst
214

van 1862
Idem van NEDERLANDSCH WEST-INDIE

• 222

Kolonie SUBINAME
CUBAcAO en onderhoorigheden .

.

. 226

.

. 231

•

De kust van GUINEA

Iv

EEREDIENSTEN .

Staat der,1 j de begrooting van het Koningrjk der Nederlanden, voor den jare 1865, toegestane uitgaven, ten behoeve van de Eerediensten der onderseheidene godsdienstige gezindten
,
232
Staat der bezoldigingen uit 's R jks kas, ten behoeve van de
plaatselijk dienstdoende kerkleeraars der versehillende godsdienstige gezindten in het Koningrijk der Nederlanden,
op de Staatsbegrooting voor het jaar 1865 toegestaan . 236
Staat van de provincials uitgaven ten behoeve van de verschillende Eeredienslen, toegestaan op de begrootingen der
Nederlandsche provincien, voor het jaar 1865
237
Staat der uitgaven, betreffende de Eeredienst, toegestaan
op het vij/'de hoofdstuk der Koloniale begrooting van
Nederlandsch tndie, voor het dienstjaar 1864
238
Staat der uitgaven, betreffende de Eeredienst, toegestaan
op de Koloniale begrootingen van Nederlandsch West Indie ;
voor hetjaar 1865 :
Kolonie SURixAME
243
CURAcAO C,
a
244
Staat der uitgaven, betreffende de Eeredienst, toegestaan
op de begrooting der Nederlandsche bezittingen ter
Kuste van Guinea, voor het jaar 1865
, 247
Staat van de, gedurende het jaar 1864, door het Nederlandsehe Staatsgezag verleende magtiging tot aanvaarding
van schenkingen, erl'stellingen en legaten, b j besehikkingen
onder de levenden en bjj uiterste willen, besproken aan
Roomsch Katholijke instellingen, behoorende tot het Kerken Arniwezen in de Nederlandsche Bisdommen
248
Aanmerkingen op den voorgaanden staat
249

V

Bladz .
ABMWEZEN.

Staat van het in den jare 1862 aanwezige aantal Instellingen
van

Weldadigfleid

in

het Koningrijk der Nederl4nden ;

tevens aanwijzende het getal personen, die, gedurende
dat jaar, doorgaans of tjjdelijk door deze instellingen
zijn

bed eeld

geworden ; den tot dat einde verstrekten

onderstand ; de opbrengst der daarvoor gedane collecten,
inschrijuingen

en

bijdragen ;

en het beloop der to flier

zake verleende subsidies

251

Instellingen A en D
,,

n

252

B

254

C

256

A en D, B en C to zamen

258

Toelichting van den voorgaanden staat

260

Instellingen A, B en C in Noordbrabant en Liniburg .

.

. 268

C~EVANG zNISsEN.

Staat van de bevolking der gevangenissen in het Koningrijk
der Nederlanden, gedurende het ,jaar 1863
290
Toelichting van den voorgaanden staat

292

Staat van het kerkgenootschah der OUTS-BISSCHOPPELIJHE
KLEBEZY in het Koningrijk der NEDEBLANDEN, in den

jare 1865

300c

Staat der uitgaven., op de Staatsbegrooting van het groothertogdom LUXEMBUEG, voor het dienstjaar 1865 toegestaan, ten behoeve van de EEEEDIENsTEN .
Toelichting van den voorgaanden staat

.

.

. 3001

300h

Bladz

Staat van de hevolking der Aarde, ingedeeld naar de godsdienst, welke zjj belijdt, opgemaakt nit de jongste
statistieke opgaven en berekeningen
300k!

DERDE HOOFDSTUK .
LEaISLATIB

tot

of STAATSVEao$DBNINC

EN,

in verband staande

KNEKBLIJBN ZABNN

U

Aanmerking
.
. 30
Tijdrekenkundige opgave der . wetten, beslniten en verordeningen, door het Nederlandsehe Staats-bestuar uitgevaardigd, in betrekking tot de Zaken van de EnRBDIrvST,
hot ONDNBWIJS en het AEMWEZEN in hot algemeen en
inzonderheid van die, welke het RooMseN KATHOLIJK
KEEKG NooTSCHAP betreffen, mitsgaders der daartoe
betrekkelijke regterlij)ce uitspraken . 1864
30( ;

REGISTER
op de, in het

vierde vij fiat Jaargangen van dit Handboekje

der wetten, besluiten
en verordeningen, door hot Nederlandsoh Staatsbestnur
uitgevaardigd, in betrekking tot de Zaken van de EEEEDIENST, hot ONDE$WIJS en het AEMWEZEN in hot algemeen en inzonderheid van die, welke hot Roomech
Katholijk Kerkgenootschap betreffen, over bet tijdva k van
vervatte, Tijdrekenkundige opgaven

1860--1864

