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De ELF provincien van het Koningrijk der Nederlanden
maken eerre KERKELIJKE PROVINCIE uit, welke door Z. H.
Paus Plus IX, bij breve van den 4den Maart 1853, is ingesteld
en een Aartsbisdom met vier daaraan onderhoorige of suffragaanbisdommen bevat, namelijk:

Het Aartsbisdom van UTRECHT.
HAARLEM.
' s HERTOGENBOSCH.
„

Bisdom

77

ROERMOND.
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De zamenstelling en inrigting met de hoofd-bestanddeelen
dezer vijf diocesen, vindt men in de vorige Jaargangen van dit
Handboekje in de bijzonderheden omschreven.

Sedert 1 October 1867 tot 30 September 1868 hebben, in
betrekking tot de inrigting van het parochiaal Kerkwezen , de
navolgende veranderingen plaats gehad
Aartsbisdom van UTRECHT.
Opgerigt, den 10den October 1867, eene nieuwe parochie van
den H. Willibrordus te Vroomshoop, gemeente den Ham (Overijssel), wier grondgebied werd afgescheiden van dat der parochien

van de H. Brigitta te Ommen en van den H. Antonius Abt te Yriezenveen. Deze nieuwe parochie is erkend bij Koninklijk besluit

van 25 Januarij 1868, n°. 66.
Bisdom van HAARLEM.
Opgerigt, den 7den October 1867, eene nieuwe parochie van
den H Dionysius te Heerhugowaard (Noordholland), wier grondgebied werd afgescheiden van dat der parochien van den H. Victor
te Obdam en van den H. Laurentius te Oudorp. Deze nieuwe
parochie is erkend bij Koninklijk besluit van 8 Julij 1868,
no. 61. Bij hare oprigting werd de te Heerhugowaard bestaande
bijkerk tot parochie-kerk verheven.

Opgerigt, den Sisten Maart 1868, eene nieuwe parochie van
0. L. V. Onbevlekte Ontvangenis te Hansweerd (Zeeland), wier grond-

gebied werd afgescheiden van dat der parochie van de H. Maria
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Magdalena te Goes. Deze nieuwe parochie is erkend bij Koninklijk besluit van 15 Julij 1868, n o. 25. Bij hare oprigting
werd de te Hansweerd bestaande bijkerk tot parochie-kerk verheven.
De aan den H. Joseph toegewijde bijkerk der parochie van
den H. Willibrordus te 's Gravenhage, werd op den 2lsten December
1867 als openbaar rectoraat ingesteld. De rijks jaarwedde van
den daarbij als waarnemend pastoor of rector geplaatsten dienstdoenden geestelijke werd bepaald bij Koninklijk besluit van 25
Juli 1868, n°. 39.
Opgeheven, den 25sten Junij 1868, de parochie van den , H. Franciscus te Hoorn (Noordholland), wier grondgebied met dat van
den H. Cyriacus aldaar is vereenigd geworden. De kerk dezer
opgeheven parochie blijft voorloopig als hulpkerk der parochie
van den H. Cyriacus bestaan. Een en ander is erkend bij Koninklijk besluit van 29 Julij 1868, n o. 5.
Bisdom van ' a HERTOGENBOSCH.
Opgerigt, den asten September 1868, eene nieuwe parochie'
van den H...... te Boerdonk (Noordbrabant), wier grondgebied
werd afgescheiden van dat der parochie van den H. Servatius te
Erp. Deze nieuwe parochie is erkend bij Koninklijk besluit
van 26 September 1868, n°. 12.
Bisdom van BREDA.
Opgerigt, den 19den Februarij 1868, eene nieuwe parochie van
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den B. Hubertus te Klein-Dongen (Noordbrabant), wier grondgebied
werd afgescheiden van dat der parochie van den H. Laurentius
te Dongen. Deze nieuwe parochie is erkend bij Koninklijk besluit van 31 Mei 1868, n°. 32.
Ten gevolge van deze veranderingen in het parochiaal kerk
is het algemeen totaal van:

-wezn

4.

de parochie-kerken vermeerderd met
„ rectoraat-kerken
„ bij-kerken verminderd

71

•

„

.

.

„ parochiale hulpkerken vermeerderd met.

Het getal der

1.
3.

1.

OPENBAAR ERKENDE KERKELIJKE GEMEENTES

(Parochien en openbare Rectoraten) en dat harer bij- en hulpkerke n

en openbare kapellen, bedroeg op den 1sten October 1868,
dekenaatsgewijs, in elke diocees, als volgt :
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Provincies-gewija verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten)
met hare bij- en hulpkerken en openbare kapellen, als volgt:
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Het getal

KERKGEBOUWEN

voor de openbare dienst bestemd

en als zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1868 in de gezamenlijke diocesen :
Parochie-kerken .

923

Rectoraat-kerken

37

Bijkerken

17

Parochiale hulpkerken .

13

Openbare kapellen der parochien .

88
4

Algemeene hulpkerken (1) ..
Totaal .

. 1,082

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

PERSONEEL DER DIENSTDOENDE GEESTELIJKHEID

van de

vijf diocesen der kerkelijke provincie, bestand op 1 October 1868

uit 1921 Priesters, die in openbare bediening geplaatst en in
hunne hoedanigheid openbaar erkend zijn.
Dat getal verdeelt zich, naar eiken rang, dioceesgewijs, als
in de volgende tabel is aangetoond:

(*) Deze algemeene hulpkerken zijn als zoodanig openbaar erkend. Zij zijn
gevestigd: 2 te Amsterdam, 1 te Rotterdam en 1 te Breda.
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(*) Een Hulpbisschop, 3 Vicarissen-Generaal, 4 Proosten, 39 Kanoniken en
63 Dekens bekleeden tevens andere geestelijke betrekkingen; waarom het
getal der in dat geval verkeerende titularissen, slechts eens in liet algemeen
totaal is medegeteld.
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Het getal der in de parochien dienstdoende geestelijken verdeelt
zich provinciesgewijs, als volgt:
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dienstdoende in de bijzondere Rectoraten, opgerigt
voor communiteiten, of in gestichten van godsvrucht, liefdadigheid , onderwijs, enz., zijn in de bovenstaande tabellen
niet opgenomen. Hun getal is afwisselend en niet officieel bekend.
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OPGAVE

der

GEBOORTE-JAREN

dienstdoende

van de

Geestelijken in de Parochiën der
opgemaakt onder dagteekening van

NEDERLANDSCHE

BISDOMMEN,

den Isten October 1868.
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De EMERITI VERKLAARDE PRIESTERS, die in het genot van

pensioen zijn gesteld, maakten op 1 October 1868, een getal
uit van 124, hetwelk zich, naar hunne laatst bekleede betrekking, diocees-gewis verdeelt, als in de volgende tabel is
aangetoond:
a

^

,

BISDOM

E.;

w

a
14

E.0

LAATST BEKLEED

^

BETREKKING.

0
5

'7j2

^
óF

-1

2

,

3

24

16

13

Rector

„

„

1

Kapellaan en Vicaris

6

10

12

.

.

.

„

Deken

Pastoor of Uesservant

ó

^
E.

^

,:

aa

14

^^

1

.

á

M

^

Professor .

^

^

^

^

)

4

Pi

,

5

6

13

72

I

3

4

3

8

39

I

Totaal

.

.

27

32

1

31

10

24

124

26
Het getal der gedurende het jaar 1867
LIJKEN,

OVERLEDENE GEESTE-

welke in hun leven eene openbare kerkelijke bediening

hebben bekleed, bedroeg in iedere diocees, als volgt:

In

Buiten

bediening.

bediening.

Totaal.

UTRECHT .

8

6

14

HAARLEM .

2

4

6

'S HERTOGENBOSCH.

6

3

9

BREDA .

5

0

5

ROERMOND .

6

4

10

27

17

.

Totaal .

44
---

' ' ".

Gedurende het tienjarig tijdvak over 1858-1867 bedroeg het
getal der overledene geestelijken in iedere diocees, als volgt:

In
bediening.

Buiten
bediening.

Totaal

UTRECHT .

60

39

99

HAARLEM .

68

45

113

'S HERTOGENBOSCH •

72

30

102

BREDA .

31

15

46

ROERMOND .

61

29

90

292

158

450

Totaal .

.
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Het zIELENTAL der Roomsch Katholijken op 1 Januarij 1868,
naar de werkelijke bevolking, bedroeg in ronde getallen,
nagenoeg:

Zielen.

Provincien.

Diocesen.

Gelderland .

103,600

Zuidholland .

5,000

Noordholland

10,600

Utrecht

62,400

Friesland .

24,200

Overijssel .

77,200

Groningen.

16,300

Drenthe .

5,500

UTRECHT .

304,800

HAARLEM .

' S HERTOGENBOSCH

l
{

Zuidholland .

160,000

Noordholland

146,800

Zeeland .

12,600

319,400
Noordbrabant

. 271,800

Gelderland .

.

Noordbrabant

. 106,700

Zeeland

. 82,800

57.400
329,200

BREDA . . . .

f

139,500
ROERMOND .

.

Limburg . .

220,000
Totaal . . .1.312,900
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Dit totaal verdeelt zich per provincie, als volgt :
Noordbrabant. ..

378,500

Gelderland

161,000

Zuidholland

165,000

Noordholland .

157,400

Zeeland

45,400

Utrecht

62,400

Friesland

24.200

Overijssel

77,200

Groningen

16,300
5,500

Drenthe

Limburg

220,000

Totaal .

. 1,312,900

Het getal der COMMUNICANTEN, hetwelk in 1860 bedroeg
868,402, was in 1865 geklommen tot 893,193.
Dit laatste getal verdeelde zich per diocees , als volgt:
Aartsbisdom van UTRECHT.

201,661

HAARLEM

193,962

' S HERTOGENBOSCH . 237,009
Bisdom

,,

BREDA
ROERMOND .

99,646 (1)
160,915

(1) Hieronder zijn niet begrepen de Communicanten, die hoezeer binnen het
grondgebied van deze diocees woonachtig, echter, bij gemis aan eigen kerken, in
Belgische grensgemeenten parochieeren.
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De D0ORLOOPENDE VERSTREKKINGEN UIT ' S RIJKS KAS toe-

gekend ten behoeve van het personeel der dienstdoende geestelijkheid, in de vijf diocesen , bedroegen op 1 October 1868, als volgt
Aartsbisdom van UTRECHT.
den Aartsbisschop.

f

,,
Secretaris . .
5 Professoren
»
Bureau- en administratiekosten .
»
250 Pastoors en 5 Rectors. ,,
Jaarwedden van
Jaarwedden van)

1

2,500.00
400.00
2,000.00
1,506.00
118,191.47

4

167 Kapellaans ..

7

f

18,351.00
142,948.47

Bisdom van HAARLEM.
f 2,500.00
den Bisschop
1 Secretaris .400.00
»
» 2,000.00
5 Professoren
» 1,158.00
Bureau en administratiekosten .
194 Pastoors en 2 Rectors » 90,775.00
Jaarwedden van
» 18,700.00
141 Kapellaans . . .
Vaste jaarljjksche som aan eene kerk . .
600.00
»

'

Jaarwedden van

f

116,133.00

Bisdom van ' s HERTOGENBOSCH.
den Bisschop
f 2,500.00
1 Secretaris .»
400.00
7 Professoren
» 2,800.00
Bureau- en administratiekosten .
» 1,362.00
229
Pastoors
en
4
Rectors.
»
97,952.875
Jaarwedden
en
208 Kapellaans . . .
» 24,248.625
Competentien van
8 Kerkel ij ke bedienden . »
403.85
Jaarwedden van

f

129,667.35
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Bisdom van BREDA.
den Bisschop ..
1 Vicaris-Generaal .
Jaarwedden van
1 Secretaris .
4 Professoren.
Bureau- en administratiekosten ..
83 Pastoors en 1 Rector.
Jaarwedden en
Competentien van 77 Kapellaans.

2,500.00
800.00
400.00
1,600.00
»
492.00
»
,. 41,646.61
» 8,526.05

f

»

1 55,964.66

Bisdom van ROERMOND.
1 2,500.00
den Bisschop (1) .
400.00
»
1 Secretaris .
5 Professoren
» 3,200.00
990.00
Bureau- en administratiekosten .
»
. . à f 2001
5 Heele. .
1,800.00
Beurzen .

Jaarwedden van

8 Halve. . .
7
7

Jaarwedden van

3

. » » 100i »

Pastoors der l e kl. » » 975
»

» 2e » » » 650

Desservanten

]48

» » 500 » 78,975.00
,, » 400

23 Vic. -Desa. (Rect.) » » 300
168

Vicarissen . . .

„» 235 „ 39,480.00

1 127,345.00
Algemeen totaal . .

f

572,058.48

(1) De Bisschop geniet, uit de Pro v in c i ale f o n d sen van het Hertogdom
Limburg, eene bijdrage van f 350 's jaars, in de kosten van de Bisschoppelijke
woning.
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De jaarljjksche TOELAGEN, die aan sommige plaatselijk dienstdoende geestelijken van 's Rijkswege over 1867 zijn verstrekt
voor de geestelijke bediening der Roomsch Katholijke MILITAIREN en GEVANGENEN, beliepen, per diocees, als volgt:

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE MILITAIREN.

UTRECHT .

.

15

Geestelijken

HAARLEM .

.

17

,,

,,

' S HERTOGENBOSCH . .

6

,,

12

BREDA .

.

6

7)

ROERMOND.

.

3

,?

Totaal . .

47

77

f

1,033
1,301

420
„

602

3,867

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE GEVANGENEN.

11 Geestelijken Ï

UTRECHT .

12

1,715

HAARLEM .

.

' 5HERTOGENBOSCH.

.

BREDA .

.

1

)7

180

.

2

,,

,, 300

.

28

17

J 4,816

ROERMOND.

. •.

Totaal

.

)7

,,

77

446
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De PENSIOENEN Uit 's Rijks kas aan de EMERITI verklaarde
geestelijken verstrekt, bedroegen op 1 October 1868 als volgt:
Bedrag

Getal.

Diocees.

32

.

HAARLEM ..

27

.

f 13,991
„ 11,824

' S HERTOGENBOSCH .

31

.

,, 14,132

BREDA ..

10

.

„

ROERMOND .

24

.

„ 11,720

124

.

UTRECHT .

Totaal . .

4,201

f 55,868

.

De in 1867 uit 's Rijks kas verstrekte SUBSIDIEN , voor den
opbouw of de verbetering van kerken en pastorijen , zijn 26 in
getal- en bedragen te zamen f 23,550. Zij verdeelen zich , als
volgt:
Bedrag.

Getal.

Diocees.

UTRECHT

7

.

f 7,000

HAARLEM

9

.

' S HERTOGENBOSCH .

2

.

„ 8,800
,, 1,600

BREDA

0

•

77

8

.

„

.

ROERMOND .

6,150

In datzelfde jaar zijn er 18 SUBSIDIELA tot een gelijk einde
uit de Provinciale fondsen verleend, als:
Bedrag.

Getal.

Diocees.

500

UTRECHT. .

1

.

.

f

HAARLEM. .

7

.

.

,, 13,000

.

10

.

Totaal . .

18

.

ROERMOND .

„

.

3,100

f 16,600
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PERSONELL
DER

(daff3@UE.LtiLtaUlU.talL3)")
TAN HET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.
(1 October 1868.)

AARTSBISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. ANDREAS IGNATIUS SCHAEPMAN *. Resideert
te Utrecht. — Geboren te Zwolle (Over ij ssel) 4 September
1815. -- Priester gewijd 10 Maart 1838. -- Benoemd tot Bis•
schop van Hesebon i. p. i. 3 Julij 1860. — Geconsacreerd te
Rijsenburg 26 Augustus 1860. -- Benoemd tot Aartsbisschop
4 Februarij 1868. — Kanoniek geinstalleerd 9 Maart 1868.
VICARIS-GENERAAL.
WILHELMUS HENRICUS ANTONIUS VAN BIJLEVELT *, Kanonik van het Metropolitaan-Kapittel, Deken van Naarden en
Pastoor te Maarssen. -- Geboren te Vleuten (Utrecht) 2 October 1803. — Priester gewijd 26 April 1826. -r- Benoemd
Vicaris-Generaal 7 Julij 1868.
SECRETARISSEN VAN HET AARTSBISDOM.
BERNARDUS TE BRAAKE. -- Geboren 1838. -- Priester gewijd
1860. — Benoemd 30 September 1860.
HERMAN JOHAN ALOYSIUS MARIA SCHAEPMAN. --- 18441867-- 31 Maart 1868.

(1) Het teeken

achter sommige namen geplaatst, geeft te kennen Ridder

der Orde van den tiederlandschen Leeuw.

3
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METROPOLITAAN-KAPITTEL.

PROOST.

JOANNES WILLEMSEN , Geheim Kamerheer van L. H. Paus

Pius IX, Ridder der Orde van Isabella la Catholica, Priester te Arnhem. — Geboren 1797. — Gewijd 1820. —
Benoemd tot Proost 1868.
KANONIKEN.
WILHELMUS HENRICUS ANTONIUS VAN BIJLEVELT *, Vicaris-

Generaal , Deken van Naarden en Pastoor te Maarssen. —
1803-1826-1858.
THEODORUS BROUWER, Deken van Arnhem en Pastoor aldaar

(H. Walburgis.) — 1811-1835-1858.
PRANCISCUS PETRUS VAN DE BURGKT, President

van het Se-

minarie te Rijsenburg. — 1825-1849-1858.
WILHELMUS MATHIAS DE JONG}, Rustend Pastoor te Utrecht. —

1792-1815-1858.
JOANNES GEORGIUS BOOTZ, Pastoor te Abcoude. — 1806--

1830-1858.
JACOBUS JOSEPHUS PUTMAN, Deken van Utrecht en Pastoor

aldaar. (H. Maria). — 1812-1836-1858.
HENRICUS BARTHOL0111EUS KOK,

Pastoor te Utrecht (H. Mar-

lines.) -- 1818-1843-1860.
Deken van Wijk-bijDuurstede en pastoor aldaar. -- 1800-1826-1868.

LAMBERTUS CHRISTIANUS VELTRUYSEN,
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DEKEN S.
bre'E IAAT.

Unmen r. Jacobus Josephus Putman, Kanonik van het MetrepeTitaan Kapittel en Pastoor te Utrecht (IL Maria).— Geboren
1812. —+ Gewijd 1836. -- Benoemd 1868.
ALMELO.

Reinier Janssen, Pastoor te Almelo. y- 1822-1846--

1867.
Wilhelmus de Beer, Pastoor te Lemnes. —1800
—1830-1853.

AMERSFOORT.

ARNHEM.

Theodorus Brouwer, Kanonik van het Metropolitaan-

Kapittel en Pastoor te Arnhem (H. Walburgis). — 1811-

1835-1853.
Cornelius Pas *, Pastoor te Raalte. -- 18041826-1864.

DEVENTER.

Joannes Westerman, Pastoor te Duiven. — 1816
—1839-1858.

DOESBORGH.

Joannes Henricus Nijkamp, Pastoor te Ulft. ---1806
—1829-1853.

GROENLO.

GRONINGEN EN ASSEN.

Fredericus Wilhelmus AntoniusJansen,

Pastoor te Groningen. —1806-1829-1853.
HEERENVEEN.

Henricus Kamp, Pastoor te Sneek. -- 1807-

1831-1858.
LEEUWARDEN.

A ntonius Petrus Hendriks, Pastoor te Leeuwarden

(H. Boni(acius) . — 1818-1843-1868.
MONTFOORT.

Nicolaas Johannes Konings, Pastoor te Bunnik. --

1813-1840-1867.
NAALDEN.

Wilhelmus Henricus Antonius van Bijlevelt *,

Vicaris-Generaal, Kanonik van het Metropolitaan-Kapittel en
Pastoor te Maarssen. — 1803-1826-1853.

Henricus Gregorius van Coeverden, Pastoor te
Ensehed6. -- 1796-1819-1853.

OLDENZAAL.
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WIJK-BIJ-DUUBsTEDE. Lambertus Christianus Velthuijsen, Kanonik van het Metropolitaan-Kapittel en Pastoor te Wijk-bijDuurstede. -- Geboren 1800. — Gewijd 1826. -- Benoemd 1853.
ZUTPHEN. Hubertus Rutgerus Huberts, Pastoor te Zutphen. -1802-1824--1853.
ZwoLLE. Joannes Petrus van Santen, Pastoor te Liederholthuis. --1810-1834--1866.
AARTSBISSCHOPPELIJK. SEMINARIE.
Hoofdafdeeling, Rijsenburg onder Driebergen.
President.
F. P. van de Burgt, Kanonik.

Geboren.

Gewijd.

Benoemd.

1825

1849

1854

J. W. S. van Egeren.

1829

1852

1857

C. M. Jansen.

1828

1851

1860

Pro /essoren.

J. Menting.

1835

1858

1861

C. M. P. Mutsaers.

1838

1864

1866

1822

1856

1863

H. Mulder.

1825

1857

1862

S. van den Anker.

1822

1853

1864

H. H. te Braake.

1829

1861

1864

W. van Ham.

1806

1835

1866

H. Allard.

1830

1861

1867

B. van Meurs.

1835

1865

1867

Onderafdeeling: Culenborg.
Regent.

P. Prinzen.
Pro fessoren.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Aartsbisdom van
UTRECHT bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het getal
Communicanten (1), alsmede de namen der in iedere
Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken,
hunne betrekking (2), het jaartal hunner geboorte,
priesterwijding en benoeming tot hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag
van de Rijks jaarwedde aan die betrekking
verbonden; een en ander opgemaakt op
den lsten October 1868.
AALTEN. (H. Helena.) Groenlo. 475. — H. A. Riek, P. - Geboren
1829. — Gewijd 1853. — Benoemd 1866. — f 500.
ABCOUDE. (H. Cosmas en Damianus.) Naarden. 590. — J. G. Bootz ,
P. - 1806-1830-1845. -- f 400.
ACHTEVELD. (H. Joseph.) Amersfoort. 728. -- W. van Geyn, r. —

1793-1817--1$25. — 1 400 . — W. van Kats, K. —
f 100.
ALBERGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 860 . — G. B. Tusveld, P. —
1814-1840-1868. — f 400. — H. Storkhorst, K. —
1836-1864-1864. — f 100.
1829-1855-1862. —

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1865.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent is
aangeduid door de letters r, K, K en A.
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ALMELO. (H. Georgius.) Almelo. 983. -• R. Janssen, P. - Geboren
1822. -- Gewijd 1846. --- Benoemd 1856. --- f 600. -J. Bonekamp, K. - 1830-1860-1860. - f 100.
AMELAND, (H. Clemens.) Leeuwarden. 194. - 0. A. Scholten, P.
- 1827-1852-1859. - f 600.

1748. J. Beekman, P. -- 1822-1849-1863. - f 600. H. te Vaarwerk , K. - 1825-1851-1856. -- f 100.G. J. J. Kerstens, K. ---1836-1862--1867. -- f 100.
AMERSPOOKT. (H. Franciscus Xaverius.) Amersfoort. 2119. H. Blom, r. -- 1809-1832-1844. - f 600. -- P. J.
Tasset, K. - 1830-1856-1857. -- f 100.-C. P. le
Blanc, x. --• 1843-1867-1867. -- f 100.
ANGERnn, (H. Bavo.) Arnhem. 602. - W. Versteeg, P. -18071834-1844. - f 400.
ANKEYEEN. (H. Martinus.) haarden. 491. - G. van Dijk, P. -AMERSFOORT. (H. Maria Hemelvaart.) Amersfoort.

1786 -1822-1848,. -- f 400. - H. Peet , x.-18191857-1857. - f 100.
APELDOORN. (H. Maria Hemelvaart.) Deventer. 431. - 8. H. A.
Meurkens, r. - 1813-1843-1866. - f 500.
APELEB-KANAAL (TER). (H. Willibrordus.) - Rectoraat onder
ZANDBERG. - P. J. Terhorst, R. - 1836-18621866. - f 300.
APPINGADAM. (H. Nicolaus.) Gron. en Assen. 240. - H. van Peer,
P. -- 1831-1856-1867. - f 600.
ARNHEM. (H. Walburgis.) Arnhem. 6000. - T. Brouwer, P. 1811-1835-1848. - f 600.-H. A. J. Peters, x.1830-1856-1857. - f 150. - G. Hartman, K. -1837-1861---1862. - f 150. -- T. S. Roes, K. 1836-1862-1863. - f 150. -- P. J. C. Kok, K. 1842-1866-1866. - f 150.
ARNHEM. (H. Eusebius.) Arnhem. 2400. -- J. H. van Basten
Batenburg , P. - 1823-1847-1858. - f 600. H. Hoogenboom, K. -- 1833-1856-1858.-1f 150.R. van Rooijen, K. --- 1832-1858-1859. - f 150.
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ASSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 220. - H. D.

Brenninkmeijer, P. - Geboren 1830. --- Gewijd 1856.Benoemd 1868. - 1 800.
ATEHEEST. (H. Vitus.) Zwolle. 1200. -- R. Verhoeven, P. -1832-1856-1867. - 1 800. -- Zie OM]&KKSCHANS.
AZEWIJN. (H. Mattheus.) Doesborgh. 440. -- H. Meurs, P. -1808-1843--1867. -- f 400.
BAAK. (H. Martinus.) Zutphen. 640. -- J. van den Bosch, P. 1824-1850--1865. - f 400. -- G. D. Glaudemans,
K. - 1840-1864-1865. -- f 100.
BAARN. (H. Nicolaus.) Amersfoort. 420. - J. H. Nieuwenhuis,
P. - 3810-1839-1855. - f 400.
BAKHUIZEN. (H. Odulphus.) Heerenveen. 479. - J. Steenhoff, P.
-- 1818-1850-1857. - f 400.
BALK. (H. Ludgerus.) Iieereuveen. 386. - G. J. Harmsen, P. --1825-1855-1867. - f 500.
BARNEVELD. (H. Catharina.) Amersfoort. 191.- G. J. Baarberg,
- 1795-1824-1835. - f 400. - M. H. Toerissen,
A. - 1842-1867-1867. - f 100.
BEDDM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 280. - M. J.
Bock, P. 1800-1827-1831. - f 400.- B. F. W.
Terschouw, A. -- 1827-1861-1866. - f 100.
BEEK. (H. Martinus.) Doesborgh. 445. - G. van Woerkom, P.
- 1819-1845-1864. - f 400.
BEEST. (H. Kruisverheffing.) Wijk bij-Duurstede. 540. - A. B. Wales,
P. - 1814-1838-1862. - f 400.
BEKKUM. (H. Blasiuc.) Oldenzaal. 526. - G. Eppink, P. - 1812
-1835-1854. - f 600.
BELTBUM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo 720. - J. B. van
Oy , P. - 1813-1842-1853. - f 400.
BEMMEL. (H. Donatus.) Arnhem. 1270. - B. A. Vos, P. --1820--1846-1863. -- f 400. - J. B. Geurtsen, K. 1840-1867-1868. - f 100.
BENSCHOP. (H. Victor.) Montfoort. 362. - W. Beukeboom, P.
- 1797-1830-1843. - f 400.
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BLARICUIx. (H. Vitus.) Amersfoort. 629. - G. Hilhorst , r. Geboren 1822. - Gewijd 1848. - Benoemd 1861. - f 400.
BOLSWARD. (H. Franciscus.) Leeuwarden. 749. - J. C. Hond-

vorst, p . -- 1810-1846-1861. - f 600. - A. J.
Greeve, K. - 1834-1858-1868. - f 100.
BOLSWARD. (H. Martinus.) Leeuwarden. 555.- G. J. Heuveldop,
P. -

1814-1837-1856. - f 600. - B. de Zeeuw,

K. - 1841-1866-1867.

BoRcuLo. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 169. - E. P. Fornier ,
r. - 1819-1844-1856. - f 400.
BORNE. (H. Stephanus.) Oldenzaal. 1007. - J. F. Warnink ,
P. -- 1809-1835-1849. - 1 400. -- H. J. Rutj es ,
K. - 1842-1867-1867. - f 100.
BORNERBROEK. (H. Stephanus.) Oldenzaal. 610. - J. H. van

Leusden, P. - 1824-1854-1867. - f400. -- J. W.
Cremer, K. - 1843--1867-1868. - f 100.
BREDEVOORT. (H. Georgeus.) Groenlo. 241. -

A. te Welscher ,

P. - 1812-1839-1848. - f 400.
BREUKELEN. (H. Joannes.) Naarden. 725. - W. G. van Vuuren,
r. - 1829-1854-1866. - f 400. -- H. C. Verheul ,
K. - 1834-1859-1866. - f 100.
BRUMMEN. (11. Andreas.) Zutphen. 426. - C.

Smale,

P. -- 1824

-1849-1865. - f 400.
BUNNIx. (H. Barbara.) Montfoort. 685. - N. J. Konings, P. -1813--1840-1858. - f 400. - J. J. Keuken, K. -1843-1867-1867. - f 100.
BUREN. (H. Gregorius.) Wijk-bij.Duurstede. 225. - J. Baale, P. 1799-1831-1845. - f 550. - G. Goris, A. - 1838
-1866-1868. - f 100.
BussLoo. (H. Martinus.) Zutphen. 273. - A. Heijdendahl, P. -1812-1834-1847. - / 400.
BUSSUM. (II. Vitus.) Naarden. 700. - J. van den Brink , P.
f 400. - J. Miltenburg, K.-17948236. 1837-1865-1865. - f 100.
BUURZE. (H. Maria Presentatie.) Oldenzaal. 284. -

H. Krabben,
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P. - Geboren 1823. - Gewijd 1849, - Benoemd 1860. -

1 600.
COEVORDEN. (H. Wallibrordus.) Zwolle. 612. - G. Pouw, P. 1819-1851-1866. - f 600. - J. van de Burgt, B. 1830-1856-1865. - f 100.
COLMsCHATEN. (H. Nicolaus.) Deventer. 625. - J. H. Koestal ,
P. - 1808-1834--1852. - f 600.
COTHEN. (H. Petrus en Paulus.) Wijk - bij -Duurstede. 520. - P. J.
Romijnders, r. - 1815-1838-1857. - f 400.
CULENBORG. (H. Barbara.) Wijk -bj-Duurstede. 2050. - P.Jacobs,
P. - 1819-1853-1856. - f 600. - J. Sanders, K.
--- 1802-1828-1860. - f 100. -- A. van der Veeken ,

x. - 1815-1840-1865. - f 100.
DALFSEN. (H. Cyriacus.) Zwolle. 516. - J. D. L. Muller, P. 1820-1843--1859. -- f 400.
DELDEN. (H. Blasius.) Oldenzaal. 1247. - T. L F. Houtman, P.
f 400. -- N. van Balen, K. -18204367.-1840-1863-1868. - f 100.
DELFZIJL. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 101. - P. van der Meer,
P. - 1827-1850-1861. - f 600.
DENEKAMP. (H. Nicolaus.) Almelo. 1617. - L. van den Bosch,
P. - 1831-1856-1868. - f 400. - J. A. H.
Dericks, K. - 1836-1862-1866. - f 100. - J. A.
Koopmans, K. - 1839-1866-1866. - f 100.
DEUKNINGEN. (H. Plechelmus.) Oldenzaal 1450. - E. C. J.
Bloemen , P. - 1802-1824-1836. -- f 400. - H. J.
Weitjens, K. - 1841-1865-1866. - f 100.
DEVENTER. (H. Lebuanus.) Deventer. 2450. - B. van den Berg,
P. -- 1823-1848-1864. - f 600. - A. J. A. Hens,

K. - 1839-1863-1863. - f 100. - B. T. Nasz ,
K. - 1839-1864-1865. - f 100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doesborgh. 2190. - A. Hulshof, P.
-186-1839-185.-f40.- A. lbers,K.1833-1860-1860. - f 100. - A. J. de Grijs, K.
-1839627.f0
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DIEREN. (H. Maria Hemelvaart.) - Bikerk te STEEG. (H. Maria
Hemelvaart.) •- Zutphen. 624. - W. P. C. Holland, P.
--- Geboren 1831. - Gewild 1855. --- Benoemd 1861. --f 400. - A. B. van Blarieum , K. - 1840--18641868. - f 100.
DPERLO. (H. Petrus en Paulus.) Groen go. 681. - B. F. Ter-

windt, P. -- 1821-1848-1857. - f

400.

DOCRUM. (H. Martinus.) Leeuwarden. 414. - N. Molenaar, P. 1815-1838-1854. -- f 400.
DrOESBORGH. (H. Martinus.) lloesborgh. 1394. - J. H. Clerex,
P. - 1795-1817-1830. -- f 600. - A. J. Teubner,
x. - 1836-1862-1863. -- f 100. - J. van den
Brink, A. -- 1839-1868-1868.
DOETINCHEM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo. 674. - W. J. H.
van Nuenen, P. - 1827-1853-1863. -. f 600. J. H. Hofman , K. -1837-1861-1866. - f 100.
DOORNENBURG. (H. Martinus.) Arnhem. 830, - P. H. L. Hen
driksen , P. - 1826-1849-1860. -- f 400. - J. H.
van Gendt, K. - 1843-1867-1867. - f 100.
DREMPT. (H. Willibrordus.) Zutphen. 480. - G. T. Holtkamp,
- 1823-1848-1863. - f 400.
DRIEL. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 484. - T. P. Daems,

P. - 1807--1832-1857. - f 400.
DRONRIJP. (H. Maria Geboorte.) Leeuwarden. 370. - R. J. de
Faber, P. - 1798-1820-1829. - f 400.
DUISTERVOORDE. (H. Martinus.) Deventer 880. - F. A. Rekvelt,
P. 1820-1846-1861. - f 400. -- P. J. Hogenboom,

K. - 1838-1863-1868. -- f 100.
DUTIVEN. (H. Remigius.) Doesborgh 600. - J. Westerman, P. 1816-1839-1858. - f 300. - J. W. van Groen,
K. - 1829-1853-1857. - f 100.
EBMNRs. (H. Nicolaus.) Amersfoort. 626. - W. de Beer, P. 1800-1830-1841. - f 400. - J. H Mol, K. 1840-1863-1868. - f 100.
EIBERGEN. (H. Mattheus.) Groen go. 805. - P. van den

Hurk,
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P. --- Geboren 1829. --- Gewijd 1853. -- Benoemd 1866.--

f 400. -- A. J. Hakvoort, g, --1840 --1865- 1 867. 4f 100.
Claassen , P. -•- 1830-EIDEN. (H. Lucas.) Arnhem. 448. -,-1855-1868-- f 400.
gum, . (H. Werenfridus.) Arnhem. 1230. - M. Roelofsen, P. ---

1794-1820-1828. -- f 400. - A. Flipse, w. -1840
1866-1867. - f 100.
ENSCHEDÉ. (H. Jacobus de Meerdere.) Oldenzaal. 1460.-H. G. van

Coeverden, P. 1796-=1819 --1837. -,- f 600. - P.
E. L. Bosnian, N. -- 1834-1860-- 18W. - f 100. --L. W. Brugman, K. -- 1839-1862-1867. - f 100.
ENTER. (H. Antonzus Abt.) Detient-er. 635. - T. Kock, P. - 1803

-1826-1836. - f 400.
ETTEN. (H. Martinus.) Groenlo. 687. - T. Bisseling, P. -°- 1794
-1821-1840. - f 400. - A. Vreeswijk, - 1833
1857-1866. -- f 100.

EvitavIN6tEN. (Fl. Petrus en Paulus.) Wijk . bij . Duursatede. 400. -H. J. de Bruin, P. - 1820-1842-- 1 861. -- f 400.W. A. H. Hoogveld, A. - 1839-1866-1868. - f100.
FRANE$ER. (H. Franciscus.) Leeum erden. 906. - W. van Asveld,
r. - 1822-1846--1858, - f 600. -- J. H. P. van
.
Berkel, K. - 1843-1867--1868. -- f 100.
FBEBERIg sooBD. (H. Joannes.) - Rectoraat onder STEENWIJgEBWoLD. - B. F. Mulder, B. - 1827-1852-1863. -f 900.
GEESTEBEN. (H. Pancratius.) Almelo. 923. - J. Rientjes, P. ---

1804-1828-1852. - f 400.--G. J. Luttikhuis, L. --1839 --1865--1866. - f 100.
GmxicDal. (H. Marta Geboorte.) Wijk-bij-Duurstede. 184. - R.
Jonkman, P. --- 1809-1834-1846. - f 400.
GENDBIN(IEN. (H. Martinus.) Groenlo. 697. - H. J. Harperink,
p. - 1807-1835-1846. - f 400. - J. H. Verweij,
g. - 1834-1860 - 1867. - f 100.
GENT (H. Martinus.) Arnhem 1320. - J. W. van Leuffen, P. --
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Geboren 1825. - Gewijd 1851. -- Benoemd 1861. - /400.
J. T. te Braake, K. - 1845-1868-1868. --- I 100.

GoIJ. ( ' T) (H. Maria Hemelvaart.) Wijk-bij-Duurstede. (1). _ W. J.
van de Wiggelaar, P. - 1828-1854-1866. --- f 400.
GOOR. (H. Petrus en Paulus.) Deventer. 812. - H. J. A. Bloemen,
r. - 1804-1826-1845. - f 500. - J. Scholten Rei
mer, K. - 1836-1864--1865. - f 190.
GORINCHEM. (H. Maria Ontvangenis.) Wijk-bij-Duurstede. 1710. A. B. Schaap, P. - 1808-1831-1862. - f 400. C. van Hout , K. - 1826-1851-1865. - f 150. W. P. Omtzigt, K. -- 1825-1853-1865. - f 100.
GoRssEL. (II. Maria Hemelvaart.) Zutphen. (2). - M. A. van

Crimpen, P. - 1827-1855-1868. - 1 400.
GROENLO. (H. Calixtus.) Groenlo. 2081. - H. Hoogveld, P. 1824-1850-1866. - f 400. •-- A. J. Thelink, K. -1834-1859-1866. -- f 100. -- F. Oorsprong, K. -1840-1865-1866. - f 100.
GROESSEN. M. Andreas.) Doesborg. 808. - H. Wienholts, P.
f 300. - J. G. ten Bokum, -1874352. K.
1842-1867-1868. -- f 100.
GRONINGEN.

(H. Martinus.) Gron. en Assen. 3501. - F. W. A.

Jansen, P. - 1806-1829-1844. - f 600. - W. Lunter, K. -1839-1864-1864. - f 100. - J. B. G. van
Meurs , K. - 1828-1855-1866. - f 100. ,B. H.
Pel, R. - 1843-1866-1867. - f 100. - G. J. Ensink, K. - 1839-1862-1868. - f 100. - Zie GRONINGEN (H ..... ).
GRONINGEN. (H.....) - Rectoraat onder GRONINGEN. (11. Martinus.) - P. Corstiens, B. - 1806-1845-1865. - f 300.
HAAKSBERGEN. (H. Pancratius.) Oldenzaal. 1536. - H. Wiegink,
P. - 1804-1828-1841. -- f 400. - L. F. J. Meessen, K. - 1831-1857-1864. - f 100.

(1) Het getal co m m u n i c a n t e n is in dat van Schalk wijk begrepen.
(2) Het getal communicanten is in dat van Zutphen begrepen.
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HAARLE. (H. Sebastianus.) Deventer. 654. - B. Vos , P. Geboren

1814. -

Gewijd

1837. -

Benoemd

1854. - f 400.

HAM (DEN) te VROOMSHOOP. (H. Willibrordus.) Almelo. 155. M. G. SmitS, P. - 1833-1857-1868. - f 600.
HAMERSPELD. (H. Joseph.) Amersfoort. 675. - H. ten Brink,
P. - 1809-1832-1851. - f 400.
HARDEBWIJK. (H. Martinus.) Amersfoort. 319. - H. H. Kanne,

P. - 1823-1852-1863. - f 630.87.
HARLINGEN. (H. Michael.) Leeuwarden. 1100. - T. P. Jorna *,
P. -- 1793-1819-1822. - 400. - F. Koopmans, x.

- 1838-1864-1864. - f 100.
HABMELEN. (H. Bavo.) Montfoort. 700. - P. van Roggen, P. -

1812-1841-1861. - f 400. - A. A. J. van Rossum,
K. - 1843-1866-1866. - f 100.
HASSELT. (H. Stephanus.) Zwolle. 179. - C. A. Alferink, P.
f 600.

-182045.

HEEG. (H. Joseph.) Heerenveen. 230. - J. B. J. Lunter, P. -

1817-1844-1850. -- f 400.
' S HEERENBERG. (H. Pancratius.) Doesborgh. 853. - J. T. Nales,
P. - 1821-1847-1860. - f 600. - J. Scholten
Reimer, K. - 1841-1866-1867. - f 100.
HEERENPTEN. (H. Geest.) Heerenveen. 600. - T. Brouwer, P. 1827-1850-1866. - 1 500.
HEFTEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Deventer. 827. A. Tempelman, P. - 1801-1823-1853. - / 400. J. Peperkamp, K. - 1830-1856-1860. - f 100.
HEINO. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 761. - F. J. R. Kortenhorst,
P. - 1827-1851-1866. - f 400. - G. W. Derksen,
K. -- 1839-1862-1862. -- f 100.
HELLENDOOBN. (H. Sebastianus.) Deventer. 444. - A. A. Haarmans, P. - 1828-1854-1866. - f 400.
HENGELO. (II. Willibrordus.) Zutphen. 302. - F. H. A. Reigers,
P. - 1825-1852-1862. - f 400.
HENGELO. (H. Lambertus.) Oldenzaal. 1223. - E. Lohuis, P.
f 400. - G. J. Beernink, R.-180426 . -
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Geboren 1836. - Gewijd 1863. -- Beuoetnd 1866. -- f 1010.
- J. L. Hoebink , A. -- 1844-1867-1868. -

f

100.

HERTME. (H. Stephart'us.) --- Bjjkerk te SENIyEBEN. (H. Steplrunas.) - Altnela. 523. - L. Heinink, P. - 1810-1834
--1862. - 400.
HERVELD. (H. Willibrnrdus.) Arnhem. 690. - L. van Hengstum,
P. -- 1823-1850-1868. -- f 400. -- C. van de Leem-

kolk, K. - 1837-1863-1867. --

100.

f

HmtwEN. (H. Martinus.) Doesborgh 747.-H. J. Terwindt, P. --1805--1828-1840.

f

400. -- G. I. J. Nieuwenhuis,

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

HIL°PEÉSUitd. (H. Vitus.) Amersfoort. 2407. j-- H. J. Smidt, P. --1821-1844---1857. f 400. --•- A. A. H. Gerrits, K.
- 1832-1859-1860. •-- f 100. - W. Wessels, K.-

1832-1857 - 1861. --

f

100.

HOO G LAND. (H. Martinus.) Amersfoort. 1235. - L. F. Huberts,
P. - 1805-1828-1854. - f 400. - M. Maas, K. -

1832-1857-1868. -

f

100.

HOONHORST. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zwolle. 565. -M. F. Gelink, P. - 1815-1841-1864. -

f

400. -

F. A. Hemmelder, A. - 1832-1859-1868. -

f

100.

HOORN. (OP DEN) (H. Bonifacius.) Gron. en Assen. 374. -- E. B.

Crone, P. -- 1796-1819-1846. ----

400.

f

HOUTEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 480. - H. H. Bergmann, P. - 1818-1842-1866. ---

f

400.

HUISSEN. (H. Maria Hemelvaart.) Arnhem. 2250. - T. B. Otten,
P. - 1802-1825-1841. - f 310.60. - G. J. Ver-

waaljen, K. -- 1823-1846-1857. Stokvis, x. -- 1833-1858-1863 IJSSELMUIDEN. (H.

Maria

f

f

301. -- P. C.

100.

Ontvangenis.) Z« one. 361. - W. J.

Vinke, P. - 1826-1850-1858. -

f

400.

IJSSELSTEIN. (H. Nicolaus.) Montfoort. 1525. - A. J. van Bern.
mel, P. - 1814-1836-1861. - f 400. -- T. J. J.
Bartels, K. - 1828-1857-1866. - f 100.
INDOORNIB.

(H.

Joannes

de Dover.) - Bijkerk te

HETEREN

47
(H.Maria Onbevlekte Ontvangenis.) - Arnhem. 621. -J. van der Straeten, P. - Gehoren 1823.- Gewijd 1853.
- Benoemd 1865. - f 400. - J. H. Hoojjman, K-.
-1837625.f0
IBNSUM. (H. Marcus.) Leeuwarden. 360. -- F. T. Terwisseha van
Scheltinga , P. - 1821-1848-1859. - f 400.
JounE. (H. Matthaus.) Ilcerenveen. 438. --- J. H. M. Westers,
P. - 1811-1834-1858. -- f 600.
JUTPHAAS. (H. Nicolaus.) Montfoort. 785. - O. van der Grindt,
P. - 1818-1844-1862. - f 400. -- G. P. Wolff,
K. - 1838-1861-1868. --- f 100.
KABAUw. (H. Jacobus., Montfoort. 744. - H. J. Vislaak, P. -1816-1840--1861. - f 400.-.J. H. T. Braam, K. 1842-1865-1865. - f 100.
KAMERIJK. (H. Hypolitus.) Naarden. 352. -- J.

Schuurman, P. --

1804-1830-1848. - f 400. -- L. T. ten Brink, A. -1839--1865-1865. - f 100.

Nieuwenhuis, P. -- 1822-1844-1861. -- f 600. - P. A.

KAMPEN. (H. Maria Hemelvaart,) Zwolle. 1725. - H. H.

Schreppers, K. -- 1836-1860-1863. --- f 100. -- F.
W. Tschierschke,, K. - 1838-1866-1866. - f 100.
KEIJENBERG. (H. Joannes de Dooper.) Zutphen. 890. -- B. Berend -

sen, P. - 1801-1827-1839. - f 400. --- W. J. van
Soest, K. - 1841-1864-1865. - f 100.
KLARENBEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 282. - J. F.
Corbesier, P. - 1829-1856-1868. - f 400.
KLEINE-MEER. (H. Willibrordus.) Gron. en , Assen. 1200. - G. P.

Tusveld van Boxel, P. ----1810--1833-1846. --- [400.T. de Klaver , K. - 1839--1863-1863. - f 150. W. J. Leber, A. - 1838-1864-1865. -- f 100.
KLOOSTERBUREN. (H. Willsbrordus.) Gron. en Assen. 461. - A.

Kerkhof, P. - 1825-1853-1864. - 1 400.
KOCKENG-EN. (11. Maria Hemelvaart.) Nearden. 360. - A. J. F.

Oosterbaan, P. - 1825-1849-1859. - f 400.
KORTE tiHOEF. (H. Antonius van Padua.) h aarden. 224. - C. B.
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Verheul , P.

- Geboren 1828. - Gewijd 1852. - Benoemd

1865. - f 400.
$UINRE. (H. Nicolaus.) Heerenveen. 156. - J. C. Hamers, P. -

1830- 1855-1867. - f 400.
LANGEVEEN. (H. Pancratius.) Almelo. 333.-J. Tijman Smetjers,
P. -- 1818-1843-1858. - f 800.
LAREN. (H. Joannes de Dooper.) Amersfoort. 1448. - H. H. Tinne-

broek , P. - 1818-1845-1859. - f 400. - F. C. de
Hosson, K. - 1840-1866-1866. - f 100.
LATHUM. (H. Martinus.) Doesborgh. 415. - J. H. Havink, P. 1822 -1850-1861. =-- f 400.
LATTROP. (H. Simon en Judas.) Almelo 474. - A. Slutken,
P. - 1815-1838-1854. - f 400. - H. Sanderink,
K. - 1841-1864-1864.
LEERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Wijk-bij-Duurstede. 64.
-- J. C. Gast, P. - 1823-1847-1867. - f 600.
LEEUWARDEN. (H. Bonifacius.) - Hulpkerk (H. Willibrordus.)
Leeutilarclen. 1764. --- A. P.

Hendriks, P. -1818-1843

-1867. - f 600. - J. Postma, K. - 1833-1857--

1858. - f 100. - S. Asma, K. - 1836-1864-1864.
- f 100. - J. H. Joosten, A. - 1839-1868-1868.
LEEUWARDEN. (H. Dominicus.) Leeuwarden. 1593. - C. H. P.

Tielens, P. - 1819-1842-1867. - f 600. - W. F.
Harrij , K. - 1833-1864-1867. - f 100. - N. Welsehen, K. -- 1836-1860-1867. - f 100.
LEMMER. ( H. Willibrordus.) Heerenveen. 248. - G. Besselink,
P. -- 1810-1833-1838. - f 400.
LENT. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 583.-E. Hendriksen, P. -

1811 -1840-1851. - f 400.
LETTELE. (II. Nicolaus.) Deventer. 406. -- J. G. Bruns, P. --

1813 -1838-1856. - f 400.
LICHTENV00RDE. (H. Bonijacius.) Groenlo. 1190.-M. A. Lonink,
P. - 1804-1832-1861. - f 400. -- B. A. van Turnhout, K. - 1831-1855-1867. - f 100.
LIEDERHOLTHUIS. (H. Nicolaus.) Zwolle. 388. - J. P. van San-
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ten, P. -- Geboren 1810. 1847. -- f 400.

Gewijd

1834. --

Benoemd

LOBITH. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Doesborgh. 657. -

A. B. Verheij , P. - 1806-1833-1844. - f 400. W. Jaspers, A. - 1825-1849-1868.
LOENEN. (H. Antonius Alit.) Zutphen. 353. - N. Hutjbers, P.
f 400.
-1824 6.
LOENERSLOOT. (H. Maria van den berg Carmel.) Naarden. 775. H. Uitewaal, P. - 1808-1841-1856. - f 400. G. Goldewijk, A. - 1824-1851-1860. - f 100.
LoNNESER. (H. Jacobus de Meerdere.) Oldenzaal. 940. - H. A.
Meijer, P. - 1811-1836-1863. - f 400. - H. Wiegink, K. -- 1839-1863-1868. - f 100 '
Loo. ( ' T) (H. Antonius Abt.) Doesborgh. 408. - J. Peters, P. -1814-1840-1857. - f 400.
LOSSER. (H. Maria Geboorte.) Oldenzaal. 1103. - G. Scholten,
P. - 1810-1835-1860. - f 400. - T. W. Holtslag,
K. - 1837-1864-1865. - f 100.
LIITTE. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 1220. - J. H. C. Bloemen,
P. - 1813-1838-1868. - f 400. - H. Leurink,
K. - 1835-1861-1867. - f 100.
LUTTEN. (H. Alphonsus de Liguori.) Zwolle. 742. -- J. Verhoef,
P. - 1832-1856-1868. -- f 800. - J. B. Guiting,
K. - 1843-1868-1868. - f 100.
LUTTENBERG. (H. Cornelius.) Deventer. 550. -- N. A. B. Korte ,
P. - 1811-1833-1857. - f 400.
MAARSSEN. (H. Pancratius.) Naarden. 1205. -- W. H. A. van
Bijlevelt fo, P. - 1803-1826-1833. - f 400. L. Vesters, K. - 1834-1858-1858. - f 100.
MAKKUM. (H. Martinus.) Leeuwarden. 310. - H. J. Stiphout, P.
- 1828-1853-1864. - f 600.
MAURIK. (H. Maria Hemelvaart.) Wilk-bij-Duurstede. 251. - A. van
Schaik , P. - 1815-1847-1855. - f 400.
MEGCHELEN. (H. Martinus.) Groenlo. 398. -- H. Hemming, P. --1808-1842-1863. --- f 400.
4
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(H. Stephanus.) Zwolle. 150. - H. W. Tennissen, P. Geboren 1825. - Gew ij d 1851. - Benoemd 1861. -- [600.
MIJDRECHT. (H. Joannes de Dooper.) Naarden. 1120. - C. M.
Lonink, P. - 1799-1824-1842. - f 400. -- A. L.
van den Bosch, x. -- 1830-1859-1868. --- f 100.
MONTPOORT. (H. Joannes de Dooper.) Montfoort. 1498. - J. Westerveld, P. - 1814-1836-1855. - f 600. -- G.
Kaas, K. - 1837-1861-1866. - f 100. - W. F.
Weitjens, K. - 1837-1861-1868. - f 100. - H. G.
van Hout, K. - 1832-1858-1861.
NAARDEN. (H. Vitus.) Naarden. 510. - C. R. Vermolen, P. -1827-1851-1862. - f 600.
NBTTERDEN: (H. Walburgis.) Groenlo. 254. -- L. Schuurmans,
P. - 1829-1853-1866.
NICOLAAS4A. (ST.) (H. Nicolaus.) Heerenveen. 452. -- J. Faber ,
r. - 1807-1833-1850. - 1 400.
NIEUW -AMSTERDAM. (II. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zwolle. (1)
- H. J. Boermans, P. -1824--1854-1866. - f 600.
NIEUWE PEgBLA. (H. Boni facius.) -- Rectoraat onder OUDE
PE gELA. - G. J. Demes, R. - 1834-1857-1864.1 300.
NIEUW-SCHOONEBERx. (H. Bonifacius.) zwolle. 522. - G. J.
Wiegink, P. - 1829-1853-1863. -- f 800.
NIJgERg . (H. Catharina.) Amersfoort. 644. -- H. F. J. ter Schouw,
r. -- 1822-1849-1866. - f 600.
OLBURGEN. (H. Willibrordus.) Zutphen. 220. - H. Lowes, P. 1828-1853-1865. - f 400.
OLDENBROE g. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 150. --J. A.
Weitjens, P. - 1831-1856-1868. - f 600.
OLDEMARKT. (H. Willibrordus.) Heerenveen. 355. - J. van Schooten, P. - 1828-1853-1864. - f 400.
OLDENZAAL. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 2300. - J. Beernink, P.
MErrEL.

(1) Het getal communicanten is in dat van Nieuw-Schoonebeek
begrepen.
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-- Geboren 1805. - Gewijd 1828. - Benoemd 1841. f 400. - E. C. A. Teusse, K.- 1834-1858-1866.
-f
100. - B. Eppink, K. -1842-1866-1868.- f100.
OLST. (H. Willibrordus.) Deventer. 644. - A. Eulink, P.
f 400.
-1823465.
OMMEN. (H. Brigitta.) Zwolle. 165. - H. Sehartman, P.
-1830546.
f 600.
OMMERSCHANS. (H. Vincentius a Paulo.) - Rectoraat onder
AVEREEST. - W. H. Veeling-Smale, R. - 18301854-1864. - f 900 (1) .
OOSTERBEEK. (H. Bernulphus.) Arnhem. 240. - J. G. H. C. Essink, P. - 1827-1852-1860. - f 600. - W. F. N.
van Rootselaar, A. - 1834-1857-1866.
OOSTEREND. (II. Martinus.) Leeuwarden. 386.-R. van der Werf,
r. - 1796-1819-1829. - f 400.
OOSTERHOLT. (H. Leonardus.) Arnhem. 485. - J. P. Gerichhausen,
P. -- 1799-1835-1850. - f500. - J. L. C. A. Baron
van Hugenpoth tot Aerdt, K. - 1828-1856--1865.
OOSTERWIERUM. (H. Wiro.) Leeuwarden. 180. -- J. A. Ydema,
P. - 1816-1841-1846. - f 400.
OOTMARSUM. (H. Simon en Judas.) - Bijkerk te TILLIGTE.
(H. Simon en Judas.) - Almelo. 1900. - W. H. A. van
der Linde, P. - 1811-1835-1854. - f 400. - J.
Bless, K. - 1831-1860-1860. - f 100. - T. J.
f 100.
Goris, K. - 1839-1863-1863.
570.. - J. J.
(H.
Maria
Hemelvaart.)
Montfoort.
OUDEN-RIJN.
Keuken, P. - 1817-1840-1854. - f 400.
OUDE-PEKELA. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 688. - G. J.
Volkering, P. - 1824-1853-1864. 1400.- J. B.
H. Fenseling, K. - 1840-1866-1866. - f 100. Zie NIEUWE PEKELA.
OUD-ZEVENAAR. (H. Martinus.) Doesborgh. 1180. - G. J. Oos-

(1) Deze jaarwedde komt ten laste der bijzondere begrooting van de Rijksbedelaars-gestichten.
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terik , P. - Geboren 1809. - Gewijd 1832. - Benoemd
1861. -- f 300. -- B. van der Werf, K. - 18421867-1868. - f 100.
PANNERDEN. (H. Martinus.) Doesborgh. 557. - J. F. Schlosser ,
r. - 1803-1834-1848. -- f 400.
PUTTEN. (H. Maria Zuivering.) Amersfoort. 150. - H. J. Pieck,
P. - 1828-1853-1863. - f 600.
RAALTE. (H. Kruisverheffing.) Deventer. 1425. - C. Pas fo, P.
- 1804-1826-1843. - f 400. - G. F. van Wagenberg, K. - 1834-1859-1859. -- f 100.
RENSWOUDE. (H. Willibrordus.) Arnhem. 200. -- P. Wittebol,
r. - 1820-1849-1859. -- f 400.
REUTUM. (H. Simon en Judas.) Almelo. 439. -- J. Reimer, P. 1809-1835-1857. - f 400.
RHENOY. (H. Maria Hemelvaart.) Wijk-bij-Duurstede. 265. - J.
Thuring, P. -- 1816-1840-1851. -- f 400. - J. Bazelmans, A. - 1837-1865-1866. - f 100.
RIETMOLEN. (H. Cecilia.) -- Bijkerk te NEEDE. (H. Cecilia.) Groenlo. 552. - G. J. Huisham, P. -- 1797-1823-1832. - [400. - W. Verhoeven, K. -1836-18631865. - f 200.
RIJSENBUBG. (H. Petrus banden.) Montfoort. 325. - A. Kortland,
P. - 1790-1813-1819. - G. J. N. Meijer, A.
-18467.
RIJSSEN. (H. Dtion1ysius.) Deventer. 729. - A. H. A. Boning,
P. - 1806-1831-1852. - f 400. - A. Smeenk, x.
- 1840-1865-1867. - f 100.
RossuM. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 907. - J. T. E. Bruns,
P. -- 1806-1830-1854. - f 400. - B. F. N. J.
Keizer, K. - 1838-1868-1868. --- f 100.
RUMPT. (H. Maria Geboorte.) Wijk-bij-Duurstede. 250. - J. van
Dijk, P. - 1816-1848-1858. - f 400.
RUUBLO. (H. Willibrordus.) Zutphen. 250. - J. H. van Langen,
r. - 1821-1846-1857. --- f 400.
SAASYELD. (H. Plechelmus.) Almelo. 679. -- B. Aarnink, P. --
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Geboren 1803. - Gewijd 1826. - Benoemd 1856.- f 400.

- G. Nuij, K. -- 1839-1865-1866. - f 100.
SCHALKWIJK. (H. Michael.) Wijk-bid-buurstede. 1125. - T. Bergers,
r. - 1785-1808-1831. -- 1400. -- G. Peters, x.1814-1854-1863. - f 100.
SENSMEER (BLAAIIWHIIIS) (H. Vitus.) Leeuwarden. 600. - G. J.
Evers, P. - 1824-1848-1866. - f 400. - T. Hujjgens, K. - 1839-1866-1866. - f 100.
SILVOLDE. (H. Mauritius.) Groenlo. 823. - H. J. Bluemers,
P. - 1817-1840-1851. - 1 400. -- J. H. Broenen ,
K. - 1835-1861-1868. - f 100.
SLOTEN. (H. Fredericus.) Heerenveen. 85. - A. J. Riegers, P. --

1830-1854-1866. - f 400.
SNEER. (H. Martinus.) Heerenveen. 1110. - H. Kamp, P. -1807---1831-1854. -- 1 600. - G. Smithuis, K. --1836-1863-1863. - f 100.
SOEST. (H. Petrus en Paulus.) Amersfoort. 1183. - W. Steenhoff,

r. -- 1816-1842-1851. - f 400. - T. C. D. ten
Brink, K. - 1835-1863-1866. - f 100.
SOESTERBERG. (H. Carolus Berromeus.) Amersfoort. 272. - L.
Rademaker, P. - 1795-1825-1837. - f 600. J. Hogeman, A. - 1828-1861-1865. -- f 100.
STADSKANAAL. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 399. - G.

J. F. Drenth , r. - 1825-1851-1858. - f 800.
STEENDEKEN. (H. Willibrordus.) Zutphen 260. - A. B. van den

Bosch, P. - 1827-1854-1866. - 1 400.
STEENWIJK. (H. Clemens.) Heerenveen. 225. - J. J. Sletering,

r. - 1825--1'849-1864. - f 400.
STEENWIJKERWOLD. (11. Andreas.) Heerenveen. 820. - B. Roberink , P. - 1819-1842-1855. - f 400. --- Zie FEEDERIKSOORD.
STEGGERDA. (H. Fredericus.) Heerenveen. 450. - J. A. Schutte,
r. - 1816-1844-1859. - 1 400.
TERBORG. (H. Georgius.) - Bijkerk te GAANDEREN. (H. Mar_
tinus.) -- Groenlo. 875. - A. Herfkens, P. -
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Geboren 1817. - Gewijd 1841. - Benoemd 1852. - 1400.
- J. T. L uij ckg , K. - 1826-1852-1868. - r 100.
TIEL. (H. Dominicus.) Wijk-bij-Duursteáe. 1771. - J. H. WientjeS,
P. - 1827-1851-1868. -

1 600. - J. A. Havekes,

K. - 1825-1864-1865. - f 100. - G. van Kessel,
K. - 1835-1863-1865. - j 100.
TIIBBERGGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 922. - C. ten Bokum,
P. - 1811-1833-1854. -

1 400. - A. Haselekke,

K. - 1840-1867-1867. - i 100.
UITHOORN. (H. Joannes Onthoofding.) Naarden. 784. -

L. T. F.

Otten, P. - 1821-1844-2 1862. - f 400. - W. H.
van Leeuwenberg, K. - 1837-1863-1863. - f 100.
UITHIIIZEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Gron. en Assen. 665. -- W.

V. M. Legebeke, P. - 1816-1839-1857. -1400.J. G. Heeres, K. - 1835-1862-1862. - 150.
ULPT. (H. Petrus en Paulus.) Groenla. 714. - J. H. Nykamp,
P. - 1806-1829-1845. - 1400. - 'L. H. A. C. M. A.

Vroom, g . - 1825-1850-1868. - f 100.
UTRECHT. (H. Catharina.) Utrecht. 2050. - H. B. J. L. Klop-

penborg, P. - 1831-1855-1868. - f 600. - G. W.
van Heukelum, K. - 1834-1859-1859. - f 150. C. J. van Groeningen, x. - 1833-1858-1860. -r 150.
UTRECHT. (H. Wtll2brordus.) - Hulpkerk. (H. Martinus.) Utrecht. 2000. - H. P. T. Oosterbaan, P. - 1824--

1848-1859. - 1 600. - E. J. A. Reigers, K. 1833-1860-1862. - /' 150. -- J. W. D. Peelen ,
K. - 1835-1860-1863. - f 150. - H. H. Sinnige,
K. - 1842-1867-1868. - f 150.
UTRECHT. (H. Augustinus.) Utrecht 3200. - A. A. Jorritsma,
P. •-- 1819-1844-1866. - f 600. -- J. S. Oosthuys,
K. - 1814-1854-1855.- [15O. - J. van Sleeuwen,
A. - 1837-1865-1868. - f 1 50. -- F. H. Leeners,
A. - 1830-1854-1868.
UTRECHT. (H. Dominicus.) Utrecht. 2273. -- D. J. van Zeeland,
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P. -- Geboren 1806. --- Gem bd 1835. --- Benoemd 1862.f 600. - C. Schrauwen, K. - 1831-1855-1860.
-f
150. - H. J. A. van Ewijk, K. - 1827-18511862.- f 150.
UTRECHT. (H. Martinus.) Utrecht. 2400. - H. B. Kok, P. --

1818--1843-1857. - f 600. - A. F. Zweinenberg,
K. - 1834-1858-1864. - f 150. - J. L. H. Dob,

beimann , K. - 1841-1866-1867. - f 150.
UTRECHT. (H. Maria.) Utrecht. 2000. - J. J. Putman, P.

f 600. - F. A. P. Holland, -1823657. K.
-- 1835-1859-1861. -- f 150. - G. A. Willemsen,
K. -- 1828-1856-1861. - f 150.
VAASSEN. (H. Martinus.) -

Bijkerk te

EPE. (H. Martinus.) -

Deventer. 912. - J. van Haaren, P. - 1806-1835-

1846. -- f 400. - G. Woldberg, K. - 1843-18681868.- f 100.
VALBURG. (H. Jacobus.) Arnhem. 299. - J. A. ten Hagen, P. -

1827-1853-1864. - f 400.
VARIK. (H. Petrus en Paulus.) Wijk-bij•Duurstede. 260. - T. Huls-

hof, P. - 1818-1849-1860. - f 400.
VASSE. (H. Joseph.) Almelo. 659. - H. A. A. Teusse, P.

-186-183-185.-f40.-PvanDuijnhoven,
K. - 1832-1858-1862. - f 100.
VEENDAM. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 941. - J.

Beekman , P. - 1809-1834-1848. - / 400. - F.

Roelofs, K.

- 1838-1866-1866. - f 100.

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

J. N. van Wagenberg, P. - 1830-1854-1866.
-f1
300. (1) - G. J. ten Dam, x. - 1842-1867-1867.- f 300 (1).
VELD. (H. Maria Visitatie.) Zutphen. 440. - F. J. E. Koene ,
P. - 1829-1854-1867. -- 1 400.

(1) Deze jaarwedden komen ten laste der bijzondere begrooting van de Rijksbedelaars-gestichten.
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VIANEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 847. - A. F. J. Wij-

nants, r. - Geboren 1815. - Gewijd 1839. -- Benoemd
1863. - [ 400. - A. B. L eij s er , K. - 1833-18641868. - f 100.
VILSTEREN. (H. Willibrordus.) Zwolle. 367. - H. Rientjes, r.1802-1833-1854. - [ 400.
VINKEVEEN. (H. Antonius van Padua.) Naarden. 1230. - C. Pompe,
r. -- 1808-1836-1863. - [400. - J. A. Kelleneer,
K, -- 1820-1854-1863. - [ 100. -- B. H. Berndes,
A. -- 1840-1867-1868.
VLEUTEN. (H. Willibrordus.) Naarden. 650. - H. Andriessen,
P. - 1810-1833-1851. - [ 400. - E. Brugman,
K, - 1835-1857-1864. - f 100.
VOLLENHOVE. (H. Nicolaus.) Zwolle. 130. - L. Bauer, P.
-182546.
1 600.
VOEDEN. (H. Antonius van Padua.) Zutphen. 300. - J. D. de
Bruin, P - 1822-1845--1861. - [ 400. - H. H.
Clevers, A. - 1837-1862-1865.
VBEESWIJi. (H. Barbara.) Montfoort. 516. - J. van der Heden,
P. -- 1830-1855-1867. - f 400.
VBIEZENVEEN. (H. Antonius Abt.) Almelo. 233. - H. J. de
Jong, P. - 1828-1852-1863. - [ 600.
WAGENINGEN. (H. Joannes Geboorte.) - Bijkerk te RENKUM.
(H. Maria Hemelvaart.) - Arnhem. 1180. -- J. A. Taabe,
P. - 1805-1827-1837. - 1 600. - J. de Haan,
K. - 1835-1858-1865. - [ 100.
WAREEGA. (H. Martinus.) Leeuwarden. 256. - H. Harbers, P.
-183056.[
WEBBSELO. (H. Remigius.) Almelo. 762. - H. Booret, P.
K. -1805346.[-JHeghuis,
-1837645.[0
WEGDAM te HENGEVELDE. (H. Petrus en Paulus.) Oldenzaal.
935. - H. J. H. Bloemen, P. - 1798-1821-1830.
- [ 400. - C. Verhoef, K. - 1832-1862-1863.
100.
-[
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WEHL. (H. Martinus.) Zutphen. 1710. - C. Kleve, P. --• Geboren
1814. - Gewijd 1841. - Benoe„ d 1852. -- f 400. - J.

H. Geerdes, H. - 1839-1864-1868. - f 150.
WERKHOVEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 484. - J. Wielakker, P. - 1808-1841-1857. - f 400.
WESTERVOORT. (H. Werenfridus.) Doesborgh. 583. - J. T. Vaal-

man, P. - 1816-1841-1851. --- f 400.
WIERDEN. (H. Joannes de Dooper.) Almelo. 431. - F. J. T. El-

lerbeck, P. - 1831-1855-1868. - f 400.
WIJHE. (H. W2llibrordus.) Deventer. 1122. - H. Maas, P.
[400. -- J. A. W. Boomhouwer,
-179824.
K. - 1836-1865-1866. - f 100.
WIJKBIJ-DUURSTEDE. (H. Joannes de Dooper.) Wijk-bij-Duurstede.

1200. - L. C. Velthusen , P. - 1800-1826-1848.
f 400. - L. H. van Egeren, K. - 1835-1858--1866.
- f 100.
WIJNBERGEN. (H. Martinus.) Zutphen. 365. - C. de Jong, P. 1826-1853-1867. - f 400.
WIJTGAARD. (H. Maria Hemelvaart.) Leeuwarden. 380. - J. H.
von Schelve , P. - 1803-1828--1852. - f 400.
WINSCHOTEN. (H. Vitus en Gezellen.) Gron en Assen. 310. - H.
Feijen, P. - 1809-1834-1834. - f 500.
WINTERSWIJK. (H. Jacobus.) - Bijkerk te MEDDO. (H. Joannes
de Dooper.) - Groenlo. 809. - J. M. van Oppenraaij, P.
- 1828-1852-1863. -- f 400. - H. F. Schoemaker,
K. - 1840-1865-1865. - f 100.
WOLVEGA. (H. Franciscus.) Heerenveen. 360. - L. B. Mulder,
P. - 1819-1844-1859. - f 400.
WORKUM. (H. Werenfridus.) Leeuwarden. 730. - D. Bootsma, P.
- 1796-1819-1828. - f 400. - J. Hoefsloot, ic
f 100.
-183457.
WOUDEEND. (H. Michael.) Heerenveen. 200. - F. J. L. Nieuwenhuis, P. -- 1821-1848-1858. - f 400.
ZANDBERG. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 1075. - A. H. Timans, P.
f 800. - Zie APELER-KANAAL.-182546.
-
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ZEDDAM. (H. Oswaldus.) Doesborgh. 879. - J. Huishof, P. Geboren 1822. - Gewijd 1847. - Benoemd 1868. - f 400.
-- L. A. van Raaj , K. - 1842--1867-1868. -- f 100.
ZEIJST. (H. Joseph.) Montfoort. 690. - M. Putman, P. --- 1821

-1848-1858. - f 400. - W. G. B. Jansen, A.
-184367.
ZEVENAAR. (H. Andreas.) Doesborgh. 1265. - J. Rikmanspoel,
P. - 1826-1850-1866. - f 300. -= R. E. T. Butjes,
K. - 1838-1863-1867. - f 100.
ZIEUWENT. (H. Weren frzdus.) - Bijkerk te HARREVELDE. (H ...... )
Groenlo. 1495. - W. H. Jansen, p .- 1800-1824-

-

1839. - f 400. - E. A. J. Engbers, K. - 18381864-1864. - f 100. - A. J. Jansen, K. - 18421867-1868. - f 100.
ZUIDHORN. (H.Joseph.) Grun en Assen. 140. -- J. J. A. P. F. S.

Ledel, P. -- 1811-1836-1868. - f 600.
ZUTPHEN. (H. Joannes de Dooper.) Zutphen. 1690. - H. R. Hu-

berts, P. - 1802-1824-1838. -- f 600. - J. G. P.
van Groeningen , K. - 1839-1863-1863. - f 100.
-

L. J. van den Bosch, K. - 1835-1863-1866.
-f

100.

ZWOLLE. (H. Maria Hemelvaart.) zwolle. 2073. -- 0. A. Spitzen,
P. - 1823-1846-1866. - t 600. - J. A. Verstege, K.

-

1832-1861-1864. - 1 100. - E. Geerdink, K.
f 100.

-1835 6.

ZWOLLE. (N. Michael.) Zwolle. 1995. - G. Roelofs, P. - 1821

-1847-1865. - f 600. -- J. L. R. Jansen, K. 1834-1857-1857. - f 100. - W. F. Etsen, K. -1840-1864-1865. - f 100.
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Utrecht . .

.

6

6

14

6

Almelo.

.
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16

16

12

16

11

7,400.00

1,100

Amersfoort .

.

16

16

13

16

13

7,630.87

1,300

Arnhem . .

.

18

18

17

18

15

8,010.60

2,001

Deventer .

.

.

16

16

9

16

9

7,000.00

900

Doesborgh

. .

16

16

12

16

10

6,400.00

1,000

.

.

18

18

14

17

14

7,100.00

1,500

Gron. en Assen .

}19

f19

11

+19

11

+10,300.00

1,400

Groenlo

.

.

Heerenveen .

.

'17

*17

1

*17

1

'7,900,00

100

Leeuwarden .

.

17

17

11

17

9

8,400.00

900

Montfoort.

.

14

14

11

13

8

5,400.00

800

. .

14

14

11

14

10

5,800 00

1,000

15

15

16

15

16

6,600.00

1,600
1,150

Naarden .

.

Oldenzaal. .

.

Wijk-bij-Duurs' ede

16

16

11

16

11

7,150.00

Zutphen . , .

19

19

7

19

6

7,800 00

650

Zwolle . . . .

*20

*20

10

*20

10

*11,700.00

1,000

Totaal . .

257

257

180

255

167

118,191.47 18,351

i- Hieronder begrepen drie Rectoraten en drie Rectors.

*

II

Ir

een Rectoraat en een Rector.
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECAPITULATIE.

Getal
BEDRAG

Rijksjaarwedden
voor

Dienstdoende

der
RIJKS-JAARWEDDEN

voor

PROVINCIEN.

Gelderland .

Guld.

Guld.

87

87

59

86

54

37,191.47

6,051

Zuidholland .

.

4

4

4

4

4

1,800.00

450

Noordholland

.

8

8

6

8

6

3,400.00

600

• •

42

. 42

43

41^

38

18,400.00

4,450 1

Friesland.

.

29

29

12

29

10

13,800.00

1,000

Overijssel.

.

* 63

* 63

44

* 63

43

* 29,800.00

Groningen

.

§ 16

§ 16

10

§ 16

10

4

7,400.00

1,100

*

*

8

2

*

6,400.00

400

255

167

118,191.47

18,351

Utrecht

.

.

Drenthe .

Totaal

.

8

257

8

2

257

180

*

4,300 I

1
* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
9

ii

ri

drie Rectoraten en drie Rectors.
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.

HOEGROOTHEID.

Pastoors.

f 1,300 00

Kapellaans.

Totaal.

BEDRAG.

1

f 1,300.00

2

*

1

ii

2

n

800.00

7

r^

7

5,600.00

630 87 (1)

1

ii

1

630.87

^r

56

33,600.00

550.00

^^

1

550.00

500.00

r^

7

3,500.00

n

172

68,800.00

*

900.00

600.00

5

400.00

17

*

1,800.00

310.60 (2)

1

n

1

310 60

301.00 (3

r^

1

1

301.00

300.00

§7

1

200.00

«

1

1

200.00

150.0

^^

23

23

3,450.00

100.00

ir

141

141

14,100.00

2

13

15

a

257

180

437

Niet bezoldigd

Totaal

.

.

§

8

§

2,400.00

f 136,542.47

* Hieronder begrepen twee Rectors. § Hieronder drie Rectors.
(1)
n
ti
eene competentie van f 30.87.
(3)
ir
n
ii
ii
u - 10.60.
(3)
rr
ii
r^
^^
r^ - 1.00.
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PERSON EEL
DER

ceialEa@uuKthauulatalaD
VAN HET

BISDOM VAN HAARLEM.
(1 October 1868.)

BISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. GERARDUS PETRUS WILMER *. Resideert te
Sassenheim. Geboren te Bottel (Noordbrabant) 22 November
1800. — Priester gewijd 8 September 1824. -- Benoemd tot
Bisschop van Haarlem 4 Mei 1861. — Geconsacreerd te Haaren
(Noordbrabant) 23 Junij 1861.
VICARIS-GENERAAL.
HENRICUS VAN BEEK, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel ,
Deken van Haarlem en Pastoor der kathedrale kerk aldaar.
Geboren 24 Maart 1816. — Priester gewijd 16 October 1842. —
Benoemd Vicaris-Generaal 22 April 1862.
SECRETARISSEN VAN HET BISDOM.
JOANNES FRANCISCUS VEEGT, Kanonik van het KathedraalKapittel. Geboren 1822. — Priester gewijd 1846. -- Benoemd
29 September 1854.
JACOBUS JOANNES GRAAT, Geboren 1839. — Priester gewijd
1862. — Benoemd 30 September 1862.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

CORNELIUS VAN KINTS , Buitengewoon Geheim Kamerheer

van Z. H. Paus Pius IX en President van het Seminarie
te Warmond. — Geboren 1803. — Ge,u,jd 1828. — Benoemd 1867.

KANONIKEN.

THEODORUS JOSEPHUS HUBERTUS BORRET *, Kamerheer-

honorair van Z. H. Paus Pius IX, Deken van Noordwijk
en Pastoor te Vogelenzang. — 1812-1836-1858.
JOANNES MATTHIAS IJZERMANS ,

Pastoor te Amsterdam.

(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) — 1815-1838-1859.
HENRICUS VAN BEEK, Vicaris-Generaal, Deken van Haarlem

en Pastoor der kathedrale kerk aldaar. —1816-1842-1861.
FRANCISCUS THEODORUS FRANKEMÓLLE, Pastoor te Haarlem.

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

Voorhout. — 1816-1841-1861.
JOANNES FRANCISCUS VREGT, Secretaris

van het Bisdom van

Haarlem. — 1822-1846-1863.
JOANNES JACOBUS RIOCHE , Pastoor te 's Gravenhage. (H. Jacobus
de Meerdere.) — 1827--1851-1867.
HENRICUS POPPEN,

Pastoor te Amsterdam. (H. Points en Paulus.)

— 1816-1840-1867.
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DEKENS.
DEKENAAT.

HAABLEM. Henricus van Beek, Vicaris-Generaal, Kanonik van
het Kathedraal-Kapittel en Pastoor der kathedrale kerk te
Haarlem. -- Geboren 1816. -- Gewijd 1842. — Benoemd 1861.
ALKMAAR. Joannes van Gent *, Pastoor te Alkmaar. (H. Laurentius.) — 1802-1826-1853.
ALPHEN. Caspar Adolphus Mols, Pastoor te Leijmuiden. —
1807-1832-1861.
AMSTERDAM. Henricus van Luenen, Pastoor te Amsterdam,
(H. Catharina.) — 1813-1837-1867.
BEVERWIJS. Balthasar de Groot, Pastoor te Beverwijk. —
1805-1833-1853.
DELFT. Joannes Theodorus van Brussel, Eere-Kamerheer van
Z. H. Paus Plus IX en Oud-Pastoor te Delft. (H. Hypolitus.)
— 1806-1830-1854.
' s GRAVENSAGE. Gerardus Eisen , Pastoor te 's Gravenhage.
(H. Theresia.) — 1801-1824-1863.
HOORN. Joannes Splithoff, Pastoor te Westwoude. — 17951818-1868.
LEYDEN. Arnoldus, Cornelius Quant, Oud-Pastoor te Leyden. -1802-1826 1853.
MIDDELBURG. Arnoldus Antonius Tomas *, Pastoor te 's Heerenhoek. -- 1793-1818-1853.
NOORDWIJK. Theodorus Josephus Hubertus Borret *, Kamerheer honorair van Z. H. Paus Plus IX, Kanonik van het
Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Vogelenzang. — 18121836-1858.
OUDERKERK. Conradus Leonardus Rijp, Pastoor te Ouderkerk.
— 1821-1845-1858.
PURMERENDE. Joannes Lambertus Bekker, Pastoor te Purmerende. — 1804-1828--1853.
ROTTERDAM. Gerardus Georgius Bongaerts, Buitengewoon
Geheim Kamerheer van Z. H. Paus Plus IX en Pastoor
te Kralingen. --- 1799-1822-1853.
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Henricus Franciscus van Lith, Pastoor te Schagen. —
1822. - Gewijd 1848. - Benoemd 1863.
WERVERSHOEF. Lambertus Theodorus Bakker, Pastoor te
Wognum. — 1819-1846-1859.
ZOETERWOUDE. Caspar Josephus Martinus Bottemanne, Pastoor
te Zoeterwoude. — 1823-1846--1861.

SCHAGEN.

Geboren

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Warmond.
President.

C. van Kints *, Proost, enz.

geboren

Gewijd.

Benoemd.

1803

1828

1853

1815
1833
1826
1828

1840
1857
1850
1852

1853
1861
1861
1864

1816

1841

1861

1828
1829
1832
1834
1833
1831
1837
1831
1841
1838

1854
1855
1857
1859
1858
1862
1864
1864
1865
1863

1854
1856
1857
1861
1861
1862
1864
1864
1866
1867
5

Pro[essoren.

P. van der Ploeg, Geheim
Kamerheer-Surnumerair van
Z. H. Paus Pius IX.
H. J. J. Prenger.
J. W. L. Smit.
J. de Bruijn.
Onderafdeeling: Voorbout.
Regent.

P. M. Snickers, Kanonik.
Pro[essoren.

G. F. Drabbe.
H. J. H. Ruscheblatt.
A. J. Brouwer.
B. H. Klánne.
A. G. Schweitzer.
J. A. de Rijk.
L. H. Borking.
D. Staas.
A. M. C. van Cooth.
P. van der Valk.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
HAARLEM bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
getal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priesterwijding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijks jaarwedde aan
die betrekking verbonden; een en ander
opgemaakt op den laten October 1868.
350. -- P. van
der Hagen, P. -- Geboren 1822. — Gewijd 1848. —
Benoemd 1859. — f 400.
AKERSLOOT. (H. Jacobus.) Bei erwijk. 337. — W. Grijskamp, P. —
1820-1845-1865. — f 400.
ALKMAAR. (H. Laurentius.) Alkmaar. 1500. — J. van Gent *,
P. - 1802-1826-1841. — f 600. — J. A. G. Volkers,
K. - 1832-1856-1862. — r 150. — N.N. , K. -- f 150.
ALKMAAR. (H. Dominicus.) — Hulpkerk. (H. Franciscus.) Alkmaar. 1565. — G. W. Reijnders, P. - 1821-1844-1862. — f 600. — A. Gijsbers, K. - 1827-1853-1865.
AARLANDERVEEN. (H. Petrus en Paulus.) Alphen.

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1865.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent is
aangeduid door de letters P, B, K en A.
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150. -- J. A. Verkerk, K. --- Geboren 1828. -Gewijd 1856. - Benoemd 1867. - f 150.
ALPHEN. (H. Bonifacius.) Alphen. 750. -- J. P. J. van Zeijl,
P. - 1810-1836-1851. - f 400. - H. P. Zeegers,
K. - 1836-1863-1863. - f 100.
f

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

3400. - J. H. van Born, ,P. - 1819-1842-1856. f 600. - H. L. Spoorman , K. -1836-1860-1861. --f 150. - A. R. G. Feijen, x. - 1841-1865-1865.
-- f 150. - L. P. A. Gompertz , K. - 1836-18621866. -- f 150.
(H. Antonius van Padua.) - Hulpkerk. M. Franciscus.) - Amsterdam. 3500. - J. J. Burgmeijer, P. -1812-1844-1866. -- f 600. - J. de Bie, K. - 1824
-1849-1864. - f 150. - G. A. Hoeben , K. 1831-1854-1868. -- f 150. -- A. L. Brunott, K. -1825-1849-1868. - f 150. - J. H. A. de Veer,
K. - 1817-1844-1859. - H. W. J. van Hertum
K. - 1836-1860-1866. - G. C. Bohnen, K. 1836---

AMSTERDAM.

1861--1868.
(H. Willibrordus.) Amsterdam. 3150. - G. Kok,
J. J. Vernieuwe,
P. - 1812-1835-1855. - f 600.-J.
K. - 1840-1863-1863. - f 150. -- G. A. F. Feije,
g. - 1837-1864-1865. - f 150. - G. C. van Oort,
K. -- 1834-1859-1868. - f 150.
AMSTERDAM. (H. Catharina) Amsterdam. 4515. -- H. van
Luenen, P. - 1813-1837-1858. -- f 600. -- H. P.
Smeele, K. - 1833-1859-1861. - f 150. - J. G.
Rock , K. -- 1833--1864-1866. -- f 150. - Jhr. H.
C. J. M. van Nispen tot Sevenaer, K. - 18361863-1867. - f 150. - W. J. van Campen, g. -1827-1853--13861. - G. W. Schuijt, K. - 1819---1842-1867. - N. J. Smeulders, K. - 1836-1861-

AMSTERDAM.

1868.
NB. In deze parochie is eene algemeene halpherk op
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het Bagijnhof (H. Joannes en H. Ursula.) -- J. A. van
den Akker, R. - Geboren 1825. - (ed ijd 1849. Benoemd 1861.
AMSTERDAM. (H. Muria Onbevlekte Ontvangenis.) Amsterdam. 4359.-

J. M. IJzermans, P. - 1815-1838-1859. -- f 600.
- J. H. Bekker, K. - 1821-1851--1859. - f 150. C. J. Haan , x. - 1834-1861-1865. - f 150. - L.
E. Jansen, K. - 1842-1867-1867. - f 150. - M.
P. Kreijns, K. - 1841-1866-1867.
AMSTERDAM. (H. Ignatius.) -- Hulpkerk (H. Franciscus Xave-

rius.) --- Amsterdam. 4623. - A. B. de Wit , r. -1823-1856-1861. - f 600. - J. Loeffen, x. -1809--1833--1851. -- f 150. ,-- J. H. A. Ruscheblatt,
K. -1819-1850-1855. -- (150. - A. W. Verweerd,
K. - 1834-1865-1868 - f 150. - J. Smits, K. --1818-1842-1854. - J. J. J. Schutte, K. - 18101839-1855. - W. Smit , K. - 1821-1846-1863. A. A. Weetink, x. - 1831-1855-1866.
AMSTERDAM. (H. Dominicus.) - Hulpkerk (H. Thomas van Aqui-

nen.) - Ams`erdam, 3020. - H. W. Sars, r. - 1809-

1844--1860. - f 600. - W. L. van der Putten, K. 1817-1847-1856. - f 150. - A. Jansen, x. -1822
-1848-1862. -- f 150. - J. A. Rensen , K. - 1825
-1849-1867. -- 1 150.
AMSTERDAM. (H. Augustinus.) Amsterdam, 2500. - W. Hoorneman, r. - 1818-1841-1860. - [600. - H. Narens,
K. -- 1822-1845-1863. - 1 150. - H. A. T. H. de
Kruijff, K. - 1838-1863-1867. - f 150. - J.
Geenen, x. - 1842-1866-1868. - f 150. - J. W.
Brouwers, K. - 1831-1855-1864.
AMSTERDAM. (H. Petrus en Paulus.) - Hulpkerk (H. Joseph.) -

2027. - H. Poppen, P. -- 1816-1840-1861. - f 600. - G. J. W. Quant, K. - 1832-1857-1862. - 1 150. - G. E. S. van der Ven, K. --1838-1863--1866. -- 1 150. - A: J. F. J. de Bou-

Amsterdam.
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ter, K. - Geboren 1843. - Gewijd 1867. - Benoemd
1867. -- (150. - F. T. H. van Ogtrop, A. -18341857-1867.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op de
Keizersgracht. (0. L. V.) - J. H. Koemans, E.
- 1811-1835-1865. - P. J. Sweens, K.
-1823476.GWvanderil, K.
- 1800-1823-1868. - J. van Rijckevorsel, K.
- 1818-1849-1868. - A. Hengst, K. - 1815
-1838-1868. - C. van Dijk, ie. - 18321860-1868.
AMSTERDAM. (Buiten ae Vesten.) (H. Nicolaus.) Amsterdam. 1020.
- C. J. A. P. Martz, p. - 1809-1835-1863. -f 600. - C. F. Philippona , K. - 1834-1860-1863.
- f 150. -- G. 1)ennig, K. - 1839-1866-1868.
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten.) (H. Willibrordus.) Amsterdam.
865. - J. D. G. Wubbe, p. - 1825-1849-1856.
400.
-f
ASSENDELFT. (H. Odulphus.) Beverwijk. 1080. - N. F. Taverne,
p. - 1827-1850-1864. - f 400. - J. Vrolijk, K. 1831-1857-1862. - f 100.
BEEMSTER. (H. Joannes de Dooper.) p urmerende. 705. - A. F.
Randshuizen, P. -- 1824-1850-1865. - f 400.
BERGEN. (H. Petrus en Paulus.) Alkmaar. 496. - B. A. van
't Rood, p. - 1824-1850-1863. - f 400.
BERGSCHENHOEK. (H. Wiltcbrordus.) Delft. 400. -- J. Schut,
p. -- 1804-1831-1851. - f 400.
BERXEL. (H. Maria Geboorte.) Delft 512. - M. van Rijn , P.
f 400.
-1825463.
BERKENRODE. (H. Bavo.) Haarlem. 1418. - J. C. H. Muré, P.:-1828-1853-1867. - f 400. - J. C. van den Akker,
K. - 1843-1868-1868. - f 100. - N. N., K. 1 100.
BEVERWIJK. (H. Agatha.) Beverwijk. 1205. - B. de Groot. P.
-18053 .
f 400. - J. P. Gallenkamp,
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K. - Geboren 1841. - Gewijd 1867. - Benoemd 1867.
- I 100.
BLEISWIJK. (H. Maria Visitatie.) Delft. 315. - P. F. Masker,
P. -- 1828-1854-1867. -- f 400.
BODEGEAVEN. (H. Willibrordus.) Alphen. 770, - W. C. F. van
Heijningen, P. - 1812-1838-1857. - f 400. - G. F.
D. Bekker, K. - 1839-1866--1866. - f 100.
BOSKOOP. (H. Joannes de Dooper.) Alphen. 330. _ J. P. M. van
der Heyden, r. - 1832-1856-1866. - f 400.
BOVENKABSPEL. (H. Martinus.) Hoorn. 500. - M. van den Broek,
P. - 1817-1850-1868. - f 400.
BOVENKERK.

(H. Urbanus.) Ouderkerk. 394. - J. Kriek , P.
f 400.

-18356.

BRIELLE. (H. Martelaren van Gorkum.) Delft. 403. - J. W. van
Saagsveldt, P. - 1822-1849-1857. - f 600.
BUITENVELDERT. (H. Augustinus.) Ouderkerk. 566. - W. F. van
Kampenhout, F. -- 1826-1850-1861. - f 400.
CASTRICUM. (H. Pancratius.) Beverwijk. 687. - H. J. Meuwsep,
P. - 1802-1837-1844. - f 400. - J. J. Eldering,
A. - 1837-1864-1866. - f 100.
CROMMENIE. (II. Petrus banden.) Beverwijk. 473. - J. B. Canters,
P. - 1824-1848-1863. - f 400. - W. van der
Salm, A. - 1842-1867-1867. -- f 100.
DELFSHAVEN. (H. Antonius Abt.) Rotterdam. 850. - C. T. ter
Maat, P. -- 1820-1846-1864. - f 400. - P. J. Koekhoven, K. - 1834-1861-1866. - f 100. - J. Koekhoven, K. - 1830-1857-1868.
DELFT. (H. Joseph.) Delft. 3578. - A. N. F. van Meurs, P.
f 600. - J. M. A. Eijeken , K.-1807356. 1836-1861--1866. - f 150. - M. H. Gerritsen, K. 1836-1860-1868. - f 150. - T. van Berlo, K.
-18256.
DELFT. (H. Hypolttus.) Delft. 2230. - P. W. van Oorte, P.
f 600. - A. . E. Corbière, K.-182650. 1840-1865-1865. - f 150. - A. H. Taehi,
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K. - Geboren

1837. -- Gewijd 1861. -

Benoemd

1867.-

f 150.
(H. Petrus banden.) Ouderkerk. 360. - N. van
Gastel, P. - 1807-1834-1856. - f 400.
DORDRECHT. (H. Bonifacius.) Rotterdam. 2190. - L. C. Spoorman, P. - 1825-1849-1865. - f 600. - P. A. de
Bruijn, K. -- 1838-1861-1861. - I 150. - J. Rc
DIEMERBRUG.

Brouwer, K.
DUIVENDRECHT.
P. -

-

1839-1864-1866. -

f

150.

(H. Urbanus.) Ouderkerk. 201. - S. den Eisen,

1825-1849-1868. --

f

400.

P. 1830-1853-1868. - f 600.
EGMONDEN. (H. Adelbertus.) Alkmaar. 640. - W. Janmaat, P. 1824--1850-1861. - f 400. -- J. C. Beumer, K. 1830-1855-1867.
ENKHUIZEN. (H. Franciscus Xaverius.) Hoorn. 419. -- J. C. van
't Rood, P. - 1817-1843-1850. - f 400.
GOES. (H. Maria Magdalena.) Middelburg. 923. - J. A. Eversteijn,
P. - 1822-1848-1864. - f 400. - A. C. Hoogstraten, K. - 1843-1867-1867. - f 100.
GOORN. (H. Maria Rozenkrans.) Wervershoef. 508. - J. T. Hueser,
P. - 1807-1835-1854. - f 400.
GOUDA. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 1398. - W. de Bruijn,
P. - 1804-1827-1851. - f 600. - H. L. Sloats, K.
- 1837-1861-1861. - f 150.
GOUDA. (H. Joseph.) Rotterdam. 2092. •- A. F. Ranshuijsen, P. 1808-1831-1847. - f 600. - B. G. Schuurs, K.
f 150. - R. T. H. Lucassen, -182453x.
6.
-- 1822-1847-1866. - f 150.
'S GRAVENHAGE. (H. Jacobus de Meerdere.) -Hulpkerk. (H. Maria
ten Hove.) - 's Gravenhage. 2612. - J. J. Rioehe, r: 1827-1851-1864. -- f 600. - J. Kimman, K. -1830-1857-1863. - f 150. - J. D. Loodaard, K. 1841-1865-1865. - f 150.
' S GRAVENHAGE. (H. Antonius van Padua.) 's Gravenhage. 3850. -

EDAM.

(H. Nicolaus.) Purmerende. 507. - G. G. Honig,
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L. J. Straman, P. - Geboren 1810. - Gewijd 1833. -Benoemd 1862. - f 600. - J. C. Broekmeijer, K.
f 150. - C. Wejjersen, K.-18235. 1834--1859-1866. - f 150. - W. Verniel, K.
-1840 65-18 .-JBotenhor ,A.-182 48
-1849.
' S GBAVTNHAGE. (H. Willibrordus.) 's Gravenhage. 2610. - P. G.
Schagt , P. - 1804-1831-1853. - f 600. - J. F.
van Rooselaar , K. - 1832-1857-1863. - f 150. J. C. van Grossel, K. - 1831-1857-1864. - f 150.
- J. Vermeulen, K. - 1833-1857-1866. - Zie
' s GRAVENSAGE. (H. Joseph.)
's GRAVENRAGE. (H. Joseph.) Rectoraat onder ' S GRAVENSAGE
(H. Willibrordus.) - B. van Buuren, R. -1834-1858

-1867. - f 600.
' S GRAVENSAGE. (H. Theresia.) 'a Gravenhage 3916. -- G. Eisen,
r. - 1801-1824-1836. - f 600. - J. G. Wansink,
K. - 1818-1842-1856. - f 150. - A. J. Verhoeven,
K. -- 1815-1838-1863. - 1150. - H. Marjjnen, K.1828-1860-1864. - f 150. - J. H. van Mierlo , A.
- 1817-1849-1863. - P. J. van den Goorbergh, A.
- 1823-1853-1865.
GROENENDIJK. (HAZERSWOIIDE.) (H. Bernardus.) Zoeterwoude. 330.
- H. Bosmans, r. - 1828-1851-1856. - f 400.
GSOOTEBROEK. (H. Joannes de Dooper.) Hoorn. 603. - J. Debets,
P. - 1823-1847-1857. - f 400.
HAARLEM. (H. Joseph.) Haarlem. 2300. - H. van Beek, P. 1816-1842-1861. - f 600. - C. Vasse , K. - 1837
-1861-1863. - f 150. - J. J. van Leipsig, K.
f 150. - A. W. Scholte, K.-184063. 1842-1866-1868. - f 150. - C. Zandvliet, K. -1837
-1861-1863.
HAARLEM. (H. Antonius van Padua.) Haarlem. 2335. - P. A.

Sprengers, P. - 1808-1837-1845. - f 600. - W.
Strik , K. --- 1822-1847-1862. - 1 150. - D. F.
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Poort, K. - Geboren 1824. -- Gewijd 1852. - Benoemd
1866. - f 150.
HAARLEM. (H. Dominicus.) - Hulpkerk. (H. Thomas van Aquinen.)
- Haarlem. 1765. - F. T. Frankemiille, P. - 18071830-1843. - f 600. - P. M. H. Flinkeniiiigel, x.
- 1836-1861-1861. - f 150. - J. T. A. Heyligere,
K. - 1832-1860-1863. - f 150.
HAARLEMMERMEER. (H.a Joannes de Dooper.) Haarlem. 620. W. A. Boerkamp , P. - 1820-1843-1862. - f 600.
HAARLEMMERMEER. (H. Franciscus van Sales.) Haarlem. 520. M. J. Kerremans, r. - 1826-1849-1860. --- f 600.
B. J. Bekkers, A. - 1844-1868-1868.
HAARLEMMERMEER. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Haarlem. 657.
- J. J. Bruijstens, P. - 1830-1856-1863. - f 600.
HAASTRECHT. (H. Barnabas.) Rotterdam. 559. - M. Bernsen, P.
- 1828-1853-1866. - f 400.
HANSWEERD. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Middelburg. 252.
- P. Slaman , r. -- 1827-1856- 1868. - f 400.
HAZERSWOUDE. (H. Engelen Bewaarders.) Zoeterwoude. 328. A. W. van Zon, P. - 1810-1834-1844. - f 500.
HEEMSKERK. (H. Laurentius.) Beverwijk. 675.-H. G. van Wijk,
P. - 1806-1832-1842. - f 400.
' S HEERENHOEK. (H. Willibrordus.) Middelburg. 1033. - A. A.
Tomas *, F. - 1793-1818-1841. - f 400. - J. J.
Mes, K. - 1838-1864-1865. - f 100.
HEERHUGOWAARD. (H. Dionysius.) Wen ershoef. 530. - H. T. van
Deyl, r. - 1823-1851-1867. - f 400.
HEILo. (H. Willibrordus.) Alkmaar. 430. - J. B. F. Roelvink,
r. - 1824-1848-1866. - f 400.
HEINKENSZAND. (II. Blasius.) Middelburg. 612. - P. Aenstoots,
r. - 1822-1853-1860. - f 400.
HELDER. (DEN) (H. Petrus en Paulus.) Schagen. 1950. - J. S.
van Buchem, r. - 1806-1834-1847. - f 600. H. A. J. Damen, K. - 1835-1865-1865. -- f 150.
G. Bol, K. - 1844-1868-1868. - f 150.
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HELLEVOETSLUIS. (H. Antonius van Padua.) Delft. 156. - H. A.
C. Eisen, P. - Geboren 1825. --- Gewijd 1850. - Benoemd
1862. - f 600.
HILLEGOM. (H. Martinus.) Noordwijk. 820. -- B. Kerstens, P. -1815--1841-1848. - f 400. - N. N., K. - f 100.
HOOGMADE.

(H. Maria Geboorte.) Leyden. 456. - J. 2E. Terpoor-

ten , P. - 1815-1841-1858. - f 400.
HOOGWOUD.

(H. Joannes Geboorte.) Wervershoef. 505. - C. van

Staveren, P. - 1824-1850-1861. - f 400.
HOORN.

(H. Cyriacus. - Hulpkerk. (H. Franciscus.) Hoorn. 1900.
-

M. G. Scheefhals, P. -1826-1852-1868. - f600.

-- G. H. Spiekerman, K. - 1832-1859-1859.
-f
100. - J. G. Bongaerts, K.-1843-1867-1868.f 100. - P. J. Lucassen, K. - 1835--1861-1868. f 100.
ILPENDAM. (H. Sebastianus.) Purmerende. 234. - T. Bennis, P.
-

1826-1851-1863. - f 500.

KATWIJK. (H. Joannes Geboorte.) Leyden. 300. - B. H. Brinkman , P. - 1826-1853-1864. -- f 600.
KETHEL. (H. Jacobus.) Delft. 516. - G. van den Bosch, P. 1804-1835--1852. -- f 400.
KOUDEKERK. (RHIJNDIJK.) (H. Michael.) Zoeterwoude. 500. - C.
J. van de Laar, P. - 1820-1847-1864. - f 400.
KRALINGEN. (H. Lambertus.) Rotterdam. 780. -- G. G. Bongaerts,
P. - 1799-1822-1832. - [ 400. - A. C. F. Mutsaers,
K. - 1835-1861-1862. - f 100.
KUDELSTAART. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 300. - J. T.
H. Schrijvers, P. - 1811-1839-1854. - f 400.
KWADENDAMME. (H. Bonifacins.) - Bijkerk te OVEZANDE.

(H. Maria Hemelvaart.) -

Middelburg 988. - J. B. Wes-

selingh, P. - 1800-1828-1856. - / 400. - B. C.
van Straelen, K. - 1832-1859-1868. - f 100.
KWAKEL. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 243. --- A. B. Naaijers, P. - 1805-1831-1839. - f 400.
LAMBERTSCHAGEN. (DE WEERE.) (H. Lambertus.) Werverehoef.
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500. - W. Alenbeek , P. - Geboren 1826. - Gewijd
1853. - Benoemd 1865. - f 400.
LANGENDIJK. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 496. - J. L. A.
Nabbeveld, p . - 1829-1855-1865. --- f 400.
LANGFERAAR. (H. Adrianus.) Alphen. 752. - P. C. Buijs, P.
f 400. - G. van Dijk, K. -1798253.
f 100.

-18356.

LEYDEN. (H. Petrus.) - Hulpkerk. (H. Lodewijk.) - Leyden.
2350. - L. van Wissen , P. - 1821-1848-1865. f 600. - J. F. Bernsen, K. - 1837-1863-1863. --f 150. - B. Dankelman, K. - 1836-1862-1864.
150. -- W. J. van der Meer, K. -1839-1864-1866.
-f
LEYDEN.

(H.

Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Leyden 2150. -

F. P. M. Welters, P. - 1805-1830-1857. - f 600.
- J. Leurs, Iz. - 1822-1845-1858. -- f 150. C. Bordenave, K. - 1830-1857-1865. - f 150.
LEYDEN. (H. Maria Hemelvaart.) Leyden 2051. - J. Bots, P.
f 600. - C. Scheiberling, K.-1824 63. 1833-1858-1860. - f 150. - J. H. Adams, K. -1837-1864-1864. - f 150. -- B. P. Geijer, A.
-1839625.
LEIDSCHENDAM. (H. Petrus en Paulus.) Zoetero oude 908. - C.
Stolk, P. - 1799-1824-1848. - / 400. - L. A. J.
Schudelaro, H. - 1839-1864-1866. - f 100.
LEIJMUIDEN. (RHIJNSATERWOUDE.) (H. Joannes de Dooper.) Alphen.
701. - C. A. Mols, P. -- 1807-1832-1861. - f 400.
- P. P. S. Tennissen, K. - 1835-1862-1867. - f 100.
LIMMEN. (H. Cornelius.) Beverwik 350. - L. Scholte, r. 1829-1854-1868. - f 400. - J. van 't Westeinde,
A. - 1840-1868-1868.
LISSE. (H. Agatha.) Noordw ijk 1007. - A. Heuvels, r. - 1814
-1842-1865. - f 400. -- P. van Hugten , K.- 1830
-1857-1867. - f 100.
LOOSDUINEN. (H. Maria Hemelvaart.) '8 Gravenhage. 617. - J.
Westgeest, P. - 1800-1826-1840. - f 400. -- P.
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van den Berg, A. - Geboren 1835. - Gewijd 1866.
1868. -- f 100.
-Benomd
LUTJEBROEK (H. Nicolaus.) Hoorn. 379. - J. G. H. Geerlings ,
P. -- 1826-1852-1864. - f 400.
MAASLAND. (H. Maria Magdalena.) Delft. 282. - W. P. van
Maaseland, P. - 1811-1835-1858. - f 400.
MAASSLUIS. (H. Petrus en Paulus.) Delft. 256. - A. Naber, P. -1807-1832-1843. - f 600.
MEDEMBLIK. (H. Martinus.) Wervershoef. 675. - T. Liket , P. 1824-1850-1862. = f 600.
MIDDELBURG. (H. Petrus en Paulus.) Middelburg. 1141. - P. C.
Groen, P. -- 1818-1844-1853. - f 800. - W. C. Koevoets, K. - 1840-1863-1865. - f 300.- Zie VEERE.
MIDDELHABNIS (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 221. - J. A.
Trosée, P. - 1823-1850-1863. -- f 500.
MbNNICKENDAM. (H. Nicolaus.) Purmerende. 550. - L. A. Gussenhoven, P. - 1822-1846-1861. - f 400.
MONSTER. (H. Machutus.) 's Gravenhage. 529. - H. Bauer, P. -1818-1849-1858. - f 400. - J. W. van Leeuwen,
B. - 1828-1857-1867.
MOORDRECHT. (H. Joannes Onthoofding.') Rotterdam. 364. - A. J.
van der Drift, P. - 1826-1850-1858. - 1 400.
DUIDEN. (H..Nicolaus.) Ouderkerk. 355. - J. G. Henkens, P. -1817-1841-1852. - f 500.
NAALDWIJK. (H. Adrianus.) 's Gravenhage. 750. - N. Husing, P.
- 1819-1842-1862. - f 400. - J. M. L. Meeker ,
K. - 1840-1866-1868. - f 100.
NEDERHORST DEN BERG. (H. Maria Hemelvaart.) Ouderkerk. 342.
- J. M. van de Ven, P. -1825 - 1853 - 1863. - f 400.
NES-EN-ZWALUWENBUURT. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 460. - J.
Jansen-Kea, P. - 1811-1842-1857. - f 400.
NIBBIBWOUDE. (H. Cunera.) Wervershoef. 460. - M. H. Krujjsen ,
P. - 1808-1841-1863. - f 400.
NIBUWENDAM. (H. Augustinus.) Purmerende. 336. - G. J. Lefe.
rink . P. -- 1808-1839-1848. - f 400.
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NIEUWKOOP. (H. Maria Hemelvaart.) -

Bijkerk in de

MEIJE.

(H. Maria Hemelvaart.) Alphen. 720. - A. A. van Eynd-

hoven ,

P. - Geboren 1825. - Gewijd 1851. - Benoemd

1864. - f 400. - J. J. de Groot, K. - 1837-1862
-1862. - f 150.
NIEUWVEEN. (H. Nicolaus.) Alphen. (1) - H.

Verstraaten, P.

f 400.
NOORDEN. (H. Martenus.) Alphen

-182956.

505. - T. F. Knaapen,

P.

f 400.

-18245.

NOORDWIJK. (H. Jeroen.) Noordwijk. 1040. -- F. F. Meijer, P.

1 400. - F. Jansen, K. -18036.
f 100.

-183967.

NOOBDWIJKEBHOUT. (H. Victor.) Noordwijk. 650. - A. H. J. de

Poorter, P.

- 1813-1842-1851. - f 400.

No0TD0BP. (H. Bartholomeus.) Zoeterwoude.

lin gré , P.

582. - P. C. T. Ma-

- 1826-1852-1864. -- f 400.

OBDAM. (H. Victor.) Wervershoef. 487. - C. A. Knulle, P. -

1805-1829-1844. - f 400.
OEGSTGEEST. (H. Willibrordus.) Leyden. 531. -- F.

H. Mensing,

P. - 1820-1844-1851. - f 400.
OOLTGENSPLAAT. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 588. - L.

Hesemans, P. - 1826-1851-1860. - f 400.
OOSTERBLOKKER. (H. Maria Visitatie.) Hoorn. 336. - T. Soet,
P. - 1803-1827-1846. - f 400. - P. J. Thunnissen, A. - 1842-1867-1868. - f 100.
OSDORP. (H. Pancratius.) llaarlem. 337. - C.

Ruigrok,

P. -

1824-1850-1862. - f 400.
OUD-ADE. (H. Bavo.) Leyden. 371. - J. P. GSrtz, P. - 1828-

1852-1863. - f 400.
OUD-BEIJEBLAND. (H. Antonius van Padua.) Rotterdam. 130. -

F. A. J. Tachi, P. - 1830-1855-1867. - f 600.
OUDERKERK.

(aan den

AMSTEL.) (H. Urbanus.) Ouderkerk. 720.

(1) Het getal communicanten is in dat van Zevenhoven begrepen.
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C. L. Rijp, P. - Geboren 1821. - Gewijd 1845. --1858. - f 400. - W. Huijg, K. - 18391864-1864. - f 100.
OIIDE-TONGE. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 625. - A. H. J.
Vos, P. - 1830-1856-1868. - f 400. - N. Olj, K.
-1841-1865-1865. - f 200.
OIIDEWATER. (H. Franciscus van Assise.) Rotterdam. 1700. W. van Hees, P. - 1826-1850-1866. - f 400. S. I. Roters, R. --- 1822-1849-1853. - f 100.
OIIDORP. (H. Laurentius.) Alkmaar. 452. - J. B. Eulenbach, P.
- 1804-1830-1858. - f 400.
017D-VOSSEMEER. (H. Willibrordus.) Middelburg. 277. - J. J.
Frentrop, P. - 1828-1855-1864. - f 400.
OvERSCHIE. (11. Petrus banden.) Rotterdam. 650. - J. A. Lazaar ,
P. -- 1820-1844-1862. - f 400. - N. N., K. --

Benoemd

f 100.

932.
G. Schoonderbeek, P. -1810-1832-1854.- [400.W. A. van Woreom , K. - 1844-1867-1868. - f 150.
PIJNAdKER. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 443. - P. J. van
Vlaanderen, P. - 1799-1827-1845. - f 400.
POELDIJK. (H. Bartholomeus.) 's G ravenhage. 1099. - T. van der
Moor, P. - 1806-1832-1858. - f 400. - A. C. H.
W. Koster, K. - 1841-1864-1865. - f 100.
PIIRMERENDE. (H. Nicolaus.) Purmerende. 940. - J. L. Bekker,
r. - 1804-1828-1853. - f 400. - C. P. Verbraak ,
K. - 1837-1865-1865. - f 100.
RANDENBIIRGF. (RAAMBURG.) (H. Petrus en Paulus.) A lphen. 393.
- H. Kerlen, P. - 1826-1851-1863. - f 400. -N. N., K. f 100.
RHOoN. (H. Willibrordus.) Rotterdam. 303. - B. J. van Aarsen,
P. -- 1828-1856-1866. - f 400.
RIJP. (DE) (H. Bonifacius.) Purmerende. 630. - H. A. Preijer, P.
- 1821-1847-1858. - f 400.
RIJPWETERING. (H. Maria Geboorte.) Leyden. 590. - H. Klan-

OVERVEEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Haarlem.
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vers, P. - Geboren 1812. - Gewijd 1836. - Benoemd

1846. - f 400.
914. -- P. L. G. Bolin ,
1805-1828-1848. --- f 400. - G. J. Wiegman,
K. - 1838-1866-1867. - f 100.
ROELOPARENDSVEEN. (H. Petrus banden.) Alphen. 1260. - J. M.
van der Stoot, P. -- 1805-1828-1849. - f 400. A. Rutten , K. - 1837-1863-1867. - f 100.
ROTTERDAM. (H. Rosalia.) Rotterdam. 6892. - A. Sommerdijk ,
P. - 1824-1849-1864. -- f 600. - A. H. van Heukelom , K. - 1832-1856-1857. - f 150. - W. C. de
Keijzer, K. - 1831-1858-1865. --•• [150. - H. Kusters, K. - 1837-1862-1866. -- f 150. - L. Goofers,
K. - 1798-1822-1845. - C. J. van Zuijlen, K. 1836-1867--1868.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk aan
den Goudschen Singel (H. Antonius van Padua.) J. A. F. Hofman, R. - 1834-1858-1863. J. P. Bisschop, K. - 1836-1861-1866. - G.
Broekman , K. - 1843-1867-1868.
ROTTERDAM. (H. Dominicus.) Rotterdam. 6400. - J. J. Raken,
P. - 1798-1821-1829. - / 600. - H. Bloem, K. 1820-1851-1852. - f 150. - N. E. M. ten Brink, K. 1831-1859-1866. - f 150. - L. Kreling, K. 1827-1857-1868. - f 150. - A. Raken, K. -1813
-1839-1866. - B. Koors, K. - 1832-1857-1867.
- J. Bos, A. - 1830-1855--1865. - A. L. van Rijn,
A. - 1839-1865-1867.
ROTTERDAM. (H. Laurentzus.) Rotterdam. 3600. -- J. B. van den
Bergh, P. - 1817--1841-1857. - f 600. - H. T.
Doorewaard, K. - 1832-1857-1865. -- f 150. F. F. J. Lammers, K. -- 1839-1865-1865. -- f 150.
M. Nolet, K. - 1841-1865-1867. -- f 150.
ROTTERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Openbare kapel
aan de EENDRAGTSLAAN (H......) Rotterdam. 1980. --RIJSWIJK. (H. Bonifacius.) 'sGravenliage.
P. --
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J. D. Escherich, P. - Gehoren 1817. - Gewijd 1844. Benoemd 1865. - f 600. - H. G. J. Erftemeijer, K. 1818-1843-1854. - f 150. - J. F. Sengers, K.
f 150. - C. J. Willems, K. -182754.
f 150. -- T. Nolet, K. - 1826
-1874963.
-1854-1866. - F. C. Heijnen , A. - 1828--1851-1868.
SASSENHEIM. (H. Pancratius.) Noord,k ijk. 521. --- J. F. de Jongh,
P. -- 1826-1852-1863. - f 400.
SCHAGEN. (H. Christophorus.) Schagen. 650. -- H. F. van Lith,
P. - 18'22-1848-1860. - f 400. - J. L. A. Kerschner,
1839-1866--1867. - f 100.
K.
SCHEVENINGEN. (H. Antonius Abt.) 's Gravenp age. 464. - H. H.
l'eeperkorn, P. -- 1827-1850-1861. - f 600.
SCHIEDAM. (H. Joannes de Dooper.) Rotterdam. 2566. - J. A.
van Ewjjk, P. - 1805-1827-1845. - f 600. -- H.
Hoogland, K. - 1822-1849-1861 -- f 150. - W.
C. van Meegen, K. - 1826-1857-1862. - f 150.
SCHIEDAM. (H. Maria Visitatie.) Rotterdam. 2420. -- P. J. van
Leeuwen, r. -- 1820-1845-1853. - f 600. - F.
Koekhoven, K. - 1837-1862-1863. - f 150. --- A.
M. M. Q. Swildens, K. - 1841-1865-1865. - f 150.
SCHIPLUIDEN. (H. Jacobus.) Delft. 750. - H. van der Meden,
P. - 1 788-1823-1847. - f 400. -- W. van der Polder,
K. - 1838-1863-1863. - f 100.
SCHOONHOVEN. (tl. Part holomeus.) Rotterdam. 548. - F. Blom,
P. - 1823-1848-1864. - f 400.
SCHOORL. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 310. - L. Dujjvestein,
P. - 1820-1848-1858. - f 400.
SCHOOIEN. (H. Lavo.) Haarlem. 570. - A. F. Schuurkamp, P. 1821-1845-1856. - f 400.
SPAARNWOUDE. (H. Jacobus.) Haarlem. 508. - F. H. M. Wennen,
P. - 1825-1851-1862. - f 400.
SPANBROEK. (H. Bonifacius.) Wervershoef 542. - J. M. Tiebes,
P. - 1820-1845-1859. - f 400.
SPIERDIJK. (H. Georgius.) Wervershoef. 885. - H. A. F. Plekenpol,
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P. - Geboren

1796. --- Gewijd 1823. -

Benoemd 1846.-

f 400. - J. Scheerman, lc. -- 1831-1858-1860. -f 100.
STOMPWIJ1. (H. Laurentius.) Zoeterwoude. 721. -- T. Stoek, P. --

1791-1816-1824. - f 400. - P. L. Poels, K. --1841-1866-1866. -- f 100.
TEXEL. (DEN BURG.) (H. Joannes de Dooper.) -- Bijkerken
aan den HOORN en te OOSTEREND. (H. Martinus.) Schagen. 533. --- .W. A.

Putman, r. - 1828-1854-

1864. --- f 400.
TEXEL. (COKSDORP.)

(11. Francisca.) Schagen. 125. -- W. Lie-

bregs, r. - 1822-1857-1865. -- f 700.
TEXEL. (OUDE SCHILD.) (H. Martinus.) Schagen 130. --- J. H.
Muller, r. -- 1831-1858-1868. -- f 400.
THOLEN. (H. Maria Hemelvaart.) Middelburg. 285. - L. Berk,

r. - 1824-1851-1860. - f 600.
TUITJENHORN.

(H. Jacobus.) Alkmaar. 412. -- H. T. van Vlas-

celaar, P. - 1820-1845-1852. - f 400.
UITGEEST. (H. Maria Geboorte.) Beverwijk. 576. - F. B. Duvergé,
P. -- 1819-1845-1860. - f 400. - J.-S. van' Bleijenberg, x. -- 1797-1825-1858.
URsUM. (H. Bavo.) Wervershoef. 414. -- H. van Vassen Huyskes,
r. - 1821-1852-1861. - f 400. G. van Galen,
A. -- 1826-1857-1867.
VEERE. (H. Maria ter Sneeuw.) -Rectoraat onder MIDDELBURG.
-- P. B. Vismans, R.

1834-1859-1866. - f 600.

VELD. ( ' T) (H. Martinus.) Schagen. 906. -- A. Verstappen, P. -

1821--1848-1862. - f 400. - J. F. de Jong, K.
1843-1867-1867. - f 100.
VELSEN. (H. Engelmundus.) Beverwijk. 700. -- W. L. Mosmans,

1811-1835-1863. - f 400. -- J. H. van der
Velden, K. --- 1839-1864-1867. - f 150.
P. VENHUIZEN. (H. Lucas.) Hoorn. 452. -- A Schouten,
r.

1826-1852-1863. -- f 400.
VLAARDINGEN. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 937. -- J. S. G.
6
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Broeke, P. - Geboren 1823. -- Gewijd 1847. - Benoemd
1863. - f 400. -A- J. P. Mobron, H. - 1839-18631867. - f 100.
VLISSINGEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Middelburg. 1250. - H.
Schluter , P. - 1829-1853-1863. - 1975.- C. Bowman, K. -- 183- 1863---1863. - f 150. - L. ten
Brink, H. -- 1839-1866-1866. - f 150.
VOGELENZANG. (H. `Maria Hemelvaart.) Noordwijk. 726. - T. J.
H. BorriSt *,, P. -- 1812-1836-1853. - f 400. F. A. Koevoets, K. - 1830-1857--1858. -- f 100.
MOLENDAM. (H. Vincentius a Paulo.) Purmerende. 886. - A. J. van
Houten, P. - 1831-1855-1868. - 1 600. - A. F.
Kuipers, K. -- 1840-1868-1868.
VOORBURG. (H. Martinus.) 's Gravenhage. 950. - J. Steenvoorden,
P. -- 1822-1849-1864. - 1 400. - M. H. B. Reuser,
K. --- 1838-1862-1865. - f 100.
VOORHOUT. (H. Bartholomeus.) Noordwijk. 336. - G. F. Albers,
P. -- 1814-1841-1849. -- f 400
VOORSCHOTEN. (H. Laurentius.) Leyden. 742. -- A. J. Bongaerts,
p. •-- 1810-1834-1863. •-- f 400. - B. A. Richters,
K. - 1830-1865-1868. -- 1 100.
WA,DDINSvEEN. (H. Victor.) Alphen. 530. - J. W. Hendriks,
p. -- 1809-1834-1863. - 1 400. - H. A. Horning,
A. - 1841-1868-1868.
WABMTNHUIZEN. (H. Ursula.) Alkmaar. 402. - W. J. van Grosse',
p . - 1828-1852-1862. - f 400.
WARMOND. (H. Mathias.) Noordwijk. 419. - N. A. Frink, P. -1815-1839--1850. - f 400.
WASSENAAR. (H. Willibrordus.) 's Gravenhage. 1522. - W. van den
Hurk , P. - 1819-1843-1865. - 1 400. - A. Hoogland, K. -- 1841-1865-1868. - 1 100.
WATERINGEN. (H. Joannes de Dooper.) 's Gravenhage. 1275. - A.
M. van Lottom. P. -- 1801--t825-1849. - 1 400. H. J. van der Burgh, A. y--- 1842-1866-1868. f 100.
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812. --- P. A. Glaassen, r. 1825. - Gewijd 1850. - Benoemd 1861. t 400. - H. W. Klaauwers, K. - 1839-1865-4865.
-- f 100.
WEBVBItSHOEF. (II. Werenfridus.) Wervershoef. 1134. -- J. G. van
Maaseland, P. - 1800-1832-1862. - f 400. -- J.
1828--1860-1865. - f 100.
Laurent, K.
WESTERBLOKKER. (H. Michadl.) Hoorn. 393. - R. vau ItoolWijk,
r. - 1807-1830-1851. - f 400.
WESTWOUDE. (H. Martinus.) Hoorn 820. - J. Splithoff, P. -1795-1818-1840. -- f 400. - P. van der Werff, K.
- 1838-1862-1862. - f 100.
WIERINGEN. (H. Michael.) Schagen. 144. - J. Karsten, P. -1830-1858--1868. -- f MO.
Win AAN ZEE. (H. Odutphus.) Beverwijk. 220. -- M. L. T. Klejjn,
P. - 1821-1`856--1866. -- f 600.
WOERDEN. (H. Bonaventura.) Alplien. 1365. -- J. P. H. Hamer,
P. -- 1829--1855--1868. - f 400. -- F. J. Pape, K.
- 1810-1846-1853. - f 100. -J. T. H. Vogel, x.
-- 1822-1848-1866. - f 100.
WOGNUM. (H. Hieronymus.) Werrershoef. 470. --'L. T. Bakker,
P. -- 1819-1846-1854. -- f 500. -- H. F. Coenen,
A. - 1843-1868-1868.
WORMEB. (H. Maria Magdalena.) Purmerende. 260. -- F. J. P.
van Etten, P. - 1830-1856-1865. -- f 400.
W0BMERVEEB. (H. Maria Geboorte.) Beverwijk. 409. - F. H. van
den Heuvel, P. -- 1826-1848-1866. - f 400.
ZAANDAM. (H. Bonifacius.) . Purmerende. 749. - J. J. van der
Horst, P. - 1822-1847-1866. -- f 400. --A. Driessen , K. -- 1838-1866-1868. - f 100.
ZAANDAM. ( ' T KALF.) (H. Maria Magdalena.) Purmerende. 580
- F. J. Tieleman, P. - 1824-1853-1868. -- f 400
ZANDVOOBT. (H. Agatha.) Haarlem. 210. - J. J. L'ami, D. 1814-1842-1851. - f 600.
ZEDENHOVEN. (H. Joannes Geboorte.) Alphen. 559. --• A. J. W.
WEESP• (H. Laurentius.) Ouderkerk.
Geboren
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Dijkhoff, P. -- Geboren 1829. 1865. - f 400.

Gewijd

1854. -Benoemd

1173. - J. H. Ruscheblatt, P -- 1827-1853-1865. -- f 400. - F. C. X.
Mosmans, K. -- 1840-1866-1866. --- f 100.
ZIJPE. (NOORD) (H. Maria Visitatie.) Schagen. 515. - G. L.
Vroemen, P. - 1828-1856-1865. - f 400.
ZIJPE. (ZDID) (H. Maria Geboorte.) Schagen. 125. - J. H. Kappelhof, P. -- 1829-1854-1864. -- f 400.
ZOETERMEER. (H. Nicolaus.) Zoeterwoude. 768. - P. van der
Salm, P. - 1803-1825-1846. -- f 400. -- G. J. R.
Kuijpers, S. - 1834-1864-1868. - f 100.
ZOETERWOUDE. (H. Joannes Onthoofding.) Zoeterwoude. 904. -- C.
J. M. Bottemanne, P. -1823-1846-1861. - f 400.
- G. F. Schluter, K. - 1837-1863-1863. -- f 100.
ZoETERwoDDE aan den HooGEN RHIJNDIJg. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zoeterwoude. 386. - I. Sarot, r. 1809-1831-1862. -- f 400. -- A. M. C. J. Swinkels,
A. - 1824-1848-1866.
ZWAAG. (H. Martinus.) Wervershoef. 508. -- J. E. A. Geurs, P.
--- 1803-1827---1840. - f 400.

ZIERIgzEE. (H. Willibrordus.) Middelburg.
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Alkmaar .

.

.

10

10

5

10

4

4,400

600

Alphen.

.

.

14

14

10

14

9

5,600

950

,

11

11

42

11

28

6,400

4,200

.

11

11

7

11

5

4,600

550

.

.

13

13

7

13

6

6,200

800

's Gravenhage

.

* 14

* 14

22

* 14

16

* 6,800

2,050

.

Amsterdam .
Beverwijk .
Delft

.

.

.

Hoorn .

.

.

9

9

5

9

5

3,800

500

Leyden.

,,.

9

9

9

9

7

4,400

1,000

.

.

' 11

* 11

7

* 11

7

* 5,775

1,000

Noordwijk.

,.

8

8

4

8

4

3,200

400

Ouderkerk

.

.

11

11

2

11

2

4,500

200

Purmerende .

,

11

11

3

11

2

4,900

200

.

3,750

Middelburg .

.

21

21

35

21

25

10,500

...

9

9

4

9

4

4,300

500

Wervershoef .

.

13

13

4

13

2

5,500

200

Zoeterwoude.

.

9

9

5

9

4

3,700

400

.

.

196

196

183

196

141

90,775

18,700

Rotterdam
Schagen

Totaal

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
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PROVINCIES —GEWI3IE INIYEELING
DER

VOORGAANDE REGAPITIIDATIE.

Getal
BEDRAG

Rijksjaarwedden
voor

Dienstdoende

der
RIJKS-JAARWEDDEN

voor

PROVINCIEN.

Zuidholland .

.

Noordholland

.

Zeeland

.
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87
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98

85

11

7

196

183

*

98

*

.

Totaal

*

11

196

*

Guld.

Guld.

87

71

*40,000

9,250

98

63

45,000

8,450

11

7

R 5,775

1,000

196

141

90,775

18,700

*

*

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.

87
RANGSCHIKKIN G
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVRR BEDRAG.

HOEGROOTHEID.

Pastoors.

Kapellaans.

Totaal.

BEDRAG.

Guld.

Guld.
II

1

975

800

u

1

800

700

n

1

700

1

975
.

^

600

* 5

n

*

53

*

31,800

„

5

2,500

136

r,

135

54,000

30

rr

1

1

300

200

!r

1

1

200

160

u

86

86

12,900

10

rt

53

53

5,300

42

42

183

379

500

400

Niet bezoldigd

Totaal . .

196

* Hieronder begrepen twee Rectors.

rr

109,475
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VAN HET

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH.
(1 October 1868.)
--.0111110..---

BISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. JOANNES ZWIJSEN, Kommandeur der Orde
van den Nederlandschen Leeuw , Groot Officier der Orde van
de Eiken Kroon enz. Resideert te Haaren , bij 's Hertogenbosch. Geboren te Driel (Gelderland) 28 Augustus 1794. —
Priester gewijd 20 December 1817. — Benoemd tot Bisschop
van Gerra i. p. i. 14 Januarij 1842. — Geconsacreerd te Tilburg
17 April 1842. — Benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht en
Apostolischen Administrateur van het Bisdom van 's Hertogenbosch 4 Maart 1853. — Ontheven van de betrekking van
Aartsbisschop van Utrecht en benoemd tot Bisschop van
's Hertogenbosch met den titel van Aartsbisschop 4 Februarij
1868.

Kanoniek geïnstalleerd 5 Maart 1868.
ADJUTOR VAN DEN AARTSBISSCHOP-BISSCHOP.

Mgr. JOANNES PHILIBERTUS DEPPEN , Bisschop van Samos
in partibus in f delium, als zoodanig benoemd 14 November 1853
en geconsacreerd 2 April 1854. -- Geboren te Boxtel (Noordbrabant) 12 Mei 1808. — Priester gewijd 29 September 1832. —
Hij bekleedt tevens de betrekking van Secretaris van het
Bisdom van 's Hertogenbosch sedert 4 Maart 1853.
VICARIS-GENERAAL.
FBANCISCUS CORNELIUS SWAGEMAKERS , Kanonik te 's Her-

togenbosch. -- Geboren 10 Augustus 1817. -- Priester gewijd
11 Mei 1842. — Benoemd Vicaris-Generaal 23 October 1866.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

JOANNES HENRICUS CORSTENS,

Pastoor te 's Hertogenbosch.

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

KANONIKEN.

JACOBUS CUIJTEN *, President van het Seminarie te

Haaren,

— 1799-1824-1858.
van
Z. H. Paus Pius IX, Deken van Helmond en Pastoor te
Veghel. -- 1801-1825-1858.

BERNARDUS JOANNES VAN MIEST, Kamerheer-Honorair

GERARDUS WALTHERUS VAN SOMEREN, Deken van

Eindhoven

en Pastoor aldaar. — 1802-1825-1858.
PETRUS KEMPS ,

Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Jacobus.)
—180-235.

FRANCISCUS CORNELIUS SWAGEMAKERS,

Vicaris-Generaal te

's Hertogenbosch. — 1817-1842-1861.
HENRICUS PETRUS JASPERS,

Pastoor te 's Hertogenbosch.

(H. Petrus.) — 1817-1840-1865.

Deken van Ravenstein en Megen
en Pastoor te Ravenstein. — 1805-1828-1865.

ANTONIUS VAN DEN BRAND ,

CORNELIUS NORBERTUS VAN AMELSPOORT, Deken,

Plebaan

en Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Joannes Evangelist.)
—1820-456.
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DEKENS.
DEKENAAT
'B

HERTOGENBOSCH.

Cornelius Norbertus van Amelsfoort, Ka-

nonik, Plebaan en Pastoor der kathedrale kerk te 's Herto-

genbosch. — Geboren 1820. -- Gew ijd 1845. — Benoemd 1868.
Henricus de Wit, Pastoor te Boxtel. -- 1807-1832
—1856.
Curx. Julianus Egidius Bogaers, Honorair-Kamerheer van
Z. H. Paus Pius IX en Pastoor te Cuyk. — 1807-1831-1853.
DRUTEN. Arnoldus van Stiphout, Pastoor te Dreumel. -- 1813
—1837-1866.
EINDHOVEN. Gerardus Waltlerus van Someren, Kanonik van
het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Eindhoven. — 18021825-1853.
GEBkRTBUIDENBERG. Mattheus van de Zwaluwe, Pastoor te
Made. — 1803-1826-1865.
HELMOND. Bernardus Joannes van Miert, Kamerheer-Honorair
van Z. H. Paus PIus IX, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel
en Pastoor te Veghel. — 1801-1825-1853.
HEUSDEN. Joannes Ferdinandus van de Poel, Pastoor te Heusden. — 1809-1834-1865.
BONTEL.

Antonius Rejjnen , Pastoor te Balgojj en Keent. —
1804-1827-1858.

NIJMEGEN.

OIRSOHOT.

Henricus Zomers, Pastoor te Best. -- 1796.1819

—1853.
Oss. Henricus Piggen, Pastoor te Oss. — 1804-1832-1861.
RAVENSTEIN EN MEGEN.

Antonius van den Brand, Kanonik van

het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Ravenstein. — 1805-

1828-1865.
Henricus Franciscus Aarts, Pastoor te Valkenswaard. — 1811-1835-1854.

VALKENSWAARD.

Joannes Ebben , Pastoor te Ammernoden. -1797-1819-1853.

ZALTBOMMEL.
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.
Hoofdafdeelitrg : Naaren.
President.

Geboren.

Gewijd.

Benoemd.

1799

1824

1837

A. Godschalk.

1819

1845

1850

F. A. Clerex.

1823

1847

1854

A. J. F. Mutssers.

1831

1855

1861

W. H. van Gennip.

1836

1859

1863

A. van de Laar.

1832

1857

1865

M. J. van Dongen.

1835

1862

1867

1808

1832

1854

J. P. Schoonens.

1822

1845

1847

J. T. Wouters.

1830

1854

1854

F. P. J. A ertn ij s.

1829

1854

1854

1834

1859

1859

J. Cuijten *, Kanonik.
Professoren.

Onderafdeeling: St. Michiels-Gestel.
Regent.
A. Kamp *,
Professoren.

T. N. H. Spierings.
H. J. van Sluisvelt.

1835

1859

1860

J. Baselmans.

1837

1861

1861

J. C. van Steen.

1837

1863

1863

J. C. de Bont.

1839

1864

1864

C. Ackermans.

1836

1863

1865

F. C. van der Heyden.

1829

1854

1866

J. F. van Oort.

1841

1866

1866

F. Crillaerts.

1839

1866

1866

J. B. Franken.

1842

1866

1867
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DEB

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van ' SHERTOGENBOSCH bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
getal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priesterwijding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijks-jaarwedde aan
die betrekking verbonden, met inbegrip
der competentien; een en ander opgemaakt op den isten October 1868.
(H. Maria Presentatie.) Eindhoven. 540. -- J. van de
Laar, P. - Geboren 1800. — Gew ij d 1828. — Benoemd
1853. -- f 400.
AARLE-RIXTEL. (H. Maria Presentatie.) Ilelmond. 1086. -- L. van
Sleeuwen, P. — 1807-1832-1860. — f 400. — A. J.
den Ouden, x. -- 1824-1850-1858. — f 100.
ACHT. (H. Antonius Abt.) Eindhoven. 249. — H. G. Smits, P. --1812-1839-1858. -- / 400.
AFFERDEN. (H. Victor en Gezellen.) bruten. 700. — A. van Hoog-

AILST.

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1865.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, Kapellaan en
Assistent is aangeduid door de letters a', a, v, a en A.
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straten, P. - Geboren 1809. --- Gewo 1831. -Benoemd
1850. - f 400. --• H. A. Greven, K. -1822-1848-1850. - f 150.
ALEM. (H. Hubertus.) oss. 235. --- J. Burgmans, P. - 17851810-1818. -- f 400. -- J. P. H. van Nuenen, A. -1830-1858--1860. - f 100.
ALPHEN. (H. Lambertus.) Druten. 743. - J. J. Jurgers, P. 1796-1819-1831. - f 400. - T. Coppelmans, K. --1827-1853-1856. - f 100.
ALTFORST. (H. Donatus Martelaar.) Druten. 218. - J.‘Barten,
P. - 1801-1827-1847. - 1 400.
AMMERZODEN. (H. Willibrordus.) Zalt-Bommel. 960. - J. Ebben,
P. - 1797-1819-1829. -- / 400. - A. A. L. van
Wouw, x. - 1830-1858-1862. - t 100.
ANTHONIS. (ST.) (H. Antonius Abt.) Cuijk. 810. - T. Wijers,
P. --- 1804-1827-1849. - f 405. - P. van Beek,
v. - 1824-1850-1862. - 1 300. - G. Gijsbers, K.
- 1813-1839-1861. -- f 150.
APPELTERN. (H. Servatius.) Druten. 418. -- T. A. B. Smitz, P.
- 1807-1829-1845. -- 1 400.
ASTEN. (H. Maria Presentatie.) Helmond. 2420. - L. J. van de
Mortel, P. - 1817-1844-1863. - f 400. -- G. H.
van Aerssen, K. - 1827-1851-1864. -- f 150. --P. Verkuijlen, K. - 1838-1862-1863. - f 100. -D. Kooien, g. - 1839-1865-1867. - f 100.
BbAaDwIJx. (H. Clemens.) Geertruidenberg. 940. - J. M. Baselmans, P. - 1798-1821-1835. - f 400. - J. van
Rijsewijk, g. -- 1836-1861-1861. - f 100.
BAKEL. (H. Willibrordus.) Helmond. 832. -- H. A. Smits, P. 1810-1834-1856. - f 400. - J. J. Aarts, K. -1838-1862-1862. - f 100.
BALGFOIJ EN KEENT. (H. Joannes de Dooper.) Nijmegen. 630. A. Reijnen, P. - 1804-1827-1848. -- f 400. F. W. T. J. M. van Sasse van IJsselt, g. --1821-1848-1848. - f 100.
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415. - M. Coppes, P. 1834. --- Benoemd 1852. - f 400.
BEEK. (H. Bartholomeus.) Nijmegen. 1030. - W. J. de Bruijn,
824-1842.
f 400. -- E. van de Ven,
P. - 1801-4824-1842.
K. - 1826-1852-1858. - f 150.
BEEK EN DONK. (H. Michael Aartsengel.) Heelmond. 1082. -- H.
Teulings, P. - 1 815-1841-1861. -- f 400.
H.
Scho>iten, 'K. - 1833-1861-1861. - f 100.
BEERS. (H. Lambertus.) Cuijk. 560. - J. Arts, P. - 18111835-1852. - f 400. -- F. Driessen, A. - 1840-1865-1866. - f 100.
BEROHEM. (H. Willibrordus.) ass. 1580. - J. van Asten, P.
K. -18-426.f0-ASevns,
1835-1861-11867. - f 100.
BERGEIJK. (HET HOF.) (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 672. J. Somers, P.
1801-1828-1846. - f 400. -- G.
C. Manders,, Ii. - 1836-1862-1862. -- f 100.
BERGEIJK. (HET Loa.) (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 750.J. van den Tillaart, P. - 1802-1828-1846. - /400.
BEBKEL. (H. Willibrordus.) Boxtel. 336. - B. J. W. van Rijckevorsel, P. - 1807-1832-1852. - f 400.
BENMIcuM. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Boxtel 1783. - G. van
Gereven, P. - 1820-1848-1856. - f 400. - A.
Spierings, K. -- 1841-1865-1865. -- f 100. - P.
Langenhuizen, K. - 1835-1861-1867. - f 100.
BESOIJEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Geertruidenberg 575. J. van Kessel, P. - 1809-1834-1851. - f 400.
BEST. (H. Odulphus.) Oirscliot. 1429. - H. Zomers, P. - 1796
-1819-1832. - f 400. -- J. B. P. Sprangers, K. 1834-1860-1864. - f 100.
BEUGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Cuijk. 770. - J. Wijnackere,
P. - 1791-1813-1819. - f 475.30.-C. J. Broeckx,
K. - 1836-1862-1863. - f 100.
BEININGEN. (H. Cornelius.) Nijmegen. 760. - J. L. van Roermund,
P. -- - 1813-1840----1867. -- f 400. - A. H. Sengers, K. BATENBURG. LH. Victor.) Druten.
Geboren • 1810. - Gewijd
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1824. -- Gewijd 1-855. - Benoemd 1865. -4150.
(H. Petrus banden.) Valkenswaard. 750. - J. H. van
Baast, P. - 1817-1844-1863. - f 400. - A. J.
f 100.
van Gils , K. - 1829-1858-1866.
BOAKEL. (H. Agatha.) Ra y. en Megen. 1790. - W. Bijl, P. 1809-1831-1848.
j 400. - A. W. H. Godsehalx ,
f 150. - J. A. van Bert,
- 1829-1$55-,-1867.
x. - 1840-186'5-1866. - f 100.
BOERDONK. (H ...... ) Helmond. (1) N. N. P. - f 400.
BOKHOVEN. (H. Antonius Alit.) Heusden. 18.3. - J. H. van Roosf 400.
malen , P. - 1804-1832-1835.
BORKEL EN SCHAFT. (H. Servatius.) Valkenswaard. 421. - A. H.
J. Mulders, P. - 1815-1842-1861. -J 400.
BOXMEER. (H. Petrus.) Cuijk. 1550. - J. C. Hermans, P. 1808-1831-1857. - f 400. -- P. van den Brand, K.
f 150. - P. J. M. Verheijen ,
- 1802-1826-1857.
f 100. - H. van de
K. - 1830-1853-1863.
f 100.
Westelaken, K. - 1822-1846-1868.
H. de Wit,
BOXTEL. (H. Petrus Stoet te Antiochdie.) Boxtel. 3050.
f 400. - J. Wijne, K. P. - 1807-1832-1856.
1826-1850-1854.
f 150. - L. Godsehalk,
1827-1853-1864. - f 100. - W. van Laarhoven,
K. - 1839-1864-1866. - f 100.
BREUGEL. (H. Genoveva.) Eindhoven. 411. - A. van Haaren,
- 1813-1840-1860. - f 400.
BUDEL. (H. Maria Visitatie.) Valkenswaard. 1635. - H. Timmermans, F. - 1805-1829-1845. - f 400. - J. A.
Somers, K. - 1832-1858-1859. - f 100.
BURGHAREN. (H. Anna.) Druten. 520. - H. van de Sand, P. 1796-1819-1833. - f 400. - M. van den Oever, f 100.
1823--1852-1854.
CROMVOIRT. (H. Lambertus.) Boxtel. 316. - A. van Gernert, P.
Geboren

BLADED.

(1) Het getal communicanten is in dat van Erp begrepen.
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--

Geboren 1811. --- Gewijd 1837. - Benoemd 1857. --

f 400.
DIIIJB. (H. Martinus.) - Hulpkerk. (H. Martinus.) - Cuijk. 1750.
J. E. Bogaers, P. - 1807-1831-1858. - f 400.
A. H. de Bekker, K. -$39-1864-1865.- f 150.J. W. Smits, K. --- 1843-1867-1868. -- f 100.
DEEST. (H. Marta Onbevlekte Ontvangenis.) Druten. 434. - B.

A.

Rijke , P. - 1813-1838-1858. - f 400.
DEMEN EN DIEDEN. (H. Willtbrordus.) Ra y en Megen. 360. -- A.
Hoefnagel, P. -- 1807-1830-1845. - f 400.
DENNENBURG. (H. Michael.) Ray. en Megen. 129. - J. A. van Wijk,

p . -- 1802-1825-1843. - f 400.
DEURNE. (H. Willibrordus.) Helmond. 2178. -- J. Verhoeven, P.
1801-1826---1860. - f 400. -- M. A. van de Ven
x. - 1832-1856-1865. - f 100. - H. van Hout,
- 1822-1846-1867. - f 100.
DEURSEN. (H. Vincentius Martelaar.) Ray. en Megen. 240. -

B. G.

A. Taabe, P. - 1794-1817-1828. - f 400. -- A.
van der Stappen , A. - 1839-1865-1866. - f 100.
DIESEN. (H. Willibrordus.) oirschot. 750. - J. F. Boeren, P. -

1786-1816-1830. - f 458. --- P. J. Jacobs, x. -1827-1854-1855. - f 100.
DINTHER. (H. Servatius.) Bostel. 1300. - G. Smulders, P. --

1801-1826-1843. - f 400. -- W. A. van Doorn, K.
1830-1855-1857. - f 100.

-

DOMMELEN. (H. Martinus.) Valkenswaard. 283. - A. L. R. Raupp,

- 1812-1840-1858. - f 400.
DREUMEL. (H. Barbara.) Druten. 1300. - A. van Stiphout

P. -- 1813-1837-1857. - (400. - L. van Stiphout,
K. - 1822-1848-1858. - f 150.
DRIEL. (H. Martinus.) Zalt-Bommel. 1426. - N. Kemps, P. -

1802-1826-1839. - f 400. - L. Loeff, K. - 1826
-1854-1867. -- f 150. - H. F. J. van der Klokken
x. - 1840-1865-1865. -- f 100.
DRUNEN. (H. Lanzbertus.) Ileusden. 1787. - J. B. H. van
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Ryckevorsel, P. -- Gi;boren 1819. --- Gewijd 1844. Benoemd 1865. - f 400. - A. N. J. Willems, K.

f 100. - C. Roche, K. - 1838
-183764.
-1864-1864. - f 100.
DRUTEN. (H. Ewalden.) Druten. 1210. G. P. van den Bosch,
P. - 1801-1824-1838. - f 400. - J. J. Deenen,
K. - 1838-1863-1863. - 1150.
DUIZEL. (H. Joannes Geboorte.) Valkenswaard. 225. - J. L. F.

Donkers, P. - 1818-1843-1868. - f 400.
DUNGEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Boxtel. 1086. - H. van Beurden , P. - 1811-1835-1856. - f 400. - W. van
Vlokhoven , K. - 1834-1860-1861. - f 100.
DUBBEN. (H. Maria Geboorte.) Ileusden. 823. - A. L. van der

Heijden, P. - 1819-1843-1861. - f 400. - J. van
Eert, K. - 1839-1864-1868. - f 100.
EERDE. (H. Antonius Abt.) Helmond. 553. -- A. Jansen, P. -

1821-1845-1868. - f 400.
EERSEL. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 768. - N. van Hout,

P. - 1807-1832-1858. - f 400. - B. Boex, S. 1841-1865-1867. - f 100.
EINDHOVEN. (H. Catharina.) Eindhoven. 2315. -- G. W. van So-

meren, 'P. - 1802-1825-1842. - / 600. - A. A.
van Gils, K. - 1821-1847-1858. - f 150.- J. van
Iersel, K. - 1829-1855-1858. - f 100. - N. W. L.
Baekers, K. - 1839-1864-1864.
EMPEL. (H. Landelinus.) Zalt -Bommel. 376. - L. van Asten , P.

-- 1819-1844-1863. - f 400.
ENGELEN. (H. Lanzbertus.) Heusden. 264. - H. van den Brand,
P. - 1801-1832-1860. - f 400.
ENSCHOT. (H. Cecilia.) Boxtel. 313. - J. Smets, P. - 1814-

1839-1859. - f 400.
ERP. (H. Servatius.) Helmond. 1703. - P. van der Sanden, P. -

1796--1821-1836. - f 400. - T. van der Velden ,
K. - 1823-1850-1861. - f 100. - L. van Loenhout,

x. - 1840-1864-1865. - f 100.
7
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EsCH. (H. Willibrordus.) Boxtel. 362. - R. A. Piggen , P. Geboren 1805. -- Gewijd 1828. - Benoemd 1850. - [400.

F. J. I. Mutsaers, A. - 1837-1864-1865. - f 100.

-

ESCHAREN. (H. Lambertus.) Ray. en Zegen. 662. - P. van de Ven,

P. - 1819-1844-1867. - f 400. --- M. Giesbers,
K. - 1839-1866-1867. - f 100.
EWLIK. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 714. - S. van Oijen, P.

1806-1834-1853. - 1 400. - F. F. L. van der

-

Wee, K. - 1822-1845-1858. - f 150.
GASSEL. (H. Joannes de Dooper.) Cuyk. 456. - J. van Brussel,

P. -- 1814-1841-1860. - f 400.
GEERTRUIDENBEKG. (if. Gertrudis.) Geep trurdenberg 855. - L.

Haenen, - P. - 1814-1838-1858. - [600. - H. J.
M. Everts, K. - 1824-1850-1856. --- f 100. -J. P.
N. F. Allard, A. - 1819-1845-1850.
GEFFEN.

(H. /Maria Magdalena.) Oss. 972. - H. van de Poel,

P. - 1816-1842-1861. - f400. -J. van der Staak,
K. - 1840-1866-1867. - f 100.
GELDROP.

(H. Maria en Brigida.) Eindhoven. 1309 - F. van Erp,

P. - 1803-1826-1853. - f 400. - P. C. Naest ,
-

1828-1852-1860.

=--

x.

f 150. - A. W. van Asten

K. -- 1831-1858-1859. -- f 100.
GEMEKT. (H. Joannes Onthoofding.) Helmond. 3216. - G. A.

Aarts, P. - 1818-1844-1862. - f 568. -- T. van
Luijtelaar, K. - 1820-1848-1856. - f 150. - H.
van de Ven , K. - 1836-1862-1863. - f 100. W. J. A. Vincent, K. -1828--1855-1868. - f100. Zie HANDEL.
GEMONDE. (H. Lambertus.) Boxtel. 860. - J. van Kessel, P. --

1801-1826-1845. --- f 400. -- A. A. Reijnen, K. 1822-1847-1856.

f 100.

GERWEN. (H. Clemens.) Helmond. 516. - A. G. van Gils, P. --

1820-1844-1867. - f 400.
GESTEL EN BLAARTHEM.

(H. Lamberlus.) Eindhoven. 1042. - W.

Boons, P. - 1814-1841-1865. -- f .400. - A. F.
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H. Pistorius, K. - Geboren 1840. - ColIjd 1866. Benocnid 1868. - f 100.
GOIRLE. (H. Joannes Onthoofding.) Otrschot. 928. - C. G. de
Wit, P. - 1814-1842-1862. - f 400. - T. Essens ,
K. - 1834-1863-1864. - f 100.
GRAVE. (H. Elisabeth.) Cuijk. 1944. - G. Rutten , P. - 1820-1844-1865. - f 735. - C. Janssens, K. - 18241850-1859. - f 200. - A. J. Verhoeven, K.-1824
-1852-1859. - f 100. - C. van Beurden, A. 1840-1866-1867.
GROESBEEK. (H. Comas en Damianus.) N ijmegen. 2090. - A. Rovers, P. - 1815-1842-1858. - f 500. - H. Latijnhouwers, K. - 1828-1855-1859. - f 150. -- S. van
de Locht, K. - 1838-1862-1862. - 1 100.
GROOTLINDEN. (H. Lambertus.) Cuyk. 196. - G. Libottd, P. 1812-1837-1858. - f 400.
HAAREN. (H. Lambertus.) Boxtel. 1240. - J. G. de Wit, P. 1814-1838-1863. - f 975.75. - F. de Haan , K. 1832-1859-1860. - f 100.
HAARSTEEG. (H. Lambertus.) Heusden. 747. - A. Ceelen, P. 1825-1849-1859. - f 400.
HANDEL. (H. Maria Hemelvaart.) - Rectoraat onder GEMEKT. J. de Wit, R. - 1806-1832-1850.
HAPERT. (H. Severinus.) Valkenswaard. 360. - J. van der Laak ,
P. - 1811-1838-1858. - f 400.
HAPS. (H. Ntcolaus.) Cuijk. 530. - J. J. van Veerssen , P. 1790-1812-1823. - f 404.12i - H. Smulders, K. 1826-1851-1854. - f 150. - J. van Aggelen, K e
-18364.
HAKEN. (bij MEGEN.) (H. Lambertus.) Ray. en Megen. 340. - A.
van Kilsdonk, P. - 1802-1826-1864. - f 400. H. J. N. Martens, A. - 1841-1865-1868.
HATERT. (H. Antonius Alit.) Nijmegen. 660. - G. van Kraeij, P.
- 1809-1832-1854. - f 400.
HEDEL. (H. Willibrordus.) Zalt -Bommel. 460. - J. Verberne , P.

100
-

Geboren

1807. --

Gewijd

1832.

Benoemd 1849. -

f 400.

224. - J. F. A. van
der Meulen , r. - 1819-1842-1857. - f 400.
HEESCH. (IL Petrus banden.) oss. 1547. -- J. Boelens , P.
f 400. -- L. W. Nass, K.-1803275. 1841-1865-1865. - f 100.
HEESWIJK. (H. Willibrordus.) Boxtel. 729. - P. F. van der Meulen , P. - 1824-1855-1867. --- f 400. - F. van der
Zand, K. - 1839-1865-1867. - f 100. - L. van
Uden, A. - 1822-1855-1867.
HEEZE. (H. Martinus.) Valkenswaard. 1270. - S. P. Gast, P. -1819-1844--1862. -- f 400. - J. H. Kemps, K.
f 100.
-1829546
HELENA-VEEN. (H. Willibrordus.) - Rectoraat onder LIESSEL. T. L. van den Eynde, R. - 1823-1847-1859. f 300.
HELMOND. (H. Lambertus.) Helmond. 4370. - T. Spierings, P.
-180529.,
f 750. -- E. J. van der Kant,
K. - 1828-1852-1862. - f 150. - A. F. Verhagen,
A. - 1833-1857-1859. - f 100. --- B. Kemps, K. 1836-1861-1861. - f 100.
HELVOIRT. (H. Nicolaus.) Boxtel. 1064. - W. Steijvers, P. -1797-1820-1836. - f 400. - J. M. T. Bronsgeest,
K. - 1840-1866-1868. - f150.
HERNEN EN LEUR. (H. Judocus.) Druten. 530. - C. van der
Locht, P. - 1797-1820-1842. - f 400. - H. Jongerius, K. - 1823-1851-1863.

HEDIKHUIZEN. (H. Lambertus.) Heusden.

HERPEN. (H. Sebastianus Martelaar.) Ra y. en degen.

940. - H.
Barten , P. - 1818-1842-1866. - 1 150. -A.P.F.
Waghter , K. - 1817-1841--1859. - f 123.622.

' S HERTOGENBOSCH. (H. Joannes Evangelist.)

's Hertogenbosch. 4300.C. N. van Amelsfoort, P. - 1820-1845-1865.
-f
600. - A. van de Laar, K. -1826-1850-1856.1 150. - W.. van de Ven, K. -1834-1860-1862. -
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f 100. - M. H. A. Pompe, K. -- Geboren 1827. -Gewij'l 1851. -- Benoemd 1865. -- f 100. -F. D. Brouwers, K. - 1840-1866-1867. -- f 100.
' S HERTOGENBOSCH. (H. Catharina.) 's Hertogenbosch. 3565. •- J.
H. Corstens , P. --- 1796-1820-1829. - f 600. A. W. D. Kuppen , K. - 1826-1851-1852. - f 150.
-- J. J. Versterren , K. -1837-1861-1862. f 100. J. B. Bots, K. -- 1838-1862-1865. - f 100.
' S HERTOGENBOSCH. (H. Jacobus de Meerdere.) 's Hertogenbosch. 3465.
- P. Kemps, P. - 1800-1823-1837. - 1 600. P. Verhoeven, K. -- 1830-1855-1856. - f 150. J. P. van Gennip, K. 1840-1866-1867. - f 100.
- P. Maas, A. - 1825-1850-1864. - M. van Rijsewijk,
A. - 1841-1866-1866. - Zie 'S HERTOGENBOSCH.
(H. Joseph.)
' S HERTOGENBOSCH. (H. Joseph.) - Rectoraat onder 's HERTOGENBOSCH (H. Jacobus de Meerdere.) - C. Janson ,
R. - 1805-1831-1866. -- 2E. Vogels , K. - 1804-1828--1866.
' S HERTOGENBOSCH. (H. Petrus banden.) 's Hertogenbosch. 2700. H. P. Jaspers, P. -- 1817-1840-1864. -- f 600. W. L. van Asten , K. - 1831-1855-1861. - f 150.
- F. A. A ; J. Bijvoet , K. - 1834--1862-1866. - f 100.
HEUMEN. (H. Georgius.) Ni j megen 450. - T. Bil, P. -- 1812--1835-1852. - 1 400.
HEUSDEN. (H. Catharina.) Ileusden 1400. - J. F. van de Poel,
P. - 1809-1834-1852. - f 400. -- J. E. van Dijck ,
K. - 1831-1856-1862. - / 150.
HILVARENBEEK. (H. Petrus banden.) oor schot. 1648. -- P. H. van
de Loo, P. - 1816-1841-1860. - 1 400. -- G. E.
van den Bosch, K. -- 1840-1866-1868 - 1 150.
HOEK (ZEVENBERGSCHE) (H. Bartholonseus.) Cêertruidenberg. 1005.
- P. Wine, P. - 1796-1821-1836. - f 400. J. M. van de Westelaken , K. --- 1829-1856-1861.
--- 1 100.

1 0

475. - J. Goossens, r. Geboren 1797. -- Gewijd 1821. Benoemd 1831. - f 430.
HOOGE-MtIERDE. (H. Joannes Evangelist.) Oirschot. 410. - J. van
Duijnhoven , P. - 1801-1828-1846. - f 425.
HOOGE-ZwALUwE. (H. Willibrordus.) Geertruidenberg. 506. _ P.
H. Klijsen , P. - 1828-1853-1865. - f 400.
HORSSEN. (H. Antonius Abt.) Pruten. 627. - M. Zwarts, P. 1820-1845-1868. - f 400. - H. Willems van Dijck,
K. -- 1833-1859-1867. - I 100.
HUBERT. (ST.) (H. Hubertus.) Cuyk, 400. - P. P. Kerstens,
P. - 1801-1826-1855. - f 400.
HUISSELING. (II. Lambertus.) Ra y . en Mogen. 362. -- A. Verkuijlen Sr., p. - 1791-1815-1824. - f 181.44. - J.
Vermeer, A. - 1840-1866-1867. - f 100.
HULSEL. (H. Clemens.) Uirseliot. 199. - J. W. Verspeek, P. 1792-1819--1824. - f 400. - J. J. Sengers, A. -1833-1858-1862. - f 100.
HURWENEN. (H. Barbara.) Zalt-Bommel 196. -- P. van den Biggelaar, P. - 1814-1839-1859. - f 400.
KAATSIIEUVEL. (11. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg 3024.J. N. van Mierlo, P. - 1820-1844-1864. - f 400.
- J. Vingerhoets, K. - 1826-1853-1854. - f 150.
- P. van Beek, K. - 1834-1860-1860. -- f 100.
KASTEKEN. (H. Willibrordus) Oir°slot 212. - H. J. Habraken,
P. - 1807-1832-1852. -- f 400. - P. W. H. van
Honk, A. - 1839-1867-1868.
KEKERDOM. (H. Laurentius.) Nijmegen. 460. - H. W. Molmans,
P. - 1805-1828-1844. - f 500.
KESSEL. (H. Antonius Abt.) Oss 193. - A. H. Kluijtmans, P. -1820-1844-1866. - f 400.
LAGE-MIERDE. (H. Stephanus Vinding.) Oirschot. 392. - W. Brox,
P. - 1818-1844-1863. -- f 400.
LAGE-ZWALUWE. (H. Willibrordus.) Geeitruideulierg. 840. - J. B.
Lathouwers, P. - 1796-1819-1831. - f 400. A. de Louw, K. - 1830-1857-1860. - f 100.

HOOGELOON. (H. Pancratius.) Oirschot.
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LEDEACKER. (H. Catharina.) Cuyk. 180. -- F. Manders, P.

1819. - Gewijd 1843. Benoemd 1867. - f 400.
-Geborn
LEENDE. (H. Petrus banden.) Valkerswaard. 1150. - J. N. Smits,
P. - 1810-1834-1858. -- f 400. - J. van de Ven,
K. - 1835-1862--1868. - f 100.
LEEUWEN. (H. Willtbrordus.) Druten. 1793. - P. van Zeeland,
P. - 1797-1821-1838. - f 400. - C. Reijnen , K.1827-1854-1865. - f 150.
LEUTH. (H. Renngius.) N ij megen. 180. -

J. Cruijsen,

P. ---

1801-1824-1858. - f 500.
LIEMPDE. (H. Joannes Onthoofding.) Boxtel. 1005. - A. Raaij-

makers, r. - 1827-1852-1864. - f400. - F. Verhees, K. - 1830-1857-1859. T- f 100.
LIEROP. (H. Naam Jesus.) Helmond. 780. - G. C. Pijpers, P. -

1813-1838-1860. - f 400. - L. de Vaan, K.
-183567.

f 100.

LIESHOUT. (H. Servatius.) Helmond. 905. - P. van den Boer,
P. -- 1809-1833-1852. - f 400. - J. van Riel,
K. -- 1824-1851-1852. - f 100.
LIESSEL. (IL Willcbrordus.) Helmond. 1249. - G. Bimen, r. --

1801-1826-1838. -- f 400. - W. C. A. Bijnen, K. 1838-1863-1866. - f 100. - Zie HELENA-VEEN.
LITH. (H. Lambertus.) Oss. 807. - C. J. Sprengers, P. -- 1815
-1841-1860. - f 400. - H. Rovers, K. -

1833--

1861-1863. - f 100.
LITHOIJEN. (H. Remigius.) oss. 462. -- J. F. Clement, P. --

1823-1849-1867. - f 400.
LOON OP ZAND. (H. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg. 1150. G. G. van den Heuvel,

P. - 1821-1844-1867. --•

f 400. - J. L. G. Sufijs, x. - 1838-1864-1865.
-f

100.

LUTJKSGESTEL. (H. Martinus.) Valkenswaard. 641.-G. Gantevoort,
P. - 1804-1827-1843. - f 475. - W.

J. van der

Krabben, K. - 1837-1862-1866. - f 100.
MAAEHEEZE.

(H. Gertrudis.) Valkerswaard. 583.-W. van Gerwen,
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P. - Geboren 1818. --- Gewijd 1844. - Benoemd 1865. --

f 400. - Zie STERKSEL.
MAASBOMMEL. (H. Larnbertus.) Druten. 550. - A. Wass, P. --

1819-1843-1863. - f 400.
MAASHEES. (II. Antonius Abt.) Cuyk. 268. - M. E. Mol, P. --

1810-1837-1856. - (400. - J. van Lieshout , K. 1821-1850-1856. - I 150.
MACHAREN. (H. Petrus banden.) Ra y en Megen. 295. - L. van

den Heuvel, P. - 1807-1833-1854. - f 250.51.
MADE. (H. Bernardus.) Geertruudenberg. 1389. - M. van de Zwa-

luwe, P. - 1803-1826-1839. - f 400. - A. Maas,
K. --- 1827-1852-1854. - f 100.
MALDEN. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 500. - J. Pompen, P.

f 400.

-18642.

MAREN. (II. Lambertus.) Ose. 377. - J. M. Sanders, P. - 1817

-1842-1861,. -- f 400.
MEEREVELDHOVEN. (H. Lambertus.) Eindhoven. 215. - A. van

Sleeuwen, P.

1811-1839-1859. - f 400.

MEGEN. (H. Servatius.) Ray en Megen. 749. - J. van Amstel, P.
-- 1799-1822-1839. - f 400. - H. M. van Kils-

donk , K. - 1825-1850-1859 - f 100.
MICHIELS-GESTEL. (ST.) (H. Michael.) Boxtel. 2500. - L. van der

Dussen, P. - 1794-1818-1844. - f 400. -- M. A.
van Aart, K. - 1831-1858-1865. - (150.-J. van
de Kromvoort, K. - 1842-1866-1867. - f 1.00. T. Slits, x. - 1825-1848-1851. - F. C. van Vugt ,
A. - 1823-1847-1859. - C. R. T. Sprengers, A. -

1840-1864-1864.
MIDDELBEERS. (H. Willibrordus.) Oirschot. 450. - J.

Aarts, P.

- 1805-1832-1861. - f 400.
MIERLO. (H. Lucia.) Helmond. 1722. -- R. Vissers, P. -1798-

1822-1837. - 1 400. - P. Verschueren , K. - 1835
-1861-1865. - f 100.
MIL. (H. Willibrordus.) Cuyk. 1400. - H. W. Michiels, P.
f 426. - H. P. H. Boumans-182456. ,
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K. - Geboren 1835. - Ge,, Wi 1862. - Benoemd 1865.

-

f 125.

(H. Willibrordus.) Helmond. 490. - W. van de Pas,

MILHEZE.

P. -- 1819-1845-1868. - f 400.
MILLINOEN.

(H. Maria Hemelvaart.) Nijmegen. 960. - A. G. van

Grinsven , P. - 1808-1832-1853. - f 400. - J. Kroonen, K. - 1825-1851-1859.

f 100.

(H. Stephanus.) Geertruidenberg. 410. --- J. B. de Gier,

MOERDIJK.

P. - 1821-1844-1858. - f 600. - P. Wijtvliet, K.

-- 1840-1865-1866.

(H. Joannes Onthoofding.) Oirschot. 935. - L. van
.
Dooren, P. - 1801-1824-1838. - f 400. - H. J.

IVIOERGESTEL.

Schoenmakers, K. - 1827-1853-1857. - f 100. F. J. H. van Liempt, A. - 1838-1864-1866.
MORTEL.

(H. Antonius Abt.)

Helmond. 338. - T. Tilburghs , P.

1820-1845-1868. - 1 400. - E. T. van Keme-

-

nade, A. - 1836-1860-1867.

(H. Lambertus.) Eindhoven. 330. - J. G. Swane,
1819-1844-1862. - f 400.
NEERBOSCH. (H. Antonius .4b1.) Nijmegen. 1170. - W. L. van

NEDERWETTEN.
P. -

Ewijk , P. - 1813---1837-1862. - f 400. - L. J. P.
Doesburg, K. - - 1833-1864-1867. - f 150.
NEERLOON.

(H. Victor.) Ray. en Megen 190. - J. H. van der Put-

ten , P. - 1799-1823-1852. - f 400.
NETERSEL.

(H. Brigida.) Oerschot. 204. - C. P. van Roosmalen,

P. - 1793-1817-1852. -- f 400.

NIEUWKUIK. (H. Joannes Geboorte.) Heusden. 890. - D. H. van
Lierop , P. - 1812-1837-1858. - f 400. - H. J.
van de Ven, K. - 1831-1856-1856. - f 100.
NIFTRIK.

(H. Damianus.) Druten. 240 - M. Sengers,

P. -1796

1819-1834. - f 400.

(H. Augustinus.) Nijmegen. 1998. - J. Eisen, P.
f 600. - A. D. Smits, K. - 1832
-184375.
1856-1857. - f 100. - C. A. van Tilborg, K.
1 100. - A. J. N. Vermeulen-184067. ,

NIJMEGEN.
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X. - Geboren 1843. - Gewijd 1867. - Benoemd 1868.
-- f 100.
NIJMEGEN. (H. Dominicus.) 1\ijmegen 1800. - G. J. Doesburg,
P. - 1827-1850-1867. - f 600. - C. J. Dietvors,
K. - 1826-1855-1866. - f 100. - F. W. van Wees
K. - 1832-1860-4866. -I 100.
NIJMEGEN. (H. Franciscus.) Nijmegen. 1770. - J. H. Beckers , P.
- 1802-1825-1843. - f 600. - A. Bruggeling, K.
- 1827-1858-1865. - f 100. - J. H. A. Nieuwenhuizen, K. - 1835-1859-1866. - f 100.
N.IJMEGEN. (H. Ignatius.) Nijmegen. 3000. - A. Consen , P. 1803-1833-1861. - f 600. - J. van Kessel, K. 1832-1861-1863. - f 100. - J. van de Rijdt, K. 1822-1859-1864. - f 100. - G. F. H. van Rijckevorsel, K. - 1815-1846-1866. - f 100.
NISTELRODE. (H. Lambertus.) sass. 1412. - J. G. van de Pas,
P. - 1810-1834-1863. - f 400. - J. van Hulst, K.
- 1835-1860-1862. - f 100.
NULAND. (H. Joannes Ontkoofding.) Oss. 1152. - F. A. Pollet, P.
- 1806-1832-1853. - f 400. - J. A. G. Suijs , K.
- 1841-1867-1868. - f 150.
NUNEN. (H. Clemens.) Eindhoven. 1045. - W. van Lent, P. 1803-1826-1840. - f 400. - A. Pessers, K. - 1826
- 1851-1861. - f 100.
OEDENRODE. (ST.) (H. Martinus.) EindhoN en. 2550. - A. J. H. van
Heck , P. - 1820-1845-1864. - f 400. - F. A. Clercx ,
K. - 1825-1850-1852. - f 150. - A. Pauwels , K. 1826-1852-1858. - f 100. - J. Migchels , K. - 1833
-1858-1863. - f 100.
OEFFELT. (H. Naam Jesus.) Cuijk. 670. - P. P. Thijssen, P. 1818-1843-1861. - f 400. - F. Jansen, K.-1825
-1851-1861. - f 150. - H. J. Haerkens 7 v. - 1796
-1819-1836.
OERLE. (H. Joannes de Dooper.) Eindhoven. 497. - G. van Lieshout, P. - 1816-1842-1861. - f 400.
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OIJi N. (H. Servatius.) Oss. 544. --- A. van den Heuvel, P. Geboren 1802. -- Gewijd 1828. - Bennrmd 1844.-

[400.

OIRSCHOT. (H. Petrus banden.) oerschot. 3010. - P. A. de Bont,
P. - 1803-1827-1853. - f 400. -- A. Jansen , K. ---

1835-1859-1859. - f 150. - J. Verhagen, K. 1833-1862-1862. -^ f 100. - A. J. Fritsen, K. -1826-1852-1863. -- f 100.
OISTERWIJK.

(H. Petrus banden.)

Boxtel. 1665. - H. J. van Beu-

gen , P. - 1811-1835-1856. - / 500. - J. Peels,
K. - 1816-1842-1859. - f 100. -- W. van Iersel,

f 100.
(H. Martznus.) Eindhoven 318. - J.

K. - 1833-1859-1860. OLLAND.

W. Smits, P. --

1822-1847-1865. - f 400.
Oo1J EN PERSINGEN. (H. Hubertus.) Nijmegen 497. --

J. H. van

der Marck, r. - 1820-1843-1865. - f 400.
OOSTELBEERS.

(H. Andreas Apostel.) oerschot 340. -- W. Floris,
f 400.

P. - 1807- 1832 -1849. --

OPLOO. H. Mathias.) cuyk. 620. - H. van Hintum, P. - 1808

-1834-1855. - f 400. - F. G. C. Daniels, K.
ORTHEN. (H. Lambertus.) 's 11ertogenbosch. 304.- L. H. C.

-18467.
Schut-

jes, P. - 1818-1843-1864. - f 600.
Oss. (H. Marta Onbevlekte Ontvangenis.) oss 3073.-H. Piggen,
P. - 1804-1832-1861. - f 400. --

J. Vogels, x. ---

1829-1853-1858. - f 150. --- L. L. Wollaert, x.-1832-1858-1860. - f 100. - P. van de Wal, K. 1837-1862--1862. - f 100.
OUDHEUSDEN.

(H. Joannes.) tíensden. 603. - Q. van den Bogaert,

P. - 1807-1833-1837. - f 400.

OVERASBELT. (H. Antonius Abt.) Nijmesen. 816. - 3. W. Smits,

f 400. - J. H. van Noenen,
1829-1855-1858. - f 150.
OVERLANGEL. (H. Antonius Abt.) Rae. en Megen. 250. - J. A.
Velthuijsen, P. -- 1818-1845-1867. - / 400.
OVERLOON. (H. Theobaldus.) Cuyk 470. -- A. van den Bosch,
P. - 1802-1825-1852. K. -
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1805. - Gew ij d 1828. - Benoemd 1849. f 400. - G. R. van den Bosch , K. - 1832-18581861.- f 100.
POLDER. (DE) Gem. Dussen. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)
Ileusden. 430. - J. A. F. Lips, P. - 1829-18541863. - 1 400.
PUIJFLIJK. (II. Joannes de Dooper.) Druten. 427. - A. P. van den
Bosch, P. - 1820-1845-1865. - f 400.
RAAMSDONK. (H. Bavo.) Geertruldenberg. 808. - L. Manders, P.
- 1805-1829-1848. - f 400. - P. L. A. van den
Bergh, K. - 1839-1867-1868. - f 100.
RAAMSDONKSCHEVEER. (H. Maria Hemelvaart.) Geertruidenberg. 1238.
- H. C. Wijten, P. - 1805-1832--1853. - f400.W. H. van Heeswijk, K. -1834-1859-1865. - f100.
P. - Geboren

RAVENSTEII . (H. Lucia) --- Bijkerk te NEERLANGEL. (H. Jo-

annes de Dooper.) - Ra y . en Negen. 715. - A. van den

Brand, P. -- 1805-1828-1865. - f 83 (1). - A.
Spierings, K. - 1835-1860-1865. - f 150. - A.
Verhoeven, K. - 1840-1865-1865. - C. F. van
Gennip, A. -- 1827-1852-1866.
REEK. (H. Antonius Abt.) Ra y . en !degen 630. - H. van der
Zandt, P. -- 1802-1830-1856. - f 400. - C. van
Gerwen, K. -- 1825-1852-1857. - f150. - G. van
de Weijer, A. - 1815-1838-1860.
REUSEL . (H. Maria Hemelvaart.) Valkenswaard. 675. - L. de Kadt,
P. - 1795-1826-1839. - f 400. - W. H. Lammers, K. -- 1835-1863-1866. - f 100.
RIETHOVEN. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 462. - E. Branten,
P. - 1815-1842--1862. - f 400.
RIJKEVOORT. (H. Rochus.) Cuyk. 310. - J. T. Taabe, P.
f 400.
-183456.
ROSMALEN. (H. Lambertus.) Ons. 1151. - J. C. Olifiers, P. (1) De pastoor alhier geniet boven zijne Rijks-jaarwedde een tractement van
f 317 uit liet zoogenaamde Loterij-fonds van Ravenstein.
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Geboren 1816. - Gewijd 1841. - Benoemd 1865. - f 400.

- J. H. van Baar, K. - 1823-1850-1858. - f 100.
RossuM.

(H.

Martinus.) Zalt-Bommel. 372. - L. F. Gast, P.
f 400.

-1824506.

SAMBEEI. (H. Joannes de Dooper.) Cuyk. 850. - P. Bonants, P.

-1793-1818-1827. = f 400. - J. van den Boome,
I.

- 1831-1859-1860. -- f 200. - Zie VORTIIM en

MIILLEM.
SCHAIJK. (H. Antonius Abt.) Ray . en negen. 1130. - P. van den

Bogaerd, P. - 1808-1833-1863. - f 400. - A. J.
F. H. van den Hummel, K. - 1823-1849-1865.
-f

200.
SCHIJNDEL. (H. Servatius.) Boxtel. 3205. - W. Ceelen, P.

f 500. - J. F. Branten, K. -18396.
f 200. -- J. F. van Erp , K. -1824509.
f 100. - T. J. van Lujjtelaer,
-183562.
K. - 1831-1855-1864. - t 100. J. J. Meulen-

hoff, A. - 1839-1865-1866.
SOIRENDONK. (H. Joannes Onthoofding.) Valkenswaard. 425. - F.

F. van Hombergh, P. - 1805-1833-1854. - f 400.
SOMEREN. (H. Lambertus.) Helmond. - 2340. J. S. van den

Eij nde , P. - 1817-1843-1868. - f 400. - F. A. van
den Eijnde, K. - 1827-1851-1859. - f 150. J. D. Joren, K. -- 1830-1854-1867. - f 100.
SON. (H. Petrus banden.) Eindhoven. 841. - A. J. Dobbelsteen,
P. - 1817-1842-1860. - / 400. - F. J. Sweens,
K. - 1832-1858-1863. - f 100.
STEENSEL. (H. Lucia.) - Bijkerk te KNEGSEL. (H. Monulpitus.) Eindhoven. 401. - J. van Hulst, P. - 1811-1839-

1853. - f 400.
STERKSEL. (H. Gertrudis.) - Rectoraat onder MAARHEEZE. -

J. C. van Vroonhoven, R. - 1839-1865-1866. -

[300.

STIPHOUT. (H. Trudo.) teelmond. 430. - F. W. Kuijpers, P.

-1798203.
f 400. - P. van Schendel, A.1825-1851-1852. - f 100.
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STRATUM. (H. Georgztts.) Eindhoven. 1206. - A. J. Lombarts,

P. - Geboren 1814. - Gewgd 1841. - Benoemd 1860. f 400. - J. L. van Vlokhoven , K. -- 1841-18651867. - f 150.
STRIJP. (H. Trudo.) Eindhoven. 866. -- P. P. J. van Griensven,

P. - 1802-1825-1838. - f 400. - F. J. Dumoulin,
K. - 1830-1857-1858. - f 100.
TEEFFELEN. H. Benedictus.) Oss. 65. - A. Zelten , P. -1807 --

1830-1854. - f 400.
TILBURG. ( ' T GOIRKE.) (H. Dionyszus.) Oirschot 4575. - W. van

de Ven, P. - 1793--1817-1826. - f 620. -- J. P. L. van
Heesbeen, K. -1836-1861-1861. - f 200. - H. van
Liempd, K. - 1826-1851-1856. - f 150. - J. Crouwers, K. - 1827-1853-1856. - f 100. - J. T. J.
van Meurs, K. - 1840-1863-1864. - f 100.
TILBURG. ( ' T HEIKE.) (H. Dionysius.) Oirschot. 5449. - J. van

Schindel, P. - 1811-1836-1853. -- f 620. -- J. van
der Lee, K. - 1825-1849-1850. - f 150. -M. van
der Hagen, K. - 1826-1850-1850. - f 100. - P.
A. Leijten, g . -- 1839-1863-1864. - f 100. - G.
van Haaren , K. - 1838-1863-1864. - f 100. A. Claesen, A. - 1833-1858-1865. - Zie TILBURG.
(H. Hart van Maria en Vincentius a Paulo.)
TILBURG. (H. Hart van Marta en Vine.

a Paulo.) -- Rectoraat

onder TILBURG. ( ' T HEIKE.) (H. Dionystus.) - J. A.
de Beer, R. - 1821-1845-1860. - f 300. -- P. G.
Geene, K. -- 1825-1854-1863. -- f 100.
TILBURG. (KORVEL.) (H. Dionysius.) Oirschot. 2225. - H. A. van

Dooren, P. - 1811-1835-1850. -- 1 600. - W. P.
L. van Eijck, K. - 1831-1857-1863. - f 150. W. T. G. Otten , K. - 1837-1863-1864. -- f 100.
TONGELRE. (H. Martinus.) Etnhoven. 637. - H. Schoenmakers,
P. - 1806-1831-1849. - f 400.
UDEN. (H. Petrus Stoel te Antiochte.) Ra y. en Mogen. 3150. -- J.

van Doorn, r. ,-- 1810-1834-1855. -- f 400. - J.
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B. Panken, K. - Gebocen 1837. --- Gewijd 1861. -Benoemd 1864. - f 150. - A. Kemps, K. - 1829--

1854-1855. - f 100. - A. J. H. van Roosmalen,
K. --- 1830-1856-1861. --- f 100. - A. van der

Burgt, A. - 1804-1828-1859.
UDENHOUT. (II. Lambertus.) Pottel 1510. - F. Cuijpers , P.

f 400. - J. van de Laarschot,
-1803659.
K. - 1838-1864-1865. - f 100.
VALKENSWAARD. (H. Nicolaus.) Vall.enswaard 860. - H. F. Aarts ,

P. - 1811-1835-1852. - f 600. - P. Kemps, K. 1832-1858-1861. - f 100.
VEGHEL. (H. Lambertus.) Helmond. 3041. - B. J. van Miert, P.

-

1801-1825-1840. - f 400. - H. Evers, K. --

1833-1858-1858. - f 150. - C. J. van Gennip, x.
-

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

VELD-DRIEL. (H. Martinus.) Zalt-Bommel. 413. - H. van Weert,

P. - 1808-1832-1851. - f 400.
VELDHOVEN. (H. Cecilia.) Eindhoven. 720. - G. Verhoeven, P.

-

1792-1816-1826. - f 400. -- J. Pijnenburg, K.

--- 1834-1860-1862. - f 100.
VELP. (H. Vincentius Diaken en Martelaar.) Ra y . en Meen. 400.-

A. Pulsers, P. - 1789-1811-1817. - f 400. - P.
van Mierlo, K. - 1805-1830-1852. - f 100. - A.
van der Wolk, A. - 1806-1837-1866. - W. Deenen,
A. - 1835-1864-1867.
VESSUM. (H. Lambertus.) Oirschot. 402. - J. F. Bussing, P.

f 400.

-185460.

VIERLINGSBEEK. (H. Laurentius.) Openbare kapellen te Groenin-

gen (H. Maria) en te Holthees (H. Maria.) Cuyk. 1090.
-

A. van Welic, P. - 1813-1838-1859. - f 400.
L. G. van der Steen, K. - 1828-1854-1859.
100.

-f

VLIERDEN. (H. Willibrordus.) Helmvond. 450. - J. Bruijsten, P.
-- 1799-1826-1844. -- f 400.
VLIJMEN. (H. Joannes Geboorte.) neusdcn. 1867. - P. van den
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Brand, p. - Geboren 1817. - Gewed 1841. -- Benoemd
1851. - f 400. - J. van den Broek, x. - 18301854-1867. - f 100.
VOLBEL. (H. Antonius Alt.) Ray. en Negen. 980. -- J. N. Smits,
P. --- 1810-1835-1856. - f 400. - G. H. Mathijsen,
K. - 1825-1851-1865. - f 150.
VORSTENBOSCH. (H. Lambertus.) Oss, 279. -- H. van Leur, P.
-- 1816--1842-1864. -- f 400.
VORTUM en MULLEM. (H. Hubertus en Cornelius.) - Rectoraat
onder SAMBEEK. -- G. Sackers, R. - 1802-18341854. - f 350.
VUGHT. (H. Petrus Stoel.) Boxtet. 1990. - C. T. van Erp, P. -1816-1843-1862. - f 571.75. - P. van de Laarschot,
K. - 1825-1850-1860. - f 150. - P. Goossens, x.
- 1835-1860-1863. - f 100. - C. J. A. Terwindt,
K. - 1826-1851-1851.
WAALRE. (H. Willibrordus.) Eindhoven.

684. - F. N. Smits, P.
1817-1843-1861. - f 400. - J. H. A. Vissers,
K. -- 1835-1860-1867. -- f 100.
WAALWIJK. (H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg 2318. - E. P.
Schrijvers, P. - 1797-1821-1835. - f 400. - V.
A. J. Rijke, x. - 1829-1853-1854.- f150.- H. J.
J. van Roosmalen, H. - 1836-1860-1861. - f 100.
WAMEL. (H. Victor en Gezellen.) Druten. 1200. - J. H. van Valkenburg, P. - 1819-1842-1863. - f 400. --- W. van
Riet, K. - 1822-1849-1862. - f 150.
WANROIJ. M. Cornelius.) Cuyk. 880. - J. Franssen, P. - 1807
-1832-1865. - f 400. - W. D. van Oss, K.
f 100.
-183964.
-

WASPIK. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg.

1859. - A. van Iersel, P. - 1805-1829-1843. -- f 400. - A. J. Haest,
K. - /826-1850-I-. 1857. -- f 100.

WESTERHOVEN. (H. Servatius.) Valkenswaard.

445. - E. van Lies-1809-1834-1856. - f 400.
WEURT. (H. Andreas.) Nijmegen. 351. - G. van den Bogaard,
hout,

P.
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P. - Gehoren

1819. --

Gewijd

1843. ---

Benoemd

1866.-

f 400. - A. W. H. Jansen, A. -- 1837-1867-1868.

- f 100.
2320. - J. van Lieshout,
1827-1850-1863 - f 400. - W. Koemans,
K. - 1828-1856-1866. -- f 150. - J. van Kesteren,
K. - 1823-1851-1854. - t 100.
WINSSEN. (H. Antonius van Padua.) Druten. 746. - F. van Clarenbeek, P. - 1791-1813-1833. -- f 400. - C. M. van
Kessel, K. - 1842-1866-1868. - f 150.
WINTELRE. (H. Willibrordus.) oirschot. 325. - J. van Vlokhoven,
P. - 1812-1836-1858. - 1 400.
WOENSEL. (H. Petrus Stoel te Antiochie.) Eindhoven. 2245. - G.
Vugs, r. - 1794-1821-1828. - f 400. - A. Verhagen, K. - 1832-1857-1860. - f 150. -- W. J.
van Dongen, K. - 1834-1862-1863. - 1 100.
WOUDRICHEM. (H. Joannes Nepomucenus.) Heusden. 90. -- C. A.
L. J. H. Bovens, r. - 1827-1852-1865. - 1 600.
ZALT•BoMMEL. (H. Martinus.) Zalt-Bommel. 805. - J. W. A. van
Ewijk, r. - 1805-1828-1834. - f 600. - A. P. C.
Schoonens, K. - 1825-1855-1860. - 1 100.
ZEELAND. (H. Jacobus de Meerdere.) Ray. en Megen. 1340. - J. van
de Laar, P. - 1810-1834-1865. - f 400. - F. van
Dijk, K. -- 1823-1850-1855. -- 1150. -- W. Kemps,
K. - 1813-1845-1849. - 1 100.
ZEELST. (H. Willibrordus.) Eindhoven. 945. --- W. J. de Vocht,
P. - 1822-1846-1867. - f 400. - W. van den
Braak, K. - 1841-1866-1867. - f 100.
ZESGEHUCHTEN. (II. Maria en Brigida.) Eindhoven. 756. --- L.
de Beer, P. - 1827-1853-1867. - f 400.
ZEVENBERGEN. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 2216. - A. J.
van Meerwijk, P. - 1805-1829-1846. - f 400. J. F. Knaapen, K. - 1823-1848-1860. - f 100.J. W. Vogels, K. - 1836-1862-1862. - 1 100.

WIJCHEN. (H. Antonius Abt.) Nijmegen.
P. -

8
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RECAPI TULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJST.
Getal

BEDRAG

der
e
fi
4)
0
so
1

DEKENATEN.

Rijksjaarwedden
en competentien voor

Dienstdoende

C

voor

ca

m

w

RIJKS-JAARWEDDEN
en COMPETENTIEN

H

CI

r

C

P-4

g

^°
Cs

á

C

w

x

x

x

Cs
x

Guld.

Guld.
1,300.00

*6

*6

14

6

11

3,000.00

Boxtel

.

.

,

.

18

18

29

18

23

8,147.50

2,600.00

Cuyk .

.

.

,

,

*21

*21

23

*21

19

*8,794.425

2,626.00

Druten .

,

.

,

18

18

11

18

10

7,200.00

1,350.00

Eindhoven .

,

,

22

22

18

22

17

9,000.00

1,950.00

's Hertogenbosch .

15

15

17

15

15

6,400.00

1,600.00

Helmond

Geertruidenberg .
.

.

.

f23

f23

26

*22

25

*9,218.00

2,750.00

Heusden.

.

.

,

12

12

6

12

6

5,000 00

650.00

Nijmegen

.

.

,

19

19

21

19

21

8,700 00

2,400 00

Oirschot ,

.

.

,

*20

*20

23

*20

20

*8,653.00

2,350.00

Oss.

.

.

.

15

15

11

15

11

6,000.00

1,200.00

Ray. en Megen .

19

19

24

19

17

6,66495

2,123,625'

.

*19

*19

9

*19

9

*7375,00

900.00

Zalt-Bommel .,

8

8

4

8

4

3,400.00

450.00

235

235

236

233

208

.

.

Valkenswaard.

Totaal .

.

97,952.873 24,248.625

* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
a
twee Rectoraten en twee Rectors, waarvan een
a
f
in het genot van Rijks-jaarwedde.
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECAPITULATIE.
,

.^.^....
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e;
^
s:3

Rijksjaarwedden
en competentién voor

Dienstdoende

B R4V INCIEN.

BIJKS-
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JAARWEDDEN
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.

bA

x
7

^^

ti
g

f

á

Fa'
ri

^

^

^

8
:

03
P.

P
r.

^

°
y

P,

^

R

a
^

c^

Guld.

Noordbrabant .

*191

*191

200

189

173 79,052.875 20,048.625

Gelderland .

.

44

44

36

44

35

Totaal .

.

235

235

236

233

208

.._..e,

Guld.

18,900.00

4,200 00

97,952.875 24,248.625

.

* Hieronder begrepen zes Rectoraten en zes Rectors , waarvan vier in
Let genot van Rijks-jaarwedden.

116
RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR'
DE HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.

HOEGROOTHEID.

Pastoors.

Kapellaans.

Totaal.

Guld.

Guld.
975 75

u

1

975 75

750.00

a

1

750.00

785 00

rr

1

735 00

620 00

a

2

1,240 00

n

16
1

9,600.00

600.00
571:75

1

a

568 00

rr

500 00

a

571.75
568.00

1
5

2,500.00

1

475.30
475.00

475.30

1

475.00
458.00

1

,a
a

1

a

1
1

430.00

1

a

1

430.00

425 00

2
1

a

405.00

404.125

1

a

2
1
1

400.00
350 00

18
1*

rr
rr

189
1*

300 00

3t
1

4t
1

1,200.00 t

250.51

1
a

200.0

a

5

5

1,000.00

rr
54

1

181.44

1

55

8,250.00

405.00

181.44
150.00

a

125 0

rr

1

123.62
100 0

»

1
146

83.00

Niet bezoldigd
Totaal . .

a
1
24
235

a
28
236

* Hieronder begrepen een Rector.
drie Rectors.
rr
a
t
11
ii
twee Rectors.

§

BEDRAG.

1
1
146
1
30 4
471

458.00
850.00
404.125
75,600.00
350 00 *
250.51

125.00
123.625
14,600.00
83.00
«

122,201.50
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TAN HET

BISDOM VAN BREDA.
(1 October 1868.)

BISSCHOP.
Z. D. H. Mgr. JOANNES VAN GENK *. Resideert te Hoeven. —
Geboren te Prinsenhage (Noordbrabant) 9 September 1803. —
Priester gewijd 20 Februarij 1827. — Benoemd tot Bisschop
van Adras in partibus infidelium en Coadjutor cum futura successione van den Apostolischen Administrateur van het Vicariaat

van Breda J. van Hooydonk in 1850. -- Tot Bisschop gewijd te
Hoeven den lsten Mei 1851. — Benoemd tot Coadjutor met regt
van opvolging van den Bisschop van Breda Mgr. J. van Hooydonk
den 4den Maart 1853. -- Belast met het bestuur van dat
Bisdom, als Apostolisch Administrateur, nadat laatst genoemde
daarvan was ontheven, den 11den, October 1867. — Na diens
overlijden te Hoeven, op 25 Apri11868, aan Mgr. J. van Hooydonk
opgevolgd, en den 29sten dier maand kanoniek geïnstalleerd
als Bisschop van Breda.
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VICARIS-GENERAAL.
CORNELIUS VAN DER VEEBEN, Kanonik van het Kathedraal
Kapittel en President van het seminarie te Hoeven.— Geboren
11 November 1819. -- Priester gewijd 23 December 1843. —
Benoemd Vicaris-Generaal 14 Mei 1868.

SECRETARIS VAN HET BISDOM.

GERARDUS VAN SPAANDONK. -

gewijd 1854. — Benoemd

Geboren 1830. — Priester

31 October 1864.

KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

Deken van Breda en Pastoor te Prinsen1791. — Gewed 1815. — Benoemd 1858.

CORNELIUS DOMEN,

hage.

Geboren

KANONIKEN.

CORNELIUS VAN DER VEEKEN, Vicaris-Generaal en President
van het Seminarie te Hoeven. — 1819-1843-1858.
FLORENTIUS CORNELIUS VAN DEN KIEBOOM,
en

Pastoor aldaar. —

Deken van Etten

1794-1819-1858.

PETRUS JOANNES WERDEN,

Pastoor te Breda (H. Barbara.)

--

1802--1826-1858.
JOANNES CORNELIUS VAN AKEN,

Pastoor te

Breda. (H. Maria

Hemelvaart.) — 1806-1830-1858.
FRANCISCUS LAURENTIUS MARS,

Pastoor te Beek. — 1815--

1840-1858.
PETRUS JOANNES GABRIëL, Professor in het

Hoeven. —

1826-1852-1858.

Seminarie te
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ADRIANUS WILLEMS,
Gewijd

1826. -

Pastoor te Oosterhout. --- Geboren 1801. —
1860.

Benoemd

Pastoor te Breda. (H. Antonius
1818-1842-1864.

JoANNES STOOP,

van Padua.)

--

DEKENS.
DEKENAAT.

Cornelius Oomen, Proost van het Kathedraal-Kapittel
en Pastoor te Prinsenhage. — 1791-1815-1850.

BREDA.

Martinus de Bie, Pastoor te Ruijbergen. --1794-1820-1859.

BERGEN-OP-ZOOM.

ETTEN.

Florentius Cornelius van den Kieboom, Kanonik van

het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Etten. — 1794-1819

—1853.
Cornelius de Wilde, Pastoor te Alphen. — 1797--1823-1860.

GINNEKEN.

Bernardus Raessen, Pastoor te IJzendijke. —
1801-1828-1852.

AARDENBURG.

Antonius Cornelius Buys, Pastoor te Hulst. — 1820-1843-1864.

HULST.

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Hoeven.
President.

Geboren. Gewijd. Benoemd.

C. van der Veeken, Vicaris-Generaal enz. 1819

1843 1858
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Professoren,

Geboren. Gealid. Benoemd,

C. J. de Bruijn.

1829

1853

1854

A. W. van Rijen.

1831

1856

1858

P. J. Gabriel, Kanonik,

1826

1852

1858

J. Loos.

1843

1867

1868

1818

1842

1862

A. Graumans.

1822

1853

1853

J. W. Smeur.

1835

1858

1860

H. Snoeijs.

1830

1860

1861

E. Looijnians.

1839

1864

1864

A. Schellekens.

1840

1864

1865

P. van den Hoek.

1837

1861

1865

C. van Raak.

1835

1859

1868

A. Koremans.

1839

1 867

1868

F. A. Kerstens.

1843

1867

1868

A. H. van den Corput.

1843

1867

1868

Onderafdeelin g : Oudenbosch.

Regent.
G. de Nijs.
Professoren,
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochiën en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
BREDA bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
getal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priesterwijding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijks-jaarwedde aan
die betrekking verbonden, met inbegrip
der competentien; een en ander opgemaakt op den asten October 1868.

AARDENBURG. (H

Maria Hemelvaart.)

Aardenburg 905. — C. P.

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

1861-1862. —
ACHTMAAL. (H.

f

100.

Cornelius.)

Ginneken. 567. — M. de Bakker, P. —

1827-1852-1862. —
ALPHEN. (H.

Willibrordus.)

1797-1823-1833. —
—1859-1860. —

f

400.

Ginneken. 1003.— C. de Wilde, P. —

f

f

950. -- P. Leyten, K. - 1834

181.

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1865.
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector, Vicaris, Kap e l l a a n en Assistent is aangeduid door de letters P, D, R, v, K en A.
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(H. Gregorius de Groote.) Buist 186. -- P. H. van Wees, D.
- Geboren 1830. - Gewed 1854. - Benoemd 1861. [400.
BAARLE-NASSAU. (H. Maria van Bijstand.) Ginneken. 979. -- P.
Kei, P. - 1827-1851-1861. - f 797.71. - H. van
den Eijnden, K. - 1833-1858-1867. - f 100.
BAVEL. (H. Maria Hemelvaart.) Ginneken. 602. - W. C. van
Eekelen, P. -1800-1826---1847. - f 400. - A. J.
van Genk, K. - 1840-1865-1865. - f 100.
BEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 1851. - F. L. Maes, P.
f 400. -- T. J. Ketelaars, K. -18540.
f 100.
-184065.
BERGEEN-OP-ZOOM. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 4378. P. J. Muskens, P. - 1820-1843-1862. - f 600. T. P. Hessels, K. - 1832-1857-1858. - f 150. A. P. C. van Genk, K. -- 1836-1860-1863.-1'100.
- M. P. W. Smits, K. - 1837-1862-1864.-4100.
BIERVLIET. (H. Maagd Maria.) Aardenbuig 350. - E. J. van
Dongen, D. - 1825-1851-1860. - f 400.
BORGVLIET. (H. Antonius Abt,) Bergen-op-Zoom. 523. - P. M. A.
Koenraadt, P. - 1828-1853-1864. - f 400.
BOSCHKAPELLE. (H. Petrus en Paulus.) hulst 787. - J. Everink,
D. - 1800-1834-1847. -- f 400. - W. H. H.
f 100.
Teijchin6, v. - 1841-1867-1867.
BREDA. (II. Antonius van Padua.) Breda. 2498. - J. Stoop, P. -1818-1842-1864. - f 600. - H. W. Daverveldt,
K. - 1827-1852-1864. - f 150. - F. A. van Dijk,
K. - 1836-1860-1861. - f 100.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op
het Bagijnhof. (H. Begga.) - J. Verdaasdonk,
P. - 1808-1834-1859.
BREDA. (H. Barbara.) Breda 3493. - P. J. Werden, P. -1802
-1826-1852. - f 600. - J. C. Schrauwen, K.
f 150. - A. Weterings, K. -18254.
f 100. - F. X. J. Maassen, x.
-18356.
- 1834-1858-1864. - f 100.
AXEL.
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3035. - J. C. van Aker,
1830. - Benoemd 1853.f 600. - M. Feijen,, x. - 1832-1856-1856.- f 150.
-- C. Rombouts, K. - 1842-1865-1867. - f 100.
- N. C. J. van Mens , A. - 1826-1852-1867.
CHAAM. (H. Antonius Abt.) Ginneken. 1025. -- P. van der Heijden,
P. - 1790-1816-1834. - f 600. - J, B. Lane, S.
- 1828-1863-1864. - f 100.

BREDA. (H. Maria Hemelvaart.) Breda

P. - Gehoren 1806. -- Gewijd

DIN TELOORD. (PRINSLAND.) (H. Petrus en Paulus.) Belgen-op-Zoom.

738. - J. H. F. van Dam, P. -- 1808--1833-1850. f 600. - J. P. Jongeneelen, K. -- 1838-1862-1867.
--f 100.
DONGEN. (II. Laurenlzus.) Breda. 2260. - J. van Iersel, P. -1817-1842-1860. - f 400. - C. C. van Genk, K. 1830-1856-1862. - f 100. - P. Vermeulen, K. -1824-1849-1863. - f 100. - J. van Leijsen, K. -1839-1863-1867. --- f 100.
Dolts T. (H. Marculphus.) Breda. 226. -- J. J. Mol, P. - 1821) 845-1867. - f 400.
EEDE. (H. Harm Hemelvaart.) Aardenburg. 898. - C. Lekten, D.
- 1817-1841-1853. - f 500.
ET TEN. (H. Lambertus.) Etten 2461. - F. C. van den Kieboom,
P. - 1794-1819-1838. - f 400. - A. Vreugde , K. ---1829-1853-1858. - f 300. - A. Broeders, K.
-18376.
f 100.
FIJNAART. (H. Jacobus.) Etten 759. - C. L. de Vliegher, P. 1822-1846-1865. - f 400. - A. A. de Wit, A. -1836-1861-1865. - f 100.
GASTEL. (H. Laurentius.) Etten. 2459. - P. van Aalst, P. -1828-1852-1867. - f 990. - J. A. Vermeulen, K.
- 1808-1833-1841. -- f 100. - W. A. Leppers, x.
--- 1838-1864-1867. - f 100.
GILZE. (H. Petrus banden.) Ginnekeu. 1773. - J. van den Bosch,
P. - 1823-1846-1863. - f 400. -A. Biestraten, K.
1831-1857-1866. - f 100. - Zie MOLENSCHOT.
-
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984. - J. L. van Dijk,
1845. - Benoemd 1860./ 400. - L. J. van Straelen , K. - 1842--1866--1868.
- f 100.
GRAAUW. (H. Maria Hemelvaart.) Huist. 1314. - P. J. Koopmans,
D. - 1825--1848-1854. - f 400. - A. van der Banden, v. - 1844-1868-1868. -- f 100.
GROEDE. (H. Bavo.) Aardenbnrg. 593. - J. W. Vos, D. -- 1802
-1825-1841. - 1 400.
HALSTEREN. (H. Quirinus.) Bergen-op-Zoom. 1020. --- J. B. Gouverneur, P. --- 1826-1850-1864. -- f 400. - J. A.
Brouwers, K. - 1840-1865-1868. - f 100.
HEEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom 388. - C. L. A.
Floren, P. - 1801-1826-1847. - f 400.
HEERLE. (H. Gertrudis.) Bergen-op-Zoom. 897. - P. Potters, P. 1797-1821-1833. - f 400. - J. C. E. van Mens,
K. - 1841-1867-1867. - f 100.
HENGSTDIJK. (H. Catharina.) Hulst. 479. - J. F. A. Sijbertz,
D. -- 1804-1828-1854. - f 400.
HOEVEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 1512. - J. A. Baartmans,
P. - 1817-1842-1855. - f 730. - P. van Vooren ,
K. - 1831-1862-1867. - f 20.80.
HONTENISSE. (GROENENDIJK.) (H. Martinus.) hulst. 1776. J. F. Smulders, D. - 1804-1828-1841. -- f 400.P. C. M. Verhoeven, v. --- 1842-1867-1867.
-f
100.
HOOFDPLAAT. (H. Eligius.) A arden burg. 743. -- P. C. Tielens,
D. -- 1823-1846-1857. - f 400.
HOOGERHEIDE. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom 1139. J. B. Kruger, P. - 1799-1823-1843. - f 400. GINNEKEN. (H. Laurent tus.) Ginneken.

P. -- Geboren 1822. - Gen ijd

J. van den Noort, K. - 1841-1865-1867. --f 100.

(H. Cornelius.) Breda. 1093. - C. Smits, P. --e
1809-1833-1854. - f 400. -- E. van Braband, K. --1820-1848-1864. - f 100. - A. J. van Goch, A.

HouT. (DEN)
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-

Geboren

1842. --

Gewijd 1866. - Benoemd 1868. -

f 100.

(H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 447. - M.
de Bie, P. - 1794--1820-1829. - f 400. - A.
Nelen, K. -- 1817--1852-1852. - f 100.
HULST. (H. Willibrordus.) Buist. 1939. - A. C. Buijs, P. -1820-1843--1864. - f 650. - J. Wijtvliet, v. -1840-1864-1864. - f 100. - J. M. Genet, v. -1833-1857-1866. - f 100. - J. Raats, A. - 1833

HUIJBERGEN.

-1859-1868.
(H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 1108. - B. Raessen , P. - 1801-1828-1843. - f 650. --- C. H. Vermeulen, v. - 1836-1861-1866. - f 100.
JAN-STEEN. (ST.) (H. Joannes de Dooper.) Hulst. 1310. - H.
Mertens, D. - 1802-1833--1836. - f 400. - J. van
Hoojjdonk, v. - 1839-1864-1867. - f 100.
KLEIN-DONGEN. (H. Hubertus.) Breda. 540. - A. van den Dooren,
P. -- 1829-1854-1868. - f 400,
KLUNDERT. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 653. - A. van Gils,
P. - 1821-1846-1859. - f 550.
KOEWACHT. (H. Philippus en Jacobus.) Hulst 1430. - C. Lauwe
D. - 1826-1850-1862. - f 400. - A. A.-rijsen,
M. de Kort, v. -- 1838-1863-1868. - f 100.
KRUISLAND. (H. Georgius.) Bergen-op-Zoom. 1008. - J. F. van
Mierlo, P. - 1814-1841-1862. - f 400. - G. C.
van Son, K. - 1841-1865-1867. - f 100.
LAMSWAARDE. (H. Cornelius.) Hulst. 1347. -- L. J. C. Laurent,
D. - 1824-1848-1863. - f 400. -- B. Lauwerijssen,
v. -- 1838-1863-1865. - f 100.
LEPELSTRAAT. (H. Antonius van Padua.) Bergen-op-Zoon. 1167. C. Doggen , P. -- 1828-1853-1867. - f 400. - W.
F. Schets, x. -- 1839-1863-1867. -- f 100.
LEUR. (H. Franciscus van Sales.) Etten. 1292. - A. van Aken, P.
- 1794-1823-1838. - f 400. - J. B. Vinken , x. 1825-1850-1860. - f 100.
IJZENDIJKE.

1;6
B. Hembroeck, R. - Geboren 1827. - Gewijd 1854. - Benoemd
1857. - f 300.
NEUZEN. (TEB) (H. Willibrordus.) Hulst. 431, - J. Cammaert,
D. -- 1816-1839-1854. - f 400.
NIEUw-NAMEN. (op den Kauter onder Clinge.) (11. Joseph.) Hulst.
730. - L G. Camerman , D. -- 1824-1851-1858.f 600. -- T. J. A. de Wit, v. - 1843-1867-1868.
---- / 150.
MOLENSCHOT. (H. Anna.) - Rectoraat onder GILZE. --

NIEIIW-VOSSEMEER. (H. Joannes de Dooper.) Bergen-op-Zoom. 753.
J. Bernulij, P. - 1806-1832-1848. - f 400. G. Lievens, K. - 1828-1853-1866. - f 100.
NISPEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 773. - J. B.
Marée, P. - 1814--1841-1862. - f 650.-A. Roels,
K. - 1827-1853-1863. - f 100.
OOSTBURG. (H. Eligius.) Aardenburg. 651. -- J. van der Meijden,
P. - 1828-1853-1863. - f 650.
OOSTERHOUT. (MIDDELWIJK.) ($. Joannes de Dooper.) Breda. 3844.
-- A. Willems, P. --- 1801-1826-1845. -- f 600. A. A. van Aert, K. - 1833-1858-1868. - f 160.J. Uittewilligen, K. -- 1826-1850-1867. - f 100.N. N., K. - f 100.
OOSTERHOUT. (OOSTEIND.) (H. Joannes de Dooper.) Breda 805. C. Luijkx, P. - 1810-1834-1852. - f 4G0. -- F.A
van Genk, K. - 1842-1866-1867. - f 100.
OSSENDRECHT. (H. Gertrudis.) Bergen-op-Zoom. 1200. - G. Biestraten, P. - 1823-1847-1857. - f 400. - C.
Broeders, K. - 1841-1866-1868. - f 100.
OSSENISSE. (H. Willibrordus.) Hulst. 614. - C. A. Hemels, D. 1831-1856-1867. - f 4 00.
OUDENBOSCH. (H. Agatha.) Etter'. 2588. - W. Hellemons, P. 1810-1833-1842. -- f 710.80. - B. Franken, K. --1832--1861-1863. -- f 100. - N. P. van Hal, K.
f 100.
-183964.
PHILIPPINE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 370. - P. Hans-
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sens, D. - Geboren 1817. -- Gewijd 1846. - Benoemd

1857.- / 600.
(H. Martinus.) Breda. 2631. - C. Domen, P.
-179852.
f 400. -- A. L. Verhoeven, K. -1835-1860-1861. - f 100. --- P. J. J. de Wit, x. --1839-1864-1867. - f 100.
PUTTE. (H. Dionysius.) Bergen-op-Zoom. 632. - A. Frijnen, P. -1821-1846-1859. - f 400.
RIEL. (H. Antonius Abt.) Ginneken. 332. - P. Hendrikx, P.
f 400.
-18256.
RIJEN. (H. Maria Magdalena.) Breda. 647. -- G. Verbunt, P. -1813-1837-1857. - f 600.
RIJSBERGEN. (H. Bavo.) Ginneken 1148. - H. van der Hobft,
P. - 1814-1840---1858. -- f 400. - F. C. Laurpssen,
K. - 1837-1862-1864. - f 100.
ROOSENDAAL. (H. Joannes de Dooper.) Bergen-op-Zoom. 4319. P. J. Fuijlen , R. - 1811-1835-1844. - f 975. -A. Oomen, K. -- 1830-1854-1855. - f 114.25. A. J. Smits, K. - 1827-1853-1855. --- f 100.
RUCPHEN. (H. Martinus.) Etten. 862. - D. van den Eijnden,
P. - 1789-1813-1830. - f 460. - C. Verheijen,
K. -- 1826-1849-1868. -- f 100.
SAS VAN GENT. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 596. - P. van
O ers , D. - 1828-1854-1864. - f 400.
SLUIS. (H. Joannes de Dooper.) Aardenburg. 613. - W. Verkaar,
P. - 1828-1855-1867. - f 650.
SPRUNDEL. (H. Joannes de Dooper.) Etters. 921. -- C. van Mechelen, P. - 1819-1842-1856. - f 400. - J. Snoek,
x. - 1838-1865-1867. - f 100.
STAND-DAARBUITEN. (H. Joannes de Dooper.) Etters. 866.-J. C.
Vlasblom, P. - 1818-1842-1862. - ( 400. - B. R.
N. D. van Hal, K. -- 1830-1859-1865. - f 100.
STEENBERGEN. (H. Gummarus.) Bergen-op-Zoom. 2608. -- J. C.
van Etten, P. - 1807-1831-1848. - f 400. - J.
Mijnen, K. - 1831-1855-1864. - f 100. - L. de

PRINSENHAGE.
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Boer, R. --- Geboren 1837. - Gewijd 1861. - Benoemd
1866. - f 100. - P. S. de Wit, K. - 1839-1863
-1868. -- f 100.
STOPPELDIJK. (H. Geralphus.) Hulst. 1078. - C. van Raak, D.
1830-1855-1867. - f 400. - W. Lambregts, v.
- 1836-1862-1864. - f 100.
TERHEIJDEN. (H. Antonius Abt.) Breda. 1003. - T. A. van Raak,
P. - 1802-1826-1847. - f 400. - D. J. L. Fassaert,
K. - 1834-1861-1867. - 1 100.
TETERINGEN. (H. Wallzbrordus.) Breda. 910. - J. Aelen, P. 1823-1847-1867. - f 400. - C. Claassen, K. -1841-1865-1865. - 1 100.
ULICOTEN. (H. Hernardus.) Ginneken. 325. - P. W. van Bejjsterveldt, P. - 1829-1854-1867. - 1 400.
ULVENHOUT. (H. Laurentius.) Ginneken. 1123. - A. van Mechelen,
P. - 1825-1848-1863. - f 400. - J. F. van Aert,
K. - 1824-1853-1868. -- 1 100.
WAGENBERG. (H. Gummarus.) Breda. 996. - W. Oomen, P.
-1796-1820-1837.-/40.-JDogen,K.1831--1858-1868. - 1 100.
WESTDORPE. (H. Maria Visitatie.) Hulst. 989. - L. van Dijk,
D. - 1809-1833-1846. - f 400. - M. Dekkers,
v. - 1832-1857-1868. - f 100.
WILLEMSTAD. (H. Maagd Maria.) Etten. 103. -- S. H. Nuss , P. 1829-1853--1859. - 1 840.
WILLIBRORD. (ST.) ' T HEIKE. (H. Willibrordus.) Etten. 539. A. J. Kroes, P. - 1800-1831-1841. - 1 600.
Wouw. (H. Lamhertvs.) Bergen-op-Zoons 2395. - J. Hellemons,
r. - 1807-1833-1847. - 1 990. - C. van de Zande,
K. - 1833-1857-1868. - f 210. - R. van Aalst,
K. - 1829-1857-1867. - 1 100.
ZEGGE. (H. Maria Boodschap.) Etten. 408. - A. Bierwagen, P.
- 1794-1819-1845. - 1 400. - G. van Dijk , A.
-184267.
ZUIDDORPE. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 639. - J. Eisen , P.
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f

Geboren 1813. - Gee v tl 1837. - Benoemd 1854. -

650.

ZUNDERT. (GROOT)

(H.

Tt udo.)

Ginneken. 1650. — C. Beekmans,

400. — D. A. van Rooij,

r. — 1823-1847-1858. —

f

K. — 1839-1864-1868.

f 100. —

N.N.

K. — f 100.

ZUNDERT. (KLEIN.) (H. Willibrordus.) Ginneken. 619. — J. M.

Dekkers, p . — 1815-4841-1854. — f 653.10.

9
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJST.
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* Hieronder begrepen een Rectoraat en een Rector.
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PROVINCIES—GEWIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECAPITULATIE.
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RijksRIJKS - JAARWEDDEN
jaarwedden en COMPETENTIEN
en competenvoor
tien voor
^A

^

a,

a^
m^
s^^

ra ^
g ^
^^
^
N

gr.
1 1

a,
^°;
A
N^

m

^
^
^
^
t

^^

pti
mm

C^U
ct, .

x

aá

q

x^

wA

a
m
cdm
.^

g

^

o4
a^^
p
ti^
O^
—
y

áÁ

Guld.

m ^
am

caa^
^^
a^a)
cd 1^
^^

Guld.

Noordbrabant

.

*59

*59

66

*59

64

*29,796.61 7,176 05

Zeeland

.

.

.

25

25

14

25

13

11,850.00 1,350,00

Totaal

.

.

84

84

80

84

77

41,646.61 8,526.05

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

,.....^..
HONGROOTHEID.

Pastoors
en Desservanten.

Kapellaans
en
Vicarissen.

Totaal.

Guld.

BEDRAG.

^

990 00

Guld.

rr

2

1,980 00

975 00

rr

i

975 00

950.00

rr

1

950 00

840.00

u

1

840 00

„

1

797.71

rr

1

730 00
710.80

1

797.71
730

00

710 80

1

ir

1

653.10

1

rr

1

653.10

650 00

6

u

6

3,900 00
6,600 00

600.00

1

rr

11

550 00

u

1

550 00

500.00

rr

2

1,000 00

rr

1

460 00

53

II

53

21,200.00
* 600 00

460.00
400 00

1

1

* 2

220.8

rr

1

1

220 80

210.0

rr

1

1

210 00

300.00

*

181.0

rr

1

1

181.00

150.00

n

6

6

900.00

114.25

n

1

1

114.25

100 0

rr

66

66

6,600 00

Niet bezoldigd

rr

3

'3

.

84

80

164

Totaal

.

* Hieronder begrepen een Rector.

rr

f 50,172.66
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PERSON EEL
DER

VAN HET

BISDOM

VAN

ROERMOND.

(1 October 1868.)

BISSCHOP.

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

SECRETARIS VAN HET BISDOM.

GEOBGIUS. THEODOBUS CAROLUS VAN MEIDEL. -- Geboren

1830. — Priester gewijd 1854. -- Benoemd 25 Februari 1863.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.
PROOST.

Geheim Kamerheer van
Z. H. Paus Pius IX, Deken en Pastoor te Venlo. —
Geboren 1797. - Gewijd 1823. Benoemd 1859.

CAROLUS THE0D0RUS SCHRIJNEN,

KANONIKEN.
ALEXANDER LODEWIJK VAN DER VELPEN,

Deken

en

Pastoor

te Gulpen. — 1794--1817-1859.
Deken en Pastoor der Kathedrale kerk
te Roermond. -- 1796-1819-1859.

STEPHANUS MOONEN,

2EGIDIUS JOSEPH US QUODBACH,

Deken en Pastoor te Kerkrade.

-- 1803-1826-1859.

FRANCISCUS ANTONIUS HUBERTUS BOERMANS,

Deken en Pas-

toor te Weert. — 1815-1838-1859.
FRANCISCUS MATHIAS HELDENS, Desservant

te

Heel. — 1794

1818-1859.

PETRUS JOANNES HOEFNAGELS, President van het

te Roermond.

Seminarie

1820-1845-1862.

JOSEPHUS BENEDICTUS ROERSCH,

Deken en Pastoor te Sittard.

--- 1801-1825-1863.
PETRUS FRANCISCUS ROEIJKENS,

— 1804-1827-1868.

Deken en Pastoor te Horst.
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DEKENS.
DEKENAAT.

ROERMOND. Stephanus Moonen, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel

en Pastoor der Kathedrale kerk te Roermond. — Geboren 1796.
-- Gewijd 1819. -- Benoemd 1842.
GENNEP. Joannes Bernardussen, Pastoor te Gennep. --- 1807

—1830-1862.
GULPEN. Alexander Lodewijk van der Velpen, Kanonfik van het

Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Gulpen. —1794-1817-1824.
HORST. Petrus Franciscus Roeijkens, Kanonik van het Kathedraal-

Kapittel en Pastoor te Horst. — 1804-1827-1862.
KERKRADE. }Egidius Josephus Quodbach, Kanonik van het Kathe-

draal-Kapittel en Pastoor te Kerkrade. —1803-1826-1835.
MAASTRICHT. Franciscus Xaverius Rutten, Pastoor te Maastricht

(H. Servatius.) — 1822-1847-1868.
MAASTRICHT. (Wijk) . Paulus Dominicus van Laer, Eere-

Kamerheer van Z. H. Paus Plus IX en Pastoor te Maastricht (H. Martinus.) — 1805-1830-1852.
MEERSSEN. Gerardus Goffin, Pastoor te Meerssen. —1794--1820

—1839.
SCHINNEN. Petrus Jacobus Reinerus Corten, Pastoor te Schin-

nen. — 1809-4825-1853.
SITTARD. Josephus Benedictus Roersch, Kanonik van het Kathe-

draal-Kapittel en Pastoor te Sittard. — 1801-1825-1847.
VENLO. Carolus Theodorus Schrijnen, Proost van het Kathedraal-

Kapittel en Pastoor te Venlo. — 1797-1823-1829.
WEERT. Franciscus Antonius Hubertus Boermans, Kanonik

van het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Weert. — 1815
1838-1863.
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BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.

Hoofdafdeeling: Roermond.

President,

Geboren.

P. J. Hoefnagels, Kanoutli.

Gewijd. Benoemd,

1820

1845

1865

P. J. H. Russel.

1822

1845

1861

J. G. Custers.

1824

1848

1864

G. J. H. H. Verzijl.

1825

1849

1865

P. H. Marres.

1829

1852

1868

1827

1851

1868

1822

1845

1843

Professoren.

Onderafdeeling: Rolduc.

Regent,

W. Everts.
Professoren en Preceptoren, *

P.

J. Slits.

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

137
Geboren.

Gew ijd.

Benoemd,

B. A. Pothast.

1824

1818

1848

E. J. H. van Boom.

1826

1852

1851

J. P. C. H. Voragen.

1824

1852

1852

F. H. Ramakers.

1828

1852

1852

J. T. P. H. Janssen.

1828

1854

1854

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

1832

1855

1855

A. J. Deutz.

1831

1856

1855

G.

1829

1857

1857

A. L. van de Winkel.

1832

1857

1857

J. E. H. Menten.

1834

1859

1859

F. A. H. Moubis.

1834

1859

1859

C. P. Marres.

1838

1862

1862

J. F. H. Thissen.

1839

1863

1863

J. L. H. Timmermans.

1837

1864

1864

J. H. Geenen.

1836

1863

1865

M. Billekens.

1839

1866

1865

L. J. H. Janssens.

1841

1866

1866

J. Engels.

1837

1867

1867

F. H. J. Spijkers.

1843

1867

1867

M. R. H. Corten.

1844

1868

1868

P. H. Jaspar.

1842

1868

1868

Slits
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van
ROERMOND bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen

der kerken, met aanwijzing van de Dekenaten en het
getal Communicanten (1), alsmede de namen der in
iedere Parochie en elk Rectoraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2), het jaartal hunner
geboorte, priesterwijding en benoeming tot
hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijks jaarwedde (3) aan
die betrekking verbonden; een en ander
opgemaakt op den 1sten October 1868.
AFFERDEN. (H. Cosmas en Dam2anus.) Gennep. 528. — J. W.
Metzmaeckers, D. - Geboren 1787. -- Gewij d 1820. —
Benoemd 1825. -- f 400*. — L. H. Peters, v. -- 1832
--1859----1863. — f 235.
AMBIJ. (H. Walliurga.) Meerssen. 575. — H. J. van Dijk, D. -1813 -1836-1860. -- f 4 00. -- J. H. Hennus, v. -1843 -1866-1866. -- f 235.
AMSTENRADE. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Sch,nnen. 367.—

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1865.
(2) De betrekking van Pastoor, Desservant, Rector en Vicaris, is
aangeduid door de letters P, D, n en v.
(3) Die jaarwedden, waarop eene inhouding wegens het genot van P astorijinkomsten plaats heeft, zijn gekenmerkt door een *. Het bedrag van elke
inhouding vindt men achter de Recapitulatie op de alphabetische lijst (bladz.
156) afzonderlijk vermeld.
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A. van Wijller, D. - Geboren 1821. -- Gewijd 1845. Benoemd 1862. - I 400. - A. A. Kerckhoffs, v. -

1829-1856-1859.
ARCEN. (H. Petrus en Paulus.) Venlo. 760. - A. van Valken-

burg , D. - 1822-1846-1868. -- f 400*. - H.
Drabbels, v. - 1822-1853-1854. - f 235.
ASSELT.

(H. Dionysius.) - Rectoraat onder

SWALMEN. - G.

Klusters, R. - 1807-1832-1842. - f 300.
BAARLO. (H. Petrus.) Venlo. 914. - P. J. Cremers, D. - 1811

-1835-1850. - f 400*. - J. A. Grutters, v. 1834-1864-1864. - f 235.
BAEXEM. (H. Joanne de Dooper.) Weert. 456. - J. Hendriks,
D. - 1797-1828-1861. - f 400. - J. van Ophoven,

V. - 1829-1856-1861. - f 235.
BEEG}DEN.

-

(H. Martinus) Roermond. 460. - J. H. de Gruijter,

D.

1819-1844--1868. -- f 400. - J. M. F. Keulen,

v. - 1822-1850-1859. -- f 235.
BEEK. (H. Martinus.) Aleerssen. 1856. - J. L. Vierboom, D. -

1808-1833-1847. - f 400. - A. Wetzels, v. 1838-1864-1864. -- f 235. - M. L. H. H. Peters,
v. - 1840-1867-1867. - f 235.
BELFELD. (H. Urbanus.) Venlo. 361. -- P. Cruijsen, D. - 1804

-1827-1855. - f 400.
BEMELEN.

(H. Laurentius.) Meerssen. 258. - J. G. E. Janssen,

D. - 1810-1835-1848. - f 400.
BERG.

(H. Michael.) Sittard. 395. - R. op de Camp,

D. -1817

-1843-1862. - f 400.
BERGEN. (H. Petrus.) Gennep. 700. - J. Geene, D. - 1822-

1847-1867. - f 400*. - G. J. Wijnhoven, v. 1835-1861-1866. - f 235.
BERG EN TERBLIJT.

BESEL.

(H. Monulphus en Gondulphus.)lleerssen. 600.

-

L. H. Kruijen, D. - 1809-1835-1853. - f 400.

-

J. J. Habets, v. - 1829-1856-1861. - f 235.

(H. Gertrttdzs.) Venlo. 665. - P. A. Kampers,

D. --

1802-1825-1831. - f 400. - G. H. Leurs, v.
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Geboren 1841. - Gewijd 1868. - Benoemd 1868. ---

f 235.
BINGFELRADE. (H. Lambertus.) Sehinnen 305. - W. H. Loomans t
D. - 1811-1840-1861. - f 400. - Zie RAATH.
BLERICK. (H. Lambertus.) Venlo. 1300. --- P. J. Sehacks, D. ---

1807-1833-1840. - f 400. - G. H. Peeters, v. 1829-1856-1865. - f 235. --- N. N. , v. - f 235.
BLITTERSWIJK. (f7. Maria Geboorte.) Horst. 356. - J. A. H. P. de

Lom , D. - 1802-1825-1836. - f 400. - C. Raedts

7

v. - 1822-1852-1856. - f 235.
BOCHOLTL. (H. Jacobus de Meerdere.) Kerkrade. 900. - H. J.

Henrotte, D. - 1816-1841-1854. - f 400. - J. A.
Noenen, v. - 1825-1854-1867. - f 235.
BORGHAREN. (H. Martinus.) Meerssen. 400. - C. Heuvels, D.-

1813-1837-1851. - f 400.
BORN. (H. Martinus.) Sittard 465. - P. M. Philippen, D.

f 400.

-180346.

BREUST. (H. Martinus.) Maastr. Nuk. 1445. - C. Willems, D. ---

1805-1828-1853. - f 400. - H. J. H. van den
Broek , v. - 1831-1857-4857. -- f 235. - Zie
EIJSDEN.
BROEKHUIZEN. (H. Nicolaus.) Borst. 260. - J. van den Brand,
D. - 1807-1831-1852. -- f 400.

BROEKHTJIZENVORST. (H. Naam Jesus.) Borst 440. - M. Roelofs,
D. - 1805-1834-1850. - f 400. - G. Lemmens,
v. - 1843-1868-1868. - f 235.
BROEKSITTARD. (H. Maria Geboorte.) Sittard 486. - J. W.

Lumens, D. - 1820-1845-1865. -- f400. - N. N.,
v. - / 235.
BRUNSSUM. (H. Gregorius.) Seliinnen 775. - P. Mannens, D. --

1810-1835-1848. - f 400. - J. A. Lambrechts,
v. --- 1837-1861-1861. - f 2 35.
BUCHTEN. (H. Catharina.) Sittard. 380. -- J. J. Foragien, D. -1806--1830-1839. - / 400. - P. J. Swillens, v. 1839-1867-1867. - f 235.

141
BIIGt}ENUM. (II. Aldegondzs.) Roermond. 500. -- J. H. J. Drum-

men , D. -- Geboren 1822. - Gewijd 1848. - Benoennd
1866. - f 400. - H. Rijs, v. - 1819-1853-1858.
- f 235.
BiTNDE. (H. Agnes.) Meerssen. 500. - J. W. Hamers, D. - - 1817

--1841-1864. - I 400. -- J. L. Meulleners, v. 1842--1868-1868. - f 235.
CADIER EN KEER. (H. Kruisverheffing.) Maastr. \VIA. 500. - L.

Joosten, D. -- 1816-1843-1866. - f 400. - L. G.
Boosten , v. - 1841-1866-1866.

f 235.

CASTENRAIJ. (H. Mathias.) - Rectoraat onder OIRLO. --

J. A.

Thomassen, R. -- 1822-1850-1858. - f 300.
DIETEREN. (H. Stephanus.) Sittard. 396. - M. Klinkenbergh, D.
- 1801-1828--1828. - f 400.

ECHT. (H. Landericus.) Roermond. 1674. -- H. W. Kerbosch,
D. - 1810--1834-1840. -- f 400. - J. T. S. Smidts,

v. - 1827-1851--1851. - / 235. v. - 1837-1862-1865. - f 235.

J.

G. Daemen ,

ECHTERHOSCH. (H. Gothardu4) - Rectoraat onder PELT. -

P. A. Kelleners,

R. - 1817-1846-1861. - f 300.

EC g ELRADE. (H. Bartholomeus.) Maastr. Wijk. 330. - J. J. Demac-

ker, D. - 1814-1841-1862. - f 400.
EIJGELSHOVEN. (H. Joannes de Dool^er.) Kerkrade. 450. - P. J.

Wimmers, D. -- 1818-1843-1866. - f 400. N. N., v. - f 235.
Elas. (H. Agatha.) Gulpen. 550. -

A. Cleijnen , D. --1810-1839
-1854. - f 400. - N. N., v. - f 235.

EIJSDEN. (H. Christina.) - Rectoraat onder BREUST. - J. H. L.

van Oppen, R. -- 1825-1849-1865. - f 300.
EINIGFHAUSEN. (H.' Maria Hemelvaart.) Sittard 356. - R.

H. van
de Venne, D. - 1822-1850-1867. - f 400.
ELL. (II. Antonius Abt.) Weert. 510. - J. M. Claessens, D. 1808-1834-1867. - f 400. - H. L. Tacken, v. 1841-1866-1866. - f 235.
ELsLoo. (H. Augustinus.) Meerssen. 949. -- P. Willems, D. --
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Gebor,n 1803. •-- Gewijd 1829. -- Benoemd 1839.- f 400.

J. H. L. Leonard, v. - 1840-1866-1868. -

f

EPEN.

235.

(H. Paulus.) Gulpen. 620. - F. X. de la Haye,
1804-1828-1841. -

f

GEERTRUIDE (ST.) (H. Gertrudis.) Maastr. Wijk. 590. -

van Oppen, D. - 1824-1847-1867. -

f

W. Brouwers, v. - 1836-1866-1866. GEIJSTEREN.

D. -

400. - N. N., v. - f 235.

J. H.

400. - J.
f

235.

(H. Willibrordus.) Horst. 205. - C. van Boekel,

D. - 1812-1838-1859. - f 400.
GELEEN. (OPGELEEN.) (H. Petrus en Marcellinus.) Sclunnen. 930.

400. -

-

P. Salimans, D. -- 1805-1828 -1852. -

J.

H. Hendriks, v. -- 1838-1866-1866. -- f 235.

f

GENNEP. (H. Martinus.) Gennep. 1005. -- J. Bernardussen , P. -

-

1807-1830-1860. --

f

650. - G. Billekens, v. -

1833-1858-1862. -- f 235.
GEULLE.

(H. Martinus.) Meerssen. 800. - S. Swelsen, D. -1796

-1820-1820. -

f

400. - J. F. H. Corten, v. --

1834-1859-1859. GRATHEM.

f

235.

(H. Severinus.) Roermond. 640. - H. G. J. van Buren,

D. - 1822-1848-1868. - f 400. - W. H. Heidens,

v. -- 1831-1857-1864. -GREVENBICHT.

f

235.

(H. Kruis.) - Rectoraat onder

PAPENHOVEN. --

H. F. H. Mottu, R. - 1837-1863-1863. -

f

300.

GRONDSFELD. (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 677. - J. HOiIO, D. --

1817-1840--1860. - f 400. - J. W. H. Willems,
v. - 1837-1862-1868. - f 235. - N. N., v. -•
f 235.
GRUBBENVORST. (H. Maria Hemelvaart.) liorst. 510. - G. Nabben ,

D. -- 1801-1834-1859. - f 400*: - J. van Aerssen,
v. - 1828-1855-1867. - f 235.
GULPEN. (H. Petrus.) Gulpen 1908. - A. L. van der Velpen,
r. - 1794-1817-1824. -- f 650. - P. J. Klebnen , v.
- 1827-1851-1852. - f 235. - A. B. Alberts, v. 1840-1867--1868. -

f

235. - Zie REIJMERSTOK.
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GUTTECOVEN. (H. Nacolaus.) Sittard 280. --- L. Ballings , D. Geboren 1808. - Gew ijd 1834. - Benoemd 1852. - f 400.
HAELEN. (H. Lambertus.) Roermond. 525. - J. H. Jacobs , D. -

1828-1851-1868. - f 400. - N. N. , v. - f 235.
HEEL. (H. Slephanus.) Roermond. 703. - F. M. Heidens, D. --

1794-t818-1829. - f 400. - J. H. Trnjjens, v. 1821-1847-1855. - f 235.
HEER. (H. Petrus banden.) Maastr. Wijk 1000. - J. F. Hoelen,
D. - 1813-1838-1855. -- f 400. - L. J. Haeren. ,

v. - 1823-1848-1855. ^- f 235.
HEERLEN. (H. Pancratius.) Kerkrade. 2600. - F. J. L. Savelberg,

P. - 1821-1844-1863. - f 650. -- P. J. Savelberg,
v. - 1827-1854-1865. -- f 235. - J. S. J. H.
Slenter, v. - 1835-1862-1868. - f 235. - Zie
WELTEN.
HEERLERHEIDE. (H. Cornelius.) Kerkrade. 900. - G. H. Alberts,
D. - 1821-1846-1865. - f 400. - P. A. Dols, v.
- 1830-1856-1858. - f 235.
HEIDEN. (H. Dionysius.) Gennep. 437. -- P. Driessen, D. - - 1812

-1835-1866. - f 400*. - J. W. Koenen , v. -1839
-1866-1866. - f 235.
HEIJTHLT IZEN. (II. Nicolaus.) Weert. 1075. -- P. Verzett, D. -

1825-1851-1865. -- f 400. - A. Sanders , v. --1839
-1865-1865. - f 235.
HELDEN. (H. Lamberlus.) Horst. 1040. - L. J. Janssens, D. -

1813-1840-1860. - f 400. -- L. F. J. H. Schrijnen ,
v. - 1827-1852-1856. - f 235.
HERgENBOSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 4b0. - J. A. H.

Meuwissen , D. - 1814-1841-1858. - f 400. L. L. Lexis , v. - 1823-1848-1858. - f 235.
HERTEN. (H. Michael.) Roermond, 717. - J. H. Thielen, D. --

1805-1827-1835. - f 400. - A. L. H. Wolters, v.
- 1822-1848-1856. -- f 235.
HEUGEM. (H. Michael.) Maastr. Wijk. 400. - L. T. Smits, D. -

1804-1827-1846. - 1 400.
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HOEASBROEK. (H. Joannes Evangelist.) schennen. 805. - J. Schoen-

maekers, D. - Geboren 1804. -- erewad ) 827. - Benoemd
1833. - f 400. - J. H. M. Boesmans, v. - F381867-1867. f 235.
HOLSET. (H. Lamberlus.) Gulpen 120. - E. P. J. Slenter, D. --1800-1824-1846.- f 400.
HOLTUM. (H. Martinus.) Sittard 372. - J. van Sloun, D.-1792
1816-1822.- f 400.
HORN. (H. Martinus.) Roermond. 800. -- L. H. Veltmans, D. --1821-1847-1863. - f 400. - L. F. H. Wolters, v.

- 1828-1853-1853. -- f 235.
HORST. (H. Lambertus.) Horst. 2500. -- P. F. Roeijkens, p.

f 975. - H. Dentjens, v. -18042756. 1820-1848-1856. - f 235. - J. B. H. Maessen , v. 1825-1853-1859. - f 235.
HOUTUEM. (H. Gerlacus.) Meerssen. 550. - J. Beckers, D. -

1824-1846-1865. - f 400. - F. H. Lauten, v. -1825-1855-1865. - f 235.
HULSBERG. (H. Clemens.) Meerssen. 900. - M. Kusters, D. -1806-1828-1837. - f 400. - C. van der Broek, v.

-- 1823--1856-1857. -- f 235.
HUNsEL. (H. Jacobus de Meerdere.) Weert. 447. - N. Janssens,
D. - 1798-1821-1826. •- f 400. - F. Eijckheuvels,

v. - 1842-1868-1868. - f 235.
ITTEREN. (H. Martinus.) Meerssen. 380. - P. J. Welters, D. --

1819-1847-1868. - f 400.
ITTEBVO0RT. (H. Margaretha.) weert. 220. --- J. H. Smeets, D.
- 1810-1841-1862. - f 400.
JABEEK. (II. Gertrudis.) Schinnen. 320. - K. J. H. Miihlenberg,
D. - 1826-1853-1866. - f 400.
KERKRADE. (H. Lambertus.) Kerkrade. 2500. - }E. J. Quodbach,
P. - 1803-1826--1835. - f 650. - J. H. Merkel-

bach , v. - 1824-1851-1851. - f 235. -- L. H. de

Bije, v. -- 1825-1854-1867. -

f 235.

KESSEL. (H. Maria Geboorte.) Venlo . 1005. - L. A. Simons, B. --
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Geboren 1822. - Gewij d 1845. - Benoemd 1862.- f 400.

- P. H. Scheijvm, v. - 1835-1862-1862. - / 235.
KLIMMEN.

(H. Remigius.) Kerkrade. 840. - H. Spronck,

D. -

1807-1834-1852. - f 400. - P. H.Horsmans, v. 1825-1852-1852. - f 235.
Rectoraat onder VENRAIJ. van Haeff, u. - 1826-1851-1862. -

LEUNEN. (H. Catharina.)

F. P. H.
f 300.

L. H. Carl's,

LEVEROLL (H. Barbara.) Weert. 326. -

D. -

1823-1848-1868. - f 400. - A. L. van den Eijw-

den, v. - 1797-1824-1841.
(H. Salvius.) Sittard. 494. -

LIMBRICHT.

L.

A. J. Smidts, D.

-

1821-1845-1867. - f 400. - P. J. Hoeben, v.

-

1827-1854-1867. - f 235.

LAMEL. (II. Joannes de Doper.) Meerssen. 385. - C. J. Boden-

LINNE.

staff, D. - 1822-1845-1863. - f 400.
(H. Martinus.) Roermond. 600. - P. F. Hubrix, D. 1820-1846-1867. - f 400. - H. W. Canoij, v. 1806-1835-1835. - f 235.

LOTTUM. (H. Gertrudis.) Horst. 535. -

P. J. Kampers,

D. -

1805-1829-1855. f 400k. - C. F. H. Wolters,

v. - 1827-1853-1853. - f 235.
LUTTERADE. (H. Augustinus.) Schinnen. 750. -

J. J. H. Welsch

D. - 1822-1844-1862. - f 400. - J. M. H. Defooz ,
f 235.
v. - 1835-1867-1868.
(H. Gertrudis.) Roermond. 800. - P. A. Smidts , D.
1815-1841-1860. - f 400. - H. Verheggen, v.
-

MAASBRACHT.

-

1823-1850-1858.

f 235.

J. G. Linders, D. -J. M. H. Canjels, v.

MAA SEREE. (H. Aldegondis.) yenlo. 1150. 1821-1845-1863. - f 400. -

-

1833-1859-1862.

f 235.

(II. Laurentius.) Roermond. 1235. - J. B. van Laer,
D. - 1812-1886-1852. f 400. - L. H. Hamaekers,

MAASNIEL.

v. - 1836-1862-1862. -

1 235.

AF.TRICl/T. (H. Serratius.) Maastribilt. 6700. - F. X. Rutten,
10
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P. -- Geboren 1822. -- Gew ij d 1847. - Benoemd 1868. f 975. - H. Houbiers, v. - 1825-1851-1851. f 235. - M. A. H. Willemsen, v. - 1831 -18551856. - f 235. - J. R. H. Meuffels , v. - 18221850-1860. - f 235. - R. Nicolaes, v. - 18231852 -1860. -- f 235. -- J. N. Riga, v. - 18271854-1861. -- f 235. - J. B. R. Beijs, v. -1833-1857 -1862. - f 235. - P. R. J. H. Gorten, v. 1832 -1856-1865. - f 235.
MAASTRICHT. (H. Maagd Maria.) Maastricht. 3500. - G. Raetsen,
D. - 1817-1841-1863. - f 500. - J. L. Romans,
v. - 1827-1855---1855. - f 235. - A. van Soest,
v. - 1829-1855-1858. - f 235. - H. J. Beckers,
v. - 1837-1862-1862. -- f 235. - H. J. Lucas, v.
- 1840-1865-1865. - f 235.
MAASTRICHT. (H. Mathias.) Maastricht. 8808. - W. H. L. Batta,
D. - 1818-1842-1862. - f 500. - J. Spijkers, v. 1828- 1855-1855. - f 235. -- A. A. Sijben, v. 1826-1850-1857. - f 235. - J. T. H. Beunen, v. -1824 -1851-1857. - f 235. - J. W. H. Wijnants,
v. - 1828-1854-1860. - f 235. - J. H. Wijnen,
v. - 1838-1864-1864. - f 235.
MAASTRICHT. (WIJ g.) (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 2240. - P. D.
van Laer, P. - 1805-1830-1852. - f 975. - P.
Hillen , v. - 1828-1853-1853. -- f 235. -- J. A. H.
Smeets, v. - 1831-1856-1862. - f 235.
MARáRAETEN. (H. Margaretha.) Gulpen. 850. - N. E. Meijs, D.
- 1806-1830-1851. - f 400. - G. A. H. Hoester,
v. - 1841-1867-1867. - f 235.
MECHELEN. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 1373. -- W. J. H.
Langohr, D. - 1815-1842-1862. - f 400. - P. J.
Nothen, v. -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. van der
Steen, v. -- 1825-1848-1854. - f 235.
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1400. - G. Goffin , P. 1794. - Gewijd 1820. - Benoemd 1839. - f 650.
- J. H. Konen , v. - 1827-1853-1853. - (235. -W. H. Voncken , v. - 1841-1866-1868. - f 235.
MEIJEL. (H. Nicolaus.) Weert. 770. -- A. van Kessel, D. -1799
-1824-1835. - f 400. - P. Cleevers, v. -- 18271852 -1852. •- f 235.
MELICK. (H. Andreas.) Roermond. 665. - H. Peys, D. - 1819-1843 -1862. - f 400. - J. J. Tielen , v. -- 18281854--1862. - f 235.
MERKELBEEK. M. Clemens.) schinnen 520. - P. J. Goossens,
D. - 1811-1837-1844. - f 400. - G. H. H. Welters, v. -- 1839- 1863-1866. - f 235.
MEERSSEN. (H. Bartholomeus.) Meerssen.
Geboren

MERSELO. (H. Joannes de Dooper.) - Rectoraat onder VENRAIJ.

--• P. Schacks, R. - 1813-1841-1868. MESCH. (H. Pancratius.) Maastr. Wijk.

1816 -1842-1862. -

f 300.
184. - L. G. Prick, D.

-

400.
MHEER. (H. Lambertus.) Gulpen. 750. -- L. F. Vinekenboseh, D.
- 1800-1822-1851. - f 400. - H. Haesen, v. 1831- 1857-1857. -- f 235.
MIDDELAAR. (H. Lambertus.) Gennep. 339. -- N. S. Sleurs, D.
- 1805-1829-1855. -- f 400*. - P. M. Litjens, v.
- 1839-1866-1866. - f 235.
MONTFORT. (H. Catharina.) Roermond. 500. - M. Verkuilen, D.
-- 1800-1823-1833. - f 400. - W. H. Henckens,
v. - 1830-1861-1861. - f 235.
Moog. (H. Antonius.) Gennep. 550.- J. M. Geurts, D. - 1824
-1846-1863. - f 400*. - J. Haegens , v. - 1841
-1867-1867. - 1 235.
MIINSTERGELEEN. (H. Pancratius.) Sittard. 522. - H. Giibbels,
D. - 1813-1837-1866. - f 400. - J. H. T. Claessen, v. - 1830-1855-1859. - f 235.
NEDERWEERT. (H. Lambertus.) Weert. 2247. -- J. Erens, D. 1810 -1835-1852. - f 400. -- J. M. Poels, v. -1829 -1858-1862. - f 235. - G. H. Fouquet, v. f
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Geboren 1828. - Gewijd 1857. - Benoemd 1862.-ff 235.

-

P. J. Jenniskens,, v. -1839-1866-1866.- f 235.

NEER. (H. Martinus.) Roermond. 1050. - J. M. Kanters, D.

f 400. -- G. C. Hafman s , v. -184395. -1833-1859-1859. -- f 235.
NBE&ITTER.

(H. Lambertus.) Weert 590. - J. L. Herings,

D. -

1821-1846-1867. - f 400, - F. H. C. Kiirner , v.
-

1839-1861-1867. -- f 235.

NIEUWENHAGEN. (IL Maagd Maria.) Kerkrade. 850. - J. G. Klau-

sener, D. - 1797-1821-1837. - f 400. - P. J.
Vreuls, v. - 1829-1855-1855. --- f 235.
NIEUWSTAD.

(H. Joannes de Dooper.) Sittard. 580. -- L. Janssen,

D. -- 1802-1825-1856. -- f 400. - G. F. van Laar,

v. - 1841-1868-1868. - f 235.

J. Jacobs,

NOORBEEK. (H. Brigida.) Gulpen. 590 ^ -

D. - 1806

-1830-1860. - f 400. - M. Kerckhoffs, v. -1835
-1862-1862. --- f 235.
NuI HEM. (H. Servatius.) Roermond. 170. - P. Kuijpers, D.

-180265.

f 400.
NUTH.

(H. Bavo.) Schinnen. 1000. - P. M. H. Beltjens, D. -1801-1825-1851. - f 400. --- H. J. H. Finken, v.
- 1827-1854-1865. -- f 235. -- Zie VAESRADE.
(H. Willibrordus.) Sittard. 350. - P. T. Dohmen, D.

OBBICHT.

-

1799-1824-1840. - f 400.

ODILIENBERG. (ST.) (H. Wiro.) Roermond. 640. -- J. H. Voss,
D. - 1805-1835-1848. - f 400. - J. J. H. Moubis,

v. -- 1844-1868-1868. - f 235.
ORE Eu LAAK.

(H. Maria Geboorte.)

Roermond. 394. -- J. W.

Schmeitz, D. - 1822-1845-1864. - f 400.
OIRZo. (H. Gertrudis.) Horst. 486. -- J. M. Leens, D. -18121841-1860. - f 400*. -- Zie CASTENRAIJ.
(H. Lambertus.) Sc}unnen. 800. - A. J. Schans, D.
1801-1826--1843. - f 500. -- J. H. Dohmen, v.

OIRSBEEIc.

OOSTRUM.

1833-1864-1865. - J 235.

(H. Maria Geboorte.) -- Rectoraat onder VENRAIJ. -
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L. Ramaekers, R. - Geboren 1829. - Gewijd 1855. Benoemd 1861. - f 300.
OSPEL. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) weert. 669. - W. G.

J. M. Vullers, D. - 1823-1848-1864. - f 400.
OTTERSUM. (H. Joannes de Dooper.) Gennep 1341. - S. Peeters,
D. - 1814-1839-1859. - f 400*. -- E. Wismans ,

v. - 1/319--1850-1859. f 235.
OUD-VALKENBUG. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 475. - J.

W. Frencken, D. - 1810-1839-1861. - f 400. Zie SIBBE EN IJzEREN.
OUD-VROENHOVEN. (H. Petrus en Paulus.) Maastricht. 1004. --- H.

van Herten, D. - 1806-1833-1839. - f 400. - J.
J. Kissels, v. -- 1834-1861-1861. - f 235.
PANNINGEN. (H. Maria der Zeven Weeen.) fIorst. 1298. - F. W.

van Rog, D. - 1811-1835-1859. - f 400. - J. H.
Geraedts, v. - 1831-1858-1863. - f 235.
PAPENHOVEN. (H. Catharina.) Sittard. 860. -

J. A. Elders,

D.

- 1818-1842-1865. -- f 400. - Zie GREVENBICHT.
PEIJ, (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Roermond. 1280. - J. E.

van Haeff, D. - 1817-1844-1859. - f 400. - H.
van Haeff, v. - 1821-1848-1861. - f 235. -- Zie
ECHTERBOSCH.
PIETER. (ST.)

(H. Petrus.) Maastricht. 600. -- W. Heijnen ,D. --

1798-1820-1863. - f 400.
POSTERHOLT. (H. Mathias.) Roermond. 855. - G. L. Verhaegh,
D. - 1805-1828-1851. - f 400. - J. F. van der

Piepen , v. - 1832-1858-1862. -- f 235.
RAATH. (H. Joseph.) - Rectoraat onder BINGELRADE. --- H.

Kamps, R. - 1827-1856-1862. - f 300.

(H. Franciscus.) - Rectoraat onder GULPEN. H. Kallen, R. - 1831-1858-1868. - f 300.
REUVER. (H. Lambertus.) Venlo 550. - G. H. Berden, D. -REIJMERSTOK.
H.

1822-1846-1867. -- f 400. -- J. J. Peeters, v. 1836-1865-1865. - f 235.
RIMBURG.

(H. Drievuldigheid.) Kerkrade. 250. - J. T. H. van
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Wersch, D. - Geboren 1812.1865. - f 400.

Gewijd

1840. -Benoemd

5500. - S. Moonen,
P. - 1796-1819-1842. - f 975. - J. H. Timmermans, T. - 1834-1859--1859. - f 235. - C. Creemers , v. - 1834-1859-1861. - f 235. - W. A.
Notermans, v. - 1836-1861-1861. ,-,- f 235. - H.
L. A. Sevriens, v. - 1839-1863-1863. - f 235.H. W. Rillen, v. - 1837-1863-1865. - Zie ROERMOND ( ' T MUNSTER en ' T ZAND.)
ROERMOND. ( ' T MUNSTER.) (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Rectoraat onder ROERMOND. - J. F. J. T. Oomen,
R. - 1825-1848-1858. - f 300.
ROERMOND. ( ' T ZAND.) (H. Maria van Bestand.) -- Rectoraat
onder ROERMOND. - L. J. Hoctin , R. - 181-1837
-1865. - f 300.
ROGGEL. (H. Petrus.) Weert. 1040. - C. Leenmens, D. - 1823
-1846-1864. - f 400. -- P. M. Cleophas, v.-1820
-1850-1850. - f 235.
ROOSTEREN. (H. Jacobus de Meerdere.) Roermond 600. - J. A.
H. Boesten, D. - 1817-1843-1861. - f 400. J. L. Lemmens, v. - 1826-1855-1856. - f 235.
SCHAESBERG. (H. Petrus en Paulus.) Kerkrade. 1300. - J. S.
Muhlenberg, D. - 1821-1844-1865. - f 400. - W.
H. H. Grootten, v. - 1836-1864-1865. - f 235.
SCHIMMERT. (H. Remigius.) Meerssen. 1050. -- J. F. H. Rutten,
D. - 1814-1840-1859. - f 400. -- R. A. Loijens,
v. - 1831-1858-1860. - f 235.
SCHINNEN. (H. Dionysius.) Schennen 1465. - P. J. R. Corten , P.
- 1809-1835-1853. - f 650. - J. H. Ingendael, v.
- 1824-1852-1852. - f 235. -- Zie SWEIJKHUIZEN.
ScHIN-011 -GEUL. (H. Mauritius.) Gulpen. 570. - J. M. Seholtis,
D. - 1820-1843-1858. - f 400.
SCHINVELD. (H. Elsgius.) Schinnen. 653. -- J. E. J. H. Joors,
D. - 1813-1839-1857. - f 400. -- J. H. Maessen,
ROERMOND. (H. Christophorus.) Roermond.
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V. - Geboren 1830. - Gewijd 1856. - Benoemd 1865.

- f 235.
SCHULDER.

(H. Barbara.) - Rectoraat onder

WIJLRE. - P.

J.

Keesmeekers, R. - 1816-1843--1849. - f 300.
SEVENUM.

(H. Fabianus en Sebastianus) Horst. 1427. -- P. J.

Hesemans , D. - 1804-1830-1840. - f 400*.

P.

Nabben , v. -- 1821-1850-1860. - f 235. -

J. H. Sax, v. - 1831-1857-1862. - f 235.
SIBBE EN IJZEREN.

(H. Rosa.) -- Rectoraat onder

OIID-VAL-

KENBIRG. - 1E. T. Tenen, R. - 1817-1842-1859.

- f 300.
SIEBENGEWALD.

(H. Antonius Abt.) Gennep. 397. - H. van Kes-

sel , D. - 1807-1829-1863. -- f 400.
SIMPELVELD.

(H. Remigius.) Kerkrade. 990. - P. J.

Rómkens,

D. -- 1817-1844-1865 - f 400. - J. D. H. Mos-

tart, v. - 1829-1855-1862. - f 235.
SITTARD.

(H. Petrus Stoel te Antiochie.)

Sittard. 3200. -

J. B.

Roersch, P. - 1801-1825-1847. - f 975. - J. H.
Baggen, v. - 1823-1850-1861. - f 235. - L. H.
J. Rutten, v. - 1838-1862-1865. - f 235. - Zie

(H. Michael.)
(H. Michael.) -- Rectoraat onder

SITTARD.
SITTARD.

SITTARD. -

J. B.

H. Borekelmans, R. -- 1825-1853-1861. - f 300.

(H. Remigius.) Gulpen. 410. - J. H. Aloffs, D.
f 400. - B. J. de Warrimont,
-1854.
v. - 1838-1865-1865. - f 235.
SMAKT. (H. Joseph.) - Rectoraat onder VENRAIJ. --- J. Henen,
SLENAKEN.

R. - 1812-1842-1862. - f 300.
SPAUBEEK.

(H. Laurentius.) Schennen. 550. - H. M. Gielis,

D. - 1818-1842-1861. - f 400. --- N. N. , v. --

f 235.
8PEKHOLZERHEIDE.

(H. Martinus.) Kerkrade. 700. - J. P. J.

Wetzels, D. - 1819-1848-1867. - f 400. - H. N.
H. Roijmans, v. - 1840-1867-1867. - f 235.
STAMPROIJ.

(H. Willibrordus.) Weert. 930. -- J. F. Leens,

D. --

152
Geboren 1808. - G ewijd 1835. - Benoemd 1867. - f 400. -

A. J. H. Waelbers, v. - 1835-1861-1865. - [235.
STEIJL. (H. Rochus.) - Rectoraat onder TEGELEN. - A. A. H.

Backhuys , B. - 1833-1857-1868. - f 300.
STEIJN. (H. Martinus.) Meerssen. 1236. - J. J. Mulleners, D. --

1804-1830-1856. - f 400. - J. M. Kribs, v. -1822-1848-1856. - f 235.
STEVENSWEERT.

(H. Stephanus.) Roermond. 759. -- J. G. Giirtz,

D. - 1812-1835-1842. - f 400. - A. J. H. Moors,

v. - 1832-1858-1861. - f 235.
SUSTEREN.

(H. Amelberga.) Sittard. 1050. - M. J. H. Janssens,

A. - 1820-1843-1864. - f 400. - J. L. M.
Claessens, v. - 1843-1868-1868. -- f 235.
SWALMEN. (H. Lambertus.) Roermond, 1350. -- L. H. van den Eert-

wegh, D. -- 1818-1842--1866. - f 400. -- P. S. Simons,
v. - 1815-1840-1847. -- f 235. -- Zie ASSELT.
SWARTBROEK. (H. Cornelius.) -- Rectoraat onder WEERT. -

G. H. Bohnen , R. - 1824-1856-1866. - f 300.
SWEIJKHUIZEN. (H. Dionysius.) - Rectoraat onder SCHINNEN. -

H. Pieters, R. -- 1815-1850-1862. - f 300.
SWOLGEN. (H. Lambertus.) Horst. 330. - P. Grutters, D. --

1806-1834-1850. - f 400. - A. Grubben, v. 1837-1863-1868. - f 235.
TEGELEN. (H. Martinus.) Venlo. 1286. - G. W. T. Beckers, D.
- 1822-1845-1864. -- f 490. - J. A. van Hegelsom ,

v. - 1841-1867-1867. - f 235. - Zie STEIJL.
THORN. (H. Michael.) Weert. 934. - J. P. H. A. Baert, D.

f 400. - J. H. America, v.-189436. 1836-1862-1863. - f 235.
TUNoELROIJ. (H. Barbara.) - Rectoraat onder WEERT. -

M. Michiels, R. - 1803-1826-1850. - f 300.
UBACH OVER WORMS. (WAUBACH.) (H. Joseph.) Kerkrade. 730.-

H. H. Huppertz, D. - 1797-1820-1824. - f 400. F. J. Erens, v. - 1822-1848-1850. - f 235.
UBACHSBEBG.

(H. Bernardus.) Kerkrade. 420. - J. J. Bosten,
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D - Geboren 1797. - Gewlitl 1825. - Benoemd 1850. -

f 400. - P. A. Dohmen , v. --1840-1866--1866. -f

235.

uLESTRAETEN. (H. Catharina.) '.1`tecrssea. 618. - L. Schrijvers,
D. - 1794-1827-1834. - I 400. - J. A. W. Stas-

sen , v. -- 1836--1863-1865. - f 235.
URMOND. (H. Martinus.) Sittard. 400. - P. W. Reijuen, D. -

1815-1841-1866. - f 400.
VAALS. (H. Paulus.) Gulpen. 1600. - J. L. Straeten, D. -- 1803

-1826-1839. - f 400. - P. J. Kochs, v. - 1824
-1853-1863. - f 235. - N. N. , v. - f 235.
VAESRADE. (II. Serualtus.) - Rectoraat onder NUTH. -

J. M.

Crousen, R. - 1824-1856-1856. - f 300.
VALKENBURG. (H. Nicolaus.) 112eerssen. 630. - T. J. Ariens, D.

-

1823-1845-1863. -- f 400. - P. J. Grispen , v.

-

1826-1852-1853. - f 235.

VELDEN. (H. Andreas.) Venlo. 740. - G. H. Damien, D. -

1820-1845-1867. - f 400. - J. Janssen, v. -1840-1867-1867. - f 235.
VENLO. (H. Martinus.) Venlo. 5284. - C. T. Schrijnen, P. -

1797-1823-1829. - f 975. - F . R. Pennings, v. 1830-1854-1856. - f 235. - J. H. van de Venne,
v. - 1823-1848-1857. - f 235. -- T. Verheggen ,
v. - 1826-1855-1857. - f 235. - L. S. Bemelmans,
v. - 1828-1855-1858. - f 235. - G. H. A. Roersch,
v. - 1836-1862-1866. - f 235.
VENRAIJ. (H. Petrus banden.) Horst. 3150. - H. W. H. van Haeff,
P. - 1815-1838-1862. - f 650*. - J. L. Schrijen,

v. - 1829-1857.-1857. - f 235. - L. Aerts, v. -1839-1865-1865. -- f 235. - Zie LEUNEN ,141ERSELO,
- OOSTRUM EN SMAKT.
VIJxLEN. (H. ,loarltnus.) Gulpen. 960. - J. P. Savelberg, D. -

1821-1848-1867. - f 400. -- F. M. Damkes, v.1834-1862--1862. - f 235.
VLODROP. (H. Martinus.) Roermond. 630. - G. Klaessen, D. -
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Geboren 1800. - Gewijd 1823. - Benoemd 1859. - f 400.-

T. Joosten, v. - 1841-1867-1867. -- f 235.
VOERENDAAL. (H. Laurentius.) Kerkrade. 990. - J. C. Nelissen,
D. - 1819-1843-1862. - f 400. - N. J. Pijls, v.

-

1819-1848-1857. - f 235.

WAHLWILLER. (H. CuniGertus.) -- Bijkerk te NIJSwILLER. (H.

Dionysius.) - Gulpen. 384. - H. J. Dautzenberg, D,
-- 1822-1850-1868 - f 400.
WANSSUM. (H. Aartsengel Michael.) Horst 352. - P. R. Maes-

sen , D. - 1809-1843-1862. --- f 400. - S. Wismans,
v. - 1822-1850-1865. - f 235.
WEERT. (H. Martinus.) Weert. 5000. --- F. A. H. Boermans, P.

-

1815-1838-1863.- f 975. - H. Alberigs, v. -

1824-1854-1855. - f 235. - J. van Mulken, v. 1827-1854-1857. - f 235. - H. A. H. Meeuwissen,
v. - 1838-1864-1864. - f 235. - J.

L. Meertens,

v. - 1838-1865-1868. -- f 235. - Zie SWARTBROEK
en TUNtIELROIJ.
WELL. (H. Vitus.) Gennep. 1000. - H. Hasenackers, D. -1807

-1831-1846. - f 400*. - F. M. C. Omes, v. 1835-1863-1865. -- f 235.
WELTEN. (H. Martinus.) - Rectoraat onder HEERLEN. - F.

L. Stassen , R. - 1804---1836-1857. - f 300.
WESSUM. (H. Medardus.) Roermond. 615. - D. van der Vonder-

voort, D. - 1801-1825-1838. - f 400. - G. C.
Timmermans, v. - 1820-1857-1865. - f 235.
WIJLRE. (H. Maternus.) Gulpen. 1207. - J. P. Mommer, D. -

1797-1821-1828. - C 400. - J. Baart, v. - 1826

-1852 -1853. --- f, 235. - Zie SCHULDEB.
WIJNANDSRADE. (H. Slephanus.) Scljinnt;n. 370. - J. F. Princen,
D. - 1817-1841-1859. - f 400.
WITTEM. (H. Alphonsus de Liguori.) -Rectoraat onder MECtiELEN.

-

P. Oomen, B. -- 1835-1860-1868. - f 300.
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RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJST.

Het getal kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten) verdeelt zich :
in

5 Pastorijen der l e klasse.

,,

9

,,

,,

e

!}

„ 151 Succursalen.

23 Hulpkapellen (Annexen).
Totaal 188 kerkelijke gemeenten, alle in het Hertogdom Limburg.

Het getal der betrekkingen van de bij die gemeenten dienstdoende geestelijken beloopt:
5 Pastoors der l e klasse.
2
7

„

,, 2 e,, met den rang van Pastoor
der le klasse.
77

2e

151 Desservanten,
23 Vicarissen-Desservant (Rectors.)
171 Vicarissen.
Totaal 359 Geestelijken.
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Het getal en het bedrag der Riks jaarwedden verdeelen
zich als volgt:
6,825.00
1
4,550.00
»
»
2e
»
,,
7
151 Desservanten .
» 60,700.00
6,900.00
23 Vicarissen-Desservant (Rectors) »
39,480.00
168 Vicarissen
»
(onbezoldigd) .
»
3
»
»

Voor 7 Pastoors der 1 e klasse .
»
»

»
»

Totaal . . f 118,455.00

359 Geestelijken.

De inhouding wegens Pastorij-inkomsten, welke op de jaarwedden van 1 Pastoor en 13 Desservanten plaats heeft, bedraagt voor elk als volgt:

Voor den Desservant te Afferden .
»
»
» Arcen .
»
» Baarlo .
»
»
»
..
»
»
,, Bergen
»
» Grubbenvorst
»
»
»
Heijen ..
„
Lottum .
„
»
,,
„ Middelaar.
»
»
»
.
»
»
»
» Mook .
.
„
»
„ Oirlo
n
Ottersum .
»
»
»
» Se ven um .
.
„ Venraij
,,
»
»
» Desservant „ Well ..
»

»

»

1

»

„

„

f 100.00

„
»

4.00
13.24

7,
„

„
»
a,

13.00
45.00
13.00
7.00

77

„ 37.80
„ 122.20
77

„
»

17.00
27.00

Totaal . . . 1 503.24
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RRANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.
,
Pastoors,
DesserHoEGROOTHEID.

Totaal,

Vicarissen.

7

u

7

6,825

e

7

4,550 (§)

u

3

1,500

Guld.

I

Gold.
975

650

3

500 (*)

BEDRAG.

en
Rectors.

o anten

59,200 O

400

14

,1

118

300

2

,r

23

6,900

168

168

39,480

3

3

171

359

rr

235

Niet bezoldigd

Totaal

.

.

188

u

1 118,455

(§) Van dit bedrag wordt gekort f 17 , wegens pa s t o r ij -inkomsten van
een Pastoor.
(*) Het normatief bedrag dezer jaarwedden beloopt slechts f 400; maar
de tegenwoordige titularissen genieten bovendien een e personele to e l a g e
van f 100 's jaars.
(i) Van dit bedrag wordt gekort f 486.4, wegens pastorij-inkomsten
van 13 Desservanten.
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A ALMOEZENIERS DIENST
VOOR DE

MILITAIREN.

De geestelijke verzorging van de Roomsch Katholijke Militairen der Nederlandsche Landmagt is niet meer, zoo als tot
1831 het geval was, van de gewone kerkelijke regtsmagt uitgezonderd, maar wordt, even als ten aanzien der gevangenen
plaats heeft, door den Bisschop in elke diocees, opgedragen
aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris der parochie,
waarin het garnizoen zich bevindt.
Volgens eene bijzondere Pauselijke beschikking (1) zijn de
Roomsch Katholijke Militairen hier te lande slechts verpligt
de Mis te hoorera, behalve op de Zondagen, op de volgende
kerkelijke feestdagen; als:
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren

3.

,, Openbaring „
n
„
„ den tweeden Paaschdag;

4.

„ 's Heeren Hemelvaartsdag

5.

„ den tweeden Pinksterdag

2.

6.

„ „ Heiligen Sacramentsdag;

7.

„ het feest van Maria Hemelvaart;

8.

„ Allerheiligendag

9.

„ Eersmis; en

10.

„ den tweeden Kersdag;

(l) Zie beschikking van den 19den Maart 1842, n°. 1 0 , op blade. 303 van
den Zesden Jaargang van dit Handboekje.
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met dien verstande , dat in die gedeelten van het Koningrijk
en het hertogdom Limburg, alwaar de R. K. ingezetenen,
krachtens vroeger verleende dispensatie , mogten ontheven zijn
van de verpligting tot het vieren van sommige der opgenoemde
kerkelijke feestdagen , die verpligting ook voor de R. K. Militairen opgeheven blijft.
Volgens het Koninklijk besluit van den 3den Januarij 1850,
no. 32 (1) , zorgt het Departement van Oorlog, dat de R. K.
Militairen voldoende gelegenheid hebben om hunne kerkelijke
verpligtingen te vervullen , overeenkomstig de bestaaikde kerkelijke verordeningen. De plaatselijke Bommandant verstaat zich
te dien einde met den Priester , die door den Bisschop met de
geestelijke verzorging dier militairen is belast.
In de kosten en behoeften van de Roomsch Katholijke Militaire
Eeredienst wordt , door het Departement van Oorlog , eene jaarlijksche tegemoetkoming aan de , met die verzorging belaste
geestelijken verstrekt. Deze tegemoetkoming wordt geregeld naar
het gemiddeld getal der R. K. Militairen, hetwelk gedurende het
jaar, waarover zij loopt, verblijf heeft gehouden in het kerkelijk
ressort van den Priester, belast met hunne geestelijke verzorging.
De berekening daarvan geschiedt, als volgt :
a. tien gulden voor het eerste tiental;
b. een gulden voor elk daarop volgend tweetal, tot en met
honderd; en
c. een gulden voor elk drietal boven de honderd.
Een gemiddeld getal van minder dan tien man, wordt voor
een vol tiental gerekend.
Geene tegemoetkoming mag echter de som van vijf honderd
gulden in één jaar te boven gaan.
Onder de in het gemiddeld getal te begrijpen manschappen
worden niet medegeteld de officieren, noch de manschappen ,
die zich met verlof in eene plaats ophouden, noch ook de zich
zelf verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden.

(1) Zie bladz. 275 van den legenden Jaargang van dit Handboekje.
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Voor de geestelijke verzorging der militairen , die tot een'
kampement of tot het leger tc velde behooren, worden te zijner
tijd afzonderIijke verordeningen vastgesteld, zoodat de boven'
vermelde regeling op hen niet van toepassing is.
Ook voor de geestelijke verzorging van de R. K. kadets op
de Koninklijke militaire Akademie te Breda, de R. K. jongelingen bij het instructie-bataillon te Kampen, de R. K. adelborsten op het Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord,
en de R. K invalieden in het Koloniaal Militair invalidhenhuiS
op Bronbeek bij Arnhem, zijn afzonderlijke bepalingen gemaakt:
De volgende lijst der verschillende garnizoensplaatsen binnen
dit Rijk bevat het gemiddeld getal der R. K. Militairen, aldaar
gedurende het jaar 1867 aanwezig geweest, terwijl de namen
der Priesters , welke op 1 October 1868 met de geestelijke
verzorging dier militairen waren belast, en het bedrag, hetwelk aan tegemoetkoming op den hierboven vermelden voet,
over 1867, in elke garnizoensplaats is verstrekt geworden,
daarnevens worden aangetroffen.

Garnizoensplaatsen.

Getal
K. K.
Militairen.

TegemoetPriesters.

koming

over 1867.

Bergen op-Zoom

306 P. J. Muskens.

1 123

Breda.

498 J. Stoop.

n 187

Geertruidenberg.

156 L. Haenen.

,, 73

Grave.

143 G. Rutten.

's Hertogenbosch.

497 C. N. van Amelsfoort.

,, 69
n 187

Heusden.

10 J: F. van de Poel.

„ 10

Willemstad.

45 S. H. Nuss.

,, 27

Woudrichem en Loevest. 24 C. A. L. J. H. Bovens. r 22
331 J. H. van Basten Batenburg. n 132
Arnhem.
Doesborgh.

103 J. H. Clercx.

n 56

Harderwijk.

154 H. H. Kanne.

,, 73

Nijmegen.

385 J. Eisen.

,, 150

Zutphen.

202 H. R. Huberts.

,, 89

Brielle.

58 J. W. van Saagsveldt.

,, 34
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Garnizoensplaatsen.

Getal
R. K.
Militairen.

TegemoetPriesters.

koming
over 1867.

A. N. F. van Meurs.

f 101

L. C. Spoorman.

n 18
n
18

181

A. B. Schaap.

n 82
n

136

A. F. Ran shuij sen.

„ 67

's Gravenhage.

893

J. J. Rioche.

n
n 319

Hellevoetsluis.

54

H. A. C. Etsen.

„ 32
32
„

L. van Wissen.

„ 115
115
„

Delft.

240

Dordrecht.

27

Gorinchem.
Gouda.

Leyden.
Schoonhoven.

280
59

F. Blom.

C 34
en. „ 10

Woerden.

83 J. P. H. Hamer.

„ 46

Amsterdam.

276 G. Kok.

n 113

Haarlem.

257 P. A. Sprengers.

n 107

Helder. (den)

167 J. S. van Buchem.

n 77

73 M. G. Scheefhals.

n 41

Hoorn.
Naarden.
Breskens. (Groede.)

„ 64

128 C. R. Vermolen.
15 J. W. Vos.

,, 12
„ 10

Ellewoutsdjk (Kwadend.) 1 J. B. Wesselingh.
Middelburg.

116

Neuzen. (ter)

120

Sluis.

6

P. C. Groen.

„

60

J. Cammaert.

„

61

W. Verkaar.

„

10

„ 117

Vlissingen en Rammekes. 288 H. Schluter.

„ 62

Amersfoort.

121 H. Blom.

Utrecht.

527 H. B. J. L. Kloppenborg. „ 197

Harlingen.

12 T. P. Jorna.

n 11

Leeuwarden.

114 A. P. Hendriks.

„ 59

Deventer.

211 B. van den Berg.

n 92

Zwolle.

„ 31

52 G. Roelofs.
11
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Tegemoet.

Getal
Garnizoensplaatsen.

R. K.

over 1867.

Militairen.

Delfzijl.
Groningen.
Assen.
Maastricht.

koming

Priesters

20 P. van der Meer.

f 15

100 F. W. A. Jansen.

,, 55

21 H. D. Brenninkmeijer.
1063 F. X. Rutten.

n
n

15
376

Roermond.

103 G. T. C. van Meijel.

,, 56

Venlo.

446 C. T. Schrijnen.

,, 170

Totaal .

. f 3867

De geestelijke verzorging der R. K. kadets op de Koninklijke
militaire Akademie te Breda is opgedragen aan 'den Pastoor
P. J. Werden, die daarvoor van 's Rijkswege geniet f 166.66
's jaarl.
Gelijke verzorging der R. K. jongelingen bij het instructiebataillon te Kampen is aan den Pastoor H. H. Nieuwenhuis
aldaar opgedragen, onder genot eener jaarlijksche toelage van
f 200 uit 's Rijks- en f 100 uit de Gemeentekas.
Voor het godsdienstig onderwijs aan de R. K. adelborsten
bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord,
waarmede de Pastoor J. S. van Buchem aan den Helder belast
is, wordt jaarl ij ks f 60 betaald.
De geestelijke bediening van de R. K. invaliden in het
Koloniaal Militair invalidenhuis op Bronbeek is opgedragen aan
den Deken en Pastoor Th. Brouwer te Arnhem, onder genot
eener jaarlijksche toelage van f 400.
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AALMOEZENIERS DIENST
IN DE

GEVANGENISSEN.

De geestelijke verzorging der Roomsch Katholijke gevangenen
in de gevangenissen is niet van de gewone kerkelijke regtsmagt
uitgezonderd, maar wordt, door den Bisschop in elke diocees,
opgedragen aan den Pastoor of aan den Kapellaan of Vicaris
der parochie, waarin de gevangenis is gevestigd.
Volgens eene bijzondere Pauselijke beschikking (1) moeten
de R. K. gevangenen hier te lande, zich slechts van werken of
arbeiden onthouden, behalve op de Zondagen, op de volgende
kerkelijke feestdagen , als :
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren;
2.

,, 's Heeren Hemelvaartsdag;

6.

H. Sacramentsdag;
feestdag der H.H. Apostelen Petrus
van Maria Hemelvaart;
n
,, Allerheiligen; en

7.

,,

3.

7/

4.

,, ,,

5.

n

en Paulus;

,,

het Kersfeest.

terwijl zij, op de overige in het betrokken Bisdom gevierd
wordende kerkel ij ke feestdagen, kunnen volstaan met de kerkelijke verpligting van Mis te hooren , zonder zich alsdan van
werken of arbeiden te moeten onthouden.
Ten aanzien van de Roomsch Katholijke vastenslagen is, aan

(1) Zie circulaire N an den 22 Februarij 1845, no. 61451, op blade. 348 van
den Zevenden Jaargang van dit Handboekje.
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de besturen der onderscheidene gevangenissen opgedragen , de
noodige bevelen betreffende de voeding te geven, opdat:
1 0. de Roomsch Katholijke gevangenen zich op den Goeden
Vrijdag , overeenkomstig het kerkelijk gebod , kunnen onthouden
van vleesch , vet en zuivel ; en
20 . de vleeschsoep , welke tweemaal 's weeks in de gevangenissen wordt toegediend , nimmer op Vrijdag en Zaturdag
aan de Roomsch Katholgke gevangenen worde uitgereikt.
In de Strafgevangenissen en zoo doenlijk, in de Burgerlijke en
Militaire Huizen van Verzekering , alsmede in enkele Buizen van
Arrest , tcordt, door den daartoe benoemden geestelijke , kerkelijke dienst uitgeoefend, waartoe in die gestichten het noodige
ldl;aal ingerigt en van een altaar voorzien is (1) .
De Bisschop benoemt den dienstdoenden geestelijke en deze
wordt vervolgens als zoodanig, bij eene beschikking van den
Minister van Justitie , erkend en toegelaten op den voet van de
daarvoor, bij de Koninklijke beschikking van 13 October 1848,
n°. 76 (2), vastgestelde regels.
Aan de betrekking van dienstdoenden geestelijke bij de Strafgevangenissen en de Verzekeringshuizen, maar in den regel niet
bij de Huizen van Arrest, is eene Rijksjaarwedde verbonden,
waarvan het bedrag voor iedere soort dier gestichten is bepaald.
Het tot uitoefening van de Eeredienst benoodigde apparaat
wordt, in de Strafgevangenissen en de Verzekeringshuizen, voor
's Rijks rekening aangeschaft; maar in de Huizen van Arrest
geschiedt dit alleen voor zooveel de daarstelling van een altaar
met kandelaren betreft; terwijl het verder benoodigde, door
den dienstdoenden geestelijke, tegen eene jaarlijksehe vergoeding
of tegemoetkoming van f 30, wordt verstrekt.

(1) Voor de ,godsdienstoefeningen in de gevangenissen is eene instructié vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 1lden October 1826, lett. c. Zie bladz.
10 van den Tweeden Jaargang van dit Handboekje.
(2) Te vinden op bladz. 212 van den N e gen en Jaargang van dit Handboekje.
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De volgende lijst der standplaatsen van de verschillende
gevangenissen binnen dit Rijk, bevat het getal der Roomsch
Katholijke gevangenen, in elk dezer gestichten, gedurende het
jaar 1866, bij afwisseling aanwezig geweest, terwijl de namen
der bij sommige dier gestichten aangestelde R. K. geestelijken,
met aanduiding van het jaartal hunner benoeming als zoodanig
en het bedrag der aan deze hunne betrekking verbonden Rijksjaarwedde, onder de standplaats van iedere gevangenis worden
vermeld; opgemaakt op den asten October 1868.

STRAFGEVANGENISSEN.

Leyden (militairen) .

.

234

J. Bots.
Woerden (criminele vrouwen) .

.

51

Woerden (correctionele vrouwen)

.

49

J. P. H. Hamer.
Hoorn (correctionele mannen) .

.

.

„ 400

1868

„ 400

1859

„ 150

1862

„ 150

1868

„ 400

1866

„ 400

79

G. W. Renders.
Leeuwarden (criminele mannen) .

1868

37

J. Westerveld.
Alkmaar (verbetering van jongens.)

1 400

200

M. G. Scheefhals.
Montfoort (Meisjes.) ..

1863

. 292

C. H. P. Tielens.
Kruisberg, Ambt Doetinchem, (jongens.) 94
W. J. H. van Nuenen.
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BURGERLIJKE EN MILITAIRE HUIZEN VAN
VERZEKERING.

's Hertogenbosch ..
J. H. Corstens.

.

Arnhem .......
T. Brouwer.

.

'8 Gravenhage
J. G. Wansink
Amsterdam (cellulair) ..
J. H. A. Ruscheblatt.

596
266

1829

f

1848

„ 100

1856

2, 100

1863

„ 150

1864

„ 100

1853

, 100

1858

„ 150

1865

„ 100

1844

„

100

1868

„

60

1865

„ 100

382

219

373

.

Haarlem

200
H. van Beek

Middelburg .

.

67

P. C. Groen.
Utrecht ...

.

128

Utrecht (cellulair) .
J. J. Putman.

.

180

Leeuwarden
(Zie strafgevangenis.)
Zwolle

126

61
G.

Roelofs

27

Groningen
F. W. A. Jansen.

30

Assen
H. D. Brenninkmeijer.

349

Maastricht
H. Houbiers.

167
HUIZEN VAN ARREST.

Eindhoven
Breda

122
307

J. C. van Aken.

1859

Nijmegen .......

382

A. Consen.

1861

f

{

150
30 (1)

" 150
„ 30 (1)

78

Zutphen
H. R. Huberts.

1867

„ 75

1868

" 100

105

Tiel
J. H. Wientjes.

67

Leyden

L. van Wissen.
Rotterdam ..
198
N. E. M. ten Brink.
44
Dordrecht
L. C. Spoorman.
57
Gorinchem .......

1867

" 100

1865

,,100

1862

A. B. Schaap.
Bridle
Amsterdam (hulphuis) .
H. van Luenen.
Alkmaar
Hoorn
Goes
J. A. Eversteyn.
Zierikzee
Amersfoort ...
Heerenveen
Sneek
Deventer ..
Almelo ...
Winschoten .
Appingadam .
Roermond ..
H. W. Hillen.

1865

"

15

50
30 (1)

. 139

1859

75

1865

" 100

1865

„ 200

255
101
130

^

26
142
102
98
126
168
21
22
398

•
^

(1) Toelage voor de verstrekking van het benoodigde altaar-gerijf.
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STAAT van het getal Roomsch Katholijke Geestelijken,
gedurende de jaren '1858 tot en met 1867, in de
Nederlandsche Bisdommen tot

PRIESTER

gewijd.

GETAL PRIESTERWIJDINGEN
IN DE ONDERSTAANDE BISDOMMEN.

JAREN.

^
^

L.

U
°0

,8

^

^'

A

Gd
.

2s
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10
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11
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16
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24

11

21
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72
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24

13
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1865
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14

17
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29
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13

24

14

26
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STAAT
VAN fIN,T GETAL

ROOMSCH KATHOLIJKE PRIESTERS,
gedurende de jaren 1858 tot en met 1867,
IN DE NEDERLANDSCHE BISDOMMEN ALS DIENSTDOENDE
GEESTELIJKEN IN OPENBARE KERKELIJKE BEDIENING
OP- EN AFGETREDEN.

Priesters uit kerkelijke
bediening getreden.

Priesters in kerkelijke
bediening getreden.
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8
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1

24
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9

3

1

9
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1864

1

19
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4

3

4

7

18

1865

1

23

24

3

3

4

7

17

1866

1

17

18

8

1

3

5

17

1867

1

24

25

8

2

2

7

19

Transport.

19

192

211

59

29

22

71

181

211

r'

181

170
Priesters in kerkelijke
bediening getreden.
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4
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22
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3
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Priesters uit kerkelijke
bediening getreden.

Priesters in kerkelijke
bediening getreden.
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NAAMLIJST DER EMERITI VERKLAARDE GEESTELIJKEN ,

met aanwijzing hunner laatstelijk bekleede openbare
kerkelijke bediening en het bedrag van het aan hen
toegelegde pensioen uit 's RIJKS-KAS , opgemaakt
op den 4sten October 1868.

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

(*)
1837. J. T. Alink.

Pastoor te Deurningen.

1848. H. Wolters.„
Indoornik.
77
1850. J. Jansen.„
Harderwijk.
7/
Kapellaan „ B redevoor t.

1851. A. te Brake.
1852. L. G. A. Jansen.

Pastoor „ W'ehl.

1854. J. Reinink.

Kapeliaan „ Borne.
Pastoor „ Haarle.

1855. 1L Baars.
1856. C. A, N. van Romondt.

„

„ Loenersloot.

(160
„ 293
„ 410
„ 206
„ 291
„ 327
„ 477
„ 400

Luttenberg.„ 600
1857. J. Willemsen.,,
,7
„

1858.

J. A. H. Sehmedding. Assistent „ Amers f oort. „ 211
N. van Munster.

„

W. van Dijk.

1859.

J. Willemsen.

Pastoor

„

„ Olst.

,, 590

„ Blaricum.

„ 558

Dek. en Past. „ Duiven.

(*) Jaartal waarin het pensioen verleend is

„ 673

173
1860.

W. M. de Jong.
H. van Dooren.

»

1861.

J.

1863.

P. Steenmans.

1864.

f 600

Ootj.

,,`295

„

7

Pastoor

„ Saasveld.

" 215

„ Vorden.

, 351

Bolsu ard.

„

t

„ Teel.

C. Stoek
Burgers.

7

C.

,

D.

„

J. R. Weijers.

1865.

te Utrecht.

Kersten

H. W. Ranshuizen.

2

Pastoor

Pastoor

A. J. Wreesman.

B. H. Heinink.

„

B eek.

a
„ Oude-Pekel-a.

y

„ 410

" 367
„ 556

„ 557

„

„ Valburg.

„ 540

77

„ Indoornek.

„ 200

„

J. H. Str00t.K apellaan „

.7

G. de Reuver.

„

Pastoor

L osser,

207

„ Olburgen.

„ 600

W. Verweij.

1

„ Baak.

„ 600

1866.

D. H. te Boekhorst.

„

„ Apeldoorn.

„ 456

1867.

H. van Kessel. Oud-Aartspr.D.en P. „ Zwolle.

77

77

1868.

„ 890

C. Heskamp

„ Eibergen.

„ 260

J. Sehuttelaar.

„

„ Avereest.

„ 491

F. Raats.

„

„ Dieren.

„ 600

J. Geerdink.

„

„ Lutte.

„ 600

BISDOM VAN HAARLEM.

1845.

J. P. Leurs.

1848.

H. van Lottom.

1850.

J. A.

1851.

Hoefnagel.

A. Tomas.

Kapellaan te
Pastoor
„

Kapellaan

„
,,

's Gravenhage.

f 517

Amsterdam.

„ 489

Lambertschagen.

„ 249

,, 's Gravenhage

„ 165
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Professor te Warmond.

1851.

J. H. Wensing.

1855.

W. van der

1856.

C. H. Pelgrom.„

„

Heijden.

V. F. Simmers.

Pastoor

„

1 420

„ Kudelstaart.

„ 320

,,Brielle.

„ 255

„ Amsterdam.

„ 432

1857.

J. Bruns.„

„

„

„ 576

1858.

J. Post

„ Goorn.

" 333

1860.

P. van Dijk

„ Ilpendam.

„ 579

„

J. Duijvensteijn.„

„ Heinkenszand.

„ 600

2)

J. A. van

„ Uitgee st.

„ 600

„A lkmaar.

" 375

Meegen.

,,

1861.

H. T. Lonink

1862.

T. F. van Vree., Amsterdam.

,1

1863.

„
,7

C. van

Leeuwen.

Pastoor

„ Warmenhuizen.

C. E. Schermer.„ Voorschoten.

„ 192
„ 559
„ 600

J. F. Fick.

„

,, Berkel.

„ 498

Blom.

„

„ Bergen.

„ 400

1864. W. C. A. v. d. Linden. Kapellaan „ Haarlem.
1865. H. Tomas.„

Gijn.

„ Leijden.

„ 284
„ 600

„

H. van de

Pastoor „ Langendijk.

„ 504

„

G. J. Pronk.„ Zevenhoven.

„ 476

1866. J. H. van Baars.
1867. A. C.
„

Quant.

L. Huyke.

1868. R. J.

A.

van Ewijk.

„Amsterdam. " '227
Pastoor ,, Leijden.

Kapellaan „ 's Gravenhage.
Pastoor „Hoorn.

„ 600
,, 374
„ 600
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BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

1847. J. Stevens.
1849. P.
„

Kapellaan te Sambeek.

f 161

„ Heeswijk.

„ 279

Nutssera.

Pastoor

P. van Heumen.

1851. E. de

Ruiter.

„

„ Hedel.

„ 482

„

„ Puij(lijk.

„420

1856. J. van der
Kant., 180
„ Schijndel.
,,

P. H. van Liempt. Dek. en Past. ,, 's Hertogenbosch. „ 730
„ Zeelst.

1857. C. Berkers.
„
H. de Bruijn.

Pastoor 27 Rijkevoort.

77

J. T. van de Burgt. Oud-Prof. en P. „ Wumel.

77

J. H. Schuwirth.

Pastoor „ Neerbosch.
Dek. en Past „ Dreumel.

1858. J. van Os.

77

J. M. Triebels.

77„

M. Jacobs.

G. J. Verhofstadt.

„

C. van de

1863. G.

)7

P.

„ 402
„ 415
„ 712
„ 929
„" 600

Kapellaan „ 0e elt.

„466

1862. A. van der Burgt.

77

„ 567

„Kortel.

1861. J. J. Carstens.
„

Nij megen.

" 310

Ven.

77

„ Schaijk.

Pastoor „ Beethoven.

„ 556
„ 600

Heeze.

„ 169

Vught.
Kanters.„
77

„600

77„

Schoenmakers.

1864.

E.

J.

Professor, St. Michielsgestel. „ 678
181
Sanders.,,
„ Liessel.
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1864. G. van den Heuvel. Pastoor te Lienipde.
Kapellaan „ Luijks-gestel.

1865. A. Meulendijk.

Assistent „ Cuijl,

„

A. Godschalx.

„

H. J. Pijpers., Nijmegen.

77

A. Berms.

77

F. J. Sauvé.

Pastoor„ Grave.

„

1866. H. Branten.„
J.

»

F.

1867.

A.

W.

1 600
„ 242
,, 317
„ 423
,, 600

„ Maarheeze.

„ 600

» Kessel.

„ 600

,, S chijndel.
de
Wit., 262

534
„ Rossunt.
Oppers.,,

H. van der Foelart. Kapelaan „ 's Hertogenbosch. „ 326

17

Assistent » Gernert.

1868. J. H. Smits.

„ 191

BISDOM VAN BREDA.
1850. J. J. de Ram.

Kapelaan te Halsieren.

j 233

1857. J. van de Pol.

l)esservant „ Hoofdplaat.

» 421

1858. N. van Ekelen.
L. van Aerdt.

tl

1862. A. de Wit.
C. Vermeulen.
»

J. Schoormans.

1865. H. F. van Olffen.

»

C. F. de Croes.

1868. A. van Raamalen.

Pastoor „ Ossendrecht.

/7

Rijsbergen.

Assistent „ Hulst.
Pastoor

„

,, Riel.

„508
„ 356
„ 298
„ 600

„ Stand-daar-buiten. » 600

Kapellaan „ Wagenberg.

„ 186

Professor ,, Oudenbosch.

„ 399

» Lepelstraat.

» 600

Pastoor

177
BISDOM VAN ROERMOND.
1845.

N. Weil.

1852.

J. A. Kneepkens.

„

te Cadier.

f 150

„

,, Weert.

„ 543

„

,, St. Gertrude.

„ 281

Vicaris

J. B. Frijns.

1858.

H. A. Veidhuijzen.

Rector

„ Grevenbicht.

„ 265

1859.

L. Boudewijns.

Vicaris

„ Gennep.

„ 521

1860.

L. H. Koeken.

„ Baexem.

„ 294

„ Oostrum.

„ 492

,, Blerick.

„ 600

„ Roosteren.

„ 600
„ 435

//

B. A. G. Rousseau.

Rector

/7

van Erp.

Vicaris

1861.

J. W. Linsseri.

Desservant

1862.
/,

L. F. Princen.

„

,, Maasbree.

P. Bemelmans.

,,

n

M. Volders.
J. L. Swennen.
J. H. H. Tindemans.

1864.

M.. Kerckhofs.

1865.

P. van der Sandt.
G. Corclij.

1866.

A. Klaessen.

„

J. G. van der Heijden.

1867.

P. M. van de Laeck.

/1

1868.
),
7?

Bernardussen.
F. L. Jongen.

Rector
Desservant
„
Vicaris
Desservant
Vicaris

Desservant

,, 600

„ Sweykhuizen.

„ 548

„ Voerendaal.

„ 545

„ Ittervoort.

„ 303

„ Ulestraeten.

„ 431

„ Heijthuiren.

„ 600

Grondsfeld.

„ 560

„ Buggenuni.

„ 600

„

,, Urmond.

„ 600

„ Linne.

„ 577

„

,, Velden.

,, 600

,,

,, Eynzghausen.

„ 600

,, Wahlwiller.

„ 375

„

J. P. J. Lanckohr.
J. Laumen.

Bingelrade.

,,

,, Leveroij.

„ 600
12
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NAAMLIJST

der gedurende het jaar 1867 OVERLEDEN

GEESTELIJKEN,

met aanwijzing hunner laatstelijk

bekleede openbare kerkelijke bediening.

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

7 Januarij.
25 „

F. H. Hondenburg.
W. Kemerink.

Patitoor

n

te Leerdam.
„ Bornerbroek.

3 Februarij. J. G. Wennekendonk. Oud-Pastoor „ Amersfoort.
4

W. E. Plaster.„
„ Velp.

6

J. W. van Til.

„

„ Wijnbergen.

Oud-Pastoor ,, Eibergen.

30 April.

T. rebus.

30 „

L. A. J. ten Brink. Oud-Kapellaan „ Rijssen.

22 Mei,

E. A. Geerdink.

25

R. J. van Garneren.

30 October.

W. H. J. Robert. D ek. en Oud-Paft. „ Houten.

Pastoor

„ Belden.

Kapellapn „ Groessen.

7 November. A. F. Louwerens. Oud-Kapellaan „ Zutphen.
29

J. B. Buter.

2 December J. H. Bauer.

Pastoor

,, Kuinre.

Dek, en Past. „ Leeuwarden.
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6 December. G. J. Scholtenhave. Oud-Kapellaan

te Losser.

BISDOM VAN HAARLEM.

24 Januarij.

J. Brinkman.

27 „

A. M. Balthazaar.

6 Maart.

Proost en Oud-Prof.

P. G. Bongaerts.

13 Mei.

B. Hofman.

20 Junij.

A. van der Weiden.

28

J. H. Deekens.

te Amsterdam.

Oud-Pastoor „
Assistent

„

n 's Gravenhage.

Kan . Dek en Oud-Past. „ Amsterdam.
Pastoor
Oud-Pastoor

„ Berkenrode.
„ Lisse.

BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

1 Januarij.
31 „

H. Spoorenberg.
A. van Geffen.

8 Februarj. T. Mickers.

Pastoor

te Loon op Zand.

f1

" Ledeacker.

„

„ Gerwen.

13 April.

L. Verstraaten.

„

„ Escharen.

23 „

H. H. van Elk.

„

„ Beuningen.

J. Vervoort.

„

„ Zeelst.

2 Julij.
29 „

A. H. Manni.

28 November. J. van de

Ven.

11 December. T. H. Deerman.

Oud-Pastoor

„ Haarsteeg.

,,

„ St. Oedenrode.

„

„ Wijchen.
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BISDOM VAN BREDA.

29 Januari.j.

A. Nijenhuis.

23 Maart.

C. R. Romme.

3 Mei.

si n

Dcsservant
Kapellaan

M. van Kakerken.

Pastoor

J. Woestenberg.

n

4 December. J. van Leijsen.

te Ossenisse.
,, Hoogerheijden.
n Dorst.

„ Ulicoten.
Teteringen.

77

BISDOM VAN ROERMOND.

4 Januarij.

P. J. H. Scheuren. Desservant te Spechoizerheide.

6 Februarj. S. W. Smeets.

n

„ Limbricht.

18 Maart.

J. Jacobs.

n

„ Bergen.

28 n

J. M. van Immissen.

„

n Neeritter.

22 Mei.

J. Frijns.

Oud-Vicaris ,, Broeksittard.

11 Julij.

J. H. Ganser.

Desservant

14 n

J. G. Pendries.

Oud-Vicaris n Tfaasbracht.

25 September. P. J. Boonen.
21 November. J. G. Adriaens.
3 December. L. H. Princen.

n Ell.

Desservant n Stamproij.
Oud•Desservant n Born.

»

„ Susteren.
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STAAT
VAN HET

ROOSCII KATHOLIJK KERKWEZEN
IN DE

OVERZEESCHE BEZITTINGEN
VAN HET
KONINGRIJK DER

NEDERLANDEN.

Het Roomsch Katholijk Kerkwezen in deze bezittingen was
tot in het jaar 1842 in drie APOSTOLISCHE PREFECTUREN (één
voor Oost-Indie , één voor Curaçao en één voor Suriname) afgedeeld ; doch deze Prefecturen werden den 20sten September van
dat jaar , door Z. H. Paus GREGORIUS XVI , tot Apostolische
Vicariaten verheven.
Voor Oost-Indie werd het Apostolisch Vicariaat van BATAVIA
en voor West-Indië dat van CURAÇAO opgerigt; terwijl de
kolonie SURINAME , voorloopig als een Pro-Vicariaat onder den
Apostolischen Vicaris van Curaçao gesteld, in het jaar 1852,
door Z. H. Paus Plus IX, insgelijks tot Apostolisch Vicariaat
werd gevormd.
Er bestaan alzoo drie Zendingen, die ieder afzonderlijk door
een Apostolischen Vicaris, met de bisschoppelijke waardigheid
bekleed, bestuurd worden.
De kerkel ij ke belangen dier Zendingen worden in Nederland verzorgd door een Procurator, welke betrekking sedert
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1868 wordt vervuld door den Apostolischen Internuntius bij het
Hof der Nederlanden te 's Gravenhage, Monseigneur A. BIANCHI.
Het zielental der Roomsch Katholijke bevolking dezer drie
Apostolische Vicariaten bedroeg naar de jongste opgaven:
.

in dat van Batavia ongeveer .
n

„

n

„

„

n

Curacao

»

Suriname

n

Totaal

.

24,200

.

25,446

.

12,000

.

61,646

APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

BATAVIA.
Dit Vicariaat omvat alle Nederlandsche bezittingen in OostI ndie.
Het wordt sedert 1847 bestuurd door den te Batavia residerenden Apostolischen Vicaris :
Mgr. PiTBUs MARIA VRANci rN,
Bisschop van COLOPHON in partibus infidelium, — als zoodanig
benoemd door Z. H. Paus Pius IX den 4den Junij 1847, geconsacreerd den 15den Augustus 1847 te Sittard in Limburg en den
13den Februari 1848 in Indie aangekomen; — Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw, Kommandeur der Orde van de
IJzeren Kroon van Oostenrijk, Ridder der Orde van het H. Graf,
enz. — Geboren 7 November 1806 in de gemeente Vroenhoven
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(Limburg) . -- Priéster gewijd 13 Junij 1829. — Benoemd den
4den Junij 1847 tot Coadjutor, met regt van opvolging van den
toenmaligen Apostolischen Vicaris van Batavia, Mgr. JACOBUS
GROOFF, die den 29sten April 1852 is overleden. Zijne benoeming

tot Coadjutor werd erkend bij Koninklijk besluit van den 10den
Julij 1847, n°. 86, hetwelk hem tevens verlof verleende tot het
aannemen der bisschoppelijke waardigheid, onder den titel van
Bisschop van Colophon i. p. i.

STATIEN.
Het vicariaat telt 8 sTATLBN, aan ieder van welke eene groote
uitgestrektheid lands, als kerkelijk grondgebied is aangewezen.
Deze statien zijn gevestigd op de nagenoemde standplaatsen,
waaraan de daarachter vermelde gewesten (residentien) kerkelijk
onderhoorig zijn :

Onderhoongheden.

Standplaatsen.

Batavia, Bantam, Buitenzorg,Krawang,
Preanger regentschappen, Cheribon,
1°. BATAVIA ......

Tagal, mitsgaders de Wester-afdeeling
van Borneo en de Lampongsche districten
op de zuidkust van Sumatra.
Samarang (uitgenomen de afdeeling
Salatiga), Pekelongan, Japara en Rem-

2°. SAMARANG. .

ban g.
Salatiga, waarin Ambarawa, Banjoe3°. AMBARAWA

Biroe en het fort Willem I, Soerakarta,
•

•

Madioen, Ngawie en fort Patjitan.
4°. DJOKDZO gARTA . .

Djokdjokarta, Kadoe, Bagelen en Banjoemas.
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Soerabaija (met het daartoe behoorende
eiland Bawean), Kedirie, Pasoeroean,
5..

SOEBABAIJA.... Probolingo, Bezoekie, Banjoewangie

en het eiland Madura, benevens de
afdeeling Boeleleng op het eiland Bali.
De geheele westkust van het eiland
6..

PADANG . ...

Sumatra met het eiland Nias en de
adsistent-residentie Benkoelen.

70. SOEN q IESLAN ..
8a. LA$ANTaE gA , • ,

Het geheele eiland Banka, benevens de
gewesten Palembang, Riouw en Billiton.
Timor en Macassar, beide met de onderhoorigheden.

De plaatsen, binnen het kerkelijk gebied van elke statie gelegen, worden van daaruit op gezette tijden, door de daarbij
dienstdoende geestelijken bezocht. Bij die gelegenheid wordt er
openbare godsdienstoefening in daartoe alsdan ingerigte localen
gehouden.
Er zijn nog geen vaste dienstbezoeken voorgeschreven ten
behoeve van:
a. de Westerafdeeling van Borneo en de Lampongsche districten,
welke gewesten aan de eerste statie (Batavia) onderhoorig
zijn; en
b. de gewesten in den Molukschen archipel, op Celebes en de
Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo, welke gewesten nog
niet kerkelijk zijn ingedeeld.
Tot het bezoeken van de plaatsen in de sub a en b bedoelde
gewesten, geschieden van tijd tot tijd kerkelijke dienstreizen,
door een daartoe aangewezen geestelijke.
De vaste dienstbezoeken voor bepaalde plaatsen aan iedere
statie onderhoorig, zijn ingevolge de besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië van den 3lsten Maart
1858, n°. 17, 7 Julij 1862, n°. 1, 8 Maart 1865, n o. 18 en
20 Mei 1866, n°. 7, bepaald zoo als in de volgende tabel is
aangewezen.
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Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst

STATIEN,

moet worden verrigt.

BATAVIA.

.

.

.

Bantam

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

Buitenzorg

Preanger-Regentschappen .

.

,

•

2

•

.

.

.

.

4

Cheribon

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Tagal .

.

.

.

.

.

,

.

.

•

.

.

.

4

Pekalongan .

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Oenarang .

.

4
12

.

Kleinere gemeenten van Samarang
Japara .

AMBARAWA.

.

.

.

.

•

.

.

•

•

.

•

.

.

.

.

Rembang .

.

.

•

•

.

.

.

Gombong .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vestiging Willem I .

.

.

.

.

•

Soerakarta

3

10
•

•

12
.

•

•

.

.

.

.

.

.

12

.

Madioen
Patjitan .

2

3

Salatiga

DJOBDJOKARTA .

4
12

Krawang

SAMARANG . ..

Getal
diensten
per
jaar.

4
.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

2

Poerworedjo .

•

•

.

.

.

.

.

.

.

Kadoe

10
•

10

Kleinere gemeenten van Bagelen

3

Banjoemas

. .

4

Tjilatjap .

.

.

..
.

.

•

•

•

.

•

•

.

.

•

•

•

6

Kleinere gemeenten vanBanjoemas

2

•

.
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Onderhoorige plaatsen, alwaar dienst

STATIEN.

moet worden verrigt.

SOERABAIJA. .

Kleinere gemeenten van Soerabaija
Bawean . . . . . . . . . . .
Madura .

.

12
6

Bezoeki . . •

4

Probolingo

4

Bajoewangie.

2

Kedirie .. ..

4

Padang Pandjang

12
.

12

Kleinere gemeentenen militaire
bezettingen van Sumatra's
westkust . . . . . . , • .

2

lRenkoelen

2

Banka (verschillende districten) . .

6

Palembang

8

Billiton

2

Riouw .
LARANTOEKA .

1

Kleinere gemeenten van Pasoerean

Fort de Kock

SOENGIESLAN .

12

4

Pasoeroean . . .

PADANG .

Getal
diensten
p er.
jaar

•

2

Zuid-Westkust van Flores •

3

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

3

Koepang, Atapoepoe en midden Timor.

1

Makassar en onderhoorigheden. .

1
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN.
Het getal der uit 's lands kas bezoldigde geestelijken is
laatstelijk , bij Koninklijk besluit van den 2den Junij 1865, n°. 42,
op 16 bepaald, van welke er een tot den eersten en 15 tot den
tweeden rang behooren.
De bezoldiging uit 's lands kas bedraagt:
voor den Kerkvoogd , als geestelijke van den eersten rang
f 6000 'sjaars;
ieder der 15 geestelijken van den tweeden rang f 4200
's jaars.
Bovendien wordt genoten , bij gemis van vrije woning , eene
schadeloosstelling :
van f 120 per maand door den geestelijke van den eersten
rang ;
,, ,, 100 77

door de geestelijken van den tweeden
rang te Batavia , Samarang en Soerabaija;

77

80 „

77

60 „

„

door dien te Padang ; en
door die op de overige erkende standplaatsen.

Wegens elk vijftal dienstjaren tot en met het twintigste dienstjaar, wordt eene tractements verhooging verleend, bedragende:
voor den geestelijke van den eersten rang . . f 1800 's jaars.
77

geestelijken van den tweeden rang. . ,, 1200

„

Bij de uitzending van geestelijken uit Nederland naar Indie
geniet elk hunner :
1 0. vrije overvoer als passagier der eerste klasse;
2°. een voorloopig tractement van f 150 's maands, ingaande
met den dag der inscheping. Van dat voorloopig tractement wordt een voorschot van vier maanden, of des verkiezende van zes maanden, verstrekt; en
3°. eene gratificatie van f 1200 voor kosten van uitrusting.
Bij aankomst in Indie verkrijgt ieder geestelijke eene gratificatie van f 1000 voor vestigings-kosten.
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De geestelijke van den eersten rang is de besturende Kerkvoogd, thans de boven opgenoemde Apostolische Vicaris.
De dienstdoende geestelijken van den tweeden rang zijn
de volgende priesters. Achter elks naam is het jaar hunner
geboorte, dat van hunne wijding en dat van hunne uitzending
naar Nederlandsch Indië aangeteekend.
Geestelijken

Geboren.

Gewijd. Uitgezonden.

1.

A. C. Claessens.

1818

1842

1847.

2.

J. Lijnen.

1815

1842

1847.

3.

P. J. den Ouden.

1808

1834

1848.

4.

J. J. Langenhoff.

1822

1846

1850.

5.

C. J. H. Franssen.

1826

1851

1855.

6.

J. B. Palinckx.

1824

1857

1858.
1861.

7.

J. F. van der Hagen.

1821

1851

8.

G. Metz.

1 819

1 852

1861.

9.

J. de Vries.

1823

1855

1863.

10.

A. G. Terwindt.

1825

1856

1864.

11.

A. P. C. van Moorsel.

1825

1849

1864.

12.

F. J. A. Ellerbeck.

1827

1855

1865.

13.

F. H. de Bruijn.

1832

1863

1865.

14.

C. J. Omtzigt.

1827

1855

1867.

15.

(Vacant.)

GEPENSIONEERDE
Namen.

A. Thijssen .

GEESTELIJKEN.

(*)

Geboren. Gepensioneerd. Pensioen.

.

.

1796.

1848.

J. A. van Dijk

.

1805.

1846.

f 1910.
„ 1200.

H. J. Cartenatat .

1806.

1846.

„ 1500.

A. Grube

1804.

1846.

„ 1800.

J. P. N. Sanders .

1817.

1865.

„ 1500.

(*) Volgens art. 9 van het Koninklijk besluit van 26 December 1855, n°. 64,
bedraagt het pensioen, voor ieder jaar kerkelijke dienst in Nederlandsch Indié
verrigt in hoedanigheid :
a. van geestelijke van den eersten rang f 120; en
b. van geestelijke van den tweeden rang f 100.
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OVERLEDEN GEESTELIJKEN.
Sedert de op bladz. 187 van den 2l sten Jaargang van dit
Handboekje gedane opgave, is geen berigt van eenig nieuw
sterfgeval in het boven vermeld personeel ontvangen.

KERKEN EN KAPELLEN.
In de verschillende deelen van het Apostolisch Vicariaat
van Batavia waren, volgens de jongste opgave, 43 gebouwen
bestemd voor de uitoefening van de Katholijke godsdienst.
Daaronder waren begrepen 6 gemengde kerklokalen, welke op
onderscheidene afgelegene plaatsen binnen het eiland Java,
door Roomsch Katholjjken en Protestanten, tot gemeenschappelijk gebruik waren opgerigt. De overige 37 behoorden aan
de 8 Katholijke statiën. Men telde daaronder 19 kerken, waarvan 4 van steen en 15 van hout, en 18 zoo openbare als bijzondere kapellen. Zij verdeelden zich per statie als volgt:
Statién.
Standplaatsen.

Getal.
Kerken. Kapellen.

Patronen.

H. Maria Hemelvaart.

1

2

Samarang.

77

Joseph.

1

1

Ambarawa.

„Martinus.

(*)

1

1

t Batavia.

Djokdjokarta.
Maria Boodschap,

1

77
2

„ Franciscus Xaverius.

1

,,

Soengieslan op Banka. ,, Maria Onbevl. Ontv.

5

Soerabaya.
Padang op Sumatra.

,7

Larantoeka op Flores. „ Dominicus.

,,
9 (t) 12 (t)

Totaal 19

18

() Bij gemis aan eerie kerk, werd een der mien van het tort als zoodanig
des Zondags gebruikt.
(}) Deze bedehuizen zijn gevestigd op de eilanden Timor, Flores en
ndonara.
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ROOMSCH KATHOLIJKE BEVOLKING.

Naar de laatstelijk ontvangen opgave, loopende tot het laatst
van het jaar 1865 , bedroeg het zielental der Roomsch Katholijken in het Apostolisch Vicariaat van Batavia, mitsgaders het
getal der daaronder begrepen militairen en communicanten, als volgt:
Statien.

Zielen.

Batavia. .

3,147

Militairen. Communicanten.

723

Samarang ..

1,978

473 Niet opgegeven.

Ambarawa .

1,394

754

Djokdjokarta

1,131 Niet opgegeven

Soerabaija .

.

1,913

594

Padang ..

. 1,042

620

Soengieslan .

.

2,011
995
580
1,233
800
800

899 Niet opgegeven.

Niet opgegeven.

Larantoeka . . . ± 11,465
In den Molukschen Archipel, op Celebes en de
Zuid- en 0oster-afdeeling
van Borneo telde men - - 1,200

Niet opgegeven.

Totaal 24,169

6,419

Er waren, in gemeld jaar, gedoopt en het getal der kerkelijk
ingezegende huwelijken had toen bedragen , als volgt :

Batavia

Statien.

..
Samarang .

Gedoopten. Ingezegende huwelijken.

148

17

Niet opgegeven.
101

4

53

8

Soerabaija .

158

10

Padang ..

57

4

Soengieslan.

63

5

Larantoeka .

440

6

Totaal. 1020

54

Ambarawa .
Djokdjokarta .
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Onder de cijfers der gedoopten zijn niet begrepen die in de
Gouvernementen van Celebes, Macasser en onderhoorigheden en
der Molukken , alsmede van andere plaatsen in de verschillende
gewesten , alwaar -de herderlijke zorg, door gemis aan geestelijken, wordt ontbeerd.

RELIGIEUSE INSTELLINGEN VOOR OPVOEDING EN
ONDERWIJS.

Sedert het jaar 1856 is op Java een tak der geestelijke vereeniging, URSULINEN genaamd, gevestigd , welke aldaar achtervolgens drie gestichten heeft gevestigd, bestemd tot het geven
van eerie beschaafde opvoeding, met meer uitgebreid- en gewoon lager onderwijs , aan meisjes.
Het eerste gesticht , in 1856 te Noordwijk (Batavia) opgerigt ,
bevat een pensionaat voor jonge jufvrouwen van den vermogenden stand, hetwelk in een bloeijenden toestand verkeerdé.
Het tweede gesticht, in 1859 te Weltevreden (Batavia) opgerigt, bevat eene kost- en dagschool voor meisjes uit den gegoeden stand. Bij dat gesticht is eene bijzondere school geplaatst,
waarin gratis onderwijs wordt gegeven aan arme en verlatene
meisjes.
Het getal leerlingen (internen en externen) op 31 December
1865 , bedroeg , op die beide scholen , 251. Naar de jongste
opgave bestond het onderwijzend personeel dier twee gestichten
uit 19 Zusters, waarvan 2 hoofd- en 17 hulponderwijzeressen.
Het derde gesticht werd in 1863 te Soerabaíja opgerigt. Het
bevat eene dagschool voor meisjes, welke op 31 December 1865
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70 leerlingen (externen) telde ; terwijl het onderwijzend personeel uit 4 Zusters bestond , waarvan 1 hoofd- en 3 hulponderwijzeressen.
In den jare 1 862 is te Soerabaija een tak der geestelijke vereeniging van BROEDERS VAN DE PT H. ALOYSIUS VAN GONZAGA
gevestigd. Deze vereeniging bestuurt aldaar een instituut van
onderwijs en opvoeding voor jonge lieden van den beschaafden
stand. Het getal der leerlingen bedroeg op 31 December 1865
60 en het onderwijzend personeel , aanvankelijk uit 4 Broeders
bestaande , was later met 2 vermeerderd.
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APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

C`UR AQ A 0.

Dit Vicariaat bevat de eilanden Curacao , Bonaire , Aruba ,
St. Eustatius, Saba en het Nederlandsch gedeelte wan St. Martin (1).

Tot in de zeventiende eeuw behoorden de Curacaosehe eilanden aan Spanje en maakten deel uit van het toenmalige bisdom
van Coro in Venezuela op de Amerikaansche kust. Bij verdrag
van den 21 sten Augustus •1634 , ging Curaçao over aan de Nederlanders. Van toen af was de uitoefening der Katholijke godsdienst aldaar verboden en dien ten gevolge verlieten vele inwoners dat eiland met de Spanjaarden.
In het laatst der zeventiende eeuw werd er eene Apostolische
Prefecture voor Curacao en onderhoorigheden ingesteld; doch eerst
in het begin der achttiende eeuw gelukte het aan de Katholijken in de hoofdplaats Willemstad één bedehuis te verkr41gen,
hetwelk tot in het jaar 1827 de eenigste statie voor Curacao én
de daaraan onderhoorige eilanden is geweest.
In 1842 werd het tegenwoordig Apostolisch Vicariaat van
Curacao ingesteld.

(1) Het Pransch gedeelte van het eiland St. Martin is kerkelijk onderboorig
aan het in 1850 opgerigte bisdom van Basse-Terre op het eiland Guadeloupe. Het heeft een Pastoor en een Vicaris en vormt eene parochie wieg
kerk te Marigot is gevestigd..

13
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Het heeft sedert 1842-1866 twee Apostolische Vicarissen
gehad, namelijk:
1°. ban 1842-1860: Mgr. M. J. NIEWINDT, Bisschop van
Cytrum 1. p. i., die den 12 Januarij 1860 op Curacao overleed; en
20. van 1860-1866: Mgr. J. F. A. KISTEMAKER, Bisschop
van Uranopolis i. p. i., die, ter oorzake van aanhoudende
ongesteldheid, in 1866 een eervol ontslag uit zijne betrekking van Apostolischen Vicaris van Curaçao gevraagd
en van -Z. H. den Paus verkregen hebbende, bij Koninklijk besluit van den 30sten April 1867, n°. 74, te rekenen
van den asten Februarij daar te voren, op pensioen is
gesteld.
Sedert het vertrek van laatstgenoemden Kerkvoogd uit de
kolonie Curacao, werd het beheer van het Vicariaat door hem
ad interim opgedragen aan den WelEerwaarden Heer JOANNES
CYPRIANIIS SCHERMER, Pastoor der static van den H. Joseph

op Curaçao, geboren den 2den October 1815, tot Priester
gewijd in 1844 en van toen af dienstdoenden geestelijke in
het Vicariaat.

STATIEN.
Het Vicariaat telt 14 statien met een gelijk getal kerken en
pastorijen 7 mitsgaders 2 kapellen.
De statien zijn gevestigd op de volgende eilanden voor het
daarbij vermelde, op 1 Januarij 1867 aanwezig getal Katholijken:
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6 op

CURAÇAO

2

»

BONAIRE

»

3,525

»

3

»

ARUBA

»

3,215

»

1

»

ST. EUSTATIUS

»

80

»

1

„

SABA

»

465

»

1

,,

ST. MARTIN

»

513

»

voor 17,648

De 2 kapellen worden aangetroffen te Willemstad op Curacao.
De eene dient voor het instituut der Zusters van Liefde en
de andere voor het door die Zusters bediend wordende gasthuis aldaar.
Twee van de drie statiën op Aruba waren
één

tijdelijk

onder

pastoor gecombineerd.

De namen der 14 statiën, met het jaartal van elker stichting
en het getal der in 1865 aanwezige communicanten, zijn als
volgt:
Statiën.

8tichting.

Communicanten.

CURAÇAO :
H. Anna.

1704. (1)

2,982.

»

Joseph.

1829.

730.

»

Rosa.

1839.

1,200.

»

Maria.

1847.

769.

,,

Willibrordus.

1849.

406.

»

Petrus.

1849.

307.

H. Bernardus.

1827.

1,180.

1858.

285.

BONAIRE :

»

Martinus.

(1) Het jaar der stichting is niet met zekerheid bekend.
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Communicanten.

Stichting.

Statiën.
ARUBA:

H. Franciscus.

`285.

1827.
(1)

„ Anna.

1830.

„ Maria.

1861.

215.

H. Eustatius.

1841.

68.

H. Paulus.

1854.

70.

1841.

60.

.

318:

ST. EUSTATIUS:

SABA :

ST. MARTIN :

H. Martinus.

DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN.
Het personeel der voor de dienst van het Vicariaat benoodigde geestelijken was in 1864 bepaald als volgt :
1 Apostolische Vicaris.
1 Secretaris.
13 Pastoors.
10 Kapellaans.
Dit kader is echter niet voltallig gekomen. In 1867 ontbrak
daaraan een 7-tal.
Het getal der uit de koloniale kas bezoldigde geestelijken
is laatstelijk, bij Koninklijk besluit van den 28sten Januarjj
1862, n°. 65 , bepaald op 14; van welke er 1 tot den eersten
en 13 tot den tweeden rang behooren.
(1) Deze twee statiën zijn tijdelijk gecombineerd.
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De bezoldiging, bij de Koninklijke besluiten van den 22sten
Julij 1857, n°. 66 en 27 Mei 1860, n o. 55 bepaald, bedraagt:

1 4.

voor den Kerkvoogd, als geestelijke van den eersten rang ,
1

2..

2,500, met eene

voor ieder

vaste toelage

der 13

van f 1,500 'sjaars; en

geestelijken van

den tweeden rang

(Pastoors) f 1200 'sjaars.

Ieder dezer geestelijken verkrijgt bij het aan hem toekennen
der voor zijne betrekking bepaalde jaarwedde, voor ddns: eene
som van f 250, als vergoeding zijner overtogtskosten, alsmede
eene gratificatie van twee maanden van die jaarwedde, als
tegemoetkoming

Tot

dusver

in zijne uitrustingskosten.

is

aan

de

betrekking van

Kapellaan

nog geene

bezoldiging van 'sLandswege verbonden.

De dienstdoende geestelijken, die in het laatst van 1867,
als Pastoor of Kapellaan tot het Vicariaat behoorden, zijn de
volgende priesters, achter wier namen men het jaar hunner
geboorte, dat van hunne priesterwijding en dat van hunne in
diensttreding in het Vicariaat vindt vermeld.
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In dienst
Geestelijken.

Geboren.

Gewijd.
getreden.

1.

J. van Gastel.

1806

18

1844.

2.

H. Fornar.

1812

18

1844.

3.

J. C. Schermer.

1815

1844

1844.

4.

B. T. J. Frederiks.

1826

1849

1849.

5.

S. J. J. Nieuwenhuis.

1825

1849

1849.

6.

F. E. C. Kieckens.

1827

1850

1850.

7.

J. te Welscher.

1827

1851

1851.

8.

H. de Vries.

1819

1852

1852.

9.

P. J. T. Koek.

1823

1852

1852.

10.

F. J. van Blarcum.

1824

1852

1852.

11.

J. te Riele.

1828

1852

1852.

12.

A. Schoonen.

1830

1854

1854.

13.

J. H. Huigen.

1827

1857

1857.

14.

C. Blommerde.

1837

1860

1860.

15.

M. Bongers.

1832

1861

1861.

16.

C. A. Meijer.

1820

1861

1861.

17.

J. Scholten.

1824

1861

1861.

18.

J. P. Berentzen.

1833

1857

1864.
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GEPENSIONEERDE GEESTELIJKEN.

De nagenoemde geestelijken waren, in het jaar 1868, in
het genot van het aan hen, wegens verrigte kerkelijke dienst
in de kolonie Curaçao, verleend pensioen (1), sedert het jaar,
voor ieders naam vermeld, en tot het bedrag, hier onder,
achter de door hen in het Vicariaat bekleede betrekking,
opgegeven.

1861. L. van Lommel.

Kapellaan.

1 497.

Pastoor.

n 408.

1864. J. Willems.
1865. B. Smit.

„

,, 672.

1866. J. J. A. P. F. S. Ledhl.

,,

,, 480.

1867. Mgr. J. F. A. Kistemaker. Apost. Vic.

,, 800.

OVERLEDEN GEESTELIJKEN.

Sedert de op bladz. 199 van den vorigen jaargang van dit
Handboekje gedane opgave, is geen berigt van eenig nieuw
sterfgeval in het boven vermeld personeel ontvangen.

(1) De berekening dezer pensioenen geschiedt op den voet van het pensioenreglement voor de burgerlijke ambtenaren in de Nederlandsche West-Indische
kolonien vastgesteld. (Zie bladz. 502 en 503 van den Achttienden Jaargang
van dit Handboekje.)
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RELIGIEUSE INSTELLINGEN

VAN

LIEFDADIGHEID, ONDERWIJS EN OPVOEDING.

Sedert het jaar 1842 is te Willemstad op Curagao gevestigd
een huts van Zusters van liefdadigheid, van uit de congregatie
te Rozendaal in Noordbrabant, behoorende tot den derden regel
van den 11. Franciscus.
Deze religieusen, wier getal naar de laatste opgave 76 beliep,
bedienden en verzorgden :
a. het in 1842 opgerigt pensionaat voor opvoeding en onderwijs van meisjes op Curaçao,
b. verschillende scholen voor lager onderwij8 op Curagao en
onderhoorige eilanden;
c. verschillende bewaarscholen;
d. het in 1857 gestichte R. K. weeshuis voor meisjes;
e. het gasthuis; en
f. het Lazarus- en krankzinnigen-gesticht.
Vele honderden kinderen worden door de liefderijke zorgen
dier religieusen gratis onderwezen en bewaard.
In 1867 was het toen aanwezige 76-tal zusters werkzaam,
als volgt:
50 op de verschillende scholen;
20 in het gasthuis en krankzinnigen gesticht;
6 op Bonaire en Aruba.
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APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

SURINAME.

Dit Vicariaat bevat geheel Nederlandsch Guiana in het noordelijkste deel van ZUID-AMERIKA.
Het werd in 1852 ingesteld en is sedert bestuurd door een

APOSTOLISCHEN VICARIS.

Deze betrekking, sedert 27 November 1863, door het toen
plaats gehad hebbende overlijden van Mgr. GERARDUS SCHEPERS, Bisschop van MILLIPOTAMOS , in parlibus infidelium, vacant,

werd van af dat overlijden ad interim waargenomen door den
Hoog Eerwaarden Heer Slephanus Henricus Antonius Meurkens,
doch is in 1865 weder vervuld , door de benoeming van

JOANNES BAPTIST SWINKELS

die den 14den April 1810 te Helmond in Noordbrabant geboren en
den 20sten September 1834 tot Priester gewijd werd. Hij is in 1865
door Z. H. Paus PIus IX tot voornoemde betrekking benoemd
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en als zoodanig bij Koninklijk besluit van den 20sten September
1865, no . 71, erkend geworden. In datzelfde jaar werd hij door
Z. H. Paus Pius IX verheven tot de Bisschoppelijke waardigheid onder den titel van Bisschop van AMORIUM in partibus in fi-

dlelium. Hij is den I5den October 1865, in de algemeene hulpkerk
van St. Joseph te 's Hertogenbosch tot Bisschop geconsacreerd.
Het Vicariaat telt 6 statien, in welker kerken of kapellen
door de daaraan verbonden geestelijken dienst wordt verrigt.
Bovendien doen die geestelijken dienst in daartoe ingerigte
localen op een aantal plantagiën.
De statiën zijn gevestigd als volgt:
2 in de stad PARAMARIBO, ieder met eene kerk, toegewijd:
de eerste, die in 1826 bij vernieuwing is gesticht, aan de

H. H. Petrus en Paulus; en de tweede, die in 1860 is daargesteld , aan de H. Rosa.
1 op het etablissement Batavia, in de rivier COPPENAME; bestemd ter verpleging der Boassie-besmettelingen, met eene
in 1836 gestichte kerk, aan den H. Rochus toegewijd.
1 op CoBoNIE aan de zeekust (Opper-district Nickerie), met
eene in 1843 gestichte kerk , aan de H. Maria toegewijd.
1 in het Neder-district NICKERIE , met eene in 1849 gestichte
kerk , aan den H. Franciscus Xaverius toegewijd.
1 in de divisie BENEDEN-COTTICA, met twee kapellen, de eene
op de plantagie Esthersrust in de Warappa-kreek, en de andere
op de plantagie Killesteyn, in de rivier Beneden-Commewijne.
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Het personeel der in 1867 dienstdoende geestelijken was
zamengesteld uit:
1 Apostolischen Vicaris.
8 Priesters.
Daarvan werden uit 's Lands kas bezoldigd:
als geestelijke van den eersten rang : de Apostolische Vicaris
met een bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1868 , n o. 70
bepaald tractement van f 5,300 'sjaars; en
als geestelijken van den tweeden rang : een Stal priesters,
ieder met een tractement van

f

1,500 'sjaars.

Het personeel der geestelijken van den tweeden rang, volgens
de jongste opgave, in dit Vicariaat dienstdoende, bestond uit de
volgende priesters, achter wier namen de jaartallen zijn geplaatst van hunne geboorte, priesterwijding en indiensttreding in

de kolonie :
1839.

Th. Kempkens.

1809.

1839.

P. Donders.

1809.

1841.

1842.

J. Romme.

1832.

1856.

1863.

J. B. van der Aa.

1822.

1849.

1866.

G. Luyben.

1832.

1857.

1866.

J. van Rooy.

1830.

1859.

1866.

G. A. Verbeek.

1820.

1845.

1866.

A. Bossers.

1825.

1848.

1867.

E. Odenhoven.

1842.

1867.

1868.

OVERLEDEN GEESTELIJKEN.
Sedert de op bladz. 204 van den vorigen jaargang van dit

Handboekje gedane opgave, is geen berigt van oenig nieuw
sterfgeval in het boven vermeld personeel ontvangen.
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In het jaar 1866 werden in dit Vicariaat gedoopt 433 personen, als:
mannelijk geslacht 175
Kinderen van het
{

163

vrouwelijk

21

mannelijk

r

27'

vrouwelijk

„

68

Bejaarden .
1

Aan 632 personen werd in 1866 godsdienstig onderwijs gegeven. Er werden tot de eerste H. Communie aangenomen
188 en gevormd 258 personen.
Het getal communicanten beliep ongeveer 3200.

Te Paramaribo is een gesticht der Zusters van Liefde, door
welke scholen en een weeshuis worden bediend. In dat weeshuis werden op 1 Januari 1867 verpleegd 12 jongens en
27 meisjes.

TWEEDE HOOFDSTUK.

STATISTIEKE, FINANCIELE,

GESCIIIEOKUNDI&E

EN

ANDERE DIJZONllERHEDEN,
BETREFFENDE

KERKELIJKE ZAKEN.

14

206

207

STAAT der

BEVOLKING

van het Koningrijk der

NEDERLANDEN

op 1 Januari] 4868.

1111M■111111■

Zielental.

PROVINCIEN.

Mannelijk
t7

AANMERKINGEN

Vrouwelijk

7,

Totaal.
geslacht

geslacht.

Noordbrabant .

185

216,067

215,186

431,253

Gelderland .

.

116

220,584

213,509

434,093

Zuidholland.

.

198

329,265

352,056

681,321

133

280,046

298,869

578,915

112

88,684

90,317

179,001

Het in dezen staat vervatte zielental ie ontleend uit de daarvan, bij de verslagen
van den toestand der provinciën over 1867, gedane opgave, welke was
g
zamenggesteld uit de bevolkingsregisters der gemeenten op 31 December 1867.

Noordholland .

.

Zeeland ..
Utrecht .

72

86,238

88,324

174,562

Friesland

.

43

147,304

148,642

295,946

Overijssel

.

61

131,215

125,234

256,449

Koninkl 0ijk

Groningen .

57

113,569

115,449

229,018

scheiding
b tnsschen w

Drenthe .

33

55,225

51,307

106,532

125

114,015

111,311

225,326

Limburg ..

1 Januar0 1868

1135

1,782,212

1,810,204

3,592,416

1

1135

1,760,633

1,791,946

3,552,579

21,579

18,258

39,837

Totaal
u

1867

Meerder.

.

11

Verschil
Minder .

11

11

11

!1

Bij het aanleggen
van deze registers,
overeenkomstig de voorschriften, bij het
g
gg
besluit van 3 November 1861 (S ta a ts b 1 a d n o . 93) gegeven, is
rondslag aangenomen, en de vroegere onderBEVOLKING als grondslag
de
Uit'ke en feitelijke bevolking vervallen,

De werkelijke
bevolking
op 1 Januarij 1868 verdeelde zich:
^I
gP
in 1,312,811 of 37 0/0 Roomsch Katholijken.
2,279,605 of 63 0 / Anders gezinden en niet genoemden.
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STAAT der

HUWELUHEN, ECHTSCHEIDINGEN GEBORENEN, STERFGEVALLEN 0n VERHUIZINGEN ,

NEDERLANDEN ,

gedurende het jaar 4865 .

w

Levend.

Levenloos.

Ci
^

.

^^
^

4

a c:

Geborenen.

PROVINCIEN.

Verhuizingen.

.a ^
,^ ^
Aó

Onecht,
begrepen
onder de

In-

^
^^
4 o^
43

Leven- Lerenloazen,
den.

Ver-

gekomen. trokken.

„

2/

13,213

844

326

26

10,862

18,891

18,945

.

3,489

3

1

14,253

885

506

44

1'0,184

22,977

23,694

Zuidholland .

6,093

42

12

28,109

1,463

1,425

114

19,900

35,206

33,699

6,139

38

17

21,124

1,111

877

111

13,980

28,610

27,581

Zeeland ..

1,583

6

,,

7,479

512

305

36

5,590

10,980

11,747

Utrecht ..

..

1,349

4

,P

.

2,610

Gelderland.

Noordholland

•

.

.

335

342

32

4,548

12,021

11,464

I,

9,933

523

238

18

6,fiO4

14,142

14,611

482

230

25

6,234

11,958

11,266

Friesland .

.

Overijssel .

.

1,99

P

,,

8,208

Groningen .

•

1,95

,,

1

7,579

392

379

29

5,310

12,476

12,139

5

,,

3,396

181

115

5

2,600

6,482

6,544

1

$2

7,026

332

215

6

5,262

8,279

8,961

Drenthe.

.

Limburg

.

822
•

1,52

.

AANMEBKINGEN.

^b

3,244

Noordbrabant.

in het Koningrijk der

De HUWELIJKEN waren naar den burgerlijken stand ingedeeld
tusschen:
. 23,696
jonge dochters .
1,401
Jongmans en
weduwen . . . . . .
20
gescheiden vrouwen . .
3,248
jonge dochters . . . .
weduwen . . . . . . 1,381
11
gescheiden vrouwen . .
Weduwevaars
en
vrouwen, hertrouwd bij
afwezigheid van hare
3
vroegere echtgenooten.
jonge dochters . . . .
3.
Gescheiden mannen en
10
weduwen .
. . . .
Een man, wiens vrouw gedurende zijne afwezigheid
hertrouwd is, en eene jonge dochter . . • • .
1
Totaal . . , 29,806
Het getal HUWELIJKEN was , in reden tot de bevolking, het
g ro o t s t In Noordholland , Zuidholland , Friesland en Zeeland ;
het kleinst in Limburg, Noordbrabant en Utrecht.
De betrekkelijke OVERMAAT der geborenen boven de overledenen was het grootst voor Noordholland , Zuidholland,
Friesland en Utrecht; het kleinst voor Noordbrabant, Drenthe,
Overijssel en Limburg.
Het grootste aantal ONECHT geborenen , vergeleken niet de
geborenen in het algemeen , gaven Utrecht , Zuidholland en Groningen, het kleinste Friesland, Noordbrabant en Overijssel.

1865 .

.

Totaal
1864 .

29,806

107

31

126,794

7,060

4,958

446

91,074

182,022

180,651

In 1865 zijn erkend 1956 onecht geboren kinderen, waarvan
1746 tevens werden gewettigd.

29,154

115

32

123,795

6,903

5,019

478

87,766

178,227

174,765

Ten aanzien der STERFTE verkeerden Friesland, Limburg en
Groningen ; in den meest
gunstigen,
Zeeland, Zuidholland
en Utrecht in den minst gunstigen toestand.

2,999

157

3

,1

3,308

3,795

5,886

61

32

Er stierven op de 1000 ongehuwden 531 mannen en
469 vrouwen; gehuwden 515 mannen en 485 vrouwen; in den
weduwen staat verkeerende personen 378 mannen en
622 vrouwen.

Meerder.

65

Minder .

„

P

2

8

1

^

Verschil
„

„

,r

Mir
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STAAT der

211
GEBORENEN

en

Levend geborenen.

OVERLEDENEN

in de voornaamste gemeenten des

d

Levend geborenen.

^
^
^

Onecht.

Totaal.

^
^
^>

Meppel

254

4

258

206

Wettig. Onecht. Totaal.

Alkmaar

439

l6

454

299

155

34

g
R9

Wettig.

GEMEENTEN.

GEMEENTEN.

52

RIJKS , in 1 865.

0

^a
^v
s.r^
^,
^^
. .

bAa^^
y,‘o
Q,,
A^
^

^a^

óe
°y
ai^^
4^t ^
^^

aá

10

Amersfoort

447

52

499

398

101

27

Middelburg .

432

44

476

497

21

49

Amsterdam

8,354

608

8,962

6,434

2,528

568

Nijkerk . ..

235

6

241

146

95

18

818

293

Nijmegen . . .

632

59

691

504

187

44

1,033

Arnhem

78

1,11

56

Assen

192

5

197

126

71

11

Opsterland. . .

355

7

362

244

118

12

Breda

424

41

465

384

81

23

Roermond

256

11

267

200

67

14

Delft

765

49

814

698

116

52

Rotterdam

4,078

312

4,390

3,309

1,081

245

Deventer

587

42

629

513

116

40

Schiedam

745

21

766

536

230

28

8

347

229

118

23

Dordrecht

872

65

937

770

167

71

Schoterland

339

Franeker

275

7

282

235

47

9

Sneek

302

6

308

304

4

17

Gorinchem

308

21

329

246

83

13

Tiel . . •

277
77

10

287

176

]11

14
21

Gouda
's Gravenhage.

619

40

659

582

77

43

Tietjerksteradeel

359

6

365

208

157

2,891

283

3,174

2,013

1,161

144

Tilburg

643

6

649

395

254

38

1,067

158

73

Utrecht

1,980

196

2,176

1,538

638

125

245

14

259

192

67

11

334

6

340

284

56

5

1,145

80

1,225

Haarlem

947

57

1,004

755

249

67

Venlo

Harlingen

399

16

415

266

149

19

Vlaárdingen .

615

26

641

425

216

51

Vlissingen ..

349

34

383

207

176

28

718

51

769

652

117

53

Weert . . .

176

11

187

176

11

11

106

20

Weststellingwerf . .

370

13

383

252

131

21

Groningen

Helder
's Hertogenbosch

.

.

.

. .

316

16

332

226

.

549

17

566

536

30

23

Wonseradeel ..

455

6

461

236

225

18

Leeuwarden .

760

5

814

606

208

53

Zaandam . .

429

8

437

288

149

17

448

51

499

422

77

47

642

17

659

548

111

28

Hoorn
Kampen .

.

Legden
Maastricht .

.

.

1,325

193

1,518

1,133

385

63

Zutphen .

993

59

1,052

730

322

40

Zwolle

..
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STAAT van het, getal der

LANDVERHUIZERS

over

ZEE

MEDEGENOMEN

KLASSE.

en

PERSONEN.

OP ZICH ZELF STAANDE PERSONEN.
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q

ti

8

q
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v
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KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

vertrokken in den fare 1867.

HOOFDEN VAN HUISGEZINNEN

PROVINCIEN.

uit het

4
^
co

^

^

f23)

.^

0

^

^

s3

^

^

^

^

^i

^

A
d
a
^
..+

F'
r

^

O

22

3

63

u

U

88

9

67

11

1

28

81

10

207

9

56

u

rr

270

36

162

72

rr

125

416

3

814

Gelderland .

.

204

Zuidholland

.

75

7

5

3

rr

94

3

63

28

n

51

167

n

312

63

5

20

4

21

119

17

67

25

10

60

200

r^

379

5. 121

70

u

96

259

6

557

Noordholland .

.

AANMERKINGEN.

Zeeland .

.

146

19

30

rr

u

196

Utrecht .

.

5

2

u

ir

u

10

1

6

3

n

4

11

ir

25

Friesland

.

79

28

5

ii

u

117

3

103 '

10

1

60

170

1

348

.
Overijssel
^

17

9

9

11

35

4

29

2

u

17

57

1

110

Groninge
Gronin en .

289

158

13

1

a

459

25

354

80

r^

219

613

2

1293

17

15

4

rr

1

II

7

Ii

255 1 212

8

De meeste landverhuizers zijn tot verbetering van bestaan
vertrokken.
Onder de vertrokkenen telde men : 1 Roomscli Katholijk
geestelijke, 1 Hervormd predikant,1 Student en 1 Onderwijzer.
Gedurende het tijdvak over 1846-1867 bedroeg het getal der
over ZEE vertrokken LANDVERHUIZERS
Hoofden van huisgezinnen en op zich zelf
staande personen.
Protestanten . . .
Katholieken . . . . . . .
Oud-Bisschoppelijke Klerezy •
Israeliten .
Niet genoemden

•
.

10,498
2,829
2
199
227
13,755

.
Limburg.
g

.

rr

36

4

31

1

rr

20

61

u

117

II

8

4

4

rr

n

3

14

ir

25

23

4187

Hedegenomen:
Vrouwen .
Kinderen .

•
•

Dienstboden .

•
.

•
.
.

.
.
.

6,359
20,148

Totaal.
. .
Totaal

.

911

1 12 12

21

1432 111

1007 302

12

683 2049

26,802

295
.

40,557

214
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ZIELENTAL der

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN

Nederduitsch-

in het K011111gP1jI{ der

Waalsch- Engelsch- Schotsch-

Anglikaansch

NEDERLANDEN

Evan-

Her-

gelisch-

stelde

PROYINCIEN.

P
Hervormden.

copalen.

op I Januari] 7868.

DoosDoop s-

Remon-

Hern-

gezinden.

stranten.

butters.

Christelijk
Afgescheidenen.

Lutherschen.

45,695

234

14

u

15

663

28

86

47

n

3,809

Gelderland

258,370

579

23

II

11

2,476

128

573

150

14

5,319

Zuidholland

469,227

3,342

174

85

227

13,079

316

1,044

3,419

9

11,360

Noordholland

315,395

3,287

219

II

231

33,133

9,080

17,148

1 ,495

38

5,178

Zeeland

124,009

244

100

II

4

1,256

12

329

24

II

6,635

Utrecht

103,119

600

30

u

20

2,227

156

398

242

269

2,035

Friesland

242,500

117

u

a

3

817

160

16,328

51

38

9,284

Overijssel

163,129

148

1

1

13

1,206

512

3,048

42

3

6,992

Groningen

181,067

234

ii

rr

5

2,203

12

5,382

27

rr

18,887

Drenthe

89,793

24

n

II

II

403

33

340

4

n

8,002

Limburg

3,373

128

3

II

23

362

12

13

13

n

1,995,677

8,937

564

86

552

57,825

10,449

44,689

5,514

371

.77,501

1,817,991

9,803

374

97

575

54,608

9,931

42,162

5,326

331

65,728

u

3,217

618

2,527

188

40

11,773

Noordbrabant

op 1 Januarij 1868
Totaal .
rr

1

!1

1860 (*)

Vermeerderd .

.

177,686

rr

190

.

.

Ir

866

ir

Verschil
Verminderd

11

(*) Naar de w e r k el ijk e b e v o l k in g, blijkens de uitkomsten van de vierde algeJaargang van dit Handboekje.)

23

u

II

II

II

II

II

meene tienjarige volkstelling op 31 December 1859 (Zie bladz. 186 van den Achttienden
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ZIELENTAL der

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN

Totaal
der
Protestanten.

PBOVIN CIEN,

(Zie de vorige
bladzijde.)

in het Koningrijk der

NEDERLANDEN

Nederduitsche
Roomsch
Katholijken.

Totaal

Bisschoppelijke

Grieken,

Ongenoemden.
generaal.

Klerezy.

Israéliten.

378,534

6

ir

2,103

Gelderland

267,643

160,959

223

U

5,108

Zuidholland

502,282

164,969

1,219

19

Noordholland

385,204

157,423

2,916

Zeeland

132,613

45,428

Utrecht

109,096

62,427

Friesland

269,298

24,184

Overijssel

175,095

77,163

Groningen

207,817

Drenthe
Limburg

op 1 Januarij 1868

Portugesche

Oud-

50,591

Noordbrabant

op 4 Januarij 1868.

19

431,253

14

146

434,093

12,355

244

233

681,321

n

29,806

3,093

473

578,915

II

614

2

344

179,001

II

1,621

22

44

174,562

II

2,117

19

328

295,946

5

II

3,993

8

185

256,449

16 340

3

II

4,702

5

151

229,018

98,599

5,470

1

r^

2,386

4

72

106,532

3,927

219,914

II

1,480

1

4

225,326

2,202,165

1,312,811

5,725

19

66,285

3,412

1,999

3,592,416

2,006,926

1,229,092

5,394

32

60,850

3,040

3,635

3,308,969

195,239

83,719

331

11

5,435

372

^I

II

n

1,352
u

II

Totaal .
II

1

1860 (*)

Vermeerderd .

.

Verminderd

.

H

283,447

Verschil
.

(*) Zie de noot op de twee vorige bladzijden.

II

11

11

13

1,636

II
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VERHOUDING der

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN

naar haar ZIELENTAL in den voorgaanden staat vervat.

Getal op de 1000 zielen der geheele bevolking op 1 Januarij 1868.

..,1

pEOVINCIEN.

á

p
:P, c.)

7.,b
.4... ~
2 ^

• id V

U ^,
^
°°
^

Noordbrabant .

Gelderland .

.

.

106

597

0

0

2

6

0

1

0

0

0

0

9

12

^^
^^
^5
74`N
^
`^ ^
0
Co
C' r,
44

117

616

4
li f,
^^
^•~

O^

o •^
gz
w

878

371

^
^
a,,,:t

a
o^

A ANMEHKINGEN.

.0
^
U^
^
.

^. W
W.
rt:O~

0

1

5

12

0

0

De betrekkelijke verhouding der godsdienstige gezindten was
op 1 Januarij 1860, naar de uitkomsten der vierde algemeene
er
v
1000
zielen
derw olkstellmg
op 31 December
1859, op d
kelijke bevolking (zie bladz. 186 van den Achttienden
Jaargang van dit H a n d b o e k j e), als volgt :

Zuidholland.

.

.

Noordholland .

694

0

551

0

20

73

2

30

5

2

0

0

17
9

738

665

242

272

2

18

0

5

57

1

Nederduitsch • . • . 549,4
Hervormden

Waalsch• • . •

3,0

Engelsch . . . .

0,1

Schotsch. . . .

0,0

552,5 zielen.

Zeeland .

•

•

695

0

7

2

0

0

37

741

254

0

3

2

Utrecht .

•

•

594

0

14

2

1

2

12

625

358

8

9

0

. . •
Anglikaansch Episcopalen . . •
Evangelisch . . . . 16,5
Lutherschen
3,0
Hersteld Evangelisch.

820

0

55

0

0

32

910

1

Doopsgezinden .
Remonstranten

Friesland.

.

•

•

s

82

0

7

0,2

19,5 »

. •
. . .

12,7
1,6
19,9

Christelijk afgescheidenen

.

.

637

0

7

12

0

0

27

683

301

15

1

Groningen .

.

792

0

10

23

0

0

82

907

71

21

1

Drenthe .

•

•

843

0

4

3

0

0

75

925

51

0

23

1

Limburg .

.

.

.

15

0

2

0

0

0

0

17

976

0

7

0

Het geheele Rijk.

558

0

19

12

2

0

22

613

365

2

19

1

Nederduitsche . .
?ortugesche .

Ongenoemden .

.

.
18,4
1,0 }

••
Algemeen totaal .

„

. 606,5
„
371,4 „
1,6 „

Totaal Protestanten ,
Roomsch Katholijken . .
Oud-Bisschoppel jike Klerezy .
Grieken . . . • . . . . . . .
Israelites

„
„

0,1 „

Hernhutters
Overijssel

„

0,0

19,4

„

1,1

. . . 1000,0

„
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BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH OOST-INDIE

in het laatst van 1865.

De gezamenlijke bevolking der Nederlandsche bezittingen in
OOST-INDIz, werd in het laatst van het jaar 1865 geschat,
te weten :

Zielen.

Op Java en Madura .

. 14,168,416

,, de buiten-bezittingen. . ,

. 4,793,156

Sterkte van het Nederlandsche leger .

. .

27,513

Soldaten-kinderen . . .

941
Totaal .

. 18,990,026

Op

I

Buiten

Java en Madura,
Europeanen en hunne afstammelingen .
Chinezen

,

Arabieren .
Andere vreemde Oosterlingen .
Inlanders

..

27,893

6,932

158,492

78,190

6,628

4,550

21,491

8,584

13,953,912

4,694,900

14,168,416

4,793,156

Transporteren . . 18,961,572

221
Per transport .

. 18,961.572

Het leger bestond uit:
Europeanen

11,813

Afrikanen .

498

Inlanders .

15,202

27.513

Soldaten-kinderen (Europeanen) geboren :

in Nederlandsch-Indie .

828 }
941

daar buiten

Totaal .

. 18,990.026

Het Europesclle gedeelte des legers, onderscheidt zich, bij het
eind van 1865, naar den landaard, als volgt:

Officieren.

Nederlanders, buiten Indië geboren .

.

Duitschers.

Onderofficieren
en
manschappen.

1,100

6,990

32

855

Belgen . .

II

599

Zwitsers .

3

1,100

Andere Europeanen .

1

327

Blanken in Ned. Indië geboren

75

152

Kleurlingen • .

25

554

Totaal .

.

1,236

10,577
15
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De Europeanen en hunne afstammelingen verdeelden zich in :
Vrouwen. Kinderen.

Mannen.

Op Java en Madura. ..

.

9,471

6,680

11,742

n de buiten-bezittingen ,

.

2,078

1,812

3,042

.

11,813

77

Bij het leger . .

8,492

23,362
Totaal

.

.

•

15,725

47,579

De voormelde Europesche bevolking , met uitzondering van het
leger en de soldaten-kinderen , onderscheidt men in die, welke
zijn geboren :
Vrouwen. Kinderen

Mannen.

in Nederlandsch-Indië . . . .
,, Nederland of elders uit Nederlanders .
buiten Nederland

6,060

5,494

11,052

1,538

1,637

2,927

2,616

977

522

423

143

90

795

209

168

102

21

6

15

11

19

11,549

8,492

14,784

Niet naar de geboorteplaats op-

r1

gegeven . . . . . . .

Totaal . . . 34,825
Het leger telde:
Officieren

Europeanen .

. 1,246

Inlanders ..

9

}

1,255
. 26,258

Onder-officieren en manschappen .

27,513
Jongens 464
Soldaten-kinderen

Meisjes

477 .
Totaal .

941
• 28,454
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Op Java en Madura telde men behalve de Europesche bevolking
Vrouwen. Kinderen.

Mannen.

45,728

42,699

70,065

Arabieren . .

2,038

1,654

2,936

Andere vreemde Oosterlingen.

6,759

5,789

8,943

Chinezen .

Inlanders

4.150,947 6,129,727

3,673,238

3,727,763 (*) 4,201,089 6,211,671
Totaal . . . 14,140,523
De ouderdom der Europesche mannen en vrouwen op Java en
Madura was als volgt :

Van 16-30 jaren .
77

27

Boven de 60

.

/7

Mannen.

Vrouwen.

4,301

3,289

3,240

2,207

,,

.

1,475

868

„

.

455

316

9,471

6,680

Van deze 9,471 mannen waren :
3,091 in 's lands dienst.
184 ,, contract met het Gouvernement voor landbouwondernemingen.
807 ,, den handel.
3,231 „ andere industriële vakken.
1,193 ,, gepensioneerde 'slandsdienaren, waaronder :
232 ambtenaren.
162 officieren.
799 militairen beneden den rang van officier.
965 zonder beroep.

(*) Hieronder telde men 247,140 Inlandscbe hoofden en beambten, 72,440 inlandsche geestelijken en 103,639 San tries of leerling-priesters.
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Het aantal inlandsche Christenen (onder het getal inlanders
begrepen) bedroeg, volgens de laatst bekende opgaven :
Op Java en Madura.

176
313
3
61
103
276
1,143
126
14
11
14
23
40
21
342

Batavia . .
Buitenzorg .

Cheribon .
Tagal ..
.
Samarang
Japara. .
Soerabajja
Pasoeroean .
Bajoewangie
Banjoemas .
Baglen .
Djokdjokarta
Soerakarta . .
Madioen ..
Kederie .

•

Totaal .

, 2,666

In de buitenbezittingen.

Banka , Palembang , Billiton en Riouw
(Roomsch Katholjjken) ..
Borneo (Zuider- en Ooster-afdeeling) .
Amboina .
Banda .
Menado
Timor .
Totaal

.

.

899
300
45,053
721
62,324
17,500 (*)
126,797

(*) Waaronder ongeveer 11,465 Roomsch K at h olijken, meerendeels op
Flores en overigens ook op Timor en Adonara.
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Het getal der bezoldigde Christen-kerkkeraars was, op de
aangewezen standplaatsen, bepaald als volgt:
Protestantsche

Standplaatsen.

R. K.

Predikanten. Geestelijken.

4

Batavia
Buitenzorg

.

Cheribon

1
1

4
/)
2/

1

77

Samarang

2

2

Salatiga en Ambarawa .

1

1

Pekalongan .

......

Soerakarta .

1

/5

Djokjokarta

1

1

Poerworedjo (Bagekn) .

1

Rembang ........

1

27

Soerabatja

3

2

.

.

Pamakassan (Madura)

...

1

II

/1

Madioen

1

n

Pasoeroean

1

)7

Probolingo

1

7)

Amboina ......

2

fl

B anda ........

1

)7

Ternate .......

1

Menado

1

11

Makasser (Celebes)

.

»

1

/7

1

27

1

27

Transporteren . . 29

10

Pontianak (West Borneo)

.

Banjermasin (Z. en 0. Borneo)

•

226
29

10

1

n

1

1

Fort de Kock (Padangsche bovenlanden) . 1

n

Per transport .
1Eiouw..........
Padang (Sumatra's Westkust) . .

.

1

n

Soengieslan (Banka)

n

1

Larantoeka (Flores) . . ,

n

2

. 33

14

Palembang

Totaal .

Behalve deze kerkleeraars, wier standplaatsen in 1865 waren
aangewezen, behoorden nog tot het destijds vastgesteld kader
van het bezoldigd personeel der Christen-kerkleeraars :

Protestantsche.

twee predikanten voor de tijdelijke waarneming van de dienst
op plaatsen, waar door overlijden, ziekte, verlof, vertrek
naar elders, een leeraar ontbreekt. Aan deze predikanten
was geene vaste standplaats aangewezen. Van dit tw eetal
werd beschikbaar gehouden een te Batavia en een ter
hoofdplaats van de residentie Preanger-regentschappen, voor
de tijdelijke dienst bij de gemeenten in de verschillende
afdeelingen dier residentie;

drie hulppredikers, wier standplaatsen zijn aangewezen als
volgt :

227
1 te Benkoelen,
1„

Bonthain (Celebes en onderhoorigheden),

1„

Koepang (Timor);

twee veldpredikers, die te Weltevreden of op Meester Cornelis en
te Anzbarawa verbleven tot hunne dienst bij het leger elders
werd vereischt;

een aantal zendelingen, door verschillende zendeling-genootschappen uitgezonden (1).

Roomsch Katholijke,

twee geestelijken, welke aan het in 1865 bepaalde 16tal ontbraken.

(1) Volgens Koninklijk besluit van den 22sten December 1867 (Staat s b 1 a d

O. 154) zal in de godsdienstige behoeften der inlandsche Christen-gemeenten
in Nederlandsch-Indie worden voorzien door (Europesche) hulppredikers te
kiezen uit de zendelingen, vooreerst ten getale van 10, wier standplaatsen
worden bepaald door den Gouverneur-Generaal, die tevens den aard en omvang
hunner werkzaamheden regelt.
Met het oog op de behoefte, die zich gaandeweg, vooral in de Molukken
aan in l a n d s c h e godsdienst-voorgangers zal doen gevoelen , 'als een gevolg
van de opheffing der kweekschool van het zendeling-genootschap te Amboina
en hare vervanging door eene gouvernements-inrigting, waar de aanstaande
inlandsche schoolmeesters geen godsdienst-onderwijs meer zullen erlangen,
is aan de hulppredikers inzonderheid ook de verpligting opgelegd om inlanders
tot leeraars te vormen en op te leiden.
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Door 31 van de 42 in Nederlandsch Indië bestaande

instel-

lingen van weldadigheid waren
verpleegd. bedeeld.

in
9 Wees- en Armhuizen (1) ..
1 Armbestuur

731

95

„

10

1 Oude mannenhuis .

.

.

.

.

.

.

73

„

1 Bedelaars-gesticht .

.

.

.

.

.

.

135

»

9 Leprozen-gestichten

.

., .

.

.

.

248

2 Chinezen zieken-gestichten.
3 Commissiën
1 Gesticht voor verwaarloosde kinderen
.

.

2 Gestichten voor gebrekkigen .

.

1 Christelijke ambachtsschool

,,

„

271

43

n

39

n

101

n

35

„

Totaal . . .1,990

376

1 Hulpfonds van den H.Vincentius a Paulo

31

585

.

Onder de 11 instellingen , waarvan geene opgave is geschied,
behooren:
1 Wees- en armhuis.
2 Ziekenhuizen.
5 Leprozen-gestichten.
3 Hulpfondsen van den H. Vincentius a Paulo, gevestigd

te

Samarang, Soerabaija en Padang.

(1) Hieronder is 1 Roomsch Katholijk weeshuis te Samarang met 258
weezen; — en ,1 gescticht van armen en verlaten weeskinderen van Roomsch
Katholijke Chinezen te Soengieslan op Banka met 19 weezen.
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BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIE

in het laatst van 1865.

KOLONIE SURINAME.

De bevolking, met uitzondering van de Indianen en Boschnegers, bedroeg op 31 December 1865:

. .

In de kolonie .

Totaal

Manneluke.

Vrouweluke.

24,712

25,866

50,578

120

123

243

24,832

25,989

50,821

Op het leprozen etablissement
Batavia . . .
Totaal .

.

Het getal der Indianen werd géschat op 1000 en dat der
Boschnegers op 7,500.

Onder de 50,578 in de kolonie waren 30,965 personen (14,594
mannen en 16,371 vrouwen) , als voormalige slaven, onder
Staats-toezigt gesteld en 1,086 immigranten (853 mannen eng
233 vrouwen.)
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Het getal huwelijken bedroeg in 1865: 311. Bij 156 van deze
huwelijken zijn 441 kinderen gewettigd, waarvan 238 van het
mannelijke en 203 van het vrouwelijke geslacht. Het groot getal
huwelijken is toe te schrijven aan den daartoe onder de vrijgemaakten toenemender lust. In 1863 waren er slechts 113 en
i n 1864 450 huwelijken gesloten. Te voren beliep dat getal
gemiddeld per jaar:
van 1848-1852.

..

.

33

1853-1859.

.

.

.

58

1860-1862.

.

.

.

68

De geboorte bedroeg in 1865:
Mannen. Vrouwen. Totaal.

In echt. . . . . . . .

121

116

237

Buiten echt . . . . . .

692

692

1,384

1

2

3

814

810

1,624

34

38

72

848

848

1,696

Op het etablissement Batavia .
Totaal levend geboren .
Dood geboren

De sterfgevallen beliepen in 1865, zonder de levenloos aangegevenen:
In de kolonie
Op het leprozen-etablissement Batavia
Totaal

.

.

1,111

966

2,077

9

8

17

1,120

974

2,094

Het verschil tusschen de geboorten en de sterfgevallen is voornamelijk te wijten aan de mindere zorg, welke de vrijgemaakte
vrouwen voor hunne kleine kinderen dragen, waartegen vóór
de emancipatie door de belanghebbenden bij de slaven werd
gewaakt. Ook is gebrek aan voldoende geneeskundige behandeling en behoorlijke verpleging der vrijgemaakten, een
oorzaak van meerdere sterfte.
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De landmag1 telde :

Onder-officieren
en
Officieren. manschappen. Totaal.

Militairen . . . . . . .

.

35

744

779

Schutterij te Paramaribo ..

.

24

411

435

Gewapende burgermagt .

.

56

550

606

De reserve schutters en lastdragers, die uit de arbeiders op
de plantagiën getrokken worden, als ook de marechaussées,
zijn niet onder deze cijfers begrepen.

Op 31 December 1864 waren onder openbare voogdij 563 weezen.
In 1865 kwamen daarbij 193 en gingen daarvan, door overlijden
en het bereiken der meerderjarigheid, 68 af, waardoor het
aantal kinderen onder voogdij van den weesmeester op 31 December 1865 bedroeg 688. Daarvan waren 589 vrijgeboren of gemanumitteerde weezen en 99 geëmancipeerde of uit geëmancipeerde
ouders geboren.
Van deze kinderen behoorden tot de
Hervormde

243

gemeente .

Evangelisch-Luthersche

„

119

Roomsch Katholijke

„

113

Moravische Broeder-

„

106

Nederl.-Israëlitische

,,

5

Portugesche

,,

3
589

Van deze weezen werden verzorgd :
a. door het Gouvernement:
voor de Hervormde

gemeente

76

.

,,

Evang. Luth.

/7

n

n

Roomsch Kath.

,,

48

n

,,

Moravische Broeder-

,,

36

n

Port. Israëlitische

,,

1

»

n

Transporteren

.

.

194

232
Per transport . . . 194
b. door betrekkingen of vrienden van de over. 298

leden ouders of moeders .
c. uit eigen middelen . .

.

97
589

Het zielental der verschillende godsdienstige gezindten, werd
geschat als volgt:
12,000 Roomsch Katholijken, waaronder ruim 3,100 com-

municanten.
7,200 Hervormden.
2,700 Lutherschen.
23,694 der Moravische Broeder-gemeente, waaronder:
17,883 gedoopten (12,962 volwassenen
en 4,921 kinderen.)
5,811 niet gedoopten.
693 Nederlandsche Israëliten (353 mannelijke en
340 vrouwelijke.)
670 Portugesehe

»

(328 mannelijke en
342 vrouwelijke.)

11,000 Heidenen.
Het getal der in 1865 gedoopten bedroeg:
371 (1)

bij de Roomsch Katholijken .

353 (2)

Hervormden ..
» » Lutherschen . .

.

128 (3)

n ,, Moravische Broeder-gemeente . 1,029 (4)
Totaal .

. 1,881

(1) Hieronder 87 bejaarden (38 mannen en 49 vrouwen).
en 267 buiten echt geboren kinderen.
(2)
71
(3)

(4)

3/

buiten echt geboren kinderen.
481 volwassenen.
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Het getal der in 1865 kerkelijk ingezegende huwelijken bedroeg:

bij de Roomsch Kathol jken .

.

„

„ Hervormden

.

n

„

.

„

„ Moravische Broeder-gemeente .

Lutherschen

.

30

.

13
4

.

. 129

Het getal der tot lidmaat aangenomenen beliep:

.

bij de Roomsch Katholijken .
„

Hervormden

.

Lutherschen

.

n

.

.

.

Moravische Broeder-gemeente .

KOLONIE

CURAÇAO

99

. 205
47

. 301

EN ONDERHOORIGHEDEN.

De bevolking bedroeg op 31 December 1865:

Curacao .

Manneljke.

Vrouwel ij ke.

Totaal.

8,989

10,875

19,864

Bonaire .

1,676

1,903

3,579

Aruba ..

1,633

1,851

3,484

773

1,163

1 ,936

St. Eustatius .
Saba . .
St. Martin.

Totaal .

.

841

968

1,809

1,204

1,567

2,771

15,116

18,327

33,443
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Naar de godsdienstige gezindten verdeelde dit totaal zich als volgt:
>

.

EILANDEN
EILANDEN.

^

=

.d^
m^
5

a

d
^;

ó

l

á

ó

4 ,c
^

x

^

^

T

^

.

^

14
7,,-,

^
0

^

H

m
"

Curapo .,,

16,744

1,85

u

1,265

19,864

.

3,398

17

u

4

3,579

3,104

36

u

17

3,484

340

2

1,936

Bonaire .

.

Aruba .

.

St. Eustatius .

100

1,494

Saba

.

456

1,35

.

453

520

24,255

5,762

.

.

.

St. Martin

.

Totaal .

.

u

u

1,809

1,79

u

2,771

2,138

1,288

33,443

De bevolking was naar de geboorteplaats onderscheiden ,
als volgt :
Geboren

EILANDEN.

op

elders in

het eiland

de West-

in

andere

zelf.

Indien.

Nederland.

landen.

18,958

297

370

239

19,864

3,548

9

12

10

3,579

in
Totaal.

r

Curacao .

.

Bonaire .

3,322

97

26

39

3,484

St. Eustatius .

1,814

96

19

7

1,936

Saba

1,766

38

5

U

1,809

2,619

111

27

14

2,771

Totaal . . . I32,027

648

459

309

33,443

Aruba .

.

.

St. Martin .

1
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Het aantal gehuwde personen, weduwenaars en weduwen bedroeg
op 31 December 1865:
op Curacao .

1,848

„ Bonaire .

911

„ Aruba.

.

445

„ St. Eustatius .

149

.

376

27

.

347

„ St. Martin .

. 4,076

Totaal .

De loop der bevolking , gedurende het jaar 1865 , was als
volgt :
Overleden.

Geboren.
^
a^
x

:,.F.
EILANDEN.

..4,

^

^
:77

5

x

p

^p

i

cd

•

•

106

421

436

Bonaire

.

.

.

.

.

110

102

.

.

.

.

.

.

.

St. Eustatius
Saba .

.

.

St. Martin.

.
.

Totaal

.

(*) Niet opgegeven.

.

I

^
^
^
O

^;

^

^
Ei

274

508

24

24

48

27

19

46
25

175

.

.

E4

73

.

.

á

234

.

.

^

c

857

Curagao

Aruba .

;
71

25

102

87

189

7

40

27

67

11

14

15

31

23

54

34

19

53

114

29

17

46

1456

359

367

726

.

.

(*)

58

56

.

.

263

754

702
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Bij het sluiten der huwelijken werd het volgende getal
kinderen geecht:

op Curacao

.

146

n Bonaire

.

291

n Aruba .

.

58

„

St. Eustatius.

4

„

Saba.

„

„

St. Martin

.

Totaal

.

•

(*)

.

499

Onder de geborenen waren buiten echt :

676

op Curacao .
n

Bonaire .

98

.

134

n Aruba
„

St. Eustatius

57

„

Saba ..

28

„

St. Martin .

76

Totaal .

. 1,069

Onder de bevolking is het garnizoen begrepen , waarvan de
sterkte op 31 December 1865 bedroeg 22 officieren en 309
onderofficieren en manschappen.

(*) Niet opgegeven.
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De Schutterijen telden op dat tijdstip op :
Curacao

18

561

13

935

3

276

4

409

3

41

Bonaire . . .
Aruba
St. Eustatius .

í

22

5

126

. 47

2,370

St. Martin .
Totaal .

Het getal der Kerkleeraars bedroeg :
op Curacao . . 12 Katholijke 2 Protestantsche 1 Israëlitische (*).
„ Bonaire .

2

n

„ Aruba . .

3

7/

„ St. Eustatius.

l

»

n

„

„

n

„ Saba . . .
„ St. Martin .

1
1

„

n

n

if

n

„

n

„

„

„

Totaal. . . 20

1

n

»

4

n
»

/7

1

(*) In het jaar 1865 had er eene scheuring plaats in de destijds bestaande
Nederlandsche Portugeesch-Israelitische gemeente op Curacao.
Een 86 tal leden dier gemeente scheidde zich daarvan af en werd, bij beschikking
van den Gouverneur van den 12 Mei 1865 no . 265, als regtspersoon erkend,
met bepaling dat zij, door die afscheiding, ophouden aanspraak te hebben op
de bezittingen der bestaande gemeente en op het genot harer instellingen.
De nieuw gestichte gemeente bouwde een eigen synagoge, waartoe van gouvernements-vege een stuk gronds, gelegen op het zoogenaaMde plein van
Pietermaai, koste lo o s werd afgestaan.
De kosten van dien bouw waren op f 40,000 geraamd.
In het laatst van 1865 telde die nieuwe gemeente, welke den naam van
Nederlandsche hervormde Israelitische gemeente heeft aangenomen, 195 zielen.
In afwachting, dat het gelukken zal om een kerkiceraar te verkrij;en, vervulde een der leden de dienst van voorlezer.
1

r
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In de instellingen van weldadigheid werden op 31 December
1865 verpleegd:

a. in het, door 4 Zusters van Liefde bediende Lazarus- en
krankzinnigengesticht op Curacao ; 9 leprozen en 14 krankzinnigen;

b.

in het gasthuis of hospitaal voor de armen, door de Roomsch
Katholijke Maatschappij opgerigt en door Zusters van
Liefde bediend wordende, waren op 31 December 1864
aanwezig 42 personen , in 1865 opgenomen 124 laders ,
te zamen 166 , waarvan 85 herstelden en 45 overleden ,
te zamen 130 ; zoodat op 31 December 1865 aanwezig
bleven 36 personen.

Het getal der Zusters van Liefde, die in 1865 op Curaçao en
onderhoorige eilanden, in de gestichten, op de scholen en ten
dienste der lijdende menschheid werkzaam waren, bedroeg 75.

Dat getal was verdeeld als volgt:

in de gestichten sub a en b vermeld .

. 20

n het Roomsch Katholijk weeshuis . . . . 4
n

gesticht van opvoeding en op de verschillende scholen

44

op Bonaire
ri Aruba . . . . .

3
.

4

239

DE

KUST

VAN

GUINEA..

In deze bezitting heeft geene telling der bevolking plaats
gehad.

Het aantal Europeanen is er gering. Het bestaat uit ambtenaren, kooplieden en schepelingen. De Hervormde predikant,
die er in 1860 was, is in 1862, wegens voortdurende ongesteldheid, met verlof naar Nederland vertrokken. Sedert
worden er des Zondags godsdienstige voorlezingen gehouden.

De militaire bezetting bestond in 1865 uit: 2 officieren,
6 onder-officieren, 12 korporaals, 2 tamboers, 5 hoornblazers,
24 tapoeijer- en 70 neger-soldaten. De 2 officieren waren
Europeanen. De 119 overige militairen waren inlanders.

In het kerkgebouw te Elmina, gedurende de werkdagen tot
schoollokaal gebezigd, werd gemiddeld aan 158 kinderen onderwijs verstrekt.
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STAAT der, bij de begrooting van het KODIDgP1jIi der NEDERLANDEN , voor den jare 7868, toegestane Uithaven,

ten behoeve van de EEREDIENSTEN der onderscheideneode d
^e
net
l e gezindten.

Kosten

Kosten
van

p

an

Bezoldiging
der plaatselijk

GL^ZINDTEN.

het kerkelijk
bestuur.

onderwijs.

Gulden.

Gulden.

46,380.00

Hervormde .

liet Godgeleerd

1)

dienstdoende
kerkleeraren.

Gulden.

495.00

42,386 00

Herstelde

1,400.00

300 00

4,325 00
19,800.00

Doopsgezinde .

2)

.

52,480 00

44,277.40

der
Eeredienst

pensioenen.

in de
gevangenissen.

Gulden.

Gulden.

Kosten

Totaal

van de
Eeredienst
der

per
gezindte.

militairen.

Gulden.

Gulden.

57

1,376.922 40
54,381.00

19,800.00

if

)7

24,450.00

if

1,200 00

5) 1,354,694 00

Kosten
Kerkelijke

6,025 00

21,550.00

2,400 00

Protestantsche

Transporteren

15,000.00

15,832.00

7,300 00

500 00

Gulden.

1,265,433.00

4,200.00

Remonstrantsche.

Gulden.

34,277 40

Evangelisch Luthersche
idem .

3aarlijksche
Onderstandcompetentien,
toelagen en
gelden
andere
voor opbouw
betalingen
aan
en herstel
gemeenten,
kerken ,
van kerken
leeraren, kerkelijke
en
bedienden en
personen.
pastorijen.

16,327.00

15.000.00

3) 236,651.00

5,740.00

4) 6,623.34

250,214.34

236,651.00

5,740.00

6,623.34

1,731,792.74

1) Deze som maakt het bedrag uit der tractementen van 11 Hoogleeraren in de Godgeleerd- heid aan de drie hoogescholen des Rijks , mitsgaders van beurzen. De overige kosten van het
Godgeleerd onderwijs aan die instellingen, zijn op de Staatsbegrooting (Vde Hoofdstuk) niet afzonderlijk uitgetrokken, en kunnen daarom alhier niet met juistheid worden opgegeven.
2) Deze som is bestemd voor Let tractement van den Predikant bi j de Protestantsche gemeente te S m i r n a in Turk ij e.
3) Deze som is, voor het grootste gedeelte, bestemd tot kwijting der pensioenen van Her- vormde Predikanten en hunne weduwen. liet overige strekt voor de pensioenen van andere
Protestantsche leeraren en hunne weduwen.
4) Hieronder is niet begrepen de uit de k o l o n i al e b e g r o o t i n g in Nederland betaald wordende kosten van de Protestantsche Eeredienst in het koloniaal militair invalidenhuis te
Bronbeek bij Arnhem.
5) Hieronder is begrepen t 133,000 voor kinder-, school- en academie-gelden , ten behoeve van Hervormde ,Luthersche, Doopsgezinde en Remonstrantsche Predikanten
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Kosten

Kosten

Bezoldiging

van

van

der plaatselijk

het kerkelijk

liet Godgeleerd
.

dienstdoende

bestuur.

ondern is.

kerkleeraren.

GEZINDTEN.

Per transport
Roomsch Katholijke.

Gulden.

Gulden.

52,480 00

44,277.40

20,808.00

Oud-Bisschopp. Klerezy

4,300 00

Israelitische

4,786 00

Totaal

.

82,374.00

Gulden.
1,354,694.00

13,400 00

510,831.725

Jaarlijksche
Onderstandcompetenten,
gelden
toelagen en
andere
voor opbouw
betalingen
aan
en herstel
gemeenten,
kerken,
van kerken
leeraren, kerkelijke
en
bedienden en
pastorijen.
personen.

Gulden.
16,327.00
24,145.515

voor de zaken der

Kosten

der

pensioenen.

in de

Eeredienst
der

gevangenissen.

Gulden.

1)

20,080 00

2)

10,100 00

1,882,925.725

77,757.40

Totaal

van de

Eeredienst

per
gezindte.

militairen.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

15,000.00

236,651.00

5,740.00

6,623.34

1,731,792.74

53,609.00

4,741.00

3) 4,426.66

654,961.90

23,000.00

7,300,00

Gulden.

11,600.00
150.00

40,622.515

Jaar,wedden.

Kosten der Administratien

Kosten
Kerkelijke

1,035.00

3,500.00

41,500.00

290,260.00

11,516.00

Bureau- en
locaalbehoeften.

Reisen verblijfkosten.

Burgerlijke
pensioenen.

39,651.00

11,050 00

2,438,005.64

Wachtgelden.

Protestantsche en Israehtische Eerediensten.

16,400.00

3,200.00

5,749.00

2,060.00

27,409.00

Roomsch Katholijke Eeredienst

15,700.00

2,800.00

5,448.00

1,333.50

25,281.50

.

Protestantsche en Israelitische Eerediensten .

3,500.00

Roomsch Katholi}ke Eeredienst

3,000 00

Onvoorziene uitgaven ten behoeve van de

Totaal-generaal

.

2,497,196.14

1) Hieronder is begrepen f 11,950 voor godsdienstig onderwijs op de Israelitische gods dienstige armenscholen , 7" 000 toelage aan het Seminarie , f1350 toelage voor studenten en
f
g
f 5;0 voor andere uitgaven
2) Hieionder is begrepen 1 1,500 voor toelagen als kindergeld aan de opperrabbijnen.
3) Hieronder is niet begrepenn
kosten van de Roomsch Katholkike Eeredienst in het koloniaal militair invaliden.
begrepen de nit de koloniale b e g r o o t i n ng i nwordende
Nederland betaal!
sla;^ te Bronheek bij Arnhem.
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STAAT der bezoldigingen uit 's Rijks kas, ten behoeve van de plaatselijk dienstdoende kerkleeraars
der verschillende godsdienstige gezindten in het
Koningrijk der NEDERLANDEN, op de Staatsbegrooting voor het jaar 1868 toegestaan.

Getal

Gezamenlijk

be-

bedrag der

zoldigde

bezoldigingen

Gemiddeld
bedrag per

GODSDIENSTIGE
GEZINDTEN.

kerk-

uit

leeraars,

's Rijks kas.

kerkZiel.
leeraar.

21,550 00

f 936 96

f 3.91

1503

1,265,433.00

841.94

0.63

Evang.-Luthersche .

62

42,386.00

683.65

0.73

Israelitische

15

10,100.00

673.33

0.145

7

4,325.0(1

617.86

0.415

.

39

19,800.00

507.69

0.445

Oud-Bissch. Klerezy.

19

7,300.00

384.21

1.275

Roomsch Katholijke.

1689

302 45

0,39

Remonstrantsche.

.

23

.

.

Hervormde .

.

.

.

.

hersteld Evang,-Luth.

Doopsgezinde .

.

f

510,831.725
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STAAT van de, ten behoeve der verschillende EEREDIENSTEN in het Koningrijk der NEDERLANDEN, ge-

dane STAATS-UITGAVEN , over het dienstjaar 1863.

Beschikbaar
volgens
de begrooting
Hoofd-onderwerpen,

Verevend

Afgeschreven

en

als

betaald.

vrijvallend.

na
af- en overschrijving.

HOOFDSTUK III B.
ROOMSCH KATHOLITKE EEBEDIENST.

De Administratie

Roomsch

.

Katholijk

genootschap

.

.

.

.

Gulden.

Gulden.

16,450 00

16,433.665

571,913.305

571,015.555

897.75

Gulden.
16.335

Kerkge-

.

.

.

Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy

.

.

11,600.00

11,375.00

225 00

Pensioenen en wachtgelden

.

64,725.50

64,476.48

249.02

Onvoorziene uitgaven .

Totaal

.

.

.

.

„

.

664,688.805

663,300.70

1,388.105
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Beschikbaar
volgens

Verevend

de begrooting
Hoofd-onderwerpen.

Afgeschreven

en

als

betaald.

vrijvallend.

na
af- en overschrijving.

HOOFDSTUK IV B.
ONKATHOLIJKE EEREDIENSTEN.

De Administratie .

.

.

.

Gulden.

Gulden.

19,250.00

18,622.20

Gulden.

627.80

Protestantsche Kerkgenootschappen .

.

.

.

.

.

1,481,623.585

.

38,650.00

Pensioenen en wachtgelden

226,473 00

.

32,048.465

Kerkgenoot-

Israélitisch
schap

1,449,575.12

.

.

.

.

Onvoorziene uitgaven

Totaal

.

.

.

.

.

.

3,500.00

1,769,496.585

35,239.195

212,403.32

958.715

1,716,798.55

3,410.805

14,069.68

2,541.285

52,698.035
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STAAT van de PROVINCIALE UITGAVEN ten behoeve
van de verschillende EEREDIENSTEN , toegestaan op
de begrootingen der Nederlandsche provincien, voor
het jaar 1868.

Subsidien ten behoeve van
kerken en pastorijen.

Totaal
per

PROVINCIEN.

Noordbrabant

.

Gelderland

Onkatholijke
gezindten.

Roomsch
Katholijke.

provincie.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

.

.

.

„

„

Zuidh ollan d .

.

.

13,500.00

4,500.00

18,000.00

Noordholland

.

.

6,000.00

3,000.00

9,000.00

Zeeland

.

.

.

Utrecht .

.

Friesland .

.

Overijssel .

.

Groningen.

„

.

„
.

„

„

.

.

„

„

.

.

„
)

„

Memorie.

Drenthe

.

.

.

.

Limburg

.

.

.

.

300.00

3,350 00

1868

19,800.00

10,850.00

30,650 00

1867

23,800.00

10,850.00

34,650.00

,,

Totaal voor

(1)

3,650.00

(1) De op de provinciale begrooting van Drenthe voorkomende baten en
lasten der kas ad p i o s usus, zijn voor liet jaar 1868 geraamd als volgt .
de inkomsten op .
„ uitgaven „

.. f 3,400.37
. . . „ 3,400 37.

Zie omtrent die kas bladz. 49 en 50 van den Twaalfden Jaargang van
dit Handboekje.
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STAAT van de, gedurende het jaar 1867, door het
Nederlandsche Staatsgezag verleende magtiging tot
aanvaarding van SCHENKINGEN , ERFSTELLINGEN en
LEGATEN, bij beschikkingen onder de levenden en

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

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

BISDOMMEN.

Geldelijk bedrag
Getal. der geautoriseerde
makingen.

.

.

.

Haarlem .

.

.

Utrecht

.

's Hertogenbosch
Breda .

.

Roermond

l

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadigheid.
Geldelijk bedrag
Getal, der geautoriseerde
makingen.

25

f 118,771.055

21

f 17,216.665

41

56,315 815

37

32,504.365

25

22,739.00

7

5,260.00

.

.

.

8

12,900.00

3

2,200.00

.

.

.

59

24,479 08

5

5,276 75

f 62,457.78

1867.

.

158

f 235,204.95

73

1866.

.

184

136,988.53

97

133,179.115

1865.

.

111

87,052 50

93

135,748 53

1864.

.

162

135,435.70

102

304,597.23

1863.

.

133

103,351 35

70

1862.

.

134

186,497.325

77

264,307.54

1861.

.

107

78,340.54

54

118,151.31

1860.

.

116

71,176.545

64

334,231.83

1859.

.

107

68,767.23

57

170,902.53

s 1858.

.

126

85,817.30

58

75,793.12

Totaal over 10 jaren

1338

f 1,188,631.97

745

f 1,698,017.03

Totaal
in
het jaar

98,648.045
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AANMERKINGEN
OP

DEN VOORGAANDEN STAAT.
De , in dezen staat vervatte makingen zijn diegene , tot
welker aanvaarding de betrokken besturen , ingevolge artt. 947
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende het jaar 1867,
de noodige magtiging van het Staatsgezag hebben verkregen.
De giften van hand tot hand gedaan , welke zonder magtiging
worden aangenomen , en de gedane makingen, welker aanvaarding,
zonder dat de vereischte magtiging daartoe is gevraagd , feitelijk heeft
plaats gehad , zijn in dezen staat niet begrepen. Het beloop dier
giften en makingen is moeijelijk na te gaan , doch mag veilig op
een hooger bedrag worden geschat dan dat der in dezen staat
opgenomen schenkingen , erfstellingen en legaten.
Ook zijn in dezen staat niet vervat de makingen aan de algemeene armbesturen en dergelijke instellingen van weldadigheid ten
deel gevallen.
Met opzigt tot de Bisdommen van 's Hertogenbosch, Breda en
Roermond behoort, voor zooveel de schenkingen, erfstellingen
en legaten ten behoeve van het Armwezen betreft, te worden
in het oog gehouden , dat de aldaar, sedert het Fransche be_
stuur, als burgerlijke instellingen, bestaande algemeene armbesturen
en godshuizen (Bureaux de bienfaisance et des hospices) in het genot
zijn der door de Katholijke liefdadigheid bijeengebragte armengoederen en fondsen, en dientengevolge ook meerendeels de
makingen verkrijgen, welke aldaar, ten behoeve van de Roomsch
Katholijke armen, weezen en hulpbehoevenden, bij uiterste wilsbeschikkingen besproken worden.
De makingen, begrepen in den, op vorenstaande bladzijde
vermelden staat, verdeelen zich, provincies-gewis, als volgt
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Verleende magtigingen aan besturen van .

PROVINCIEN.

Noordbrabant
Gelderland

.

Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadigheid.

Geldelijk bedrag
Getal. der geautoriseerde
makingen.

Geldelijk bedrag
Getal. der geautoriseerde
makingen.

18

f 20,827.00

5

f

4,410.00

.

.

.

22

10,012.00

14

Zuidholland .

.

.

28

38,493.315

18

10,640 205

Noordholland

.

10

16,522.50

16

20,264.16

9

13,200 00

4

2,600 00

4

2,266.665

Zeeland

.

•

Utrecht.

.

.

Friesland .

.

Overijssel

.

Groningen .

.

.

Drenthe

.

.

Limburg

.

.

.
.
.

4

3,966.615

11,300.00

2

37,000.00

1

2,000.00

4

67,040.00

5

2,700.00

.

2

3,664.44

1

1,000.00

.

.

0

0.00

0

0 00

.

.

59

24,479.08

5

5,276.75

/ 1867.

.

158

f 235,204 95

73

1866.

.

184

136 988.53

977

1331
9115
,7.

1865.

.

111

87,052.50

93

135,748.53

1864.

.

162

135,435.70

102

304,597.23

1863.

.

133

103,351.35

70

1862.

.

131

186,497 325

77

264,307.54

1861.

.

107

78,340.54

51

118,151.31

1860

.

116

71,176.545

64

334,231 83

1859.

.

107

68,767.23

57

170,902 53

1858.

.

126

85,817.30

58

75,793 12

Totaal over 10 jaren

1338

f 1,188,631.97

745

f 1,698,017.03

Totaal

f

62,457.78

98,648.045

in
liet jaar
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BEKNOPT OVERZIGT
DER

RIJKS-UITGAVEN

VOOR MIDDELBAAR

ONDERWIJS

in den jare 1866.

Instellingen en onderwerpen van uitgaaf.

Bedrag.

Rijks-instelling voor onderwijs in Indische
taal-, land- en volkenkunde te Leiden:
.

Personeel .
Materieel

.

.

.

.

f 20,108 33

.

0

667.42
f

20 775.75

Inspecteurs van het middelbaar onderwijs:
Jaarwedden . . • . • •
• f 9,000.00
Reis- en verblijfkosten •

.

.

•

2,199.15

H

rr

11,199 15

Polytechnische school;
Personeel .
Materieel .

Tilbur,ff :

•

.

.

•

.

•

.

.

•

•

.

f 66,981.915

.

rr 28,904.135
n

95,886.05

0

252,646.805

Rijks hoogere burgerscholen:
. . . , f 18,733.605
Personeel
f Materieel
. u 23,511.345

Gouda:
Middelburg .
Utrecht :
Leeuwarden :
Groningen:
Roermond•

r,Personeel .
Materieel .
Personeel
1. Materieel •
Personeel.
1 Materieel
1
{

Personeel .
Materieel •
Personeel
Materieel
Personeel
Materieel

.

rt 11,816.665
,r 4,532 68
20,983.33
n 5,518 59
r,^

•

.

.

•

.

.

.

•

.

•

•

.

.

.

.

.

Verschillende uitgaven •

.
.

rr

.
.

.

rr 79,042 803'
rr

•

.

8,917.14

fr

•

1/
rr

0.00
12,234.79
20,074 995
4,701.565

21,394.29
17,672.425
rr 3,512.58

rr

U

Transporteren

.

.

.

f 380,507.755
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,
Instellingen en onderwerpen van uitgaaf.

Bedrag

Per transport

f 380,507 755

Subsidien voor inrigtingen van middelbaar
onderwijs•
Arnhem
/

.

Zutphen

.

Nijmegen .

,

Rotterdam
°
.,
.2
o
^p
0

Delft

.

.

.

Dordrecht

•

•

.

Leiden .

•

.

.

Haarlem •

.

.

.

,

Zaandam •

c.

f

2,01630

u

7,000 00

u

5,000 00

u

7,000 00

u

7,000 00

u

7,000 00

u

7,000 00

u

7,000 00

,

u

3,750,00

11

7,000 00

.

u

7,000 00

so

ó
a
o
7L
:4,

Goes

.

Sneek .

.

•
•

Harlingen

.

.

.

,

Deventer .
Veendam .

.

Maastricht

.

.

.

.
•

•

u

5,000.00

u

7,000 00

.

II

•

a

Venlo .

1,666 66
10,000 00

n

3,750.00

f 94,182 96
Twentsche

industrie-

en handelsehool te
. . .
•

a

7,000 00

Landhuishoudkundige school te Groningen .

u

6,000.00

Wis- en zeevaartkundige school te Harlingen.

a

500 00

Dnschedé

.

,

•

a

Transporteren

107,682 96

1 488,190 715
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Bedrag.

Instellingen en onderwerpen van uitgaaf.

Per transport

• .

.

f 488,190.715

Reis- en verblijfkosten en vacatie-gelden der
leden van de commissien tot het afnemen
der eind-examens van de hoogere burgerscholen en de Polytechnische school . . .
Idem, idem der acten-examens middelbaar onderwijs.
Totaal (1)

.

.

„

9,344.60.5

.

„

3,319.805

.

f 500,855.125'

Hiervan af te trekken de volgende ONTVANGSTEN:
1/

Rijks-ingtelling

voor

Indisch

onderwijs te
f 2,440.00

Leiden

Polytechnische school . , . .
ETilburg . .
d
Gouda . . .
Rijks-hoogere
Middelburg .
burgerschool
bn
Utrecht . .
te
Ó
Groningen .
.i
Roermond. .

.

.

„ 25,510.00

.
.
.

.
.
.

„
„
„

.
.
.

.
.

„
„

»

456 00
720 00
2,676.84
1,030 00
3,670.00
1,433 75

f 37,936.59
Batig slot der gelden, ontvangen voor de
acten-examens

„

47479
„

Zuiver bedrag der Rijksuitgaven in 1866

.

.

.

38,411.38

f 462,443.745

(1) Sedert het. in werking treden der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad
no. 50) hebben de van 's Rijkswege voor middelbaar onderwijs gedane
uitgaven bedragen: in 1863 f 18,723.45, in 1864 f 139,506.455, in 1865
f 357,667.935 en in 1866 f 500,855.125, te zamen f 1,016,752.96. De ontvangsten waren: in 1313 Nihil, in 1834 f 29,191.58, in 1365 f 36,110.14, en in
1866 f 38,411.38, te zamen f 103,766.10.
17
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Beknopt overzigt der

Hoogere Burgerscholen.

GEMEENTELIJKE UITGAVEN

Burgerscholen.

^an
Materieel.

Personeel.

f

's Hertogenbosch .
.

Arnhem •

.

•

•

Zutphen .

•

7,

f

7,795.63

93,308.745

,7

10,714.98

3,369 46

5,526.65
4,125.00

8,325.00

2,065.36
1,148.12

Rotterdam .

26,365.00

3,961.10

f

»

7,

213.40

964.705

„
„

baar onderwijs, heeft

27,723.985

die gemeente nog in

337.54

30,663.64

1866 besteed ten be-

25,115 47

hoeve van hare instel-

23,236 19

ling voor Indisch On-

15,795.095

derwijs voor:

75.00

11,829.00

1,916.095

»
1,328.32

Amsterdam .

26,950.00

»
2,959:175

Haarlem •

•

16,116.00

3,435.055

3,418.92

927.03

50.00

2,000.00

135.075

1,884.635
4,500 00

»

„

,d

77

•

7,

7,

.

6,725.00

4,274 21

1,125.00

142.70

200 00

•

.

9,69166

2,178.11

200 00

44.70

50.00

„

Utrecht .

•

75.00

„

Leeuwarden
Sneek,

77

.

Harlingen •
Zwolle

2,730.765

600 00

80.00

2,389.915

1,600.00

15.00

»

»

100 00

4,295.25

3,536.38

561.18

2,372.495

799.67

19,245.43

.

Enschedé

•

»

Groningen •

7,

3,180.00
•

Venlo ...

Totaal

•

7,

8,700.00

Deventer.

Maastricht .

»

14,492.44

.

Veendam . •

77

14.35

»

,7

12,148.23

19,498.73

1,623.235

3,266.66

2,336.105

f 253,364.59

f 152,058.21

77

50.00

Alkmaar .

7,

77

77

Zaand am.
Goes .

•

dezen staat vervatte

14,715 36

10000

7,

(*) Behalve de in

2,025.00

120 00

180.805

506.315

f 13,666.45

2,025.00

290.00

966.745

•

f 13,666.45

uitgaven der gemeente

566.65

Gouda.

»
278.65

77
34,061.00

34,061.00

77

12,466 91
12,164.47

77
44,624.28

77

f

4,342.645

12,704.915
200 00
27,748 39

110.15
77

5,000 00

100.00

„

3,272.165

100.00

7,

„

5,000 00

f 2,201.015

15,428 23
21,150.215
5,602.765

77

f 28,730.35

89.35
44,624.28
18,181.855

7,

100 00

34, 544.25
23,897.005

28.25

77

AANMERKINGEN.

Delft voor Middel-

3,351.88

»

Totaal.

19,686 09

3,538.545

•

Bijdragen
aan het Rijk
voor
Rijks-hoogere
burgerscholen.

101,304.375

4,380.735

Leiden

»

75.00

18,008.00

•

f

200.00

17,183.30

Delft (*) .
Dordrecht .

inrigtingen.

7,

77

25,277.76

.

f

7,

toezigt.

Materieel.

Personeel.

97

's Gravenhage .

Nijmegen

Subsidien
aan
bijzondere

Commissien

GEMEENTEN.

Helmond.

voor MIDDELBAAR ONDERWIJS ill 1866.

f 11,878.65

f 94,376.73

f 546,952.09

personeel f 15,240
materieel f 990.

256
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BEKNOPT UVERZIGT der

Schoolgelden.

Subsidien

het Rijk.

's Hertogenbosch.
.

f

.

Arnhem.
.

Zutphen

Nijmegen .

.

II

Hoogere

Burger-

burgerscholen

scholen.

f

II

f

u

AANMERKINGEN.

f

II

13,666.45
2,025.00

I!

2,016.30

1,538.33

n

3,554.63

97,749.745

7,000 00

4,295.00

488 50

11,783 50

7,902.59

5,000.00

2,340.00

212 00

7,552.00

7,163.36

11

11

f

II

11

5,315.00

38.60

5,353 60

22,370.385

4,805 00

u

11,805.00

18,858 64

Delft (*)

.

7,000 00

8,650.00

11

15,650.00

9,465 47

Dordrecht .

7,000.00

2,795.00

211.00

10,006.00

13,230 19

Leiden .

7,000.00

4,217.50

11

11,217.50

II

132.50

Gouda

u

..

u

13,880 00

Haarlem

.

7,000.00

6,892.50

Alkmaar

.

U

II

Zaandam

.

132.50

u

13,880.00

398 00

14,290 50
II

9,606 505

320.00

6,746 69

5,720.22

80.00

8,784.00

3,380.47

Utrecht .

u

u

11

u

89.35

Leeuwarden .

11

Ir

n

u

44,624 28

..

7,000.00

2,733.25

40125

10,134.50

8,047.355

Harlingen .

5,000.00

1,665.50

125 00

6,790.50

5,914.415

Zwolle ..

n
7.000.00

Enschedé .

11

Groningen .
Veendam

•

.

•

.

Maastricht .
Venlo

3,821.50

..

Totaal

.

.

1,298.45
II

399.00

12,119.95
11

399.00

200.00
15,628 44
5,000 00
165

u

u

1,666 66

1,376.00

10,000 00

2.657.50

II

12,657.50

8,492.715

3,750.00

430.00

1I

4,180.00

1,422.765

f 94,182.96

f 71,792.77

3,042 66

f 4,104.30

f 170,080.03

voor middelbaar onderwijs bedragen: in 1864 f 204,447 841; —

f 322,118 42.
34,061 00

1,704.00

.

Sedert het in werking treden der wet van 2 Mei 1863
(Staatsblad no. 50) hebben de gemeentelijke uitgaven

f 1,354,490.245.
De o n t y ang s t en waren : in 1864 f 37,054 90 ; — in 1865
f 107,183 49 ; — en in 1866 f 177,880 03 ; — te zamen

2,676.69

Deventer

stelling voor Indisch onderwijs, eene som van f 7,800.

1,752.135
20,664 5.15

3,750.00

I1

nog in 1866 ontvangen, wegens schoolgelden aan hare in-

in 1865 f 586,860.31 ; — en in 1866 f 563,18209, te zamen

7,000.00

11

(*) Behalve de in , dezen staat vervatte ontvangsten der gemeente Delft voor middelbaar onderwijs, heeft die gemeente

4,577.595

Goes ..

Sneek

in 1866.

uitgaven.

7,000.00

Amsterdam

MIDDELBAAR ONDERWIJS

der

Totaal.

Rotterdam .

's Gravenhage.

voor

Zuiver bedrag

van

GEMEENTEN.

Helmond

GEMEENTELIJKE ONTVANGSTEN

2,873

12,385.57

f 376,872 06
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RECAPITULATIE
op de drie voorgaande staten, betreffende de Rijks- en
de gemeentelijke uitgaven en ontvangsten voor MIDDELBAAR ONDERWIJS in den jare 1866.

Eene zamentrekking van de uitgaven voor het middelbaar
onderwijs, door het Rijk en de gemeenten betaald, over het
jaar 1866 geeft de volgende uitkomsten :
Indisch onderwijs.
Rijksinstelling te Leiden
Gemeentelijke instelling te Delft .

f 20,775.75
. ,, 16,230.00
f

37,005.75

Toeaagt op het middelbaar onderwijs.
Inspecteurs . . . . . .
Commissien van toezigt. .

f

„

.11,199.15
2,201.0
15

Polytechnische school . .

n 13,400.165
„ 95,886.05

Rijlas-hoogere burgerscholen.
's Hertogenbosch
Tilburg
Helmond
Gouda . . .
Alkmaar ..
Middelburg .
Utrecht.

f 13,666.45
„ 42,244.95
„ 2,025.00
„ 16,349.345
„ 34,061.00
„ 26.501.92
„ 87,959.945
„ 56,859.07

Leeuwarden .
Groningen. .
Roermond. . . .
Verschillende uitgaven

17

n 17,672.425
„ 3,512.58
„ 305,554.25

Gemeentelijke hoogere burgerscholen.
Arnhem .
Zutphen .
Nijmegen . .
's Gravenhage

.

.
.

Transporteren.

/ 101,104,375
n 14,084.44
,, 10,390.36
„ 26,425.88
f

152.005.05 5

f

451,846.215

259
Per transport.
Rotterdam
Delft
.......
Dordrecht
Leiden
Amsterdam ......
Haarlem .......
Zaandam .......
Goe
Sneek
Harlingen .......
Deventer
Veendam . .
Maastricht. .
Venlo

f 152,005.05 5

f 451,846.21s

,,30,326.10
, 20,721.84'
22,388.73 6
if
13.745.09'
if
29,909.17 5
)
19,551.055
t”
10,999.21
/1
,,

if

y)
if

,,
If
/I

17,223.20 5
11,089.915
23,540.68
15,328.23
21,121.96 5
5,602.76'
» 405,422.80

Burgerscholen.

Zutphen
Nijmegen
's Gravenhage
Delft
Dordrecht
Gouda
Haarlem ......
Zaandam
Goes. ..
Utrecht
Sneek
Harlingen
Deventer
Groningen

5,526.45
4,125.00
1.178.105
t)
4,318.62'
if
747.455
21
1,834.636
,,
4,345.95
if
1,267.70
if
244.70
,,
14.35
if
600.00
//
1,600.00
7)
» 3,897.56
3,172.165
77
f

2)

„ 32,872,695

Subsidien aan bijzondere inrigtingen .
Examen-commisszen

„ 25,378.65
,

12,663,41

Totaal. . . . (1) f 928,183.77
Hiervan af te trekken de ontvangsten aan
schoolgelden enz. bij de instellingen van het Rijk
ad f 38,411 38 en van de gemeenten ad f 75,897.07,
» 114,308.45
te zamen

Blijft zuiver bedrag der gezamenlijke kosten.

f

813,875.32

(1) Men dient in het oog te houden, dat dit totaal, hetwelk de werkelijk in
1866 gedane uitgaven voor het middelbaar onderwijs aantoont, niet kan overeenstemmen met de som , welke door zamenvoeging der in de voorgaande
staten vervatte uitgaven van het Rijk en de gemeenten wordt verkregen. Daar
de subsidien van het Rijk aan de gemeenten begrepen zijn in de sommen,
uitgetrokken voor gemeentelijke hoogere burgerscholen , en de bijdragen van
de gemeenten aan het Rijk voor hoogere burgerscholen, begrepen zijn in de
kosten der Rijks-scholen, zoo hebben die uitgaven slechts eenmaal in de
recapitulatie kunnen opgenomen worden.
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STAAT der

HOOGERE BURGERSCHOLEN in

den fare 1866.

Schoolgeld
per jaar.

Leerlingen.
LeerG EMEENTEN.

aren.

So :13

G

2
g
W

c-,

ó

E4

.
H

Volledig
onderws
^l

Gulden.

EIJKS SCHOLEN.

Enkele
lessen.

Gulden.

•

.

.

•

10

31

5

36

30

•

•

•

.

8

35

3

38

30

Middelburg.

.

•

•

12

66

17

83

40

id.

Utrecht .

•

•

.

12

63

11

74

60

10-20

Tilburg .
Gouda

.

•

7-14
id.

Groningen ,

•

•

•

12

108

8

116

50

7i-15

Roermond .

•

•

.

11

61

12

73

30

5-10

•

•

•

65

364

56

420

•

•

13

73

•

•

11

49

Totaal

GEME ENT ELIJ KE
SCHOLEN.

Arnhem

•

.

Zutphen .

•

Nijmegen

•

's Grarenhage
Rotterdam
Leiden

•

.

.

.

I

4

77

60

15

64

60

10 per sak
5 per uur
's a eeks

•

•

•

11

31

1

35

60

•

•

•

13

106

a

106

60

14

89

ii

89

60

14
11

56

35

91

52

7

59

9

125

70

•

•

•

.

,

•

60

6 en hooger

10-25

Dordrecht

•

•

•

•

Delft .

.

.

.

•

13

116

Amsterdam.

•

•

•

15

109

n

109

180

Haarlem .

•

•

.

•

11

117

15

132

60

10-25

Zaandam

•

.

•

•

7

48

15

63

60

20 per vak

.

.

.

.

8

23

6

29

Transporteren

.

.

141

872

107

979

Goes .

.

.

54-72

40-50

10-15
10-30

5-12
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Schoolgeld
per jaar.

Leerlingen.
LeerGEMEENTEN.

aren.

^:^

e-4 3
^^
^

ó^

^
a

Per transport

^^
^J
^W°'
.^

Volledig
onderwijs.

Enkele
lessen.

141

872

107

979

Gulden.

Gulden.

.

8

86

15

101

30-50

5-15

Harlingen .

7

34

14

48

40

2— 6

13

41

35

76

50-60

3-12

20-50

Sneek .

.

.

Deventer
.

Veendam

7

f.•9

15

74

13

105

7

112

30

5

22

ir

22

22

7

36

6

42

70

.

201

1255

199

1454

•

266

1619

255

1874

..

219

1301

165

1465

47

318

90

408

Maastricht
Venlo .

.

BIJZONDERE SCHOLEN.

Twentsche industrieen handel-school te
Enschedé . . .

Toi-aal

.

Totaal generaal
In 1865 .

Vermeerdering

3-20

w
AANMExKING.

Volgens art, 18 der wet op het middelbaar onderwijs behooren er 15 Rijks
hoogere burgerscholen te worden gevestigd. In 1866 waren plannen tot oprigting van hoogere burgerscholen beraamd en in meerdere of mindere mate
tot rijpheid gekomen te 's Hertogenbosch, Helmond, Breda, Zaltbommel,
Alkmaar, Hoorn, Zierikzee, Leeuwarden, Zwolle, Sappemeer, Warffum en
Assen.
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STA AT der

GEMEENTELIJKE BURGERSCHOLEN

in Glen jare 1866.

Aard
GE M EENTEN.

Schoo'geld

der

Leer-

Leer-

aren.

liegen.

j

per

burgerscholen.

jaar.
I
Gulden.

Arnhem

.

.

.

Zutphen

.

.

Nijmegen .

.

Avondschool.

9

10

•

Id.

8

115

6

.

Id.

10

27

8

Dag• en asondschool,

3

25

6-12

A vondschool.

6

21

14

168

3-10

's Gravenpage
Leiden .

. t Ambachtsschool

Dordrecht .
Delft

.

12

10

.

.

Avondschool

7

78

3

.

.

Id

4

103

ll

Gouda .

.

.

.

Id.

6

70

5

Haarlem

,

,

.

Id.

9

127

4

.

Id.

7

61

5

.

.

Id.

8

19

4

15

12

•

•

.

.

Zaandam .
Goes .

.

.

j

Dagschool.
Utrecht .
•

Harlingen

{

4

A, ondschool
Id.

1.

5

Voorbereidings-school,
Ç. Avondschool.
Deventer .

,

16

Volks-teekenschool.

.

Voortgezet onderwijs.
, Handteekenschool.
Groningen.

.

.

iI

r

Dag- en avondsc h ool.
7

Avondschool.
Totaal

.

.

.

123

t

2
24

5

103

4

18

6

107

1.20-2.50

61

1-2

69

4-8

67

8

54

5

1453

AANAtEHKING.

Volgens art. 14 der wet op het middelbaar onderwijs behoorden in 1866 nog
gemeentelijke burgerscholen te worden opgerigt; te 's Hertogenbosch, Tilburg, Apeldoorn, Rotterdam, Schiedam, Gorinchem, Amsterdam,
Alkmaar, den Helder, Middelburg, Vlissingen, Amersfoort en Maastricht.
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STAAT

van het in den jare 9 865 aanwezige aantal
LINGEN

der

van

WELDADIGHEID (4)

NEDERLANDEN;

der

PERSONEN,

INSTEL-

in het Koningrijk

tevens aanwijzende: liet getal

die, gedurende dat jaar, door-

gaans of tijdelijk door deze Instellingen zijn
BEDEELD

geworden ; den tot dat einde

verstrekten

ONDERSTAND;

der daarvoor gedane
INSCHRIJVINGEN

en

de opbrengst
COLLECTEN,

BIJDRAGEN;

en het beloop der te dier zake
verleende SUBSIDIEN.

(1) De hier bedoelde instellingen zijn die, welke strekken ten behoeve of tot
het verzorgen van ARMEN. Zij worden, bij artikel 2 der wet van 28 Junij 1854
(Staatsblad n°. 100), onderscheiden in;
A. Staats-, provinciale- en gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid
geregeld en van harentwege bestuurd;
B. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd;
C. instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkel ike
vereenigingen geregeld en bestuurd;
D. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur door de
burgerlijke overheid en van wege eeue kerkelijke gemeente of door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen gezamenlijk wordt voorzien.
18
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GETAL

AARD DER INSTELLINGEN.

I nstellingen

INSTELLINGEN A

Be-

onderstand

Gulden.
124,651.88

182,142

2,077,305 79

Genootschappen voor schamele armen

1

160

1,407.75

Commissien voor winter-uitdeelingen

16

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen ..
Godshuizen .

.

.

.

.

•

Gast- of Ziekenhuizen
Gestichten voor krankzinnigen

.

•

en

Gulden.
1226

Memorie.

inschrijvingen

bijdragen.

deelden.

en D.

Besturen voor huiszittende armen

SUBSIDIRN

Collecten ,
Verstrekte

22,550.49

1

404

179

8,048

751,475.83

SI

14,871

528,604.855

9

2,625

359,192 90

4,346.67

1,195.435

van

van gemeenten,

andere

de provincien en

instellingen.

den Staat.

Gulden.

Gulden.

81,070.415

1,296,643.495

1,200.00

sa

)7

26,001.38

41,052.375

213,549.735

6,605.18

285,581.50

)J

29,575.75

1467

208,250

3,741,733.05

154,999.93

129,927.97

1,825,350.48

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

12

1,440

3,042.11

119.07

186.50

58,249.40

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

8

787

792.25

256.585

475.00

Totaal

.

1487

210,477

3,745, 567.41

165,375.585

130,114.47

1,884,074.88

Totaal over het jaar 1864

.

1489

216,183

3,742,338.935

158,347.24

122,442.515

1,923,487.44

Meerder

.

.

Minder .

.

.

Verschil in 1865

t

7,671.955

3,228.475
2

5,706

2,971.655

39,412.66
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G ETAL
Verstrekte

inschrijvingen

AARD DER INSTELLINGEN.
Be-

In-

stellingen.

INSTELLINGEN

onderstand.

Gulden.

Gulden.
2,149,369.005

2,579

226,542

3,049,581 30

Genootschappen voor schamele armen

109

26,926

119,411.49

Commissiën voor winter-uitdeelingen

5

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen

.

.

.

.

Godshuizen
Gast- of ziekenhuizen
Gestichten voor krankzinnigen

Memorie.

en
bijdragen.

deelden.

B.

Besturen voor huiszittende armen

SUBSIDIEN

Collec en,

5,815.15

145,224.28
5,736.245

van

van gemeenten,

andere

de provincien en

instellingen.

den Staat.

Gulden.
64,528 645

122,080.335

47 45

„

87 03

,)

1

38

314.90

40121

314

11,627

1,071,567.43

391,452 30

97,874.305

14

1,275

42,973.22

17,519.63

2,966 56

1

118

15,267.695

„

Gulden.

»

5,430.12
„

»
127,560,455

3,023

266,526

4,304,931.185

Instellingen ter werkverschaffing agn behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

6

423

1,622.575

2,096.115

15184

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

7

295

1,407.635

2,950.695

38 54

3,036

267,244

4,307,961.395

2,714,749.51

165,684 37

127,560.455

3,015

268,653

4,367,164.135

2,706,960.355

163,882 475

129,676 60

7,789.155

1,801 895

Totaal

.

Totaal over het jaar 1864

.

Meerder

.

.

•

21

.

»

»

2,709,702.70

165,503.99

),

)f

Verschil in 1865
Minder .

.

.

.

»

1,409

59,202.74

2,116.145

268

269
411114.

G STAL
Verstrekte
AARD DER INSTELLINGEN.

Instellingen

Be-

88

Genootschappen voor schamele armen
Commissien voor winter-uitdeelingen

63
.

100

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen .
Godshuizen
Gast- of ziekenhuizen
Gestichten voor krankzinnigen

onderstand.

inschrijvingen
en
bijdragen.

deelden.

van

van gemeenten,

andere

de provincien en

instellingen.

den Staat.

Gulden.

Gulden.

154.33

3,285 45

Gulden.

Gulden.

6,777

78,876 27

21,352.59

9,187

41,668.62

37,312.50

„

141,659 65

152,270 30

1,900 97

128.23

34,644.05

110 00

710 00

2,292 25

5,992.37

INSTELLINGEN C.

Besturen voor huiszittende armen .

SL'BSII)IEN

Collecten ,

Memorie

35,058.295

51

3,277

218

5,575

11

994

30,686.525

1

195

29,269 16

537,595.14

141,600.675
27,210.515

500 00
2,00000

532

26 005

894,813 66

414,390.62

4,457.55

12,616.05

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen . . . . . . . . . . .

19

2,088

14,486 14

14,888.05

460 67

4,300.00

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

46

3,898

31,879 05

28,363.415

1,050.00

Totaal

.

597

31,991

941,178 85

457,642.085

4,918 22

17,966.05

Totaal over het jaar 1861

.

592

32,346

913,598.465

460,094.51

4,855 02

16,541.015

„

27,580.385

„

63.20

1,425.035

Meerder
Verschil in 1865

t

.

.

5

t
Minder .

.

.

355

„

2,452.425

„
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GETAL

AARD DER INSTELLINGEN.

Instellingen.

INSTELLINGEN

Be -

inschrijvingen

onderstand.

en
bijdragen.

deelden.

A en D, B en C te zamen.

2,295,373.475

145,753 39

1,422,009 28

173

36,273

162,487 86

182,536 78

Commissien voor winter-uitdeelingen

121

Memorie.

170,025.29

162,353 215
35,045 28

,

.

.

.

Gestichten voor krankzinnigen

den Staat.

Gulden.

Genootschappen voor schamele armen

Gast- of ziekenhuizen

instellingen.

Gulden.

5,205,763 36

Godshuizen

van gemeenten,
de provincien en

Gulden.

415,461

Genootschappen
voor behoeftige kraamvrouwen
pP

van
andere

Gulden.
3,893

Besturen voor huiszittende armen

SUBSIDIEN

Collecten
en ,
Verstrekte

47.45

„

3,188 00

128 23

110 00

710 00

53

3,719

36,568 63

711

25,250

2,360,638 40

559,054 355

141,218 93

60

17,140

602,264.60

44,730.145

9,57174

11

2,938

403,729.755

„

225,022.225
286,081.50
31,575 75

5,022

500,781

8,941,477 895

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen . . . .

37

3,951

19,150.825

17,103.235

789.01

62,549 40

lnstelling en als boven op
^ze dan in daartoe inP andere wijze
gerigte werkplaatsen

61

4,980

34,C78.935

31,570.695

38.55

1,525.00

5,120

509,712

8,994,707.655

3,327,767.18

300,717.06

2,029,601.385

5,096

517,182

9,023,101.535

3,325,402.105

291,180.01

2,069,705.055

2,365.075

9,537 05

Algemeen totaal
Algemeen
totaal over het jaar
aar 1864 .
g

.

.

.

Meerder

2

„

„

7,470

28,393.8

3,279,093 25

299,889 51

1965 526 985

„

Verschil in 1865
Minder .

f

40,103.67
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TOELICHTING VAN DEN VOORGAANI)EN STAAT.

Ter voorkoming van een verkeerd begrip van het GETAL
BEDEELDEN, moet worden in het oog gehouden :
1 0 . dat vele personen door twee of meer instellingen zijn

ondersteund geworden en derhalve ook twee of meermalen
onder het getal der bedeelden zijn begrepen;
2 0. dat vele (omtrent 300,000) personen slechts gedurende een
gedeelte van het jaar ondersteuning hebben genoten ; en
3°. dat onder de verpleegden in godshuizen, in gast- of zieken-

huizen en in gestichten voor krankzinnigen een niet onbelangrijk getal personen zijn medegeteld , die niet tot
de behoeftigen behoorden , maar ten koste van zich zelven
of van hunne betrekkingen werden verzorgd.
Men mag dus uit het algemeen totaal der bedeelden niet besluiten , dat ruim 144 op de 1000 zielen der bevolking in
Nederland tot de eigenlijk gezegde armen behoorden.
Voorts wordt opgemerkt :
1 0. dat de armen , die in de instellingen der Maatschappij
van Weldadigheid , gedurende het jaar 1865, zijn verpleegd geworden , noch ook de deswege gedane uitgaven
en ontvangsten in den voorgaanden staat zijn begrepen,
omdat die Maatschappij beweert, dat zij tot de instellingen
tol het voorkomen van armoede zoude behooren en derhalve
niet valt in de termen der wet op het Armbestuur van
den 28sten Junij 1854 (Staatsblad n°. 100); en
20 . dat in den voorgaanden staat mede niets is vervat wegens de verpleegden in de Rijksgestichten voor bedelaars,
weezen, vondelingen, verlaten kinderen enz. te Ommerschans en te Veenhuizen. Het gemiddeld getal dier verpleegden, gedurende het jaar 1865, bedroeg 5,424. De
kosten van deze gestichten komen voor rekening van
den Staat. De verpleegden zijn ten laste der burgerlijke
gemeenten.
Het getal der bedeelden door de Commissien voo,. winteruildee-

lingen, is voor Memorie uitgetrokken, omdat daarvan geene
opgaN e is gedaan.
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De ONDERSTAND door de zeven eerstgemelde instellingen verstrekt, en alzoo met uitzondering van dien door de instellingen
ter werkverschaffing besteed, bedroeg in 1865: in geld (2,758,455.42
en in geldswaarde f 6,183,022.47'. Die splitsing was voor de
onderscheidene soorten der zeven eerste soorten vait instellingen:
in geld.

A

en

D

.
B.

.

ui geldswaarde.

. Í 1,018,073.69'
. „ 1,672,623.66

C.

„

67,758.06'

j 2,723,659.35'
„ 2,632,307.52'
„ 827,055.59'

De SDBSIDIEN, door de zeven eerstgemelde soorten van instellingen van de gemeenten, de provinciën en den Staat genoten, verdeelen zich in : (1,949,279.36 5 van de gemeenten en
in [ 16,247.62 van de provincien en den Staat.
De EIGEN INKOMSTEN EN MIDDELEN der instellingen A en D
(uitgezonderd die ter werkverschaffing) hebben , buiten de subsidien
van de gemeenten, de provincien en den Staat, over 1865
bedragen :
1 0 . gelden op 1 Januarij 1865, in kas . .

I

619,008.595

20 . inkomsten van bezittingen van allerlei
aard en toegekende regten:
in Noordbrabant .

f 353,434.92

.

n 371,592.31

n Zuidholland . .
,, Noordholland .

„ 420,444.01

,, Zeeland .

„ 160,423.20

„ Utrecht .

,, 25,282.53
„ 202,855.21

„ Gelderland .

„ Friesland .

„ 297,044.13

„ Overijssel.

„ 146,356.22

„ Groningen

„

1,821.55'

„ Drenthe .

„

1.762.73

„ Limburg .

„ 180,410.92'
„ 2,161,427.74
Transporteren. . . f 2,780,436.33'

274
Per transport. . . 1 2,780,436.335
3°. erfstellingen, legaten en schenkingen :
in Noordbrabant.

f

„ Gelderland. .

1,858.455
978.37

„

„ Zuidholland .3,238.01
//
„ Noordholland.4,907.46
,,
„ Zeeland .

194.00

„

„ Utrecht. .2,000.00
72
•
„ Friesland .1,251.20
72
„ Overijssel .

„ 2,798.69

„ Groningen .

„

0.00

„ Drenthe .

„

427.12

,, Limburg .

„

242.23
„

17,895.54

40. collecten, inschrijvingen en vrijwillige
bijdragen:
(' 31,415.43

.

in Noordbrabant

7,345.31

„ Gelderland.

.

„

„ Zuidholland

.

„ 39,414.76
„ 34,573.99

„ Noordholland.
.

„

4,703.39•

„ Utrecht ..

„

665 40,

„ Friesland .

„ 11,203.25

„ Zeeland

„ Overijssel .

.

„ 14,853.44

„ Groningen .

„

„ Drenthe

.

„

1,582.27
160.50

„ Limburg

.

„

9,082.18
„ 154,999.93

5°. subsidien van andere instellingen van
weldadigheid:
in Noordbrabant
„ Gelderland .

. f 17,774.05
. „ 49,016.35.

Transporteren. . .

1

66,790.40 ,

1 2,953,331.805
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Per transport.

f 66,790.40 5

in Zuidholland .

„ 7,448.28

„ Noordholland.

„ 5,203.78 5

„ Zeeland.

.

„

„ Utrecht.

.

0.00
„
„ 42.721.385

„ Friesland .
„ Overijssel .

„

„ Groningen .
„ Drenthe

.

„
„

„ Limburg

.

„

f 2,953,331.805

2,344.025

3,605.18
0.00
1,814.91
0.00
„ 129,927.97

6 0. erlangde aflossingen van hypotheken,
koopprijzen van verkochte vaste goederen en te gelde gemaakte inschulden,
effecten of andere bezittingen, en de
daarop ontvangen renten ..

„ 653,358.38

7 0. opbrengst van verkochte voedingsmid-

delen

„

97.17

80. terug ontvangen kosten van verpleging

in gast- of ziekenhuizen en in gestichten
voor krankzinnigen van :
a. de verpleegden zelven of andere
partikulieren . . . f 236,894.10
b. andere instellingen
van weldadigheid . „ 24,104.26
c.

gemeenten . . . „ 281,240.07

d. de provincien en
den Staat . .

. „ 128,272.045
„ 670,510.47

5

9°. verschillende onderwerpen van ontvangst „

55,238.065

10°. opgenomen gelden

23,970.19

„
Totaal .

. 1 4,486,434.055
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Per transport. .
Wanneer de som, door deze instellingen aan
ONDEBSTAND uitgegeven, hiervan wordt afgetrokken , ad

1 4,486,434.05'

„ 3,741,733.05

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

744.701.00'

Voegt meu hierb ij de subsidien, door gemeenten, de provincien en den Staat verstrekt :
in Noordbrabant .

f 78,157.32

„ Gelderland .

,, 31,012.61'

„ Zuidholland.

„ 631,338.93'

„ Noordholland .

,, 324,239.91

„ Zeeland .

„ 87,414.79

„ Utrecht .

„ 30,575.79

„ Friesland.

„ 430,263.61

„ Overijssel

,, 20,412.55

„ Groningen .

„ 173,342.31'

„ Drenthe .

i, 11,904.04'

„ Limburg .

,, 6,688.60

„ 1.825,350.48

Dan bedragen de ONTVANGSTEN, na aftrek
van den verleenden onderstand, eene

De

UITGAVEN

som van .

f 2,570,051.48

6

van anderen aard dan wegens

onderstand, door de instellingen A en D gedaan,

bedragen als volgt:

Transporteren.

F

2,570,051.485
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Per transport . . .

f

2,570,051.48 5

1 0. onderhoud van gebouwen , gronden ,
meubelen en andere bezittingen, de verdere lasten, waarmede de eigendommen
zijn bezwaard, en alle kosten van beheer. . .

f

990,918.57 5

20. aflossing en renten van
opgenomen gelden. . . „ 52,847.72
30. belegging van gelden,
hetzij op hypotheek, hetzij door aankoop van
vaste goederen of effecten, hetzij op eenigerhande andere wijze en
voor de op de aangekochte effecten verschenen en bijbetaalde renten „ 797,653.47
40 . verschillende onderwerpen van uitgaaf . .

„ 144,369.875
„ 1,985,789.64

Totaal .
Zoadat het BATIG SALDO op 31 December
1865 beliep

f

584,261.845

„

173,172.62

I

757,434.46e

Terwijl de kapitaal-rekening, betreffende de
opgenomen gelden ad f 23,970.19 en de gedane
aflossingen ad f 52,847.72 een voordeelig verschil
opleverden van f 28,877.53. — De bezittingen
door belegging en aankoop, ter somme van
f

797,653.47 verkregen, zijn, na aftrek van

erlangde aflossing en gedanen verkoop, ad
653,358.38, vermeerderd met f 144,295.09. Dit
een en ander verhoogt derhalve het batig

f

saldo met.
Totaal .
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Van de EIGEN INKOMSTEN en MIDDELEN der instellingen B
en C geschiedt geene opgave, weshalve er geene vergelijking
tusschen de ONTVANGSTEN en de UITGAVEN, door die instellingen
IN HET GEHEEL gedaan, kan plaats hebben.
Het is alleen bekend, dat deze instellingen, met uitzondering
van die ler werkverschaffing , aan KOSTEN VAN BEHEER over 1865
hebben uitgegeven:
de instellingen B .

1 191,436.365
„ 91,760.18e

C .

t7

De verstrekte onderstand verdeelt zich nagenoeg als volgt :
17/40 door de instellingen A en D.

19/40 n „

„

B.

4/40 „ „

»

C.

Ter bestrijding daarvan werden gebezigd door de instellingen
A en D.
Subsidien (1). . .

.

Eigen inkomsten (2) .

C.

B.

2/40

ruim

25/40

„ 21/40
ruim 17/40

bijna

3/40

„

1/40

ruim

12i40

ruim

20/40

bijna

Collecten ..

bijna

19/40

In 1865 werden aan onderscheidene besturen van instellingen
van weldadigheid, te zamen 298 magtigingen van Staatswege,
verleend tot het aanvaarden van ERFSTELLINGEN, LEGATEN en
SCHENKINGEN.

(1) Hieronder zijn begrepen de subsidies, door onderscheidene instellingen
van weldadigheid aan elk and er verleend, ten bedrage van f 129,927.97
voor A en D, f 165,503.99 voor B en f 4,457.55 voor C, te zamen f 299,889.51
uitmakende ruim 1/40 van den verstrekten onderstand.
(2) De overige inkomsten van de instellingen A en D hebben gestrekt ter
medevoorziening in a n d e re uitgaven dan die voor onder stand; terwijl
van die inkomsten f 584,261.845 in kas is gebleven en f 173,172.62 heeft gediend tot vermeerdering van kapitaal.
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De waarde daarvan bedroeg voor :
burgerlijke of algemeene armbesturen . . .

f

15,581.25

diakoeien of andere kerkelijke besturen voor
huiszittende armen
vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

77

195,299.616

f;

13,100.00

eene andere vereeniging tot ondersteuning
van schamele armen

„

12,350`.00

weeshuizen

n

76,790.50

bestedelinghuizen

„

604.00

r,

16,000.00

gast- of ziekenhuizen
andere godshuizen en daartoe behoorende
fundatien

77

werkinrigtin gen. . . . . . . . . .

„

350.00

n

300.00

ff

150.00

instellingen ter uitdeeling van levensmiddelen
in den winter .
genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen . •
Totaal .

•

f

374,895.36 5

Voegt men hierbij de opbrengst der collecten,
inschrijvingen en vrijwillige bijdragen in 1865 verkregen ad
Dan bedraagt dit een en ander te zamen

,,

3,327,767.18

. f 3,702,662.545

welke aanzienlijke som wederom ten bewijze verstrekt, dat
de algemeene belangstelling in de verzorging der armen in
Nederland levend blijft, en dat alzoo de klagten over het terugblijven van de kerkelijke liefdadigheid, in het algemeen beschouwd,
geenszins door de uitkomsten worden bevestigd.
De hiervoren op bladz. 273-275 vermelde eigen middelen
en inkomsten, door de instellingen A en D over 1865 tot een
bedrag van f 4,486,434.05 ontvangen, vinden meerendeels hunnen
oorsprong in de liefdadigheid. Zij behooren derhalve uit hunnen
aard tot de bronnen, waaruit de kerkelijke en bijzondere instellingen
19
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B en C zouden moeten putten , om , overeenkomstig het beginsel
der armenwet, in de ondersteuning der armen te kunnen voorzien. Dat beginsel vordert , dat die taak 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 te verkrijgen en dan nog slechts bij volstrekte
onvermijdelijkheid , uit het oogpunt van polittezorg.
De geest der wet brengt dan ook noodzakelijk mede, dat de
door de ltefdadtgheid verschafte middelen en inkomsten worden
genoten door de instellingen , aan welke de wet de ondersteuning
der armen wil hebben overgelaten ; of wél 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 taak
het is de armen te ondersteunen uit het oogpunt van liefdadigheid.
Ware dit in het oog gehouden bij het officieel verslag, waaruit
de vorenstaande uitkomsten der verrigtingen van het armbestuur
over 1865 zijn ontleend, dan zou het deel , hetwelk de lief dadigheid in de ondersteuning der armen heeft gehad, zich anders voordoen, dan in dat verslag wordt voorgesteld. Trouwens
de eigen middelen en inkomsten van de instellingen A en D ,
daaronder niet begrepen die ter werkverschaffing aan behoeftigen,
hebben over 1865 bedragen onzuiver f 4,486,434.05 5 , of (na aftrek
der lasten en eigen uitgaven ad (1,985,789.64) zuiver eene som
f 2,500,644.415

van
Van de eigen middelen en inkomsten der instellingen B. en C 7 zonder die ter werkverschaffing
mede te rekenen, zijn slechts bekend de collecten,
inschrijvingen en bijdragen ad f 3,124,093.32; doch
deze instellingen hebben, behalve aan kosten
van beheer ad f 283,196.55, alleen aan onderstand van allerlei aard uitgegeven Bene som
van. ..

. . / 5,199,744.845
Transporteren . .

f

5.199,744,84 5

f 2,500,644.415
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Per transport . . f 5,199,744.84 5

f 2,500,644.415

en aan subsidies van de burgerlijke gemeenten, de provincien
en den Staat ontvangen . . „ 140,176.505
Zoodat zij tot kwijting van
den verstrekten onderstand uit
eigen middelen en inkomsten hebben gevonden .

„ 5,059,568.34

Het totaal , uit de verschillende bronnen van
liefdadigheid genoten, bedraagt mitsdien minstens f 7,560,212.755
Er is gevolgelijk slechts tot aanvulling van het
te kort op de eigen middelen en inkomsten benoodigd
. . . ,, 1,381,265.14
geweest . . .
tot dekking van de doo a /de instellingen, aan
onderstand van allerlei aard uitgegeven som van f 8,941,477.896
Deze som is alzoo kunnen gedekt worden: voor bijna 34/40ste
uit de eigen middelen en inkomsten der gezamenlijke instellingen ;
en voor ruim 6/40ste uit subsidien van de burgerlijke gemeenten
de provincien en den Staat.
De aanvulling van het te kort op de eigen middelen en inkomsten
is kunnen gevonden worden uit de subsidien van de burgerlijke
gemeenten, de provincien en den Staat, welke in 1865 zijn verstrekt : aan de instellingen A en D tot eerre som van 11,825,350.48
en aan de instellingen B en C ten bedrage van / 140,176.505.
Het verdient opmerking dat deze subsidien in 1854 bedroegen
f 1,808,182.61 en f 518,269.635 ; waaruit dus blijkt, dat het
bezwaar der openbare kassen, in betrekking tot de instellingen B en C, aanmerkelijk is verminderd (1) .
In het algemeen bestaat er dus geen grond, om over teruggang der liefdadigheid te klagen; maar ondanks dit feit worden
(1) De subsidien, door de gemeenten aan al de instellingen ter werkv e r s c h af f i n g s erstrekt , bedroegen in 1854 f 107,304.84 en in 1865 slechts
f 64,074 40, zoodat deze vermindering ad f 43,230.44 met die van f 360,925.26
welke de subsidien door de overige instellingen genoten, hebben ondergaan,

te zamen beloopt f 405,155.70.
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er dikwerf aanmerkingen gemaakt over het niet geleidelijk
terugbrengen der armenverzorging van de burgerlijke op de
kerkelijke instellingen. Men verliest daarbij echter steeds uit het
oog, dat zoolang de burgerlijke instellingen de middelen en inkomsten uit de liefdadigheid voortgevloeid behouden, de kerkelijke
instellingen de op die baten klevende lasten niet kunnen noch
behooren te dragen.
Inzonderheid wordt geklaagd , dat de armenverzorging in de
provincie Noordbrabant en in het hertogdom Limburg meer dan
elders ten laste blijft van de burgerlijke instellingen. Ook te dien
aanzien wordt de oorzaak vaak over het hoofd gezien. Het
feit verklaart zich gereedelijk, wanneer men let op de Staatsverordeningen , welke in vroegere tijden de zaken van het armwezen in die gewesten hebben beheerscht, en op de tot hiertoe
bestendig gedane weigering, om de aldaar door de lie fdadtgheid
gestichte armen-middelen en inkomsten ter beschikking te stellen
van de instellingen , aan welke de thans bestaande armenwet
de ondersteuning der armen wil hebben overgelaten. De vroegere
Staatsverordeningen bragten de Katholijke armen-goederen en
fondsen onder het beheer van het burgerlijk bestuur , hetwelk
deze middelen , alsook hetgeen vervolgens door de liefdadigheid
der Katholijken voor de armen aldaar werd verstrekt, blijft behouden, ongeacht deze goederen en fondsen ter beschikking
van die instellingen behoorden te staan, aan welke de ondersteuning der armen, volgens de wet wordt overgelaten.
Indien men hierop let, dan kan het niet bevreemden, dat de burgerlijke armbesturen, die de baten ontvangen, ook de lasten hebben
te dragen, al is het dat het beginsel der armenwet daaronder
lijdt en hare artt. 20 en 21 niet zóó kunnen werken als anders
doenlijk zoude zijn.
De armenverzorging in die twee gewesten, hoezeer voor het
grootste deel door de burgerlijke instellingen A beheerd wordende, komt echter slechts in geringe mate voor rekening van
de burgerlijke gemeentekassen. Zij wordt op weinig na bekostigd
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uit de middelen en inkomsten door de liefdadigheid gesticht of
verschaft, terwijl de kerkelijke en bijzondere instellingen B en C,
al blijven zij verstoken van de armengoederen en fondsen ,
waarover de burgerlijke instellingen A beschikken, niettemin
betrekkelijk ruim in de lasten der armenverzorging deelen.

In den jare 1865 waren in Noordbrabant en Limburg de volgende instellingen van weldadigheid , welke hier, naar gelang
zij onder de burgerlijke, kerkelijke en bijzondere zijn gerangschikt,
met de letters A, B en C worden onderscheiden.

Instellingen.

NOORDBRABANT.

voor
Huiszittende armen .
Schamele

,,

Winterbedeeling . .

LIMBURG

B. C.

A.

B.

C. A.

195

238

5

131

44

1

„

33

11

,,

12

1

1

,,

5

„

,,

Behoeftige kraamvrouwen.

,,

Weezen en oude lieden .

22

n

1

,,

77

17

17

4

10

8

2

2

1»

1

„

n

ri

4

Zieken .

4

Krankzinnigen. .

1

77

Werkverschaffing.

1

7

4

,,

ri

»

224

303

45

138

67

&

Totaal . . . 572

211

Deze instellingen hebben in 1865 het volgende getal armen
of hulpbehoevenden doorloopend of tijdelijk bedeeld of verpleegd :
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Instellingen

NOORDBRABANT.

voor
Huiszittende armen .
Schamele

A.

B.

. 38,395

8,915

„

Winterbedeeling . .

„

„

Weezen en oude lieden .
Zieken .

C.

B

A.

420 17,528

5,441 1,119

n

Behoeftige kraamvrouwen.

LIMBURG.

„

5,742

C.
28

5,670 220

Memorie „

17

n

238

542

378

290
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256

60

2,137

578

276

309

117

„

,,

Krankzinnigen. .

547

Werkverschaffing. .

42

„

I!

66

,,

„

381

955

77

„

„

„

41,663 15,693 3,298 18,185 11,785 308
...--"7.1..___---."

Totaal .

. 60,654

30,278

Aan onderstand van alle) lei aard hebben die verschillende instellingen uitgegeven, te weten:

In stellingen. NOORDBRABANT,
A.

r

453,123

03 5

LIMBURG
f

124,901.945

B193,251.79
/7

„

57,355.77 5

C.

»

6,815 26

Totaal . .

„

1

51,355.45'

697,730.28

ï 189,072 98

De bekende eigen middelen en inkomsten dier instellingen beliepen :
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Instellingen. NOORDBRABANT.
onzuiver

A.

f 618,309.30 5

LIMBURG.

f 308,753.19'

B.

minstens

,, 203,265.55

„ 69,517.74

C.

minstens

„ 52,987.07

,,

Totaal . . f 874,561.92'

8,208.70

f 386,479.63'
•••■••■•____-...•••.._

De lasten, kosten van beheer en andere uitgaven, op deze eigen
middelen en inkomsten gevallen of daaruit gedaan , behalve
den verstrekten onderstand, bedroegen :
Instellingen.

NOORDBRABANT.

A.

f 176,131.86'

B.

,,

5,005.14

,,

11,866.41

C.

,,

2,267.03

,,

1,239.93

Totaal .

.

f 183,404.03 5

LIMBURG.
f 161,776.076

f 174,882.415.

Na aftrek van deze lasten , kosten en uitgaven , bleef van
de bekende eigen inkomsten en middelen beschikbaar tot hel
verstrekken van onderstand.
Instellingen. NOORDBRABANT.

LIMBURG.

A.

zuiver

f 442,177.44

f 146,977.12

B.

minstens

„ 198,260.41

„

57,651.33

C.

minstens

„

50,720.04

„

6,968.77

Totaal . . f 691,157.89

f 211,597.22
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De subsidies, aan die instellingen in 1865 uit de burgerlijke
gemeente-bassen en uit de provinciale fondsen van Noordbrabant
verleend , bedroegen :
Instellingen.

NOORDBRABANT.

A.

f 78,422.87 5

B.

„

C.

„ 1,000.00

LIMBURG.

f 6,688.60
n 110.00

330.50

„

0.00

f 6,798.60

Totaal . . f 79,753.37 5

Voegt men deze subsidien bij de beschikbare eigen middelen
der instellingen en .trekt men daarvan den verstrekten onderstand af, dan blijkt het dat in 1865 de bekende ontvangsten
MEERDER hebben bedragen dan de bekende uitgaven; te weten :

Instellingen.

NOORDBRABANT.

LIMBURG.

A.

f

67,477.28

f

28,763.775

B.

„ 5,339.12

„

405.555

C.

„

Totaal.

364.58 5„

f 73,180.98 3

–153.51

f 29,322.84

Met opzigt tot. de instellingen A valt nog op te merken,
dat zij, behalve het batig slot , hetwelk in kas is gebleven ter
somme van f 67,477.28 in Noordbrabant en van f 28,763.77' in
Limburg , door meerder gedane aflossing dan opneming van
gelden, en door meerder rent- of vruchtgevende belegging dan
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verkregen aflossing van kapitaal, in hare finantiele administratie
hebben aangewonnen f 15,330.42 in Noordbrabant en f 50,187.79e
in Limburg.
Hieruit mag vei wardec afgeleid, dat de burgerlijke instellingen van weldadigheid, welker ontvangsten zoo aanzienlijk
hooger klimmen dan hare uitgaven, zich aan de ondersteuning
der armen niet, in den zin van art. 21 der armenwet , kunnen
onttrekken, zonder de verpligting, welke op de onder hun
beheer geplaatste armengoederen en fondsen kleeft, te miskennen; maar dat het allezins rationeel is, dat deze burgerlijke
instellingen A, uit de ruime middelen en inkomsten, welke de
liefdadigheid heeft verschaft, de noodige ondersteuning der armen
bekostigen, alvorens de instellingen B en C geroepen worden
de taak te vervullen , welk art. 20 der armenwet aan haar
wil hebben overgelaten.
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STAAT 'van de

BEVOLKING

der

GEVANGENISSEN

in het Koningrijk der

gedurende het jaar 1865.

Standpunt
' an
beschaving.

Bij afwisseling
Staat.

NEDERLANDEN ,

Ouderdom.

aanwezig geweest.

ti
GEVANGENISSEN.

^S

A

A

.-i
^

^

^

^

Ea

b0

0

.^
^
^

ti

F'i

0

^

w

^
O

^

^

w

,n

ya^

A ANMERKINGEN.
^

r^

0

^

r-J

w
C7

F

'.1 •
2'2.w
^

•

CC

^

)

^

d

^

^

Pa

ro

^

0

^

'4

^
W

c^

F
U

^ w

Strafgevangenissen

1,545

1,072

63

2,680

1,970

631

37

42

1,075

1,605

1,944

736

Huizen van verzek.

4,401

3,068

142

7,611

4,488

2,737

273

113

2,689

4,922

5,036

2,575

Huizen van arrest

4,187

3,550

98

7,835

4,536

2,872

248

179

2,865

4,970

4,278

3,557

^._
1865

10,133

7,690

303

18,126

10,994

6,240

558

334

6,629

11,497

11,258

6,868

1864

9,750

7,315

279

17,344

10,505

5,968

583

288

6,436

10,908

10,899

6,445

Totaal over

383

375

24

782

489

272

„

46

193

589

359

„

„

„

Mannen . . 18,456
Vrouwen . . 3,305
Jongens beneden 16 jaren 1,769
332
Meisjes idem.
In 1864 bedroeg het getal

23,478

Dus meerder in 1865

384

„

7,

25

,1

„

1f

23,862

423

Verschil

Minder .

. 1,676
Aangehouden burgerlijke personen. .
131
Gearresteerde militairen
Nalatige miliciens en gestrafte verlofgangers 374
Opgesloten wegens verkwisting of a angedrag 5
Veroordeelden door den kantonregter. . . 5,740
Idem bij wanbetaling can boeten . . . . 7,548
. .
6
Gegijzelden om schulden . . .
344
Gegijzelden om boeten
loeten en geregtskosten.
.
g g
Doortrekkende gevangenen • . . . . . 3,588
Tijdelijk opgenomen krankzinnigen • . .
27
Gevangenen bestemd om naar de bedelaarsgestichten of over de grenzen te worden
3,205
gebragt
Elders veroordeelden, die hunne gevangenschap in liet huis van bewaring hebben
1,218
ondergaan

Algemeen totaal

^__..

Meerder.

Het getal der gevangenen, gedurende het jaar
1865, bij afwisseling in 165 HUIZEN VAN BEWARING
aanwezig geweest, bedroeg voor iedere soort als
volgt

,f

Het getal kleine kinderen, tijdelijk bij hunne
moeders opgenomen, beliep . . . .

163

290

TOELICHTING
VAN DEN

VOORGAANDEN STAAT.

Het getal der bij afwisseling opgenomen gevangenen was in
1865 hooger dan in het vorige jaar:

huizen van verzekering 386
in de

huizen van arrest. . . 505 1,275
huizen van bewaring . 384

.

doch in de strafgevangenissen lager .
zoodat de vermeerdering bedroeg .

109

. 1,166

De verhouding tot de bevolking des Rijks was op de 1000
zielen:
over 1865 .

. 11.8 gevangenen.

77

.

.

1 1.6

17

.

.

12.2

n

1862 .

. 12.7

n

1861 .

. 13.6

n

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

t.

GEVANGEN ISSEN.

STRAFGEVANGENISSEN.
.

Aanwezig op 31 December 1864.
Opgenomen in 1865
Totaal

.

.

2034

1483

233

269

49

453

51

130

12

646

1936

284

399

61

2680

512

95

128

17

752

1424

189

271

44

1928

Aanwezig op 31 December 1864.

870

201

32

2

1105

Onveroordeelden .

1903

395

125

42

2465

Veroordeelden .

2492

536

162

27

3217

.

622

101

16

2

741

.

42

12

schulden.

29

Ontslagen, verplaatst, overleden .
Overgebleven op 31 December 1865

-

HUIZEN VAN VERZEKERING.

.

Opgenomen
boeten
in 1865 .

Gegijzeld
kosten
om

54

„

„

29

„

5958

1245

335

73

7611

.

5121

1046

295

67

6529

Overgebleven op 31 December 1865.

837

199

40

6

1082

368

79

17

1

465

Totaal

.

.

Ontslagen, verplaatst, overleden .

HUIZEN VAN ARREST.
Aanwezig op 31 December 1864 .

946

226

74

11

1257

.

3151

908

336

88

4483

.
G egijzeld{ boeten
kosten
om
schulden.

1187

225

51

5

1468

90

22

47

2

5789
.

Overgebleven op 31 December 1865.

Onveroordeelden .
Veroordeelden .
Opgenomen
in 1865

Totaal

.

.

.

Ontslagen, verplaatst, overleden .

1

113

„

49

„

„

1462

479

105

7835

5368

1360

450

99

7277

421

102

29

6

558

i
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Het getal der in al de gevangenissen bij afwisseling aanwezig
geweest zijnde gevangenen bedroeg 41,988 en verdeelde zich ,
met onderscheiding van het geslacht , naar de provinciën ,
als volgt :
Provincien.

Mannen.

Vroutin en. Totaal.

Noordbrabant

3,966

902

4,868

Gelderland .

4,618

1,035

5,653

Zuidholland .

5,724

974

6,698

Noordholland

6,002

989

6,991

Zeeland .

1,458

320

1,778

Utrecht .

2,530

599

3,129

Friesland .

3,336

638

3,974

Overijssel.

3,001

542

3,543

1,369

255

1,624

Drenthe .

984

148

1,132

Limburg .

2,133

465

2,598

35,121

6,867

41,988

Groningen

.

In de provinciën Gelderland en Overijssel, was het getal der
gevangenen in 1865 minder dan in 1864. De overige provinciën
telden er meer. In verhouding tot de mannen werden de meeste
vrouwelijke gevangenen aangetroffen in Utrecht , Noordbrabant ,
Gelderland , Zeeland en Limburg ; de minste in Drenthe , Noordholland , Zuidholland , Overijssel , Groningen en Friesland.
In verhouding tot de algemeene bevolking kwamen de meeste
gevangenen voor in Utrecht, Overijssel , Gelderland en Friesland ;
de minste in Groningen , Drenthe , Zuidholland , Zeeland , Limburg ,
Noordbrabant en Noordholland.
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Onder het getal gevangenen telde men de volgende vreemde

Tingen
Strafgevangenissen.

Uit

Pruissen

.

Hannover.

.

Oostenrijk.

.

Huizen
van
verzekering,

Htuzeu
van
arrest.

Totaal

.

57

41

72

170

.

26

21

29

76

»

»

77

Duitsche Staten

15

11

11

37

België ..

33

27

24

84

Frankrijk .

7

8

3

18

Rusland

.

1

1

1

3

Zwitserland .

50

4

3

57

1

2

2

5

2

»

7

9

»

»

»

„

.

Engeland .
Denemarken,

.
Zweden

en

Noorwegen
Italië

,

.

Noord-Amerika ..

1

1

77

Ned. 0. en W. Indiën

3

2

77

196

118

152

Totaal

.

.

.

466

Op de 1000 gevangenen telde men :
Protestanten.

Katholuken.

Israelieten.

.

576,5

400,0

23,5

huizen van verzekering .

578,5

403,0

18,5

534,5

453,0

12,5

in de strafgevangenissen .
»

»

77

»

»

arrest

.

.
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De gevangenen, vergeleken met het zielental der verschillende
godsdienstige gezindten in het Rik, geven de volgende uitkomsten op de 1000:
Protestanten.

Katholijken.

Israelieten.

voor 1865

4,67

5,92

4,40

1864

4,55

5,68

4,13

,,

1863

5,05

5,96

5,53

y7

1862

5,33

6,35

5,09

1861

5,39

6,83

5,51

»

1860

5,30

7,01

5,20

n

1859

5,10

6,87

5,67

1858

5,30

7,49

5,87

1857

5,37

7,96

7,26

1856

6,11

8,06

6,74

In de strafgevangenissen verdeelde zich de in 1865 bid afwisseling aanwezig geweest zijnde bevolking, als volgt :
Protestanten.

Mannen (*)

Katholjken.

Israelieten.

.

.

1095

865

52

Vrouwen (f) .

.

168

107

4

Jongens. .

.

248

170

5

34

30

2

1545

1172

63

.

Meisjes .
Totaal

(*) Hieronder waren: 306 Protestanten, 232 Katholijken en 10 Israelieten, welke
in de Militaire Strafgevangenis te L ey d e n waren opgenomen; en 361 Protestanten , 212 Katholijken en 21 lsraelietcn in de correctionele gevangenis te Hoorn.
(t) Hieronder waren: 98 Protestanten, 55 Katholijken en 3 Israelieten in de
correctionele gevangenis voor vrouwen te Wo e r d e n.
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Van de 489 jeugdige veroordeelden in de strafgevangenissen opgenomen :

( lezen en schrijven 216 jongens en 24 meisjes.
kenden J
,, 42
1 dit niet . . . . 207
,,
2,

Onder deze jeugdige veroordeelden telde men :

282 Protestanten (248 jongens en 34 meisjes.)
200 Katholijken (170

„

n

( 5

,,

77

7 Israëlieten

30

77 )

,,

)

Het getal jeugdige gevangenen beneden de 16 jaren bedroeg:

Strafgevangenissen

.

Huizen van verzekering
,,

,,

arrest

Totaal

.

.

.

Beneden

10

13

10

tot

tot

jaren.

13

16.

.

16

75

219

310

.

41

121

246

408

•

15

147

422

584

.

72

343

Totaal

1302

887

19*

29(3
Het getal gevangenen beneden de 16 jaren in de Huizen van
bewaring opgenomen bedroeg in 1865 niet minder dan 1769
jongens en 332 meisjes, totaal 2101.
Het getal vrijgesprokenen, doch op grond van art. 66 des
Wetboeks van Strafregt in de Huizen van verbetering geplaatste
kinderen, bedroeg: 176 jongens en 28 meisjes, te zamen 204
kinderen, dus 20 meer dan in 1864. Het verdient opmerking ,
dat dit getal in 1861 slechts 116 bedroeg en sedert jaarlijks
is toegenomen.
De jongens worden te Alkmaar en de meisjes te Montfoort
verpleegd in de aldaar gevestigde Huizen van verbetering en
opvoeding.
Van al de in die beide Huizen, gedurende het jaar 1865,
bij afwisseling aanwezig geweest zijnde gevangenen behoorden:
93 jongens en 34 meisjes tot de Protestantsche gezindten.
83
0

„
,,

„ 30

„

„ „ Katholijken.

„ 2

„

„ „ Israëlieten.

van het totaal dier gevangenen
konden

lezen en schrijven: 44 jongens 24 meisjes. Totaal 68.
dii niet.132
.

42

,,

»

174

Van zelfmoord kwamen 3 gevallen en van krankzinnigheid
9 voor.
De sterfte bedroeg:
In de Strafgevangenissen . .

48
» ,, Huizen van verzekering . 11
fl

„

„

arrest . . .

64

5

Het getal kleine kinderen met hunne moeders opgenomen bedroeg:
In de Strafgevangenissen. .

7

» ,, Huizen van verzekering. 102
» »

71„

»
»
,,

,,

arrest .

. 114

bewaring . 163

386

297
Er werden buitendien geboren :
In de Strafgevangenissen . . . 9

arrest

,, ,, Huizen van verzekering . 13 j 25
3
•
.
.
n
I!

» n

In 1865 bedroeg het getal der b ij. herhaling veroordeelden
4853, tegen 4488 in 1864. Het getal gevangenen, reeds vroeger
cellulair veroordeeld, is over 1865 wederom toegenomen , het
bedroeg 704 tegen 633 in 1864. Het getal van hen , die meermalen cellulair gestrlift waren, bedroeg 173 tegen 141 in 1864.
De aard der misdaden en wanbedrijven van de veroordeelde gevangenen
kan uit de volgende opgaven blijken •
Straf-

gevangenissen.

Huizen
Huizen
van
van
verzekering. arrest.

Tegen de algemeene zaak.
Aanslag tegen de uitwendige veiligheid
van den Staat . .

,,

,,

,,

8

,,

„

Aanslag tegen de inwendige veiligheid
van den Staat . . •

.

Misdrijven tegen de Staatsregeling des
3

5

n

Valsehe munt. Geldsnoeijerij

5

„

77

Valschheid in geschriften .

94

29

Id. in paspoorten enz. . .

1

5

1

Verduistering van geld en goed .

10

4

6

Feitelijke wederspannigheid . .

13

180

155

Rijks . .

7

Ontvlugting van gevangenen en verber-

ging van misdadigers .

.

,,

3

ri

Bedelarij en landlooperij .

.

76

1,091

707

Rustverstoring . ,

2

32

13

Overtreding van bijzondere wetten .

2

508

1,407

214

1,857

2,296
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Strafgevangenissen.

Huizen
Huizen
van
van
verzekering, arrest.

Tegen bijzondere personen.
109

10

5

Kindermoord. .

29

2

3

Bedreiging (brandbrieven) . .

14

33

32

72

1,673

1,530

Onwillige nederlaag, verwonding enz.

6

2

21

Aantasting van zeden en verkrachting.

84

41

16

Dubbel huwelijk en overspel . ,

1

3

4

Wegmaking van kinderen .

I

„

n

Opligting van minderjarigen . .

Moord, doodslag of poging daartoe

Moedwillige verwonding en mishandeling . .

1

71

77

Inbreuk op de wetten op het begraven

,,

,,

1

.

11

8

5

2

172

170

330

1,944

1,787

Diefstal en poging daartoe.

.1,639

1,974

1,932

Valsche getuigenis, meineed . .
Hoon en laster

.

Tegen eigendom.

Bankbreuk en opligting , .

89

101

44

Misbruik van vertrouwen .

17

63

52

Brandstichting, vernieling, schade .

98

72

55

1,843

2,210

2,083
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Straf-

Huizen

Huizen

gevange-

van

van

nissen.

verzekering.

arrest.

Militaire wanbedrijven.

Desertie ..
Ronselar

.

170

98

.

,,

13

n

.

14

40

n

.

81

48

n

265

199

1

28

II

n

28

it

n

j. . .

Geweldenar ij enz.
Insubordinatie ..

.

1

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

Totaal .

. 2,680

6167

6,210

Sedert de laatste tien jaren is het getal misdrijven van moord,
doodslag, kindermoord, moedwillige verwonding en, vooral,
hoon en laster toegenomen. Het getal vervalschingen van munt,
bedelarijen en diefstallen is in dat tijdvak afgenomen.
Naar de hoofdafdeelingen der verschillende misdrijven, waren
er in 1865 veroordeelden wegens daden
4,367 i

tegen de algemeene zaak
.

4,061

n eigendommen

. 6,136

.

)7

14,564

Die wegens militaire wanbedrijven beliepen. .
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Het gedrag der gevangenen in de gevangenis onderscheidt zich :
Huilen
Strafgevangenissen.

van

Huizen
van

verzekering

arrest.

Goed . .

.

2,050

6,638

7,086

Redelijk .

.

501

514

205

Slecht . .

.

129

73

39
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Het getal der en de gevangenas gestraften bedroeg :
Strafgevangenissen.

Huizen
van
verzekering.

Huizen
van
arxest.

Ter zake van :
11

Onzedeljjkheid . . . . .

.

8

5

Luiheid . . . . . . .

.

16

22

5

Gewelddadigheid . . . .

.

66

24

2

Insubordinatie . . .

.

94

33

9

Andere vergrijpen . .

.

422

139

55

Totaal .

.

606

223

82

Het getal misdrijven in ae gevangenis gepleegd bedroeg 6 ,
namelijk
2 Verwonding en mishandeling.
4 Ontvlugting en poging daartoe.
In 1865 bedroeg het getal cellen :
in de strafgevangenissen ..
„

„ huizen van verzekering .

„

„

„

n

arrest

.

.

Totaal

.

.

95

.

475

.

317

.

887

Daarin werden opgesloten :
ten gevolge van vonnis .
wegens wangedrag
op verzoek

.

3,279
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16

BEKNOPT OVERZIGT
van den

staat

van het

WEZEN in

de

RooMSCH KATHOLIJK KERK-

VEREENIGDE STATEN van

NOORD-AMERIKA,

in den fare 1867.

Eerst na het jaar 1776, waarin de Vereenigde Stalen van
Noord-Amerika zich van Engeland onafhankelijk verklaarden, herkregen de Katholijken aldaar de hun, tijdens de Engelsche
overheersching, geheel ontnomen vrijheid van godsdienst.
Aanvankelijk veroorloofden de oorlog en andere tijdsomstandigheden niet, dat van die vrijheid zooveel gebruik werd
gemaakt als dienstbaar kon wezen tot het ontwikkelen der
levenskrachten, welke de Katholijke Kerk van haren Goddelijken Stichter ontvangen heeft en die zij overal toont te bezitten, waar hare werking niet door geweld verhinderd wordt.
In het begin van de negentiende eeuw waren in de Vereenigde
Staten nog slechts 2 Bisdommen opgerigt, bevattende eene
Katholijke bevolking van naauwelijks 25,000 zielen, met 80
kerken of statien, 70 dienstdoende geestelijken, 2 seminarien,
2 collegien en 2 lagere scholen.
Gedurende de jongst verloopene vijftig jaren heeft zich- de
toestand van Noord-Amerika op eene buitengewone wijze ontwikkeld, en hoedanig de staat van het Roomsch Katholijk Kerkwezen daarin heeft gedeeld, zal uit het hier volgende beknopt
overzigt der kerkelijke statistiek blijken.
20
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g ATHOLIJgE BEVOLKING.
De overgroote uitgestrektheid der Vereenigde Staten (1) en
de omstandigheid, dat aldaar geene officiele volkstelling

naar

de godsdienstige gezindten plaats heeft, zijn oorzaak, dat het niet
mogelijk is met zekerheid te bepalen hoe groot het zielental
der Kathelijken aldaar op gegeven tijdstippen is geweest. Vanhier dat het juiste cijfer, waarop dat deel der zoo snel toenemende bevolking in die uitgestrekte landstreken tot in 1867
is geklommen , slechts bij raming kan berekend worden.
In het jaar 1850 werd het zielental der Katholijken op ongeveer 2 millioen geschat en in 1867 berekende men dat dit getal
toen minstens 5 millioen beliep. Deze aanzienlijke vermeerdering
is men niet enkel aan den grooten toevloed van Europesche
landverhuizers verschuldigd, maar ook aan de vele bekeeringen tot het Katholijke geloof, welke aldaar jaarlijks plaats
hebben. Grooter nog zou die snelle vermeerdering zijn geweest,
wanneer gebrek aan priesters niet veroorzaakte, dat eene talrijke menigte landverhuizers, die zich in de voornaamste steden
en in ver afgelegen plaatsen dezer zoo uitgestrekte landstreken
vestigen, van geestelijke verzorging verstoken blijft en dien
ten gevolge, door den vreeselijken stroom des ongeloofs medegesleept, zedelijk verloren gaat, of zich, bij gemis aan eigen
zielzorgers, tijdelijk aansluiten bij de menigvuldige secten, die

t1) Deze republiek bevat 37 Staten en 10 T e r r i t o r i e n. Zij heeft eene
uitgestrektheid van 156,840 vierkante geographische mijlen of 3,334,418 vierkante Engelsche mijten. Naar de uitkomsten der algemeene volkstelling van
het jaar 1860 was de geheele bevolking er zamengesteld uit: 27,003,314 blank e n en 4,441,766 k l e u r l i n g e n, te zamen 31,445,080 zielen, ongerekend
300,000 Indianen. In 1850 telde die bevolking slechts 23,191,876 zielen.
Sedert 1860-1867 heeft de bevolking der Vereenigde Staten eene aanzienlijke
vermeerdering ondergaan, waarvan de uitkomsten eerst na de algemeene volkselling, die in 1870 verwacht wordt, met eenige juistheid zullen blijken,
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zich in Noord-Amerika vormen en hervormen; waardoor velen
zoo niet voor altijd, dan toch tijdelijk een prooi van ongeloof
of van dwaling worden.

KATHOLIJKE HIERARCHIE.
De Vereenigde Staten waren in het jaar 1867 afgedeeld in
ZEVEN KERKELIJKE PROVINCIEN, die te zamen 44 diocesen en

3 Apostolische Vicariaten bevatten. De namen dier provincien
en het getal der daarin begrepen diocesen en vicariaten zijn
als volgt:
Diocesen.

Kerkelijke provincien.
I.

BALTIMORE .

8

II.

CINCINNATI .

8

Vicariaten.
1

NEW-ORLEANS

6

IV.

NEW-VORK ..

9

V.

OREGON (1) .

2

»

VI.

ST. Lours . .

8

2

III.

VII.

3

SAN-FRANCISCO •

Onlangs is door Z.

H. Paus Pius IX besloten tot de oprig-

ting van 22 nieuwe diocesen en vicariaten in de Vereenigde
Staten, maar in het begin van 1868 waren nog slechts 10
Pauselijke bullen en breven, ter uitvoering van dat besluit,
afgekondigd. Daaruit blijkt, dat het bovengemeld getal diocesen
en vicariaten toen reeds was vermeerderd in de kerkelijke
provincie:
Baltimore

met 3 diocesen.

Cincinnati

2/

New-York

,,

diocees.
1

,,

,, 2 diocesen.
San-Francisco ,, 3 vicariaten.

St. Louis

(1) Deze provincie strekt zich ook uit in de Engelsehe bezittingen van
Noord-Xmerika, en heeft aldaar nog het bisdom van Van Con v e r's eiland
en het Apostolisch Vicariaat van C o l o m b i e.
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De inwendige organisatie dezer nieuw ingestelde diocesen

en

vicariaten was, bij het opmaken van dit overzigt, nog niet

volledig bekend en maakt derhalve geen afzonderlijk deel uit
van de hier medegedeelde statistieke opgaven.
Van de 44 BISSCHOPPEN (7 Aartsbisschoppen en 37 Bisschoppen)

en de 3 APosToLisc$E VICARISSEN, die er in 1867 in bediening waren , zijn geboren:
in de Vereenigde

Staten

14 Bisschoppen

10

r

„ Frankrijk .

9

,,

» 1

„

Spanje ..

3

„

Duitschland. .

3

,,

,, 1

•

Ierland ..

. .

„ Kanada . .

n

2

Zwitserland. .

1

„ Oostenrijk ..

1

„ Belgie. . .

1

„

en 1 Vicaris.

Tot hiertoe zijn de Noord-Amerikaansche bidisimbien , behalve in Louisiana , nog niet afgedeeld in PAROCHIEN. De
indeeling bestaat in MISSIëN of DIST]IIe EN, ieder van etne
groote uitgestrektheid. De Bisschop is de eigenlijk gezegde
PASTOOR van de missien en aan het hoofd van elke missie bf
district iaat een daartoe door hem aangestelde PRIESTER, Ian
Wien een of meer HXTLPPHIESTERS, door den Bisschop, wordt

of worden toegevoegd.
MISSIËN.
De MlssiëN hebben hare KERKEN, KAPELLEN of STATIëN,
welke laatste naam men geeft aan die plaatsen, welke nog
geen eigen kerk of kapel

bezitten,

maar waar de aangestelde

Priester, op gezette tijden, dienst komt doen in een daartoe
ingerigt gebouw, in een bijzonder woonhuis of soms in eene
daartoe beschikbaar gestelde zaal van het gemeentehuis.
In 1867 telde men in de 7 kerkelijke provincien te zamen
3400 kerken en 1288 kapellen en statiën.
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DIENSTDOENDE PRIESTERS.
Er zijn ruim 3250 PRIESTn ts (Missionarissen) in bediening
voor de parochien of missiën, de seminarien, de collegien en
andere kerkelijke instellingen. Van dat getal waren er 3Q49,
die bepaaldelijk dienst deden ais, parochiale geestelijken.

Dat

getal groeit van lieverlede, aan door de vrijding van seminaristen
of door de overkomst in de Vereenigde Staten van zendelingen,
uit andere landen.
Het grootste deel dier geestolijven behoort tot de SECULIEREN;
de overigen zijn ZEGULIEREN,

SEMiNARIEN.
Het aankweeken van een genoegzaam getal priesters voor
zulke uitgestrekte en zich zoo snel ontwikkelende Kerkprovincien baart vele moeite en zorgen. k uropa levert jaarlijks eenes
menigte geestelijken , die in dienst dier Kerkprovincien, over,
gaan. Te Rome, te Leuven, te Munster en op meer dan eerie
plaats in Ierland, zijn seminarien of collegien gevestigd tot
opleiding van kweekelingen voor, den geestelijken stand, teak
dienste van Noord-Amerika. In, verschillende diocesen der Ver*
eenigde Staten zijn GRQOTE en, KLEINE 5EDtIN&RIEN tot hetzelfde einde opgerigt, wier getal in 1867 echter nog slechts 24
beliep, waarin PROFESSOREN en LEERAREN, in de theologie en
andere wetenschappen, aan een afwisselend getal kueekelingen

tot het priesterschap onderwijs geven.
In enkele diocesen der Vereenigde Staten vindt men één

algemeen seminarie voor de geheele Kerkprovincie; terwijl in
andere diocesen de aldaar bestaande collegien de plaats van

kleine seminarien vervangen.
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GEESTELIJKE ORDEN EN RELIGIEUSE
CONGREGATIEN.
De GEESTELIJKE VEBEENIGINGEN van mannen en vrouwen
nemen meer en meer toe in getal van leden.
In 1867 waren er 37 zulke vereenigingen van mannen, behoorende
tot onderscheidene orden en regels. Daaronder telde men :
12 verschillende geestelijke orden.
11 congregatien van reguliere priesters.
2

,,

,, seculiere

12

,,

,, geestelijke broeders.

n

Deze vereenigingen hadden 137 kloosters en hare leden waren
werkzaam, behalve op de missiën of op de statiën, in de
seminarien , collegien , academien , scholen, wees- en ziekenhuizen.
Het getal der geestelijke vereenigingen van vrouwen, behoorende
tot onderscheiden orden en regels, beliep in 1867 minstens 49.
Zij hadden 222 kloosters of huizen. Hare leden, wier aantal steeds
toeneemt, waren dienstbaar in het onderwijs op de academien
en scholen voor meisjes, in de wees- en ziekenhuizen, mitsgaders in andere gestichten van liefde voor de hulpbehoevende
jeugd en de lijdende menschheid.

INSTELLINGEN VAN ONDERWIJS.
Iedere diocees heeft een meerder of minder getal van deze
instellingen, die zich onderscheiden in hoogere-, middelbare- en

lagere scholen voor onderwijs en opvoeding van jongens en van
meisjes.
Behalve de 17 groote en 8 kleine seminarien, meer bepaaldelijk voor kweekelingen tot den geestelijken stand bestemd,
telde men in de gezamenlijke diocesen: 43 collegien, 25 acade-
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mien en ruim 30 andere scholen van middelbaar onderwijs voor
Katholijke jongelingen en minstens 246 scholen of instituten van

middelbaar onderwijs ten dienste van Katholijke meisjes.
Het getal lagere scholen werd er minstens op 1500 geschat ,
waarop meer dan 234,000 Katholijke kinderen gewoon lager
onderwijs ontvingen.

INSTELLINGEN

VAN

LIEFDADIGHEID.

De Katholijke inrigtingen, bestemd voor de verzorging en
verpleging der lijdende menschheid, vermeerderen jaarlijks
in getal en in omvang. De Katholijke liefdadigheid zorgt voor
alle soorten van hulpbehoevenden op de uitstekendste wijze.
Voor armen en weezen, voor zieken, oude lieden, ongeneeslijke kranken, boetvaardigen en andere naar ligchaam of ziel
noodlijdenden van beiderlei geslacht, zijn of worden liefdege-

stichten opgerigt.
Het getal der voornaamste inrigtingen van dien veelomvattenden aard bedroeg, in het jaar 1867, ruim 225, ongerekend
de bijzondere inrigtingen en gestichten, welke met andere
instellingen van religieusen aard verbonden zijn, of die, eerst
opgerigt, nog geen duurzaam of gevestigd bestaan hebben
verkregen.

OMSCHRIJVING DER KERKELIJKE PROVINCIEN.
De hier achter volgende tabel bevat de indeeling van die
provincien.

Zij wijst aan de namen der Zetels of vestigingsplaat-

sen van ieder der in 1867 gevestigde 44 diocesen en 3 vicariaten;
het jaartal hunner oprigting, mitsgaders het getal der toen
daarin gevestigde missien, dienstdoende Priesters, seminarien, gees-

telijke vereenigingen en voornaamste instellingen voor onderwijs en
opvoeding en van liefdadigheid.
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Kerkelijke provincien.
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LEVENSDUUR

VAN

GEESTELIJKEN

in verhouding tot dien van andere personen.

Volgens de uitkomsten der statistiek , betreffende de
STERFTE in het algemeen, is berekend, dat op de HONDERD
MANNEN, die den ouderdom van ZEVENTIG JAREN hadden

bereikt, werden aangetroffen:

42 Geestelijken.
40 Landbouwers.
32 Kooplieden en fabrikanten.
32 Militairen.
32 Ambtenaren.
29 Advocaten.
28 Kunstenaars.
27 Hoogleeraren.
24 Geneesheeren.

DERDE HOOFDSTUK.
---LOcA,LEGISLATIE,

OF

STAATS-VER0RDENINGEN,

IN VERBAND STAANDE TOT

KERKELIJKE ZAKEN.

AANMERKING.

Het DERDE HOOFDSTUK der TWEE EN TWINTIG vorige Jaargangen van dit Handboekje bevat de tijdrekenkundige opgave der
LEGISLATIE, van af December 1813 tot en met het jaar 1866.

De VIJFJARIGE REGISTERS op die legislatie vindt men achter:
den Vden Jaargang. Van December 1813 tot en met 1840.
n
n
»

Xden

„

1841

„

71

1854.

XVden

n

„

1855

„

.,

,, 185.8.

XXsten

r

71

1860

77

,,

77

1864.
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TIJDREKENKUNDIGE OPGAVE
der wetten, besluiten en verordeningen, door het
Nederlandsche Staatsbestuur uitgevaardigd , in
betrekking tot de Zaken van de EEREDIENST,
het ONDERWIJS en het AEMWËZEN in het algemeen, en inzonderheid van die, welke het
ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP

betreffen; mitsgaders der daartoe betrekkelke regterlijke uitspraken.

1867.
---=aow.-SUPPLEMENT

der Legislatie van 1866.

3 April 1866.
Vonnis der Arrondissements-regtbank te Leyden , luidende:
Overwegende, dat tusschen de partijen geen geschil bestaat over de feiten, daar zij alle eenstemmig beweren,
gezamentlijk de eenigste geregtigden te zijn tot de helft der
nalatenschap, door wijlen mejufvrouw G. A. D. van Lelyveld,
bij uitersten wil toegewezen aan de armen van de stad
Leyden, gelijk die helft te voren van de nalatenschap is
gescheiden, en dat het eenigste verschil tusschen de eischers
en de eerste gedaagden hierin bestaat, dat de eischers als
maatstaf bij de verdeeling het getal der bedeelden in het
sterfjaar der erflaatster, volgens de statistiek van het gemeente-verslag (behoudens rectificatié) willen hebben aangenomen, en de eerste gedaagden daarentegen het getal der
bevolking, die tot elk der gezindheden behoort, waarvan
de medegeregtigden het Armbestuur zijn;
0., dienaangaande wat het regt betreft, dat art. 925
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B. W. voorschrijft , dat eene dergelijke beschikking zonder
eenige andere aanduiding, wordt geacht gemaakt te zijn ten
behoeve van alle noodlijdenden , zonder onderscheid van godsdienst , welke in de plaats , alwaar de erfenis is opengevallen,
door armen-inrigtingen worden bedeeld;
0., dat dit artikel de onderscheiden armen-inrigtingen
aanwijzende als geregtigd tot dergelijke erfstelling, terwijl
de bedeelden zelf, als algemeenheid , niet anders kunnen
bezitten , dan door de armen-inrigting die hen bedeelt , niet
uitdrukkelijk beslist , in welke verhouding deze armeninrigtingen onderling tot de erfstelling geregtigd zijn;
0., dat de beraadslagingen en de geschiedenis onzer codificatie daaromtrent ook geen licht geven , terwijl dit punt
bij de gewisselde stukken en bij de beraadslagingen , blijkens
het verslag bij VoonDUnN, niet werd toegelicht;
0., dat even weinig blijkt , waarom eene vroegere redactie,
gelijk in het ontwerp van 4820, ook voorkomende in het
Wetb. Napoleon, ingerigt voor het koningrijk Holland, waarin
aan het slot van het overeenkomstig art. 827 de woorden
voorkwamen : « naar evenredigheid van het getal der door
iedere armen-inrigting bedeelde personen» (welke redactie
duidelijk den maatstaf der eischers inhoudt) in onze tegenwoordige wetgeving niet is overgegaan , hetzij men dat opzettelijk heeft weggelaten, omdat men dien maatstaf niet
wilde, hetzij men de opzettelijke vermelding daarvan, als
in den aard der zaak gelegen, overbodig achtte, hetzij
men eindelijk de zaak nog te twijfelachtig rekende om eene
keus te doen;
0., dat derhalve de gestelde vraag alleen uit den aard
van het regtsbeginsel, dat aan art. 925 ten grondslag ligt,
moet worden afgeleid;
0. , dat dit artikel moet beschouwd worden als de bevestiging van het ruimer en billijker regtsbeginsel, dat
weldra onder ons voormalig Staatsbestuur er toe geleid
heeft, om met terugkoming op aanvankelijk na den godsdienststrijd behouden uitsluiting van andere gezindheden,
bepaald van Roomsch Katholijken, erfstellingen, aan armen
in het algemeen vermaakt, ten voordeele van alle armen,
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zonder onderscheid van godsdienst , te doen strekken , en
dat het artikel als zoodanig de voortzetting was van hetgeen reeds onder onze oude Staatsregeling was begonnen en
in practijk gebragt;
0. , dat het oud-Hollandsche regt overigens geene veranring had gebragt in de regtsregelen over dit onderwerp en
het corpus juris Justiniani , die in dit opzigt werden nageleefd en waarvan de regtsgeldigheid op dit punt in Holland
algemeen werd erkend;
0., dat dit corpus juris, met afwijking van het oude
Romeinsche regt , in den titel van den Codex de Episcopis et
Clericis (L. 3), de erfstellingen en makingen ten voordeele van
armen, zonder verdere aanduiding regtsgeldig verklarende,
daaraan tevens eene verklaring toevoegde, aan welke armeninrigting eene dergelijke, in het algemeen aan armen eener
plaats gemaakte erfstelling of making moest worden uitgekeerd;
0., dat de Romeinsche wetgever daarbij blijkens L. 49,
§ 3 en 5, van het beginsel uitging, dat de erfenis moest
komen ten voordeele van de armsten, en dientengevolge
overeenkomstig den toestand en de begrippen van dien tijd
aan het gasthuis (xenon of ptochotrophium), en w aar meer
dan ééne dergelijke inrigting bestond, aan de armste;
0. , dat in deze beschouwing alleen in zooverre verandering werd gebragt, dat de verschillende toestand der maatschappij medebragt, dat dergelijke aan armen besproken
erfstellingen niet meer aan de godshuizen bij voorkeur
werden toegewezen, gelijk reeds door GROENEWEGEN, in
zijn werk de legibus abrogatis, op gemelde lex 49 was
aangemerkt, maar aan diaconiën en dergelijke armbesturen,
gelijk onder anderen door VOET, de Heredibus Instituendis,
n°. 4, en VAN LEEUWEN, Censura Forensis , pars I, lib.
3, cap. 8 , no. 3, werd opgemerkt;
0., dat deze opvatting van het oud-Hollandsche regt, ook
is overgegaan in het tegenwoordig wets-art. 925, hetwelk
dergelijke beschikkingen laat strekken ten voordeele der
bedeelden van alle armen-inrigtingen, zonder eenige beperking of uitzondering;
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0. , dat overigens ook het beginsel, dat de toewijzing
van de erfstelling moet plaats hebben, naarmate de meerdere
of mindere behoeften der gezamentlijke armen, door een
Armbestuur bedeeld, overeenkomstig is met de bedoeling
der erflaters, zoo als die volgens wettelijke verklaring der
bewoording van hun uitersten wil moet worden aangenomen,
dat zij namelijk eenig en alleen moeten geoordeeld worden,
geleid te zijn door de begeerten , om hunne erfstelling te
doen strekken ten voordeele van hen die daaraan de meeste
behoefte hadden, door dat zij met ter-zijde-stelling van elke
andere bedenking en van elken anderen band, hunne beschikking hebben gemaakt ten voordeele hunner meest verarmde natuurgenooten, gelijk dit ook met veel juistheid
*as erkend door den jurist, die het ontwerp van den Code
Lodewijk Napoleon had gemaakt , in welk ontwerp aan het
Overeenkomstig artikel (art. 62 der 7de afdeeling van den
Oden titel van het 2de boek) waren toegevoegd de woorden:
«Elk armen-collegie op die plaats trekt daarvan een aandeel, geévenredigd aan het getal en de behoeften der personen door hetzelve bedeeld wordende » , welke toevoeging
echter niet zonder wijziging, doch zonder dat blijkt waarom,
in den Code Napoleon, ingerigt voor het koningrijk Holland, is opgenomen, gelijk boven is vermeld;
0., dat het derhalve ter beoordeeling van den maatstaf,
naar welken de mede-geregtigde armbesturen onderling
geregtigd moeten geoordeeld worden, een eerste vereischte
is, om het getal en , den aard der door deze besturen bedeelde
armen te kennen, ten einde daarnaar den maatstaf te berekenen;
0., dat de eerste ged., als middel om daartoe te geraken, heeft aanbevolen, eenvoudig te volgen het cijfer der
bevolking van elk der gezindheden, waartoe de armbesturen
behooren, doch dat dit middel uit zijn aard niet dan een
uiterst ruwe benadering van het cijfer der werkelijk bedeelden en dikwijls niet dan hoogst onjuiste cijfers kan
opleveren , en in alle gevalle nimmer als algemeenen maatstaf volgens art. 925 B. W. kan gelden, vermits daarbij ook
armbesturen, die niet tot eene bepaalde gezindheid be-
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hooren, waardoor dus de maatstaf geheel zou falen , niet
zijn uitgesloten;
0., dat evenmin de cijfers van het getal der bedeelden bij
de verschillende armbesturen uit het verslag van burgemeester en wethouders aan den Raad der gemeente Leijden,
over het jaar 1860 (zijnde het sterfjaar der erflaatster) ,
zoo als de eischers beweren, als bewijs voor het getal der
bedeelden, dat aanspraak zou geven op het evenredig aandeel , kan worden aangenomen ; vooreerst , omdat het nimmer
de bedoeling is geweest met het opmaken van het verslag
en van deze statistieke opgaven, dat daaraan als aan den
inhoud eener officiële acte geloof zou worden gehecht,
omdat de Regering zelve beseffende, dat zelfs officiële statistische cijfers niet anders dan eene zoo veel mogelijk ware ,
maar dikwijls zeer bedriegelijke benadering van de werkelijke waarheid geven , het gewigt van officiële waarheid,
even als aan officiële acten , nooit heeft willen hechten,
hetgeen ten deze te meer klemt , omdat het hier bijzonder
aankomt op gelijkmatige en naar dezelfde regels en indeeling gedane opgaven , wat bij gemis van bepaalde voorschriften
en geboden omtrent de opmaking der opgave van de armbesturen onmogelijk te veronderstellen is , zoo als dan ook
de beide partijen van wederzijden in hun verlangen tot
rectificatie dier cijfers toonen , dat zij zelf in de juistheid
daarvan weinig vertrouwen stellen; dat wijders deze cijfers
ook geen onbepaald geloof verdienen, als eigen opgaven van
partijen, om dezelfde reden, dat het niet blijkt en zelfs
weinig aannemelijk is, dat de door hen volgens art. 10 der
armenwet, voor het regerings-verslag gedane opgaven voor de
statistiek, volgens een gelijken en zelfden grondslag zijn opgemaakt, hetgeen een onmisbaar vereischte is, om ten deze
als maatstaf te worden aangenomen, daar het ongetwijfeld
eene groote en door niets geregtvaardigde onbillijkheid zijn
zou, indien b. v. het eene Armbestuur ontving volgens het
zoo ruim mogelijke cijfer van alle, ook zijne meest exceptionele bedeelden, en het andere volgens een zoo bekrompen
mogelijk gesteld cijfer, waarin alleen vast- en doorloopendbedeelden waren begrepen;
21
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0., dat de opgaven voor de statistiek ten deze niet zulke
ernstige gevolgen voor het burgerlijk regt kunnen hebben
en het verleenen van bewijskracht aan dergelijke cijfers op
gebied van burgerlijk regt, als een grof misbruik van officiële
statistiek , zou moeten beschouwd worden;
0., dat althans aan deze statistische opgaven geen gewigt
mag gehecht worden , zoo lang niet vaststaat , dat zij voor
elk der onderscheiden armbesturen naar gelijkmatige grondslagen zijn opgemaakt , hetgeen niet bewezen en vooralsnog
weinig aannemelijk is;
0., dat de beide partijen van weêrszijden cijfers voor het
getal hunner bedeelden hebben gesteld, doch van weêrszijden de juistheid van elkanders cijfers hebben bestreden,
terwijl de eerste ged. den geheelen maatstaf, door de eischers
gevolgd, verwerpen en de eischers de aanvulling van het
cijfer der bedeelden van de eerste ged., bij subsidiaire conclusie gedaan , bestreden ;
0., dat derhalve op beide partijen , ieder aan hare zijde,
de last rust , van het bewijs van het cijfer en den aard der
bedeelden ten tijde van het overlijden der erflaatster, door
hen bedeeld, ten einde daardoor te komen tot de bepaling
der verhouding, in welke elk der armbesturen , overeenkomstig de behoeften ter verzorging van het getal zijner
bedeelden, geregtigd is tot het gemeenschappelijk goed;
0., dat deze cijfers en opgaven moeten worden genomen
op den tijd waarop de erfenis is opengevallen, doch dat
daarvoor, vermits het hier niet geldt de aanwijzing van bepaalde personen, die zelf in het bezit van een aandeel der
nalatenschap moeten worden gesteld, maar de algemeenheid
van bedeelden, zoo als zij door een Armbestuur worden
bedeeld, moeten worden aangenomen het tijdperk, waarover
bij goede administratie gewoonlijk eene afzonderlijke rekening zich uitstrekt, dat is het jaar waarover de rekening
van het Armbestuur loopt;
Gezien behalve het bovenvermeld art. 925 B. W., art.
56 B. R. ;
Beveelt, voor zoo ver dit door de partijen is aangeboden,
op hun aanbod en wijders ambtshalve, dat de wederzijdsche
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partijen behoorlijk zullen bewijzen het cijfer en den aard
der bedeelden, door de onderscheiden gedingvoerende armbesturen bedeeld in 1860, dat is het jaar, waarin de erfenis
is opengevallen, ten einde daardoor te geraken tot de bepaling der verhouding, waarin elk der armbesturen volgens
de behoeften van het door hem bedeelde getal armen geregtigd is in de te verdeelen gemeenschap;
Houdt de uitspraak over de kosten, op dit vonnis vallende, aan tot de eind-uitspraak.
LEGISLATIE van 1867.
3 Januarij '1867 , no. 55.

Staats-Courant

no. 22.

vereeniging tot welzijn
jeugd en jongelingschap der Hervormde gemeente te
Wassenaar worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsBesluit , waarbij de statuten van de

van

dien als regtspersoon wordt erkend.
1Vota. Deze, voor 29 jaren en I I maanden opgerigte vereeniging, stelt zich ten doel de instandhouding der bestaande
Naai-, Brei- en Bewaarschool en der Jongelings•vereeniging.
Het eindoogmerk is om de jeugd te bewaren , en opwassende meisjes en jongelingen te helpen opleiden tot al wat
in hunnen kring voegzaam is, en dat zonder geregeld, bepaald onderwijs in eenig wetenschappelijk vak, altijd in
Nationalen , Christelijk-hervormden geest.
De statuten bepalen overigens de werking, de mi,ldelen,
het bestuur enz. der vereeniging.
3 Januarij 4867,

(Provinciaal blad

n°. 3.)

Aanschrijving van den Commissaris des Konings in het
hertogdom Limburg huidende :
Bij mijne aanschrijving van den 1 April 1861 (Provinciaal blad no. 57) werd U mededeeling gedaan van een
gedrukten brief van de commissie uit de Koninklijke akademie
van Wetenschappen te Amsterdam «voor de overblijfselen
der oude vaderlandsche kunst» , en werd vervolgens die
brief bij mijne aanschrijving van 1 Maart 1865 (Provinciaal

blad

n°. 34) den gemeentebesturen van dit gewest in her=
innering gebragt.
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Dit een en ander heeft echter , blijkens eene ontvangen
missive van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken
weinig gevolg opgeleverd. De Commissie ondervindt tot haar
leedwezen , dat de gemeentebesturen , bijna zonder uitzondering , in gebreke blijven om van voorgenomen sloopingen
of van voorkomende ontdekkingen van voorwerpen van
kunst en beschaving en van overblijfsels van zeden en .gewoonten, aan haar kennis te geven , slechts nu en dan, niet
door de gemeentebesturen , maar bij toeval of door waarschuwing van bijzondere personen, bekomt zij mededeelingen
van den bedoelden aard.
De Commissie wenscht dan ook dat haar brief, gevoegd
bij mijne hiervoren gemelde aanschrijving van den isten
April 4864, jaarlijks , door mijne tusschenkomst in de aandacht der gemeentebesturen worde terug geroepen.
Zoodanige herinnering komt ook den heer Minister van
Binnenlandsche Zaken niet overbodig voor.
Ik heb alzoo de eer, ingevolge 's Ministers verlangen den
meer gemelden brief van de Commissie, in herinnering te
brengen , met dringende aanbeveling om aan het daarin
verlangde zooveel en steeds zoo spoedig mogelijk gevolg
te geven.
Nota. De brief, welke hier in herinnering wordt gebragt,
is opgenomen in den Zeventienden Jaargang van dit Hand-

boekje, bladz. 337--341.
4 Januarij 4867.
Vonnis van den Kantonregter te Bergen-op-Zoom, luidende:
Overwegende, dat uit een proces-verbaal, door den wachtmeester-kommandant der maréchaussée F. A. G. op zijn
ambtseed opgemaakt en door zijn ter teregtzitting onder
eede afgelegde verklaring gesterkt, in verband met de gedeeltelijke bekentenis van de beklaagde, en de bezigtiging
van eenige leesboekjes, als overtuigingstukken overgelegd,
wettig en overtuigend is bewezen, dat, den 22 Augustus
4866, in de achterwoning van J. d. K., broeder van de beklaagde te Bergen-op-Zoom, in een locaal, door relatant
zijn aanwezig bevonden ruim een dertigtal kinderen, beneden
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de zes jaren oud, met uitzondering van twee, waarvan het
eerie bijna negen en het andere bijna acht jaren oud was;
dat die kinderen waren gezeten op banken om eene tafel,
meest allen met een spel- of leesboekje voor zich , dat één
dier kinderen met een opengeslagen leesboekje voor zekere
aldaar ook aanwezige B. M. stond, aan welke laatste door
de beklaagde, die een boodschap moest doen en zich daarom
even uit de school verwijderd had, het opzigt over die kinderen was opgedragen , ten einde de orde te bewaren; dat
blijkbaar in dat locaal aan genoemde kinderen onderwijs
werd gegeven in het lezen; dat , kort na de komst van
relatant in genoemd locaal , de beklaagde is teruggekomen
en deze alstoen aan relatant heeft bekend werkelijk aan
genoemde kinderen onderwijs te geven in het lezen , doch
daarbij heeft beweerd daartoe te zijn bevoegd en daartoe
ook de vergunning te hebben verkregen;
Overwegende, dat uit bovenstaande bewijsmiddelen almede
is gebleken , en dat de beklaagde ter teregtzitting heeft erkend
in het lezen onderwijs te hebben gegeven aan de in het
locaal aanwezig bevonden kinderen, doch heeft beweerd
daartoe te zijn geregtigd krachtens eene acte van aanstelling,
door het gemeentebestuur van Bergen-op-Zoom aan haar
verleend op grond van het vroeger huishoudelijk reglement
in de provincie Noordbrabant , welke acte volgens haar nog
zou zijn van kracht;
Overwegende, dat, ingevolge artt. 49, 20, 21 en 22 van
het vorig huishoudelijk schoolreglement in Noordbrabant ,
onder de wet op het lager onderwijs van 3 April 1806,
men wel een vrouwen- of maitressen-schooltje mogt houden
na bekoming eener acte van aanstelling door het plaatselijk
gemeentebestuur, doch daarbij tevens is bepaald, dat in die
scholen geene kinderen boven den ouderdom van zes jaren
mogen worden opgenomen en de beklaagde alzoo door het
opnemen in hare school van twee kinderen boven den ouderdom van zes jaren reeds in allen gevalle hare bevoegdheid
is te buiten gegaan ;
Overwegende, dat, wel is waar, ingevolge art. 22 van
voormeld reglement, in de vrouwen- of maitressen-scholen
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onderwijs mogt worden gegeven in het spellen en lezen,
doch dat door de latere wet op het lager onderwijs van
13 Augustus 1857, bij art. 73, op 1 Januarij 1858 alle
alstoen bestaande algemeene , provinciale en plaatselijke verordeningen , en dus ook meergenoemd reglement , niet meer
konden in aanmerking komen;
Overwegende, dat tot lager onderwijs ook behoort het
lezen en , ingevolge art. 6 van de thans bestaande wet op
het lager onderwijs, niemand lager onderwijs mag geven,
die niet in het bezit is der bij de wet gevorderde bewijzen
van bekwaamheid en zedelijkheid;
Overwegende, dat de beklaagde , als zijnde slechts houdster
van een maitressen-schooltje , niet behoort tot die onderwijzeressen , bedoeld bij art. 68 der wet van den 13 Augustus
1857, en dit artikel door haar alzoo niet kan worden ingeroepen;
Overwegende , dat het feit , aan de beklaagde ten laste
gelegd, alzoo voldingend is bewezen en moet worden gequalificeerd : het geven van lager onderwijs , zonder in het
bezit te zijn der bij de wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid, en dus zonder daartoe bevoegd
tE zijn ;
Overwegende, dat de schuld van de beklaagde hieraan
door wettige bewijsmiddelen is gestaafd;
Regt doende enz.
Verklaren de beklaagde schuldig aan het feit, hierboven
omschreven en gequalificeerd ;
En voorts, uit kracht van artt. 1, 6, 8 en 40 der wet
van den l3den Augustus 1857, art. 1 der wet van den
22sten April 1864 (Staatsblad no. 29) en art. 52 Strafregt;
Veroordeelen de beklaagde in eene geldboete van f 25,
ten voordeele van den Staat enz. (Zie het in appel gewezen
vonnis van den Oden Maart 1867, waarbij de appellante van
de regtsvervolging in deze is ontslagen.)
9 Januarij 1867, no. 62.
Besluit, luidende:
Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift
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van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Varsseveld
(gemeente Wisch) , daarbij in hooger beroep komende tegen
eene beslissing van Gedeputeerde Staten van Gelderland van
14 Augustus 11., n°. 80;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 19 December 1866, no. 99;
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van
den 8 Januarij 1867, 3de Afdeeling, no. 173;
Overwegende:
dat door leden der Afgescheidene gemeente te Varsseveld,
optredende als bestuurders eener vereeniging voor Christelijk
nationaal schoolonderwijs in die gemeente, verzocht is om
een lokaal , dat zij tot school willen inrigten, tevens voor
godsdienstige zamenkomsten te mogen bezigen ; dat de plaats,
waar dat gebouw staat , op 414 ellen afstands van de Hervormde kerk ligt, zoodat een onderzoek vereischt wordt,
of er gegronde vrees bestaat , dat door de verlangde inrigting de openbare orde zal worden bedreigd;
dat de gronden , waarop het gemeentebestuur van Wisch
dit bevestigend beantwoord en mitsdien het verzoek geweigerd had, door Gedeputeerde Staten teregt onvoldoende
geoordeeld zijn , daar toch het openbaar gezag zich niet
heeft in te laten met de vraag, of er voor de Afgescheidene
gemeente, welke reeds eene eigen kerk te Varsseveld bezit,
behoefte bestaat aan een tweede lokaal tot het houden van
godsdienstoefeningen, maar geleid moet worden door de
overtuiging, dat godsdienstoefeningen, in het schoollokaal
te houden, hinder moeten te weeg brengen voor de bezoekers van— ,en hoorders in de dáár bestaande Hervormde
kerk, of uit anderen hoofde aanleiding moeten geven tot
stoornis der openbare orde;
dat die overtuiging niet aanwezig is, vermits het hier
bedoeld lokaal der Afgescheidenen door zijne ligging schuins
achter een ander huis zoodanig bedekt is, dat het zelfs van
het plein, waarop de kerk der Hervormde gemeente staat,
niet in het oog valt en, ten gevolge dier ligging, de godsdienstoefeningen binnen de muren van dat lokaal te houden, en meer bepaald het aldaar aanheffen van kerkgezang
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de godsdienstige aandacht van hen, die zich binnen het
ander kerkgebouw bevinden, niet kan storen; terwijl de
ligging der beide gebouwen, het een op een open plein ,
het ander aan den ingang eener straat, maakt, dat de geringe afstand tusschen die lokalen voor godsdienstoefening
niet tot botsing of verstoring der orde behoeft aanleiding
te geven, terwijl er geene gronden zijn aangevoerd, welke
hier bijzonder gevaar daarvoor te duchten geven;
Gezien art. 7 , der wet van 10 September l853

(Staats-

blad no. 402) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
het aan Ons gedaan verzoek van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Varsseveld te wijzen van de hand.
Onze Minister van Justitie 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 28 Julij 4865, n°. 68.)
40 Januarij '1867, n°. 55.

Staats-Courant n°. 24.

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot instandhouding eener Gereformeerde kerkelijke school te
Maasland worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als .regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze, voor 29 jaren opgerigte vereeniging heeft de
instandhouding der genoemde school ten doel.
Zij , zoowel als die school, is gegrond op de belijdenisschriften der Nederduitsche Hervormde Kerk.
De statuten bepalen overigens de contributie der leden,
het bestuur enz. der vereeniging.
10 Januarij 1867, no. 73.
Besluit, luidende:
Beschikkende op het adres van den Raad der gemeente
Benschop , daarbij Onze voorziening inroepende tegen een
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 Julij
1866, no. 36, bevelende vermeerdering van het aantal
scholen in die gemeente;
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Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 2 Januarij 1867 , n°. 97 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 8 Januarij 1867, n°. 227, Me Afdeeling;
Overwegende:
dat Gedeputeerde Staten bij hun aangevallen besluit
hebben verklaard , dat het aantal scholen in de gemeente
Benschop was onvoldoende , en de oprigting hebben bevolen
eener school voor openbaar lager onderwijs in dat gedeelte
der gemeente, dat in de nabijheid van den Polsbroekerdam
is gelegen ;
dat de adressant zich door die beschikking bezwaard acht
en beweert , vooreerst , dat Gedeputeerde Staten niet bevoegd zouden geweest zijn nog eene vermeerdering van het
aantal scholen te bevelen , nadat de schoolregeling, vroeger
door het plaatselijk bestuur voorgedragen, door hen was
goedgekeurd , en in de tweede plaats , dat de oprigting eener
tweede school zou zijn onnoodig en; met het oog op de
plaatselijke gesteldheid, onraadzaam en schadelijk;
dat in de nabijheid van den Polsbroekerdam vroeger
eene bijzondere school heeft bestaan , die gemiddeld door
33 kinderen uit de gemeente Benschop werd bezocht;
dat Gedeputeerde Staten bij het bestaan dier bijzondere
school, hebben kunnen berusten in het raadsbesluit van
Benschop, bepalende, dat er slechts ééne openbare school
zou zijn, maar dat zij ongetwijfeld bevoegd waren , na het
ophouden dier bijzondere school, te onderzoeken, of het
aantal scholen nog voldoende bleef;
dat volgens de verklaring van het Schooltoezigt, de bestaande openbare school niet groot genoeg is om de kinderen
van de geheele gemeente te kunnen bevatten, en dat die
school, ingeval geen tweede werd opgerigt, toch zou moeten
worden vergroot;
dat de bevolking aan den Polsbroekerdam vrij aanzienlijk
is, en dat dáár 47 kinderen gevonden worden, die in de
termen vallen om de school te bezoeken;
dat de afstand tusschen den Polsbroekerdam en de kom
der gemeente Benschop, binnen welke de éénige, thans
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aldaar aanwezige openbare school zich bevindt, van dien
aard is, dat het schoolbezoek voor de kinderen, aan den
Polsbroekerdam en omstreken binnen de gemeente woonachtig, hoogst bezwarend is te achten;
dat dus Gedeputeerde. Staten wel en teregt de oprigting
eener tweede school voor openbaar lager onderwijs in die
gemeente hebben bevolen;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857
Hebben goedgevonden en verstaan :

(Staatsblad nó.103);

het verzoek van den gemeenteraad van Benschop te wijzen
van de hand.
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 besluiten 1 Februarij en 2 November 1866, no. 52 en 101; 19 Januarij en 9 Maart 1867,
no. 44 en 67.)
'12 Januarij 1867, n o . 77.

Staats -Courant no. 25.

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Zevenhoven
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze, voor 29 jaren en I I maanden opgerigie vereeniging heeft ten doel het bevorderen eener schoolopvoeding,
zoo mogelijk volgens de beginselen der Maatschappij voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.
De statuten bepalen overigens (ie middelen, enz. der vereeniging.
14 Januarij 1867, no. ;:T.
Beschikking van den Minister van Justitie, belast met het
beheer van de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst,
luidende :
Beschikkende op een, tot dat einde, van wege den Koning
aan hem verzonden rekest van A. c. s., zich noemende leden,
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gild te B ; houdende
broeders en zusters van het Sint
verzoek , dat het Zijner Majesteit moge behagen , den weleerwaarden heer C, pastoor aldaar , te verplaatsen , of hem te
bevelen, dat hij de rekestranten vrij en ongehinderd de vermaken doe ten uitvoer brengen, welke bij de feestvieringen
van voornoemd gild, met muzijk en dans , plaats hebben;
doch waarin die geestelijke , uit een godsdienstig oogpunt,
zoodanige bezwaren vindt, dat hij de toediening der H. H.
Sacramenten aan de deelnemers in die vermaken vermeent
te moeten weigeren;
Heeft goedgevonden:
Aan de rekestranten te kennen te geven , gelijk geschiedt
bij deze :
dat hun rekest geene termen oplevert tot eenige tusschenkomst van den kant der Regering ; en
dat , aangezien het verplaatsen van pastoors , zoo min als
het geven van bevelen in zuiver gee'stelijke zaken , tot de
wettige bevoegdheid van het Staatsgezag behoort, in het
gedaan tweeledig verzoek niet kan worden getreden.
44 Januarij 4867.
Vonnis der Arrondissements-regtbank te Dordrecht , waarbij
onder anderen is beslist :
dat de exceptie van non-qualificatie haar aanzijn niet kan
verschuldigd zijn aan eene na de introductieve dagvaarding
ontstane verandering in de zamenstelling van het personeel
der bestuurders eener eischende stichting;
dat, volgens' het oud-Hollandsch regt, leggers en oude
dagboeken van kerken, godshuizen enz. de bewijskracht
van schriftelijke bescheiden bezaten;
dat, volgens art. 2012 van het Burgerlijk Wetboek, de
interessen van altijddurende renten door verloop van vijf
jaren verjaren, maar niet het regt, krachtens hetwelk die
interessen verschuldigd zijn;
dat eene ,stichting niet ophoudt te bestaan , al is het dat
het gebouw, wiens naam zij draagt, niet meer aanwezig
is, aangezien een zedelijk ligchaam, zoo als de in casu
bedoelde stichting, die eigendommen bezeten heeft en nog
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bezit , blijft bestaan tot dat het uitdrukkelijk , volgens zijne
instellingen , reglementen of overeenkomsten is ontbonden,
of tot dat het doel of het voorwerp der vereeniging ophoudt;
dat , als door den eigenaar op zijn onroerend goed, ten
behoeve van een ander , eene rente is gevestigd, terwijl het
goed zijn eigendom bleef, de schuldpligtigheid bij uitsluiting
op dat goed rust , zonder dat in eenig geval de persoon van
den eigenaar in zijne overige goederen daarvoor aansprakelijk is , er geene hypotheek maar eene grondrente is daargesteld ;
dat , volgens het oud-Hollandsch rept, zoodanige grondrente niet op eenig openbaar register behoefde ingeschreven
te worden om tegen derden van kracht te zijn;
dat er eene speciale wetsbepaling zou moeten bestaan om,
op grond van niet-inschrijving van eene dergelijke grondrente, daaraan tegenover derden hare kracht te ontzeggen;
dat de wettelijke bepaling omtrent conventionele en legale
hypotheken niet op grondrente zijn toepasselijk gemaakt en
de gevorderde rente, ofschoon niet ingeschreven, in geen
opzigt iets van hare kracht tegenover derden heeft verloren;
dat, wel is waar, bij art. 529 Code Napoléon, dergelijke
grondrenten zijn gemobiliseerd, doch dat deze bepaling,
volgens art. 2 van dat wetboek, alleen ziet op grondrenten,
die in het vervolg mogten worden gevestigd en niet op
reeds bestaande. (Zie Vonnissen 31 Mei 1855 en 29 Junij 1858.)
17 Januarij 1867 , n°. 57.

Staats-Courant

n°. 28.

Besluit, waarbij de statuten van de vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Hantum c. a. worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze, voor 29 jaren opgerigte vereeniging heeft
ten doel alles wat in de nieuwere leermethóde prijselijk en
proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk onderwijs en
opvoeding dienstbaar te maken , door de oprigting of ondersteuning van bewaarscholen en scholen voor lager onderwijs.
De statuten bepalen overigens het bestuur, de middelen ens.
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17 Januarij 1867, no. 58. Staats-Courant n°. 31.
Besluit , waarbij de statuten van de vereeniging : « Christelijke Normaalschool te Zetten» worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel dezer voor 29 jaren en l l maanden aangegane vereeniging is het oprigten in de gemeente Zetten
van eerre school voor jonge dames en in de eerste plaats
voor dochters van predikanten , onderwijzers en zendelingen,
zoowel ter bevordering van Christelijk nationaal onderwijs
als ter opleiding van jonge dames tot onderwijzeressen.
Zij tracht haar doel te bereiken door het vestigen van een
kostschool met een behoorlijk getal onderwijzers en onderwijzeressen , tegen betaling van een jaarlijksch kost- en schoolgeld voor iedere kweekeling van minstens honderd vijftig
gulden.
Zij tracht de noodige gelden te verkrijgen
a. door het bijeenbrengen van een genoegzaam fonds of
kapitaal ;
b. door jaarlijksche contributien ;
c. door giften en legaten ;
d. door het ontvangen der kost- en schoolgelden , naar
het oordeel van het bestuur voor iedere kweekeling te
bepalen.
Leden der vereeniging zijn : de oprigters ; — de houders
van aandeelen in het kapitaal , bepaald op dertig duizend
gulden ; -- zij die jaarlijksch vijf gulden contribueren ; en
zij die eene gift van minstens honderd gulden aan de vereeniging schenken.
De overige bepalingen van de statuten betreffen : het
kapitaal, de honoraire leden , het bestuur, de algemeene
vergadering , de rekening enz.
19 Januarij 1867, n°. 44.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het bij Ons ingesteld beroep van den
Raad der gemeente Lisse tegen een besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuidholland van 9 Julij 1866, houdende handhaving van de door den Schoolopziener in het 3de district
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uitgesproken ongeschikt-verklaring der openbare school in
die gemeente ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 2 Januarij 1867, n°. 69;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 17 Januarij 1867, n°. 193, 5de Afdeeling;
Overwegende:
dat de bedoelde school door den School-opziener is verklaard te zijn van onvoldoende ruimte en , door gemis van
behoorlijke ventilatie en andere gebreken , schadelijk voor
de gezondheid van kinderen en onderwijzers, en dat deze
verklaring in hooger beroep door Gedeputeerde Staten is
bekrachtigd;
dat , wat het eerste punt , de onvoldoende ruimte, betreft,
het uit het ingestelde onderzoek is gebleken., dat er thans
in de gemeente Lisse eene bijzondere school in aanbouw is,
welke ruimte zal bevatten voor 170 kinderen, waarvan de
oplevering volgens het bestek moet plaats hebben op 1 Julij
1867 ; dat , wanneer die school zal zijn geopend, de openbare
school vermoedelijk door niet meer dan 125 kinderen zal
worden bezocht , voor welk getal het bestaande lokaal voldoende ruimte aanbiedt;
dat er derhalve, ook al moge de verklaring van den
Schoolopziener, tijdens zij gegeven werd, gegrond zijn
geweest, onder deze omstandigheden thans voor Ons geene
termen aanwezig zijn om, door handhaving van de afkeuring
op dezen grond de gemeente te noodzaken tot eene vergrooting der school, waaraan na de opening der gemelde
bijzondere school vermoedelijk geene behoefte meer zal
bestaan;
dat, wat de overige bezwaren betreft, het ingestelde onderzoek wel heeft bewezen, dat het lokaal der openbare
school te Lisse in verschillende opzigten niet aan de vereischten eener goed ingerigte school beantwoordt, maar dat
het niet is gebleken, dat deze gebreken zoodanig schadelijk
voor de gezondheid zijn, dat de school daarom onmiddelijk
zou behooren te worden gesloten;
dat de gemeenteraad zich tot het aanbrengen der noodig

331
gekeurde verbeteringen reeds vóór de afkeuring bereid had
verklaard;
dat er derhalve onder deze omstandigheden voor Ons
geene genoegzame aanleiding is om thans de uitgesprokene
afkeuring der school te handhaven, blijvende het aan den
betrokken schoolopziener vrijstaan om , wanneer , na de
opening der meergemelde bijzondere school , het schoollokaal alsnog mogt blijken van onvoldoende ruimte voor
het aantal schoolgaande kinderen of voor de gezondheid
schadelijk te zijn , op de door hem uitgesprokene ongeschiktverklaring terug te komen ;
Gezien art. 4 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
no. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Zuidholland van 9 Julij 1866, tevens te vernietigen de
daarbij gehandhaafde verklaring van den schoolopziener in
het 3de district dier provincie.
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 Besluiten 2 November 1866,
n°. 101 ; 10 Januarij en 9 Maart 1867, n°. 73 en 67.)

Nota. Het schoolgebouw der gemeente Lisse was in 1829/30
met subsidie en onder toezigt van Gedeputeerde Staten gebouwd en sedert zooveel noodig onderhouden.
De schoolopziener beweerde in 1864 , dat dit gebouw ,
wegens de slechte inrigting en den verwaarloosden toestand,
geheele verbouwing en vergrooting vorderde. Ten gevolge
daarvan werd de school van vege het gemeentebestuur door
een deskundige onderzocht, die de beweerde slechte inrigting en den verwaarloosden toestand ontkende. Des niet te min
was het gemeentebestuur bereid om , ter tegemoetkoming aan
het bezwaar van den schoolopziener, de noodige veranderingen aan te brengen. Daarin werd door Gedeputeerde Staten
bij hun besluit van den 22/29 November 1864 berust Er
werd dadelijk, in verband met de op de gemeente•begrooting
van 1864 beschikbare fondsen , een aanvang met de voorge-
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stelde verbeteringen gemaakt , en op de begrooting van 1865
een post toegestaan tot vernieuwing en vergrooting der schoolramen , met het voornemen om de overige voorgestelde verbeteringen , zooals daarin door Gedeputeerde Staten was berust, op de begrootingen van 1866 en 1867 te brengen. Inmiddels hernieuwde de schoolopziener zijne klagten bij
missive aan den gemeenteraad van 8 Mei 1865, De gebreken, waarop hij wees, waren de volgende: I)e ramen zijn
geheel tuimelramen , die zeer ondoelmatig naar buiten draaijen,
en welker openzetting een onverdragelijken tocht veroorzaakt.
De verwarming is slecht; de kinderen bij den kagchel hebben het veel te warm, al de anderen veel te koud ; er behoorden stellig twee kagchels gestookt te worden. De plaatsing
der privaten is verkeerd : al de kinderen der laagste klassen
moeten om die te bereiken , door de afdeeling der eerste
klasse gaan , aan welker einde de ingang is , wat zeer storend
werkt. Bovendien behoorden de privaten door een portaal
van het schoolgebouw gescheiden te zijn. De school is met
steenen bevloerd en er zijn geene loopplanken. Het geheele
gebouw ziet er verweloos en slecht onderhouden uit. Maar
de gebreken van het tegenwoordige schoolgebouw vormen
niet de voornaamste grieven van het schooltoezigt. Indien ik
wel ingelicht ben , -- zegt de schoolopziener, — en ik heb alle
reden om het te gelooven , dan is te Lisse een 5Otal kinderen van schoolonderwijs verstoken , omdat men hen niet
kosteloos wil laten schoolgaan , en de ouders niet bij magte
zijn het schoolgeld te betalen. Inderdaad is er geene gemeente in het derde schooldistrict dezer provincie , — zegt
de schoolopziener, -- waar in verhouding tot het cijfer der
bevolking minder kinderen kosteloos onderwijs genieten dan
te Lisse. Indien men besloot dit verder uit te strekken , zou het
schoollokaal te klein worden, men zou dan niet alleen moeten
verbeteren , maar ook vergrooten.
Deze grief, dat namelijk 50 kinderen van het onderwijs
zouden verstoken zijn, werd in meer dan eene vergadering
van den Raad behandeld, en het lid, zegt de Raad in zijn
adres aan Zijne Majesteit, 'twelk die uitbreiding voorstond ,
uitgenoodigd om dat S0tal kinderen aan te wijzen , met opgaven van de daarbij in acht te nemen regelen, die niet
zouden moeten leiden tot een bijna geheel kosteloos onder-

333
wijs. Het van onderwijs verstoken getal kinderen werd door
bedoeld raadslid later op een 30tal teruggebragt, doch altijd
bleef men in gebreke de noodige opgave of aanwijzingen
voor te stellen.
Herhaalde klagten van den schoolopziener gaven aanleiding, dat Gedeputeerde Staten hij hun besluit van 2/9
Januarij 1866 van het gemeentebestuur vorderden een geheel
nieuw schoollokaal te doen bouwen en de kostelooze toelating
over ruim een .50tal kinderen uit te bi eiden. De gemeenteraad bragt daartegen bezwaren in met aantooning van de
onjuistheid der bewei ing van het schooltoezigt.
ll lerop volgde eene missive van den schoolopziener aan
het gemeentebestuur van den 14 April 1866 , waarbij het
schoollokaal ongeschilct werd verklaard , op grond van gebrek
aan ruimte en als schadelijk voor de gezondheid van onderwijzers en kinderen, met verbod om daarin langer onderwijs
te geven.
Door het gemeentebestuur werd nu eene commissie benoemd
om met den schoolopziener in overleg te treden en , zoo mogelijk , tot schikking te komen , ter voorkoming van verwikkeHagen ten nadeele van de rust en het belang der gemeente.
De uitkomst van dat overleg was echter ongunstig. Niettegenstaande al de motieven dier commissie , namelijk wegens
reeds plaats gehad hebbende en op de begrooting voor 1866
toegestane verdere verbeteringen ; wegens nimmer gebleken
schadelijkheid van het schoolgebouw voor de gezondheid;
wegens het voldoende der ruimte, blijkende uit het steeds,
op voorstel %an, althans in overleg met den hoofdonderwijzer, onverpligt toelaten van kinderen uit andere gemeenten; wegens het vermeerderen, en zelfs overtollig worden, van die ruimte, bij het vermoedelijk oprigten eener
particuliere school enz. enz. — niettegenstaande al het aan,
gevoerde, bleef de schoolopziener bij zijn besluit.
Daarop is, onder dagteekening van 27 April t 866 , de
gemeenteraad bij Gedeputeerde Staten in hooger beroep gekomen tegen de ongeschiktverklaring van het schoollokaal
door den schoolopziener. Ten gevolge van dat beroep namen
Gedeputeerde Staten op 8 Mei 1866 een besluit, houdende
kennisgeving van de benoeming eener commissie tot het bij
de wet vcreischte zelfstandig onderzoek , met uitnoodiging
22
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aan den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 10de
district en den burgemeester om daarbij tegenwoordig te zijn.
Bij brief van 14 Mei 1866 bragt de Hoofd-Ingenieur zijn
rapport uit , daarbij hoofdzakelijk te kennen gevende , dat de
school te klein is, in verband met eene bevolking van 1900
zielen , en het daarmede in evenredigheid staand getal , voor
schoolonderwijs vatbare kinderen ; dat de school te laag is;
dat de lichtramen , vloeren , verwarming, ventilatie; privaten
enz. verandering en verbetering vorderen.
Daarop is gevolgd het besluit van Gedeputeerde Staten van
23 Mei 1866 n°, 34, houdende uitspraak, dat het schoollokaal te Lisse teregt door den schoolopziener ongeschikt is
verklaard , met uitnoodiging aan het gemeentebestuur om een
plan en bestek tot wijziging en vergrooting van het lokaal
te doen opmaken , en een en ander aan de goedkeuring van
den Raad te onderwerpen. 's Raads besluit hieromtrent , bepalende , dat het werk in 1866 moest zijn uitgevoerd , vergezeld van een behoorlijk plan en bestek en berigt van den
dag der aanbesteding , zou bij Gedeputeerde Staten worden
ingewacht vóór 1 Julij 1866, tot welk tijdstip het ingestelde
beroep werd aangehouden. Bij het tweede punt van der Gedeputeerde Staten besluit wordt de onevenredigheid van het
getal schoolgaande kinderen in de gemeente Lisse en in
andere gemeenten aan de niet behoorlijke inachtneming van
art. 33 der wet toegeschreven. Omtrent dit laatste merkt de
gemeenteraad in zijn adres aan : dat de oorzaak daarvan
welligt moet gezocht worden , behalve in den aard en de
omstandigheden der mindere volksklasse alhier, ook in de
vrije en onafhankelijke positie , waarop het onderwijzend
personeel door de hoogo jaarwedde en andere bijkomende
ruime inkomsten geplaatst is. Ten gevolge van laatstgenoemd
besluit van Gedeputeerde Staten werd het verlangd bestek
enz. tot wijziging en vergrooting door burgemeester en wethouders den Raad aangeboden in diens vergadering van 30
Junij 1866. 1)e gemeenteraad heeft echter algemeen bezwaar
gemaakt om daaraan , wat aangaat de vergrooting, goedkeuring te hechten, op grond van het voor zeker gehouden
wordende plan tot oprigting eener bijzondere school voor de
Roomsch Katholijken, terwijl op voorstel van een der leden
werd besloten Gedeputeerden Staten te verzoeken hunne be-
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slissing alsnog ééne maand uit te stellen , in welk tijdsverloop
men de zekerheid van het oprigten der gemelde bijzondere
school verwachtte.
I)it besluit werd aan Gedeputeerde Staten medegedeeld,
welke laatsten daarop , den 15 Julij 1866 , n°. 47 , eene
nadere resolutie namen , waarbij verklaard werd , dat , op
grond van gemis aan behoorlijke ventilatie en van de noodige
ruimte voor het aantal kinderen , dat gerekend kan worden
van het onderwijs gebruik te moeten maken, en alzoo met
handhaving der ongeschikt-verklaring door den schoolopziener,
de school tersto<<d behoorde te worden gesloten , en daarin
geen onderwijs meer mogt worden gegeven , behoudens het
bepaalde bij art. 13 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n o . 103) ;
En het is op grond van een en ander, dat de gemeenteraad Zijne Majesteit heeft verzocht hare tusschenkomst te
willen verleenen , ten einde bij Gedeputeerde Staten niet
worde volhard bij de sluiting der school , op grond, dat nog
in den loop van 1866 een begin zal worden gemaakt met
het bouwen van eene bijzondere school van de zijde der
Roomsch Katholijken , die tevens twee derden der bevolking
uitmaken , waardoor de openbare school meer dan de vereischte ruimte zal hebben ; en tevens Gedeputeerde Staten te
willen uitnoodigen om te berusten in het daarstellen der
overige wijzigingen , in het rapport van den hoofdingenieur
aangewezen volgens nader te maken bestek.
De schoolopziener heeft onder dagteekening van 23 Augustus
1866 te kennen gegeven, dat hij alsnog Benige opmerkingen
heeft te maken omtrent drie punten , die in het adres van
den gemeenteraad aan den Koning zijn besproken. Vooreerst
wat het plan betreft om eene bijzondere school voor de
Roomsch Katholijken te bouwen. Dit plan, zegt hij, is eerst
geopperd , nadat de finale afkeuring van het schoollokaal
had plaats gehad. Ik heb er voor de eerste maal van gehoord
-- zegt hij — door de twee heeren , die als commissie tot
mij waren gezonden om eene schikking voor te slaan, waarin
ik natuurlijk niet kon treden. Beide heeren verkeerden toen
in den waan, dat deze bijzondere school ook uit gemeentefondsen kon bekostigd worden. Of er later, d. i. in de laatste
drie maanden , een ernstig plan tot het stichten eener bij-
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zondere school gevormd is , weet ik niet. Zeker is het , dat
het toen nog niets dan een voorwendsel was. Naar informaties , in der tijd te Lisse genomen , heb ik het aantal
kinderen , die door te bekrompen toepassing van art. 33 der
wet van onderwijs verstoken blijven , geraamd op 50. In het
adres wordt dit op 30 teruggehiagt; maar in strijd daarmede
vindt men in het extract uit de notulen van het verhandelde
bij den Raad der gemeente Lisse dd. 30 Junij 1866 de verklaring , dat het aantal kinderen der gemeente , die in de
schooljaren vallen , naar Bene globale berekening , op ongeveer
300 moet gesteld worden , d. i. 100 meer dan de school ,
volgens het vergrootingsplan van Gedeputeerde Staten , zoude
moeten bevatten. hetzelfde getuigde de burgemeester aan den
provincialen inspecteur en aan mij , toen wij in 't begin van
den zomer te Lisse waren. Er volgt uit dat de raming van
50 stellig niet te hoog is.
Eindelijk staat in het adres aan den Koning , dat de onevenredigheid van het getal schoolgaande kinderen in Lisse
niet moet verklaard worden uit de wijze van uitvoering van
art. 33 der wet , maar uit den aard en de omstandigheden der
mindere klassen aldaar , en uit de vrije en onafhankelijke
positie , waarop het onderwijzend personeel door de hooge
jaarwedde en verder bijkomende ruime inkomsten geplaatst
is. Deze woorden behelzen — zegt de schoolopziener — eene
insinuatie , tegen welke ik met nadruk moet protesteren. De
hoofdonderwijzer te Lisse is niet slechts een kundig , maar
ook een ijverig man, en hoewel ik den burgemeester meer
dan eens uitgenoodigd heb zijne zijdelingsche klagt over den
onderwijzer te motiveren, heeft hij dat nooit kunnen doen.
Mij zelven is geen enkel feit bekend, dat een min gunstig
oordeel eenigzins kan regtvaardigen.
Intusschen is het plan tot het bouwen eener bijzondere
school ten behoeve der Roomsch Katholijken, sedert tot rijp.
heil gekomen. Die school is gebouwd voor meer dan 160
kinderen. Voor de openbare school te Lisse werd geene vermeerdering van ruimte dan voor 50 kinderen gevraagd. Het
bestaande gebouw is zeer solied , en als die school moet
worden ingerigt naar de eischen des tijds, dan is de gemeenteraad bereid te doen wat noodig wordt bevonden. Deze school
zal toch waarschijnlijk door geen 100 kinderen bezocht worden.
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Men rekent dat de bijzondere school, die in 1867 is geopend , voor 170 kinderen zal kunnen dienen. In het geheel
is het getal schoolgaande kinderen te Lisse te stellen op
230 (1). Daarvan gaan 150 af voor de bijzondere school ,
zoodat het vergrooten der openbare school stellig voor overbodig moest worden beschouwd , zoodra de zekerheid werd
vei kregen, dat de bijzondere school voor de Roomsch Katholijken tot stand zoude komen.
21 Januarij 1867, n*. 108. Staats-Courant n°. 32.
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging: Rusthot te 's Gravenhage
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel dezer vereeniging is: het kosteloos onderrigt
in vrouwelijke handwerken , het verleenen van woningen,
kosteloos of tegen zeer geringe huur.
Leden dier vereeniging zijn, die eene jaarlijksche contri•
butie betalen van minstens f 10.
Het bestuur bestaat uit vijf werkende leden en legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de leden.
31 Januarij 1867, n°. 60. Staats-Courant n°. 34.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren opge-

(*) Op 1 Januarij 1867 bedroeg de be‘ olking der gemeente Lisse naar de
gezindten, als volgt:
1247 Roomsch Katholijken.
622 hervormder,.
16 Lutherschen.
6 Doopsgezinden.
11 Christelijk Afgescheidenen.
21 Ongenoemden.
Te zamen 1923 delen.
Gemiddeld berekend bedraagt het getal leerlingen op de openbare en bijzondere lagere scholen in de provincie Z u i d h o l l a n d nagenoeg 1200 op de
10,000 zielen. In die verhouding tot de be, olking der gemeente L is s e zouden
aldaar in het geheel ongeveer 230 leerlingen ter school moeten gaan, waarvan
150 Roomsch Katholijken en 80 van de versc011ende andere gezindten.
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rigte vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs te Zierikzee, onder de zinspreuk : « Laat de
kindertrens tot Mij komen,» worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. « Deze vereeniging is gegrond op de onveranderlijke
« waarheden in Gods Woord vervat, zoo als die tijdens de
Reformatie weer openbaar geworden en uitgedrukt zijn in de
belijdenisschriften der Gereformeerde Kerk, en in overeen«stemming niet art. t van het Reglement der vereeniging voor
«Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Amsterdam opgerigt
«en als regtspersoon erkend bij Zijner Majesteits besluit van
12 Januarij 1864."
Haar doel is: het opwekken van gevoel van behoefte aan
Chi istelijk Nationaal schoolonderwijs te Zierikzee en omstreken; en het oprigten en instandhouden van een of meer
bijzondere Christelijke scholen voor lager- en zoo noodig ook
voor middelbaar onderwijs.
1)e overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de middelen , de onderwijzers enz.
2 Februarij 1867, n°. 43. Staats-Courant no. 39.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 11
maanden opgerigte vereeniging tot bevordering van het

onderwijs op de Christelijke bijzondere school «Samuel»
te Middelburg worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. liet doel is de instandhouding der gemelde school , «waarin
ode vreeze des Heel en aan eene grondige wetenschappelijke
« vorming overeenkomstig den aard en de inrigting van het
N lager onderwijs ten grondslag wordt gelegd , en een onbe•
N lemmerd en doeltreffend gebruik van de Ileilige Schrift en
« trouwe voorstelling der volkshistorie de kinderen leiden
« moeten tot de levendige kennis van den Eenigen Waar« achtigen God, zooals Ilij zich in Christus heeft geopen4/ haard «
Onder de middelen ter bereiking van dat doel behooren :
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giften, schenkingen of makingen, schoolgelden en inkomsten
van te beleggen gelden.
De statuten betreffen wijders : de leden, het bestuur, deszelfs werkkring en bevoegdheid, de vergaderingen, enz.
2 Februarij 1867, n°. 60.

Besluit , waarbij gehandhaafd wordt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 11 September
1866, verklarende dat B. M. te Sommelsdijk is vervallen van
het lidmaatschap van den gemeenteraad aldaar , omdat hij
in 1865 zes mud graan ten behoeve van het weeshuis aldaar
heeft geleverd, en deze levering in strijd wordt geacht met
het laatste lid van artikel 24 der gemeentewet , op grond:
dat het weeshuis te Sommelsdijk op de lijst der in die
gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid is gerangschikt onder de gemeente instellingen, bedoeld in artikel 2
litt. a der armenwet;
dat het bestuur van dat weeshuis door den gemeenteraad
wordt benoemd;
dat dit gesticht een subsidie uit de gemeentekas geniet
en zijne begrooting en rekening aan de goedkeuring van
den gemeenteraad zijn onderworpen; en
dat, onder deze omstandigheden, tusschen het beheer en
de financien der gemeente en die van het weeshuis een zoo
naauw verband bestaat, dat leveringen aan het laatste
moeten geacht worden ten behoeve der gemeente te zijn
geschied. (Zie Besluit 8 December 1866, n°. 51 en de daarbij
geplaatste nota, op bladz. 555 en 556 van den Twee en
twintigsten Jaargang van dit Handboekje.)
3 Februarij 1867, no . 46.

Besluit , luidende:
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeentebesturen van A
en B over het onderstands-domicilie van C;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
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bestuur) gehoord, advies van den 23 Januarij 4867, n°.103;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 2 Februarij 4867, n°. 293, 7de Afdeeling;
Overwegende :
dat genoemde behoeftige , die in November 4865 in onderstand is opgenomen te D , den '15 December '184'1 geboren
is te A uit E , volgens de geboorte-registers ongehuwd
en wonende te B ;
dat die behoeftige in Julij 4857 is erkend en gewettigd
door F, ter gelegenheid van diens huwelijk met hare moeder;
dat zij dus als een door den vader erkend kind moet
geacht worden geboren te zijn in de gemeente, wáár genoemde F , die in 4841 in militaire dienst was , tijdens hare
geboorte garnizoen hield;
dat echter de bescheiden , waaruit zou moeten blijken,
welke die gemeente is geweest , aan het Departement van
Oorlog niet meer voorhanden zijn;
dat de man zelf is overleden ; dat zijne weduwe , daaromtrent ondervraagd zijnde , heeft verklaard , in 4844 nog
niet met hem bekend te zijn geweest , en niet te weten
wáár hij toen garnizoen zou gehouden hebben;
dat dus die gemeente niet is te vinden en de behoeftige,
krachtens het 6de lid van art. 28 der armenwet , armlastig
is in de gemeente, wáár de geboorte voorviel;
dat wèl door het gemeentebestuur van A daartegen is
beweerd, dat uit de evengemelde verklaring der moeder
zou blijken, dat de erkenning, in '1857 door F gedaan,
kennelijk is geweest in strijd met de waarheid, en dat
daarom de behoeftige nog als een onecht kind zou moeten
worden beschouwd, doch dat die bewering ter zake niets
afdoende is, omdat de erkenning, zoolang de nietigheid niet
door den regter is uitgesproken , behoort te worden geeerbiedigd ;
Gezien de wet van 28 Junij 4 854 (Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te beslissen, dat A is het onderstands-domicilie van C.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
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gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur).
10 Februarij 1867. (Staatsblad n°. 7.)
Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken , van den 8sten Januarij 1867, n°. 228, 5de afdeeling,
tot vernietiging van een besluit van den Raad der gemeente
Zijpe , van den 5den December 4866, n°. 12, hetwelk de
burgemeester dier gemeente , krachtens artikel 70 der gemeentewet , verklaard heeft niet ten uitvoer te zullen leggen;
Overwegende, dat bij dat besluit de betrekking van hulponderwijzer aan de openbare school aan het Zand onder
die gemeente opgeheven is , op grond dat bij negen verschillende opnemingen het getal der in de school aanwezige
leerlingen is gebleken beneden de honderd te zijn;
dat blijkens het berigt van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, van 12 December '1866, n°. 31, in
1866 het getal leerlingen tot die school behoorende op 15
Januarij heeft bedragen 107, op 45 April 122, op 15 Julij
119, en op 15 October 116, alzoo gemiddeld 116;
dat artikel 18 der wet van den 13 Augustus 1857
(Staatsblad no. 103) onder anderen voorschrijft , dat wanneer
het getal leerlingen op eene openbare school meer dan
honderd bedraagt de hoofdonderwijzer door eenen hulponderwijzer bijgestaan wordt;
dat met de uitdrukking « leerlingen op eene school » niet
anders kan zijn bedoeld dan de leerlingen aan die school
ingeschreven of daartoe behoorende, niet diegenen, die, op
willekeurig of toevallig gekozen dagen, zich in het schoollokaal bevinden, en dat, bij het uit den aard der zaak
veranderlijke van het cijfer der tot die school behoorende
leerlingen, aan de bedoeling des wetgevers het best wordt
beantwoord door het gemiddelde getal der driemaandelijksche tellingen tot maatstaf te nemen;
dat alzoo bovengenoemd besluit met artikel 18 voornoemd
in strijd is;
Gelet op artikel 153 der gemeentewet;
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Den Raad van State gehoord (advies van den 5den
Februarij 1867, no. 12) ;
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 9den Februarij 1867, n°. 253,
5de afdeeling;
Hebben goedgevonden en verstaan:
het besluit van den Raad der gemeente Zijpe, van 5
December 1866, n°. 12, te vernietigen.
Onze Minister van Binnenlandsehe Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, hetwelk in afschrift aan den
Raad van State medegedeeld en in het Staatsblad geplaatst
zal worden.
12 Februarij 1867.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Gorinchem,
waarbij , onder anderen, is aangenomen en beslist:
dat , wat ook moge zijn van de bevoegdheid des Konings,
van wien het reglement van 7 Januari] 1816 omtrent het
beheer der Hervormde kerk afkomstig is, ofschoon het dan
ook met kennelijke medewerking is ontworpen , — in allen
geval het Hervormd kerkgenootschap als zedelijk ligchaam
bevoegd en bij magte was om dat reglement, van wien ook
afkomstig, aan te nemen en zulks ook werkelijk heeft gedaan , en zich naar de daarbij gemaakte instellingen heeft
gedragen en zelfs daadwerkelijk sedert die aanneming tot
op heden heeft erkend als de grondslag van zijn bestaan,
en daaraan zoowel algemeen als provinciaal en gemeentelijk
uitvoering heeft gegeven, zoodat die instellingen niet stilzwijgend, maar uitdrukkelijk met der daad zijn aangenomen
en onderhouden door het zedelijk ligchaam zelve als statuten van deszelfs bestaan;
dat het onder zoodanige omstandigheden echter omtrent
het geheele zedelijk ligchaam, waarvan de Hervormde gemeente te Giessendam en Neder-Hardinxveld een gedeelte
uitmaakt, onverschillig is, of de oorsprong der reglementen
van zijn bestuur al dan niet van een bevoegd gezag zijn
uitgegaan, omdat het zedelijk ligchaam zelf, hoezeer dan
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niet ex lege, dan toch zeker ex conventione door zoodanig
reglement is gebonden;
dat nog daarenboven de Hervormde gemeente te Giessendam en Neder-Hardinxveld zelve, reeds dadelijk bij het invoeren van het reglement op het toezigt op de administratie
der kerkelijke goederen en fondsen in Zuidholland van 4819,
zich naar dat reglement heeft gedragen en he; zelve alzoo
heeft aangenomen;
dat toch de uitzondering, die aan die gemeente, ingevolge
art. 73 van dat reglement , bij de besluiten van 5 September
1820 en 19 April 1821 als eene gunst des Konings is toegestaan , aan haar is verleend op eigen verzoek van de
praedecesseuren van de gedaagden;
dat ten aanzien van het beroep der gedaagden op de wet
van den 10den September 1853 (Staatsblad n°. 102) , als
zoude daardoor de bevoegdheid des Konings , zoo deze
vroeger ten deze had bestaan , zijn opgeheven geworden,
en alzoo het Koninklijk besluit van 4 October 1865, n°. 61,
geen effect kunnen hebben — wel bij die wet is geregeld
het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen, doch
daarin geene de minste bepalingen zijn opgenomen omtrent de
administratie en de fondsen van het Hervormde kerkgenootschap , zoodat door deze wet noch uitdrukkelijk , noch zelfs
stilzwijgend , is gederogeerd aan de bestaande reglementen
betrekkelijk die administratie of dat beheer;
dat hieruit duidelijk volgt, dat het Koninklijk besluit van
den 4den October 4865, n°. 61, waarbij het eischend collegie
is benoemd en de besluiten van 5 September 1820, n°. 44
en 19 April 4 824 , n o . 78 , zijn ingetrokken, geheel overeenkomstig wettig bestaande reglementen der Hervormde Kerk,
door den Koning bevoegdelijk is genomen;
dat hieruit tevens van zelf voortvloeit, dat de gedaagden,
als wettelijk uit de door hen bekleede betrekking van opzieners en kerkmeesters ontslagen zijnde, niet meer als
collegie in regten konden worden aangesproken, maar in
hun privé moesten worden gedagvaard;
dat de gedaagden zulks dan ook zelve bij de door hen
aangenomen houding in dit geding hebben erkend, vermits,
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zoo zij in deze als collegie hadden willen optreden, evenzeer als het eischend collegie voor hunne verwering in
regten noodig hadden gehad eene magtiging van het bevoegd
administratief gezag;
dat alzoo deze gedaagden, bij gemis van zoodanige magtiging, moeten geacht worden geheel suo periculo de tegen
hen ingestelde regtsvordering te hebben tegengesproken.
(Zie Arrest 7 September 1867.)

Nota. Bij

de Koninklijke besluiten van den 5den September
182() n°. 44 en 19 April 1821 n°. 78, was het stoffelijke
beheer der hierboven gemelde kerkgemeente uitgezonderd
van het provinciaal regle me nt op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de eeredienst bij de Hervormde gemeenten in Zuidholland , vastgesteld hij Koninklijk
besluit van den 12den November 1819, n°. 65.
Met intrekking van die twee eerstgenoemde besluiten werd
bij Koninklijk besluit van den Oden October 1865 n°. 61
bepaald , dat de kerkelijke administratie van gedachte Kerkgemeente naar gemeld provinciaal reglement zal worden
ingerigt ; tei wijl bij dat besluit tevens een nieuw kerkbestuur
voor die gemeente werd benoemd , waardoor het tot zoolang
bestaan hebbend collegie van opzieners en kerkmeesters
aldaar werd opgeheven.
Deze laatsten w eigerden intusschen overgifte van hun
beheer aan het nieuwe bestuur te doen. Zij werden dientengevolge in regten betrokken en hij het hierboven vermeld
vonnis veroordeeld: om binnen den tijd van acht dagen na
de beteekening van dat vonnis , ten overstaan van alen daartoe
benoemden regter-commissaris, in het bijzijn of ten overstaan van het eischend collegie , in den vorm, hij de wet
voorgeschreven, te doen rekening en vet antwoording van
het beheer en de administratie der kerkelijke goederen en
fondsen van de IIervormde gemeenten, door de gedaagden
gevoerd en nog te voer en tot aan de af- en overgifte dier
administratie , ten einde te kunnen geraken tot de bepaling
van het saldo der tekening, mitsgaders om dat saldo, zoo
het blijken zal te bestaan, met de veldere goederen en fondsen der gemeente aan het eischend collegie over te geven ;
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ter wijl zij gedaagden tevens in hein privé in de kosten van
het regtsgeding werden verwezen.
Dit vonnis is, hij arrest van het Provinciaal Gel egtshof in
Zuidholland van den 7de n September 1 867 , in zijn geheel
bevestigd.
14 Februarij 1867, n°. 57.
Besluit , luidende:
Beschikkende op een aan Ons ingediend adres van den algemeenen kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde gemeente
te Zwolle; daarbij Onze voorziening inroepende tegen een
besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van den
18 April jl. , waarbij de goedkeuring is onthouden aan een
besluit van den gemeenteraad van Zwolle dd. 27 Februarij
bevorens, strekkende tot ontbinding van het armbestuur
der Hervormde gemeente , en houdende beschikkingen ten
aanzien der verdeeling van de fondsen der voormalige

Eleémosenieren en van de Diaconie der Hervormde gemeente;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 49 December 1866, n°. 80;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 12 Februarij 1867, n°. 220, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat in het jaar 1832, in de gemeente Zwolle , een gecombineerd Hervormd armbestuur is opgerigt , waarbij zijn vereenigd de eigendommen , effecten en fondsen der Diaconie,
en van de vroegere stads-armenkamer, meer bekend onder
den naam van Eleëmoseniers-fondsen, met het doel om
daaruit ondersteuning te verleenen aan alle armen der Hervormde godsdienst onder de jurisdictie der stad Zwolle en
de buurtschappen, onder dezelve behoorende;
dat met het oog op de aanstaande ontbinding van dit
armbestuur, de algemeene kerkeraad voormeld, als vertegenwoordigende de Hervormde Diaconie te Zwolle eenerzijds, en de Raad der gemeente voornoemd, als vertegenwoordigende de instelling der voormalige Eleëmosenieren
anderzijds, eene dading wenschen te treffen over den eigendom, het bezit en beheer van de fondsen der voorzegde
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instelling, ten gevolge waarvan aan den kerkeraad zal worken toebedeeld 1/4 en aan meergemelde instelling of aan de
instelling , die haar vervangen zal , behoudens zekere voorwaarde, 3/4 der massale waarde;
dat Gedeputeerde Staten hebben geweigerd het besluit
van den gemeenteraad, waarbij de ontwerp-overeenkomst
was vastgesteld , goed te keuren, op grond, dat, vooreerst,
niet was gebleken de bevoegdheid van den Raad om de
dading aan te gaan ; en daarenboven omdat voldoende gronden ontbreken om 1/4 der genoemde fondsen af te staan;
dat de gemeenteraad in die beslissing heeft berust , maar
dat de kerkeraad daarvan de vernietiging vraagt , zich
daartoe bevoegd rekenende, ingevolge art. 200, in verband
met art. 143, al. 3 der gemeentewet;
dat de bevoegdheid, in laatstgenoemd wetsartikel , bij
uitzondering op de aangenomen beginselen van het Nederlandsche Staatsregt , aan eenen ingezeten toegekend, om
namens de gemeente eenen eisch in regten te doen, uit den
aard der zaak niet bij analogie tot andere gevallen mag
worden uitgebreid;
dat dan ook de kerkeraad, als bestuur eener kerkelijke
gemeente, uit die wetsbepalingen de bevoegdheid niet kan
ontleenen om in hooger beroep te komen, hetzij uit eigen
hoofde, hetzij namens of voor de burgerlijke gemeente, wanneer deze in de uitspraak des eersten regters berust ;
dat appellant, naar aanleiding van de omstandigheid, dat
Gedeputeerde Staten hunne beslissing meer bepaaldelijk
hebben gegrond op * de wet , regelende het armbestuur ,
subsidiair heeft beweerd, dat hij ook krachtens die wet
bevoegd zou zijn de vernietiging der beslissing te vragen ;
dat echter de vraag omtrent de toepasselijkheid der armenwet ten deze niet behoeft te worden onderzocht, daar toch de
adressant in ieder geval geene bevoegdheid zou hebben om bij
Ons in beroep te komen van eene, krachtens art. 16 dier wet
genomene beslissing van Gedeputeerde Staten, eensdeels ,
omdat art. 16 uitsluitend handelt van burgerlijke en van
gemengde instellingen `van weldadigheid, waartoe de kerkeraad niet behoort, anderdeels, omdat voormeld art. 16
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het regt van hooger beroep alleen toekent aan de besturen ,
op wier verzoek de beschikking door Gedeputeerde Staten
gegeven is;
Gezien artt 143, al. 3,194 en 200 der wet van 29 Junij
1851 (Staatsblad no. 85) en artt. 2 en 16 der wet van 28
Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) :
Hebben goedgevonden en verstaan :
den adressant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bij
Ons ingesteld beroep.
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 12 Augustus 1868 ,
(Staatsblad no. 120.)
Nota. 1)e algemeene kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde
gemeente te Zwolle heeft, onder dagteekening van 16 Mei
1866, zich gewend tot Zijne Majesteit met een verzoekschrift,
daarbij te kennen gevende: dat door den requestrant, handelende ten name zijner Diaconie , met gemeenschappelijke
medewerking van den Raad der stad Zwolle, in dato 12/14
April 1832, te Zwolle een gecombineerd Hervormd armbestuur is opgerigt , waarbij van wege de Hervormde kerk
de eigendommen , effecten en fondsen der Diaconie aan de
ééne, en die der vroegere Stads-armenkamer, meer bekend
onder den naam van Eleëmoseniers-fondsen, door den stedelijken Raad van Zwolle aan den anderen kant , in combinatie
zijn gebragt, terwijl volgens de reglementaire voorschriften,
de inkomsten (jaarlijks vermeerderd met een subsidie uit de
gemeentekas en met collecten in de kerken en aan de burgerdeuren ingezameld) , waarover dit armbestuur te beschikken
heeft, dienstbaar werden gemaakt tot ondersteuning van alle
armen der Hervormde godsdienst onder de jurisdictie der
stad Zwolle en de buurtschappen , onder dezelve behoorende;
dat dit armbestuur, hetwelk op denzelfden grondslag, met
gemeenschappelijk overleg der beide collegiën, op 23/25 Augustus 1855 eenigermate werd gewijzigd , en steeds aan deszelfs bestemming is blijven beantwoorden, thans, nu de
Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk den terugkeer
der diaconie tot den zuiver normalen toestand vordert, eer-
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lang staat te worden ontbonden ; dat de ontbinding van dit
gecombineerd Hervormd armbestuur de daarin op 12 April
I 83 in combinatie gebragte Eleëmoseniers-fondsen bij den
gemeenteraad der stad Zwolle zou doen terugkeeren , in
welk vooruitzigt de requestrant is te rade geworden , met bedreiging zelfs van een burgerlijk proces, de aanspraak te
hernieuwen , welke hij voor zijne Diaconie op den eigendom
dezer Eleëmoseniers-fondsen vroeger bij den gemeenteraad
der stad Zwolle heeft doen gelden ; dat de in eens gemengde
commissie der beide collegiën omtrent deze zaak uitgelokte
zamenspreking tot eene, in het begin der maand Maart 1866
geslotene daging heeft geleid , waarbij de Raad der gemeente
Zwolle , als vertegenwoordigende de instelling der voormalige Eleëmosenieren , aan den requestrant , als vertegenwoordigende de Diaconie der I-lervormde gemeente, overdraagt en aan deze in eigendom, bezit of beheer afstaat
zoodanig gedeelte van de, na de ontbinding van het armbestuur overblijvende eigendommen, gelden en geldswaarden der vroegere Eleëmoseniers-fondsen, als hetwelk het 1/4
der waarde vertegenwoordigt; zijnde bij art. 2 bepaald , dat,
terwijl het overige 3/4 der genoemde massale waarde in eigendom , bezit en beheer aan de instelling der voormalige
Eleëmosenieren of aan de instelling, die haar vervangen zal,
verblijft, — de requestrant, mits en tot zoolang het genoemde 3/4, zoo wat kapitaal en revenuën betreft , eenig,
uitsluitend en alleen ten behoeve van de armen der Hervormde gemeente wordt en blijft verzekerd en besteed, afstand doet van alle regten en vorderingen, als welke de
requestrant ten name zijner Diaconie op den eigendom , het
bezit en het beheer der vroegere Eleëmoseniers-fondsen mogt
kunnen tioen gelden; dat de getroffen overeenkomst, tot
welke de requestrant heeft vermeend te moeten toetreden ,
voor zooveel noodig, de approbatie van het hooger Kerkbestuur heeft erlangd, terwijl burgemeester en wethouders
der stad Zwolle zich, ingevolge art ,194 der gemeentewet,
tot Gedeputeerde Staten van Overijssel, ter bekoming der
goedkeuring van de geslotene dading, hebben gewend.
Gedeputeerde Staten hebben echter, onder dagteekening
van 18 April 1866 , eene resolutie genomen, waarbij zij ,
gelezen eene missive van burgemeester en wethouders van
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Zwolle de dato 8 Maart te voren, geleidende ter goedkeuring
een besluit van den Raad dier gemeente de dato 27 Februarij
11. , strekkende tot ontbinding van het armbestuur der Hervormde gemeente en houdende schikkingen ten aanzien der
verdeeling van de fondsen der instelling van de voormalige
Eleëmosenieren en van de diaconie der Hervormde gemeente;
gelezen een adres van de heeren D. H. Thorbecke, J. T.
A. A. Schaepman en W. J. Wolff, leden van den Raad
der genoemde gemeente , houdende op daarbij aangevoerde
gronden verzoek om bovenvermeld raadsbesluit niet goed te
keuren ; gelezen het daaromtrent , namens den Raad door
burgemeester en wethouders ingezonden berigt de dato 3
April 11., n o. 595; en overwegende , dat bij boven aangehaald
raadsbesluit wordt vastgesteld een ontwerp overeenkomst,
door den Raad aan te gaan met den algemeenen kerkeraad
der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Zwolle , strekkende
onder anderen om Bene dading te treffen , ter voorkoming
van alle mogelijke regtsgedingen , welke de kerkeraad der
Hervormde gemeente voornemens is aan te vangen over den
eigendom , het bezit en beheer der Eleëmoseniers-fondseu;
overwegende , dat de Raad bij die overeenkomst optreedt en
handelt als vertegenwoordigende de instelling der voormalige
Eleëmosenieren , en in eigendom , bezit en beheer afstaat
een gedeelte der eigendommen , gelden en geldswaarden
der vroegere Eleëmosenieren; overwegende, dat blijkens het
berigt van burgemeester en wethouders , in 1832 de fondsen
der Eleëmosenieren en die der diaconie gezamenlijk zijn
overgegaan aan de administratie van een destijds in het leven
geroepen gecombineerd armbestuur en dat door de opheffing
van dat gecombineerd armbestuur de toestand van 1832 weder
te voorschijn treedt, te weten een afzonderlijk diaconaal armbestuur en eene stads•armkamer; overwegende, dat niet blijkt,
dat uit dien toestand voor den Raad de bevoegdheid zóu voortvloeijen om de onderwerpelijke dading aan te gaan; en dat,
wanneer die bevoegdheid ook al mogt bestaan, nog zouden
ontbreken voldoende gronden om bij die dading 1(4 der Eleémoseniers-fondsen aan de diaconie der Hervormde kerk af te
staan , aangezien de bedreiging eener procedure, welke door
niet één regtsgrond wordt gesteund, daartoe niet voldoende
is; -- gelet op art. 1 en volgende, en art. 16 der armenwet,
23
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artt. 1368 en 1889 van het Burgerlijk Wetboek ; -- hebben
goedgevonden : op bovenomschreven gronden hunne goedkeuring aan het gemeld raadsbesluit te onthouden.
Het is tegen deze resolutie , dat nu bij vermeld verzoekschrift de algemeene kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde
gemeente te Zwolle, den 16 Mei Il., in hooger beroep is
gekomen bij Zijne Majesteit.
De requestrant geeft in zijn verzoekschrift te kennen ; dat hij,
zich door dat besluit van Gedeputeerde Staten bezwaard achtende, daartegen, volgens art. 200 der gemeentewet, in hooger
beroep komt.
Het tegenwoordig beroep, zegt appellant is ontvankelijk,
omdat art. 200 der gemeentewet in bewoordingen is vervat,
die eene limitative uitlegging niet gedoogen. De geschiedenis
der wet leert dit duidelijk. In het verslag van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal werd bij de behandeling van art.
200 der gemeentewet gevraagd, «of het artikel mede van
«toepassing zou zijn voor het geval van art. 143, al. 3, wan«neer een ingezeten de weigering van Gedeputeerde Staten
«ondervindt?. waarop de Regering antwoordde : «Volgens
«het bij art. 143 bepaalde zal ten aanzien van den ingezeten
«gelden, wat voor het gemeentebestuur geldt, zoo het een ge«ding wil voeren. Ook op den ingezeten zal dus art. 200 van
toepassing zijn.» Is dit nu waar, zegt appellant, ten aanzien
van den ingezeten in het geval van art. 143 der gemeentewet, dan is het a fortiori

waar ten

aanzien van den reques-

trant, die door het contract van dading met het gemeentebestuur op dezelfde lijn gesteld is, en voor wien dus hetzelfde
geldt, wat voor het gemeentebestuur geldende is gemaakt.
De requestrant beroept zich met betrekking tot dit punt nog
op eene beschikking, door den Minister voor de zaken der
Hervormde Eeredienst en dien van Binnenlandsche zaken op
30 November 1858, genomen, waarbij afwijzend werd beschikt op een door ingezetenen eener gemeente tegen een
besluit van Gedeputeerde Staten gedaan beroep, bij welk besluit eene tusschen het gemeentebestuur en het Hervormd
kerkbestuur aangegane dading was goedgekeurd (zie dienaangaande BOISSEvAIN,

Staatsregt van Nederland, 2de uitg. der gemeentewet, aanteekening

gave pag. 1035 ad art. 194

in de noot). Waar dus zegt appellant, in een analoog geval
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door Zijne Majesteit van de zaak zelve is kennis genomen,
dáár kan het beroep van den requestrant met niet-ontvankelijkheid zeker niet worden bejegend. Wat nu betreft de zaak
zelve, bestrijdt appellant in het breede de als motieven van
weigering door Gedeputeerde Staten aangevoerde gronden,
als of niet zoude blijken : 1 0. dat voor den Raad der gemeente
Zwolle uit den bestaanden toestand de bevoegdheid zou voortvloeijen tot het aangaan der bewuste dading, noch 2 0 , van
het regt der Hervormde diaconie op de in die dading begrepene
fondsen. In verband met dit laatste punt wordt op historische
en juridische gronden weêrsproken het door drie leden van
den Gemeenteraad van Zwolle op 6 Maart 1866 aan Gedeputeerde Staten ingediend protest tegen meergenoemde dading.
Ten slotte verzoekt appellant, dat het Zijne Majesteit moge
behagen, met vernietiging van het aangevallen besluit van
Gedeputeerde Staten van Overijssel, alsnog het besluit van
den gemeenteraad der stad Zwolle betreffende de onderwerpelijke, tusschen den requestrant en dien gemeenteraad in
de maand Maart 11., geslotene overeenkomst van dading goed
te keuren.
Over dit request zijn gehoord Gedeputeerde Staten van
Overijssel, welke, onder dagteekening van 13 Junij 11. , aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken dienaangaande berigt hebben uitgebragt. Al dadelijk merken zij op , dat de
voorstelling van den appellant omtrent den loop der zaak
niet juist is. Het raadsbesluit toch van 27 Februarij 1866 is
niet krachtens art. 194 der gemeentewet door burgemeester
en wethouders ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten ingezonden. Burgemeester en wethouders verzoeken in hunne
geleidende missive van den 8 Maart te voren om het raadsbesluit, voor zooveel noodig, goed te keuren. Er kan dan
ook volgens Gedeputeerde Staten geen sprake zijn van goedkeuring krachtens art. 194 der gemeentewet, omdat, blijkens
het raadsbesluit, de dading, waarop goedkeuring wordt gevraagd, niet ten onderwerp heeft eigendommen der gemeente.
Dit blijkt vooreerst nit een rapport van burgemeester en
wethouders aan den Raad dd. 21 December 1864. Aan het
slot van dat rapport komt voor: N dat de Stads-armenkamer
. was Bene fundatie op zich zelve, die in het bezit was van
« de zoogenaamde Eleëmoseniers-fondsen ; - maar ten andere
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blijkt het uit de redactie van art. 6 der overeenkomst, de
dading inhoudende. De Raad treedt dáár op N als vertegenwoordigende de instelling der voormalige Eleémosenieren,
niet namens de gemeente , en beschikkende over goederen
der gemeente , maar als vertegenwoordiger eenar instelling
van weldadigheid. In hoeverre die hoedanigheid geregtvaardigd kan worden , zeggen Gedeputeerde Staten , schijnt bij
de vraag, of het besluit ingevolge art. 194 der gemeentewet
moest worden goedgekeurd , niet onderzocht behoeven te
worden. Blijkbaar is het, naar het gevoelen van Gedeputeerde Staten , dat de Raad niet handelde namens de gemeente , noch als beschikkende over gemeente-eigendommen.
Krachtens de gemeentewet kon alzoo nimmer goedkeuring
te pas komen. Gedeputeerde Staten hebben dan ook hunne
beschikking genomen uit krachte der armenwet , zooals
uitdrukkelijk uit de aanhaling, in de resolutie dd. 18 April
1866, van art. 1 en volgende en art. 16 dier wet , en stilzwijgend uit de niet+aanhaling der gemeentewet, blijkt.
Maar ook al ware de goedkeuring krachtens art. '194 der
gemeentewet gevraagd , dan nog , zeggen Gedeputeerde Staten,
zou de kerkeraad in zijn verzoek , zooals het ligt , nietontvankelijk zijn. De interpretatie, door de Regering in
der tijd aan art. 200 der gemeentewet gegeven , komt
hierop neer, dat de bevoegdheid, bij art. 143 dier wet aan
de -ingezetenen gegeven , ook in het geval van art. 200 toepasselijk is. Art. 143 geeft echter den kerkeraad geene bevoegdheid om

qua tails

voorziening te vragen. Hij zou dat

hoogstens kunnen doen namens de gemeente en in haar
belang, uit overtuiging, dat haar regt wordt verwaarloosd.
Een ander beginsel, gelijk hier het belang der diaconie of der
kerkelijke gemeente, mag hem niet leiden. Zoolang dus de
kerkeraad niet opkomt namens de burgerlijke gemeente, en
aantoont, dat de gemeente in haar regt is verkort, is hij, al
ware de goedkeuring krachtens art. 194 der gemeentewet
noodig, niet ontvankelijk. Is nu de kerkeraad in dat geval
niet ontvankelijk, zeggen Gedeputeerde Staten, hij is het
evenmin, wanneer er sprake is van goedkeuring op het treffen
van dading over goederen, aan instellingen van weldadigheid
of andere personen of ligchamen, wie dan ook, toebehoorende.
Die niet'ontvankelijkheid zou , volgeus Gedeputeerde Staten,
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voldoende zijn om het verzoek van den kerkeraad af te wijzen. — Daarop treden Gedeputeerde Staten in eene nadere
adstructie hunner resolutie van 18 April 1866 en, voor zooveel noodig, in een destructie van het request.
Later is nog ingediend eene zeer uitvoerige memorie van
den appellant. Het gemeentebestuur heeft zich blootelijk gedragen aan vorige stukken , en geene memorie ingediend,
Maar de appellant heeft nadere gronden voor zijn beroep
aangevoerd in zijne voormelde memorie , gedagteekend 20
September 11. Het zal voldoende zijn van die memorie een
kort overzigt te geven. In de eerste plaats wordt daarin de
vraag behandeld, of de appellant in zijn beroep ontvankelijk
is of niet. Hij treedt dienaangalnde in een nader betoog van
de toepasselijkheid der gemeentewet in deze , met name van
art. 194, en der ontvankelijkheid krachtens art. 200 der gemeentewet, waarbij hij tevens verwijst naar art. 141 der
Grondwet, art. 161 der provinciale wet en art. 194 der ge•
meentewet, ten blijke, dat aan Gedeputeerde Staten onderworpen zijn niet slechts zoodanige handelingen, welke de

eigendommen der gemeente betreffen, maar ook, en wel bepaaldelijk die, welke de gemeente anderzins privaatregterlijk verbinden. Bij die gelegenheid neemt appellant de tegenwerping
van Gedeputeerde Staten op, dat, al ware door den gemeenteraad goedkeuring gevraagd ingevolge art. 194 der gemeentewet, dan nog de kerkeraad niet-ontvankelijk zou zijn om
in den zin van art. 143, al. 3, qua talis te appelleren, maar
hoogstens om namens de gemeente en in haar belang dit te
doen. Daarop antwoordt de appellant, dat het beroep niet

qua talis is ingesteld. Door de resolutie van Gedeputeerde
Staten van 18 April worden, volgens hem, appellant, ook
de belangen der burgerlijke gemeente miskend, en ook daartegen komt appellant op. In de tweede plaats brengt appellant
in zijne memorie ter sprake de door Gedeputeerde Staten
beweerde toepasselijkheid in deze van de armenwet, met name
van art. 16. Is dit waar, zegt appellant, welnu, dan is krach»
tens al. 3 van art. 16 door den kerkeraad in hooger beroep
gekomen bij Zijne Majesteit, en krachtens de armenwet zelve
het geschil teregt aan 's Konings beslissing onderworpen.
Ook uit dat ptandpunt dus zou voorziening ontvankelijk zijn.
Maar, zegt appellant, de armenwet is niet toepasselijk. Art, 16
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handelt (behalve van burgerlijke) alleen van gemengde instellingen. Doch het gecombineerd armbestuur, gelijk het in 1832
tot stand kwam , was geene instelling van gemengden aard.
Immers de Eleëmoseniers-fondsen, van de Stads-armenkamer
afkomstig , zijn even goed kerkelijke fondsen , in aard en oorsprong, als de eigendommen der diaconie , destijds bij het gecombineerd armbestuur ingebragt. Art. 2 litt, d, in verband
met art. 16 der armenwet , is hier dus niet van toepassing.
Dat het gecombineerd armbestuur door deels kerkelijke , deels
burgerlijke personen van 1832 af beheerd is geworden , is
op zich zelf , volgens appellant , voor die toepasselijkheid niet
voldoende, de vorm der administratie kan niet beslissen.
De appellant treedt vervolgens in eene breedvoerige beschouwing au fond ter nadere adstructie van de gegrondheid der
voorziening, en destructie van het rapport van Gedeputeerde
Staten van 13 Junij 11., met historische ontwikkeling van
aard en oorsprong der Eleëmoseniers-fondsen. Aan het slot
zijner memorie wordt geconcludeerd , dat appellant bij bet
door hem in deze gedaan verzoek blijft volharden; subordinaat, voor het geval de in het adres besprokene dading
mogt geoordeeld worden door art. 16 der wet van 28 Junij
1854 (Staatsblad n°. 100) te wol den beheerscht , den Raad
van State oordeelende over geschillen van bestuur, verzoekende, tot goedkeuring van bedoelde dading, op grond
van de tweede alinea van art. 16 voormeld, aan Zijne
Majesteit den Koning eene gunstige beslissing in overweging
te willen geven.

15 Februarij 1867, no. 74.

,taats Courant n°. 50.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en
11 maanden opgerigte vereeniging ter bevordering en in-

standhouding van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
aan de Nieuwerbrug, gemeente Waarder, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
`wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is , om , onder den zegen
des Heeren, zooveel in haar is, werkzaam te zijn ter instandhouding en bevordering van Christelijk Nationaal
Onderwijs.
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Tot leden dezer vereeniging worden zij erkend, die, belijders der Hervormde Godsdienst zijude, zich verbinden tot
eene contributie van drie gulden 'sjaars.
Begunstigers zijn zij, die tot bovengemeld doel één gulden
'sjaars bijdragen,
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de school, het onderwijs, de vergaderingen enz.
20 Februarij 1867, n°. 166.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,

luidende :
Onder de bewijsstukken, die door 's Konings Commissarissen in de provincien ten vorigen jare zijn ingezonden tot
toekenning van ontheffing van de werkelijke dienst , op
grond van de 1 ste zinsnede van art. 127 der wet van den
19den Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) , aan geestelijken
en studenten in de godgeleerdheid, zijn er onderscheidene
aangetroffen , die reeds in Januarij , sommige in de eerste
dagen van Februarij , waren afgegeven.
Sedert de afgifte dezer bewijsstukken en den tijd, waarop
zij volgens art. 71 van Zr. Ms. besluit van den 8sten Mei
1862 (Staatsblad en 46) , bij de burgemeesters der gemeenten werden ingediend , dat is tusschen den 20sten
Maart en den lsten April , waren dus verscheiden weken,
omtrent sommige reeds twee maanden verloopen.
Destijds is hierin door mij berust, omdat, bij het ontvangen der bewijsstukken, de tijd te ver verstreken was
om nieuwe bewijsstukken van latere dagteekening op te
vragen.
Wordt de afgifte dezer bewijsstukken evenwel dermate
vervroegd , dan zou ik voortaan bezwaar moeten maken,
die als geldig aan te nemen en andere bewijsstukken van
latere dagteekening, zoo kort mogelijk vóór het indienen
bij den burgemeester opgemaakt, gevorderd zijn, om mij te
kunnen verzekeren, dat de lotelingen, wien het geldt, nog
steeds in het geval verkeeren, van regt op ontheffing van.
dienst te hebben en er tusschentijds geene zoodanige verandering te hunnen aanzien is ontstaan, waardoor de lste
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zinsnede van art. 127 der militiewet niet meer op hen van
toepassing was.
Ik heb gemeend de aandacht van UHEG. hierop te moeten
vestigen en u te verzoeken, wel het noodige te willen verrigten, dat voortaan geene bewijsstukken, als hier bedoeld,
reeds zooveel tijd vóór de indiening afgegeven, als geldig
worden aangenomen.
Nota. Volgens de voorschriften, vervat in de Circulaire van den
26 Julij 1862 , n°. 3/1806 (zie bladz. 476 van den Achttienden
Jaargang van dit Handboekje) behooren de bewijsstukken,
door de Bisschoppen af te geven , in de eerste helft der maand
Maart opgemaakt en , ter waarmerking hunner handteeke•
Hing, aan den Minister, belast met de Zaken der R. K. Eeredienst, ingezonden te worden, ten einde zij vervolgens tusschen 20 Maart en 1 April, door iederen belanghebbende
bij den betrokken burgemeester, zouden kunnen worden ingediend, zooals bij art. 71 van het Koninklijk besluit van
den ssten Mei 1862, (Staatsblad n°. 46) is bepaald.
23 Februarij 1867.

Beslissing van het Provinciaal Geregtshof in Utrecht.
Het bestuur der registratie heeft in appel tegen de beschikking der Arrondissements-regtbank te Amersfoort van
den 29sten October 1866 , bij rekest aangevoerd:
De ondergeteekende Directeur der registratie en domeinen
voor de provincien Noordholland en Utrecht, residerende
te, Amsterdam, ten deze handelende namens Z. E. den heer
Minister van Finantien, als uitoefende het bestuur der registratie en domeinen, wiens bureaux zijn gevestigd te 's Gravenpage, doch voor wien ten deze wordt woonplaats gekozen
ten kantore van den ontvanger der registratie voor de geregterlijke acten te Utrecht;
dat hij in qualiteit voormeld zich bij request, waarvan
een afschrift hierbij wordt overgelegd, heeft gewend tot de
Arrond.-Regtbank te Amersfoort met verzoek om op de
daarin aangevoerde gronden het in het passief van de op
den 16 Augustus 1866, ten kantore Wijk-bij-Duurstede in,e^
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diende memorie van aangifte der nalatenschap van A. van
Rijn, in leven landbouwer , gewoond hebbende te Schalkwijk
en 2 Februarij 1866 aldaar overleden , voor zielmissen te
Schalkwijk uitgekeerd, voor de uitvaart van den erflater
voorkomend bedrag van f 400, overeenkomstig het bepaalde
bij art. 27 der wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n°. 36) ,
met f 250 te verminderen en B. van der Worp , landbouwer,
wonende te Schalkwijk , als eenig erfgenaam van genoemden,
overledene , daarbij te veroordeelen in de reeds gemaakte
en nog te maken kosten dier beschikking;
dat die Regtbank evenwel bij hare beschikking van 29
October 1866, waarvan afschrift- hierbij wordt overgelegd,
hem requestrant niet ontvankelijk heeft verklaard in het
door hem gedaan verzoek, op grond, dat: 4°. bij gemeld
art. 27 geen exceptionele wijze van procederen is voorgeschreven en mitsdien moet worden aangenomen , dat in
casu de gewone proces-orde bij art. 62 der voormelde wet
bedoeld , moet worden in acht genomen. En 2°. in allen
gevalle uit de analogie der artt. 37 en 38 van de aangehaalde wet de bedoeling des wetgevers genoegzaam blijkt,
om, indien de tusschenkomst van den regter wordt ingeroepen , de wederpartij steeds in het geding te brengen;
dat deze beschikking niet juist voorkomt ; dat het toch
eene dwaling der Regtbank is, indien zij verlangt, dat in
deze zaak , waar geen sprake is of zijn kan van de invordering van regten, zal worden geprocedeerd bij dwangschrift,
omdat de artt. 63 en volgende der wet van 22 Frimaire, jaar
VII, zeer zeker niet van toepassing zijn op een verzoek van
het bestuur, gegrond op art. 27 der wet van 13 Mei 1859
(Staatsblad n°. 36) in verband met art. 4195 , n°. 2, B. W.;
dat evenmin mag worden aangenomen, dat uit het bepaalde
bij de artt. 37 en 38 der wet van 13 Mei 1b59 (Staatsblad
n°. 36) moet worden afgeleid, dat de wederpartij althans
door het bestuur van de registratie, ook in gevallen van den
voorhanden aard, in het geding zou worden gebragt; dat
toch bij de artt. 37 en 38 geheel andere gevallen worden
behandeld, dan het onderwerpelijke waarop uitsluitend art,
27 der evengemelde wet toepasselijk is, welk artikel niet
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voorschrijft , dat het bestuur de wederpartij in het geding
moet roepen;
dat wel is waar de wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n°. 36)
voor zaken als de onderwerpelijke geen bijzondere vormen
voorschrijft , en op grond hiervan welligt zou kunnen worden
beweerd, dat moet worden geprocedeerd ordinario modo,
alzoo , bij dagvaarding en niet bij request , doch dat de gewone processen in drie instantiën in zulke zaken, noch voor
de schatkist , noch voor de belastingschuldigen wenschelijk
zouden zijn en zelfs met grond mag worden betwijfeld of
dit in de bedoeling der meergemelde wet kan zijn gelegen;
dat waar het voorkomt de bedoeling des wetgevers geen
andere is geweest dan dat in gevallen als het onderwerpelijke
het bestuur der registratie bij een request aan de Regtbank,
zou verzoeken de vermindering van de en de aangifte voor
de begrafenis-kosten en kerkelijke diensten in verband met
de plaatselijke gebruiken en het vermogen des overledenen,
uitgetrokken bovenmatige sommen;
dat het aan de Regtbank zou zijn overgelaten om al of
niet aan het bestuur de verpligting op te leggen om de
aangevers te dagvaarden, ten einde hunne middelen en
weren tot bestrijding van het verzoek voor te dragen ; en
dat , nadat door den regter is bepaald voor welk bedrag de
begrafeniskosten en de kosten der bij art 27 bedoelde kerkelijke diensten, voor de regeling van het regt van successie
kunnen worden afgetrokken, de regten welke alsdan mogten
blijken alsnog verschuldigd te zijn, op de gewone wijze
zouden worden bijgevorderd;
dat op deze gronden de ondergeteekende zich bezwaard
acht met de hierboven vermelde beschikking der Arrondissements-regtbank te Amersfoort en hij vermeent op grond
van art. 345 B. R. van die beschikking bij U. E. G. A. te
kunnen komen in hooger beroep, zulks mede naar aanleiding
van het arrest van den Hoogen Raad van l7 Mei 1866
(Weekblad n°. 2810) waarbij werd beslist, dat aan hooger
beroep onderworpen zijn beschikkingen op verzoekschriften,
waarbij de regten van anderen kunnen worden verkort en
onder deze beschikkingen zeer zeker moet worden gerang-
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schikt de voormelde beslissing der Regtbank te Amersfoort;
Redenen waarom de ondergeteekende in qualiteit voormeld
zich wendt tot U. E. G. A. met verzoek , om met vernietiging
der hiervoren aangehaalde beschikking van de Arondissements-regtbank te Amersfoort , gezegd bedrag van f 400,
overeenkomstig het bepaalde bij art. 27 der wet van 13 Mei
4859 (Staatsblad n°. 36), in verband met art. 1195, n°. 2,

B. W. , met f 250 te verminderen en hem , B. van der
Worp, daarbij te veroordeelen in de reeds gemaakte en nog
te maken kosten dier beschikking.
De Procureur-Generaal heeft de volgende conclusie genomen:
Overwegende , dat , ofschoon de adressant wat de hoofdzaak
betreft , onmiskenbaar gelijk en regt heeft en eene voor
begrafeniskosten, waaronder kerkdiensten en zielmissen, in
rekening gebragte som tot nagenoeg de helft van het geheele
bedrag der nalatenschap, zeer zeker is bovenmatig, de vorm
echter der gedane vordering in deze is verkeerd;
dat toch in zake registratie wordt geprocedeerd volgens
den 9 titel (art. 63-66) der wet van 22 Frimaire an VII
en bij art. 62 der wet van l3 Mei 1859 (Staatsblad n°. 36)
op het regt van successie en overgang dezelfde procedure
is voorgeschreven;
dat de wet van 22 Frimaire an VII geene procedure kent
bij request en aus evenmin de wet van 13 Mei 1859
(Staatsblad n°. 36), immers niet anders dan in de uitgezonderde gevallen, zoo als in art. 37, of wanneer tot de
procedure ordinario modo, d. i. bij dagvaarding wordt
verwezen, zoo als in art. 38 eod.;
dat zeer zeker niet volgens art. 27 dier wet, waarop de
adressant zich beroept, zoodanige procedure bij request is
geoorloofd, en dat deze steeds, en in het algemeen ook
volgens de gewone burgerlijke regtspleging, is exceptioneel
toegelaten;
0., dat mitsdien de beschikking van de Arrondissementsregtbank in casu waarvan is geappelleerd, juist schijnt te
zijn gewezen;
0. echter dat, wat daarvan zijn moge en al konde in
deze materie bij requeste worden geprocedeerd, dan nog de
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adressant in zijn hooger beroep in casu zoude zijn ongefundeerd;
0. toch , dat art. 65 der wet van 22 Frimaire an VIT
(die de gansche procedure in zake registratie en successie
en dus -ook die bij requeste gevoerd, zoo zij er is , regelt)
in fine bepaalt : les jugements (du tribunal civil du département) seront sans appel et ne pourront être attaqués que
par voie de cassation.
0., dat eene beschikking op een request ook is een
vonnis , en dat eindelijk een beroep op art. 345 B. R. ,
almede niet kan baten , omdat de materie hier wordt beheerscht door eene speciale wet , welke aan de algemeene
derogeert ;
concludeert , dat het den Hov behage om den adressant
niet ontvankelijk te verklaren in zijn bij requeste ingesteld
hooger beroep en hem te veroordeelen in de kosten te dezer
zake gevallen , ook in die waaromtrent door de Arrondissements-regtbank te Amersfoort geene uitspraak is gedaan.
Het Hof beslist als volgt :
0. , dat het appellerend bestuur der registratie en domeinen ,
bewerende dat B. van der Worp , als eenige erfgenaam van
den op Februarij 1866, te Schalkwijk overledenen A. van
Rijn , in de aangifte van diens nalatenschap onder de lasten
een te hoog bedrag voor zielmissen uitgekeerd voor de
uitvaart van den overledene heeft gebragt, zich bij verzoekschrift tot den regter a quo heeft gewend, ten einde
dat bedrag overeenkomstig art. 27 der wet van 13 Mei 185f

(Staatsblad n°. 36) te verminderen;
0., dat de eerste regter het bestuur in dat verzoek heeft
verklaard niet ontvankelijk, op grond, dat terwijl bij evengemeld art. 27 geene exceptionele wijze van procederen is
voorgeschreven, de gewone proces-orde bij art. 62 dier wet
bedoeld had behooren in acht genomen te worden;
0., dat het ingediend verzoekschrift strekt tot regeling
van successie-regten, waarvan de invordering aan het
bestuur der registratie is toevertrouwd, en dat gevolgelijk
de proces-orde omtrent de vervolgingen en instantiën in zake
van registratie voorgeschreven behoort te worden in acht
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genomen , zoo als ook daar te voren bij art. 62, en zelfs in
het exceptionele geval van art. 37, 3de lid der evengemelde
wet in zaken de successieregten betreffende, uitdrukkelijk is
vastgesteld;
0., dat bij de wet van 22 Frimaire 7de jaar de burgerlijke regtbanken zijn aangewezen, om in registratie-zaken
uitspraak te doen , en bij art. 65 dier wet is bepaald, dat
de vonnissen daarin gewezen , zullen zijn zonder hooger
beroep , en alleen door het middel van cassatie kunnen
worden bestreden;
0. , dat terwijl de wetgever geen hooger beroep in dergelijke zaken heeft toegelaten, het geheel onverschillig is of
het bestuur der registratie zijne vervolging bij wijze van
verzoekschrift dan wel op andere wijze aan het oordeel van
den regter onderwerpt , als zijnde geene reden denkbaar,
waarom in het eerste geval eene instantie meer dan in het
andere kan worden toegestaan;
0., dat hoezeer in den regel de beschikkingen op verzoekschriften in art. 345 B. R., aan hooger beroep zijn onderworpen, die regel echter buiten toepassing is in zaken als
waarvan hier sprake, en Waarin het hooger beroep door
eerre bijzondere, de materie beheerschende wet is afgesneden;
0., dat gevolgelijk de beschikking van de Arrondissementsregtbank te Amersfoort waarvan appel, niet door het middel
van hooger beroep kan worden bestreden;
0., dat, dewijl het hier geldt eene zaak van openbare
orde, het Hof verpligt is zich ambtshalve van eene aan
hetzelve bij de wet onthoudene regtspraak te onthouden,
en de niet ontvankelijkheid van het hooger beroep uit
te spreken;
Gezien vorenstaande artikelen;
Verklaart het appellerend bestuur niet ontvankelijk in
zijn hooger beroep.

Nota.

De bier medegedeelde beslissing van het Hof in Utrècht

is, bij arrest van den Hoogen Raad in Raadkamer van den
16den Mei 1867 vernietigd, met terugwijzing der zaak naar
dat Hof, hetwelk, bij zijn arrest van den I6den September
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1867, de beschikking der Arrondissements•Regtbank te
Amersfoort van den 29sten October 1866 heeft bevestigd.
Daartegen heeft het bestuur der Registratie zich in Cassatie
voorzien, doch dat beroep is, bij het, in dezen Jaargang
opgenomen, arrest van den Hoogen Raad van den l 3de n
December 1867, verworpen.
24 Februarij 1867, n°. 16.
Besluit , luidende :
Gezien de voordragt van Onzen Minister van Justitie (Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst) van den 18 Februarij 1867, n°. -'3 , betreffende het
door Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg en
den betrokken Kerkvoogd ondersteund verzoek van de kerkfabriek van Amby, strekkende om gemagtigd te worden tot
het aanvaarden eener som van vijf duizend dertien gulden,

drie en dertig cents (f 5,013.33), aangeboden door Mevrouw
de weduwe M. P. Schoenmaeckers de Rosen , wonende te B.
(gemeente Amby) , onder zekere voorwaarden en bepaaldelijk ,
dat zij, zoo voor zich als voor hare Roomsch Katholijke
afstammelingen , verlangt te bekomen:
a. het bezit en uitsluitend gebruik van den grafkelder,
welke zij , met een ingang in de opene lucht , ten hare kosten
heeft doen bouwen onder de ten noorden der nieuwe kerk
opgerigte groote sacristy, gelegen op eenen afstand van ruim
50 ellen van den bebouwden kom van het dorp Amby; en
b. het uitsluitend gebruik van de voorschreven sacristy
als kapel r met bevoegdheid daarin stoelen en banken te
plaatsen, alsmede het regt van in- en uitgang door de kleine
sacristy der voormelde kerk.
Gezien het adres van de kerkfabriek van Amby, strekkende om Onze vergunning te verkrijgen tot het gebruiken
van den hierboven sub a vermelden grafkelder tot begraafplaats van de voornoemde dame en hare familie, welke in
de belijdenis van de Roomsch Katholijke godsdienst afsterft;
Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 23 Februarij 1867, no. 160, 2de afdeeling;
Gelet op de decreten van den 23 Prairial XII jaar en

363
30 December 1809, mitsgaders op Ons besluit van den
25 Maart 1863, no . 98 ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
4 0. de kerkfabriek van Amby te magtigen tot het aanvaarden der hierboven omschreven som , onder de door
Mevrouw de weduwe M. P. Schoenmaeckers de Rosen, bij
haar handschrift van den 6den October 1866 gestelde voorwaarden , en onder verpligting, om die som aan te wenden
tot het helpen bekostigen van den bouw der nieuwe kerk
te Amby; en
2°. in te willigen het verzoek dier kerkfabriek om den
hierboven bedoelden grafkelder tot begraafplaats van de
voornoemde weduwe en hare familie , mits in de belijdenis
der Roomsch Katholijke godsdienst afstervende, te gebruiken , onder bepaling dat ten allen tijde worde zorg gedragen , dat die grafkelder zoodanig ingerigt blijve , dat dezelve
met de kerk geene gemeenschap hebbe , noch immer in dien
staat verkeere, dat de voor de gezondheid nadeelige dampen
uit de grafplaats in de kerk of in hare sacristy kunnen
doordringen.
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Nota. De vraag: of in artikel I van het decreet van den 23sten
Prairial XII jaar bezwaar gelegen is tegen het verleenen
van vérlof, om in grafkelders, aangelegd zooals te A,.,,,,
heeft plaats gehad, te mogen begraven? werd ontkennend
beantwoord, op grond :
dat eene begraving in een' grafkelder, zoodanig ingerigt
als waarvan hier sprake is, niet als eene begraving in de
kerk kan worden beschouwd;
dat, al moge de grond tot de kerk behooren, het graf
echter geene gemeenschap met de kerk heeft;
dat het doel, hetwelk de bepaling van het decreet beoogt,
volkomen verzekerd wordt, wanneer door de wijze, waarop
de grafkelder is ingerigt , de verspreiding van voor de gezondheid nadeelige dampen in de kerk onmogelijk is gemaakt ;
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dat vroeger, onder anderen bij de Koninklijke besluiten
van den 19den Maart 1846, n°. 81, 10 Augustus 1851,

no . 49 en 5 November 1853, no. 86, in het hertogdom
Limburg, verlof tot het begraven in zulke kelders, onder de
noodige voorzorgen , is verleend;
dat het hier geldt een grafkelder buiten de kom van bet
dorp en in eene gemeente ten platten lande van ongeveer
800 zielen, alwaar het begraven op de kerkhoven door
artikel 2 van het decreet van 23 Prairial XII jaar niet verboden en volgens de Koninklijke beschikking van 7 Augustus 1827 geoorloofd verklaard is; en
dat het begraven eener enkele familie in een' onder de
sacristy aangelegder kelder, waarvan de in- en uitgang zich
op het kerkhef, op ruim 50 ellen der kom van het dorp,
bevindt, niet als in strijd met de bestaande bepalingen kan
worden geacht.

27 Februarij 1867.
Arrest van het Provinciahl-Geregtshof in Gelderland,
luidende :
Gezien de wederzijds genomen donclusien;
Gehoord de gevoerde pleidooiien;
Gehoord de conclusie van den Procureur-Generaal, door
Z. E. G. A. ter openbare teregtzitting van den 9 Januarij jl.
schriftelijk genomen en onderteekend aan het Hof overgelegd, daartoe strekkende, a dat het den Hove moge behagen, met tenietdoening van het hooger beroep, het vonnis
des eersten regters te bevestigen, met veroordeeling van
den appellant in de kosten dezer instantie;»
Ten aanzien der daadzaken :
Overwegende, dat de appellant, na opkondiging en sommatie, gedaan bij deurwaarders-exploit van den 16 September
1864, het geintimeerde Roomsch Katholijke parochiaal armbestuur te Nijmegen voor de Arrondissements-regtbank adaar heeft gedagvaard:
1°. om te worden veroordeeld tot betaling eener som van
f 7,300, met de renten a die morae ter voldoening van een
renteloos voorschot, door hem aan het bestaan hebbende
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Roomsch Katholijk armbestuur op de Houtmarkt te Nijmegen , den 29 Maart 1861, voorwaardelijk verstrekt , blijkens schriftelijk bewijs, door laatstgemeld bestuur aan hem
op dien datum afgegeven op den '15 September 1864, behoorlijk geregistreerd, zijnde dat stuk van den volgenden
inhoud:
«Het Roomsch Katholijk armbestuur der stad Nijmegen
bekent bij deze ontvangen te hebben van den heer W. H. T.,
wethouder der gemeente Nijmegen , eene som van f 7,300,
en zulks als een renteloos voorschot , speciaal om die som,
zijnde het bedrag der kooppenningen van huis , erf en school,
gelegen aan de Houtmarkt te Nijmegen , en op heden aan
dit armbestuur in eigendom overgedragen , tot een rentgevend kapitaal te beleggen , op zoodanige wijze en maniere als
dit armbestuur zal goedvinden , en om de interessen of opkomsten daarvan jaarlijks ten meesten nutte van de Roomsch
Katholijke armen dezer stad (door hen zonder tusschenkomst
van iemand te regelen en te bepalen) te besteden of uit te
deelen ; zijnde dat renteloos voorschot gegeven onder deze
bepaalde voorwaarden , dat dit armbestuur zal blijven Bene
instelling met een zelfstandig bestuur , niet afhankelijk van
wijziging of verandering van hooger kerkelijk gezag , integendeel dat , welke veranderingen ook in de reglementaire
bepalingen door dit armbestuur mogten noodig geacht worden , aan geenerlei kerkelijke overheid eenige meerdere of
andere bevoegdheid van opzigt, toezigt, beheer of bestuur
zal worden toegekend, dan gegeven is bij het reglement,
vastgesteld in de vergadering der leden van den 3 Maart
1847, en op den 20 dierzelfde maand goedgekeurd door den
toenmaligen Administrator Apostoliek; voorts dat dat armbestuur blijven zal eene instelling, uitsluitend bestuurd door
Roomsch Katholijke leden, en het bestuur alzoo nimmer
zal komen in handen van eenige geestelijke corporatie, welke
ook; waarom dat bestuur dan ook aanneemt en zich verbindt om, wanneer ten eenigen tijd, door welk toedoen of
omstandigheid ook, van die voorwaarden geheel of gedeeltelijk mogt worden afgeweken, of in strijd met die voorwaarden in het minst mogt worden gehandeld, door wie
24
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en op welke maniere ook , alsdan , op de eerste aanvraag
van gemelden heer T. , zijne erven of regtverkrijgenden , dat
kapitaal van f 7,300 zal worden gerestitueerd en teruggegeven , zonder bijbetaling echter van eenige interessen , als
waarvan meergemelde heer geldschieter , goedgunstig heeft
gelieven af te zien.
« Aldus deze door ons voorzitter en secretaris van gemeld
armbestuur , krachtens autorisatie , daartoe op ons verstrekt
in de vergadering van het armbestuur van den 28 Maart
1864 , afgegeven aan den heer W. H. T. , bovengenoemd , te
Nijmegen, den 29 Maart 1861, namens gemeld armbestuur.
(get.) J. V. R. en J. T. B.; »
20. om te hooren van waarde verklaren een beslag ter
zijner instantie , bij exploit van den 27 September 1864 gelegd op alle gelden , goederen en effecten , welke de éénige
overgebleven leden van het bestaan hebbende Roomsch
Katholijk armbestuur onder zich hebben of verschuldigd
zijn aan het Roomsch Katholijk parochiaal armbestuur , met
veroordeeling van gedaagden in de kosten;
dat de eischer , zoowel bij zijne dagvaarding als bij zijne
conclusie ter rolle , tot staving zijner vordering heeft aangevoerd : dat hij , nadat de Koninklijke goedkeuring op eene
acte van schenking aan het voormalig Roomsch Katholijk
armbestuur op de Houtmarkt te Nijmegen was geweigerd,
bij onderhandsche acte van den 29 Maart 1861, een huis
en erf op de Houtmarkt te Nijmegen, door dit bestuur
reeds in gebruik, voor eene som van f 7,300 heeft verkocht
en overgedragen;
dat die kooppenningen onbetaald zijn gebleven en onder
berusting van dat bestuur zijn verbleven als een renteloos
voorschot, onder de ontbindende voorwaarde, bij de hierboven gemelde schuldbekentenis vermeld;
dat de ontbindende voorwaarde, waaronder dat renteloos
voorschot is geschied, heeft plaats gehad, aangezien het
Roomsch Katholijk armbestuur, gevestigd op de Houtmarkt,
heeft opgehouden te bestaan en een zelfstandig bestuur te
voeren, en vervangen door het tegenwoordig parochiaal
armbestuur, ingesteld bij het reglement van den 18 Januarij
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1855, met dit gevolg , dat alle regten en verpligtingen , op
het ontbonden bestuur berustende , op het gedaagde bestuur
zijn overgegaan , hetwelk mitsdien gehouden is het opgevorderd kapitaal aan hem eischer terug te geven;
0., dat het gedaagde bestuur bij conclusie van antwoord
daartegen heeft aangevoerd : dat het Roomsch Katholijk
armbestuur van de Houtmarkt , reeds in 4 855 zijnde ontbonden , noch in'1861, noch in 4864, bevoegd is geweest
om het toen reeds bestaande parochiaal armbestuur te verbinden;
dat de verbindtenis bovendien is valsch , daar de gelden
noch ontvangen , noch belegd zijn;
dat zij is of zonder oorzaak , daar toch , blijkens de acte
zelve en de dagvaarding, er geene sprake is of zijn kan
van geldleening, maar van het tot stand brengen eener door
den Koning geweigerde schenking ; en zoo doende zooveel
mogelijk de verpligte af- en overgifte aan het parochiaal
armbestuur te beperken en te verijdelen;
dat de eischer tot deze handelwijze niet anders dan zijn
naam heeft geleend , daar hij slechts de tusschenpersoon is
tusschen hem , door wien werkelijk de schenking was bedoeld , en het ontbonden armbestuur van de Houtmarkt;
en op die gronden tot niet-ontvankelijk-verklaring van
den eisch heeft geconcludeerd, met veroordeeling van den
eischer in de kosten;
0., dat de eischer bij nadere conclusie heeft opgemerkt,
dat het gedaagde bestuur zich vruchteloos beroept op de
bepaling van art. 4917 Burgerlijk Wetboek, vermits de gedaagde is regtverkrijgende van het ontbonden armbestuur
van de Houtmarkt en geen derde, gelijk bij dat artikel is
bedoeld;
dat de herroeping of opheffing van het voormalig armbestuur aan hem onbekend is gebleven; dat de koopsom
van het verkochte huis onbetaald is gebleven, en alsnog
verschuldigd is, gelijk dit uit de acte van schuldbekentenis
in de notulen van het opgeheven armbestuur kan blijken;
dat de gestelde ontbindende voorwaarde noch met de
wet, noch met de goede zeden in strijd is, en de verbind-
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tenis niet kan gezegd worden zonder oorzaak te zijn, daar
werkelijk het huis aan het armbestuur is verkocht en het
hem volkomen vrijstond de koopsom aan den kooper ter
leen uit te geven;
op welke gronden de eischer bij zijne vroeger genomen
conclusie heeft gepersisteerd;
0., dat de eischer , bij vonnis van de Arrondissementsregtbank te Nijmegen van den 6 Junij 1865, niet-ontvankelijk
is verklaard in zijne vordering, met veroordeeling in de
kosten, op grond, dat het Roomsch Katholijk armbestuur
op de Houtmarkt door het wettig gezag op den 14 April
1857 is opgeheven en vervangen door het Roomsch Katholijk
parochiaal armbestuur , gedaagde in deze;
dat mitsdien het ontbonden en opgeheven armbestuur op
de Houtmarkt onbevoegd moet worden geacht om in 1861
nog regtsgeldige verbindtenissen aan te gaan, en het haar
opgevolgd parochiaal armbestuur te verbinden , met dit gevolg , dat het gedaagde parochiaal armbestuur voor de handelingen van het voormalig bestuur , na hare ontbinding en
opheffing gepleegd, niet aansprakelijk is;
0., dat de eischer , zich met die uitspraak bezwaard achtende , zich daartegen in hooger beroep bij dit Hof heeft
voorzien , en , alvorens ten principale te concluderen, incidenteel op een verhoor van drie leden van het parochiaal
armbestuur op vraagpunten heeft gedongen, hetwelk, bij
arrest van dezen Hove zijnde toegestaan, op den 15 December 4865, ten overstaan van den daartoe benoemden
Raadsheer-Commissaris heeft plaats gehad;
dat de appellant vervolgens ten principale conclusie heeft
genomen en daarbij beweerd, dat, blijkens de antwoorden
der op vraagpunten gehoorde leden van het parochiaal armbestuur :
1 0 . het huis en erf op de Houtmarkt te Nijmegen door
het parochiaal armbestuur is overgenomen, en thans door
eerstgemeld bestuur bezeten wordt;
2°. dat aan hetzelve bestuur overbekend was, dat het
bedoelde huis en erf van den appellant ten behoeve der
Roomsch Katholijke armen is aangekocht ;
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3°. dat , blijkens de overgelegde rekeningen van het afgetreden armbestuur, de koopsom voor dat perceel nimmer
in uitgaaf is gebragt ; en
4°. dat tevens door de notulen van het afgetreden armbestuur en de erkentenis van één der gehoorde leden van
het parochiaal armbestuur bewezen is , dat de bewuste schuldbekentenis van f 7,300 in betaling der koopsom van het
aangekochte erf is gegeven, zoo als dit tevens is vermeld
op den staat der bezittingen , door het afgetreden bestuur
aan het tegenwoordige geïntimeerde parochiaal armbestuur
overgegeven;
dat voorts uit het onderling verband der gegeven antwoorden met de aangehaalde en in hooger beroep overgelegde stukken voldoende wordt wederlegd het beweren van
de geïntimeerde , dat de verbindtenis , waaruit in deze wordt
geageerd, valsch en verdicht zoude zijn;
dat toch regtens bewezen is, dat het bewuste huis en erf
op de Houtmarkt in 1861 door den appellant aan de Roomsch
Katholijke armen te Nijmegen is verkocht , en met de bewuste schuldbekentenis is betaald, welke schuldpligtigheid
als de geoorloofde oorzaak der schuldbekentenis moet worden aangenomen;
dat uit het bovenstaande geene ongeoorloofde schenking
kan worden afgeleid, en dat tot eenen koop en verkoop,
evenmin als tot het geven van een renteloos voorschot, des
Konings magtiging wordt vereischt;
dat het geïntimeerde armbestuur, overeenkomstig art. 1917
Burgerlijk Wetboek, tegenover den appellant regtverkrijgende, en geen derde is, aangezien de kerk des appellants
schuldenaresse is en het vinculum juris tusschen hem appellant en haar als beheerscheres der armengoederen bestaat;
dat daarom de eerste regter ten onregte den eisch nietontvankelijk heeft verklaard, op grond, dat de handelingen,
in 4861 door het oude armbestuur gepleegd, de kerk niet
konden verbinden ;
dat het wettig bestaan van het oude armbestuur sedert
4827, als bestuurderes der Roomsch Katholijke armengoederen, wel niet zal worden weêrsproken, en eene herroeping
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van de op haar verstrekte volmagt geen plaats heeft gehad,
zoodat zij ter goeder trouw in het belang der kerk is blijven
administreren;
dat in elk geval eene herroeping van die volmagt aan den
appellant onbekend is gebleven, en, al ware die geschied,
dan nog het geintimeerde bestuur ex negotiorum gestione
gebaat zoude zijn en verbonden;
dat uit onderscheiden feiten de erkentenis der negotiorum

gestio gebleken is ;
op welke gronden de appellant heeft geconcludeerd, dat
het den Hove moge behagen:
1 0. deze voorziening in hooger beroep aan te nemen;
20 . met te-niet-doening daarvan , almede te niet te doen
het vonnis , door de Arrondissements-regtbank te Nijmegen
op 6 Junij 1865 tusschen partijen gewezen , en waarvan in
deze is geappelleerd;
3 op nieuw regt doende, alsnog aan den appellant toe
te wijzen zijnen in eersten aanleg ingestelden eisch en genomen conclusie ; en
40. het geintimeerde bestuur te veroordeelen in de kosten
der beide instantiën;
0., dat het geïntimeerde bestuur , bevorens ten principale
te antwoorden, incidenteel van dit Hof een verhoor van den
appellant op vraagpunten heeft gevraagd en verkregen, hetwelk op den 1 Junij 1866, ten overstaan van den benoemden
Raadsheer-Commissaris heeft plaats gehad;
dat daarna het geïntimeerde bestuur, ten dage dienende,
bij zijne principale conclusie heeft beweerd, dat het oude
armbestuur in 1861 onbevoegd was om de verbindtenis in
quaestie aan te gaan, zoo als door den eersten regter zeer
juist is aangenomen;
dat immers bij regterlijke uitspraken, in kracht van gewijsde gegaan, is uitgemaakt, dat het oud-armbestuur in
1855 wettig is ontbonden, en bijgevolg onbevoegd was na
dien tijd het opvolgend bestuur te verbinden;
dat de beweerde onbekendheid van den appellant met dien
toestand niet aannemelijk is, alsmede dat de herroeping der
volmagt hem onbekend zoude zijn geweest, door zijne ant-
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woorden op de gestelde vraagpunten , door zijne positie te
Nijmegen en meer andere omstandigheden , wordt wedersproken;
dat, ofschoon het bestuur feitelijk nog eenigen tijd door
het ontbonden armbestuur is voortgezet , als niet zijnde geschied op naam van het tegenwoordig armbestuur , het denkbeeld eener negotiorium gestio uitsluit;
dat het geïntimeerde bestuur bij de gepasseerde acte ook
niet is gebaat , als zijnde valsch en verdigt ; dat zij tevens
is zonder oorzaak of geoorloofde oorzaak , daar , blijkens de
dagvaarding, hier van geene geldleening, noch van voorwaarde van geldleening sprake is ;
dat die quasi-voorwaarde , van den aanvang af onbestaanbaar of onmogelijk zijnde , sedert het teekenen der acte niet
is vervuld, zoodat ook uit dien hoofde de actie ongegrond
zoude zijn; en
op deze gronden heeft geconcludeerd , dat het den Hove
moge behagen, het vonnis a quo te bekrachtigen , met veroordeeling van den appellant in de kosten van het hooger
beroep;
Ten aanzien van het regt :
0., dat de appellant zijnen tegen het geïntimeerde bestuur
ingestelden eisch heeft gebouwd op de , op den 29 Maart 1861
gedagteekende , door het Roomsch Katholijk armbestuur op
de Houtmarkt, te Nijmegen, aan hem afgegeven onderhandsche schuldbekentenis voor een renteloos voorschot van
f 7,300, zijnde het bedrag der kooppenningen van huis, erf
en school, gelegen aan gezegde markt, en op voornoemden
dag door hem aan dat armbestuur in eigendom overgedragen; sustinerende hij , dat het geïntimeerde bestuur, als
zullende zijn opgevolgd in alle regten en verpligtingen van
voorzegd armbestuur, gehouden is genoemd kapitaal aan
hem terug te geven;
0. echter, dat door art. 48 van het door het bevoegde kerkelijk gezag uitgevaardigde reglement van den 18 Januarij 1855
voor de besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen van liefdadigheid in het bisdom van 's Hertogenbosch,
onder hetwelk Nijmegen ressorteert, het Roomsch Katholijk
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armbestuur op de Houtmarkt aldaar is opgeheven en ontbonden , en dat het vervolgens is vervangen door het in
1857, door hetzelfde kerkelijk gezag, naar aanleiding van
dat reglement ingestelde, thans geïntimeerde bestuur , na
welke opheffing, ontbinding en vervanging , het armbestuur
op de Houtmarkt geen wettig bestaan meer had en , hoezeer
nog eenigen tijd feitelijk beheer zijnde blijven voeren , onbevoegd en onvermogend was om , door verbindtenissen
jegens derden aan te gaan , nog eo ipso verpligtingen te doen
ontstaan voor het geintimeerde bestuur , door hetwelk het
bereids voorlang was vervangen en opgevolgd;
0., dat mitsdien voorzegde schuldbekentenis per se het
geïntimeerde bestuur niet verbindt , en dat ook niet kan
opgaan des appellants verder beweren , als zoude zij desniettemin voor het geïntimeerde bestuur als verbindende
moeten worden beschouwd , hetzij omdat hij onkundig zou
zijn geweest van de opheffing, ontbinding en vervanging,
of, gelijk hij het noemt , van de herroeping der volmagt
van het armbestuur op de Houtmarkt , hetzij in allen gevalle,
omdat het geïntimeerde bestuur ex negotiorum gestione
zoude gehouden zijn;
0. toch , dat, wel is waar, bij art. '1852 Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat de herroeping der volmagt, alleen aan
den lasthebber kenbaar gemaakt , aan derden , die , daarvan
onkundig, met hem gehandeld hebben , niet kan worden
tegengeworpen, doch dat (daargelaten de hooge mate van
onwaarschijnlijkheid volgens de processtukken, dat de appellant, toen hij met het armbestuur van de Houtmarkt
handelde, zou zijn onkundig geweest van de opheffing en
ontbinding van het armbestuur, en de vervanging er van door
het geintimeerde bestuur, welk een en ander reeds eenige
jaren geleden had plaats gehad) — in elk geval gezegd wetsartikel alleen geschreven is voor het burgerlijk mandaat,
welks herroeping zoo ligt aan derden onbekend kan blijven,
maar ook omdat het bevat eene afwijking van den regel:

»unusquisque gnarus debet esse conditionis ejus cum quo
contrahit,» niet mag worden toegepast bij regtsbetrekkingen, welke, ofschoon met het mandaat wel iets gemeens
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hebbende, zoo als bijvoorbeeld de verpligting tot het doen
van rekening en verantwoording , echter geen eenvoudig
mandaat zijn, gelijk dit het geval is met de betrekking van
leden van een kerkelijk armbestuur , zoo als in casu , welke
geene eigenlijke lasthebbers zijn volgens het burgerlijk regt ,
maar bestuurders eener instelling, aan bijzondere regelen,
deels door de armenwet, deels door het kerkelijk gezag onderworpen , en wier aftreding en vervanging dan ook voor
derden niet zoo ligt verborgen kan blijven als de herroeping
van eenvoudige lasthebbers;
0. verder , wat betreft de beweerde negotiorum gestio ,
dat de bepaling in art. 4393 Burgerlijk Wetboek , dat namelijk
degene, wiens belangen door een ander behoorlijk zijn waargenomen , gehouden is de verbindtenissen, door den waarnemer in zijnen naam aangegaan, na te komen , hier buiten
toepassing moet blijven , omdat vooreerst het Roomsch
Katholijk armbestuur op de Houtmarkt, blijkens de afgegeven
schuldbekentenis , niet in nEtam van het geintimeerde bestuur,
maar in eigen naam heeft gehandeld, en ten andere, zoo
men al wil aannemen, dat het, daarbij heeft waargenomen
de belangen van dit bestuur , als aan hetwelk het later , na
tot rekening en verantwoording aan hetzelve veroordeeld te
zijn, het huis , erf en school op de Houtmarkt te Nijmegen
heeft overgegeven, dan nog uit niets blijkt , dat de waarneming behoorlijk is geweest; zijnde het toch, met het oog
op de, op den 29 Maart 1861 gedagteekende en den volgenden.
dag geregistreerde en in de eigendoms-registers overgeschreven acte van aankoop van voormelde onroerende goederen,
door het Roomsch Katholijk armbestuur op de Houtmarkt,
in welke acte de appellant verkooper heeft erkend den koopprijs van f 7300 ontvangen te hebben en daarvoor heeft
gequiteerd, als geene behoorlijke waarneming der belangen.
van dengene, wiens belangen men beweert te zijn waargenomen te achten, dat vervolgens, eene schuldbekentenis voor
die door den verkooper als ontvangen erkende kooppenningen
aan dezen is afgegeven;
0. , dat nu wel door den appellant is aangevoerd, dat de

voormelde koopsom inderdaad onbetaald is gebleven en
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daarvoor aan hem de meergezegde schuldbekendtenis tegen
zijne kwijting in de koopacte is verstrekt , waaruit hij
schijnt te hebben willen afgeleid, dat , vermits de aangekochte
onroerende goederen, gelijk uit de stukken blijkt, voor f 1200
per jaar zijn verhuurd, niet slechts door den aankoop dier
goederen voor f 7300, maar ook bepaaldelijk door het , tegen
afgifte eener schuldbekentenis , als renteloos voorschot onder
zich behouden van dien koopprijs, het armbestuur eene voor
de armen voordeelige zaak heeft gedaan, en alzoo de belangen van het geïntimeerde bestuur behoorlijk heeft waargenomen ; doch dat dit aangevoerde met de daaruit afgeleide
gevolgtrekking hoogstens dan alleen zou kunnen worden
aangenomen , wanneer bewezen ware , dat de koopacte en
de schuldbekentenis te gelijkertijd zijn opgemaakt en als
het ware één geheel vormen;
0., dat evenwel dit punt niet bewezen is , noch door de
antwoorden van de drie leden van het geintimeerde bestuur,
die op vraagpunten zijn gehoord, welke antwoorden die
voorstelling der zaak niet inhouden , noch door de notulen
van het armbestuur op de Houtmarkt, waarop de appellant
zich beroept, maar welke, als van latere dagteekening dan
de ontbinding van dat bestuur , toen het derhalve niet meer
was de auteur van het geïntimeerde bestuur , tegen dit geene
bewijskracht bezitten , noch eindelijk door de met de dagteekening der koopacte overeenstemmende dagteekening der
schuldbekentenis , vermits deze dagteekening, als van eene
onderhandsche acte, geene kracht heeft tegen het geïntimeerde
bestuur, hetwelk ten aanzien dier schuldbekentenis als derde
te beschouwen is, zoolang niet vaststaat, dat daarbij zijne
belangen behoorlijk zijn waargenomen, in welk geval het
eerst door de schuldbekentenis verbonden zou worden en de
dagteekening van deze tegen hetzelve, als in dat geval regtverkrijgende van het armbestuur op de Houtmarkt, kracht
zou hebben; kunnende het toch niet opgaan om , ten einde
die dagteekening tegen het geintimeerde bestuur van kracht
te doen zijn, het als regtverkrijgende te beschouwen, welke
hoedanigheid het eerst zou kunnen geacht worden te bezitten,
juist door aan die dagteekening kracht tegen hetzelve toe
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te kennen, en alzoo de schuldbekentenis en de koop-acte
als gelijktijdig opgemaakt aan te nemen;
0. , dat, naar aanleiding dezer beschouwingen, het vonnis
des eersten regters , waarbij de appellant in zijnen eisch is
verklaard niet-ontvankelijk , behoort te worden bevestigd,
zonder dat het noodig is in eenig onderzoek te treden van
de verdere beweringen der partijen;
Regt doende enz. ,
Doet te niet het appel;
Bevestigt het vonnis, op den 6 Junij 4865 door de Arrondissements-regtbank te Nijmegen tusschen partijen gewezen;
Veroordeelt den appellant in de kosten dezer instantie,
daaronder begrepen die, welke zijn gereserveerd bij de door
den Hove in deze zaak op den 45 November 1865 en
den 9 Mei 1866 gewezen incidentele arresten, nader op te
maken bij staat, en te vereffenen volgens de wet (Zie Arrest
4 7 Junij 1864) .
Nota Zie, in betrekking tot de onregtmatige handelingen van
het kerkwettig opgeheven Roomsch Katholijk armbestuur op
de Houtmarkt te Nijmegen, het Koninklijk besluit van den
2Osten October 1857 , n o. 96 ; de Ministeriele beschikking van
den 17den April 1858, n°. 184; het vonnis van den 23sten
December 1862; het arrest van den 2lsten October 1863;
en het arrest van den 17den Junij 1864.
28 Februarij 4867, n°. 103.

Staats Courant

n°. 65.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren opgerigte vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal
schoolonderwijs te Dragten worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel is, alles wat in de nieuwere leermethode prijselijk en proefhoudend bevonden wordt aan Christelijk onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken.
Ter bereiking van dat doel stelt men zich voor de oprigting
of ondersteuning van bewaar- en scholen voor lager onderwijs , waarvoor de kosten zullen gevonden worden , behalve
uit de schoolgelden, uit de vrijwillige bijdragen van de leden
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der vereeniging en van anderen, die belang in haar doel
stellen.
Overigens bevatten de statuten bepalingen betreffende: het
bestuur, de leden enz.
4 Maart 1867.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Breda ,
luidende :

Overwegende, dat de appellante, voor het Kantongeregt
te Bergen-op-Zoom gedagvaard als beklaagd van het geven
van lager onderwijs , zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereischte bewijzen van bekwaamheid en zedelijk gedrag,
bij vonnis van den 4 Januarij 11. aan dat feit is schuldig
verklaard en , bij toepassing van art. 8 der wet van 13
Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) en van art. 'I der wet
van 22 April '1864 (Staatsblad n`'. 29) is veroordeeld tot
eene geldboete van f 25, ten behoeve van den Staat, bij nietvoldoening te vervangen door gevangenis-straf voor den tijd
van twee dagen , en in de kosten;
0„ dat uit een proces-verbaal , door den wachtmeesterkommandant der brigade maréchaussée te Bergen-op-Zoom
op den ambtseed opgemaakt en door zijne voor den eersten
regter onder eede afgelegde verklaring gesterkt , resulteert,
dat genoemde ambtenaar zich , vergezeld van den commissaris
van politie te Bergen-op-Zoom, op 22 Augustus des vorigen
jaars heeft begeven ten huize van zekeren J. de Klerk,
broeder van de appellante, te Bergen-op-Zoom, en aldaar in
eene achterkamer heeft bevonden een dertigtal kinderen,
met uitzondering van twee, beneden de zes jaren oud, die
op banken rond eene tafel gezeten waren en meerendeels
boeken voor aanvankelijk onderwijs in het lezen of zoogenaamde spelboeken voor zich hadden, terwijl in hetzelfde
vertrek was zekere E. Mathysen, die te kennen gaf, dat
appellante gewoon was aan gezegde kinderen onderrigt te
geven, maar zich op dat oogenblik verwijderd had om eene
boodschap te doen en haar verzocht had inmiddels op die
kinderen te passen;
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dat de appellante , blijkens hetzelfde proces-verbaal, onmiddellijk daarna door voornoemden relatant ondervraagd,
de waarheid van deze laatste opgaven heeft erkend en ook,
voor den eersten regter in persoon gecompareerd, bij die
bekentenis heeft volhard, met dien verstande , dat zij , even
als in hooger beroep, beweerde , dat haar onderwijs zich
tot de eerste beginselen van het lees-onderrigt bepaalt , en
daartoe alleen kinderen beneden de zes jaren oud worden
toegelaten; terwijl zij tot zulk onderwijs meende bevoegd
te zijn, uit krachte van een besluit van burgemeester en
wethouders van Bergen-op-Zoom van den 16 April 1852,
in afschrift overgelegd, waarbij aan haar , naar aanleiding
van art. 19 van een huishoudelijk schoolreglement voor het
departement Brabant , door het departementaal bestuur van
dat gewest vastgesteld den 20 Januari] 1807 , vergunning
werd verleend tot het houden van een maitressenschool
voor kinderen tot den ouderdom van zes jaren;
dat alzoo door bekentenis, door aanwijzingen bevestigd
en gesterkt , als naar eisch van regten bewezen moet worden
beschouwd, dat de appellante werkelijk in de maand Augustus
van het vorig jaar, ter plaatse voormeld, aan een dertigtal
kinderen, minder dan zes jaren oud, aanvankelijk of voorbereidend onderwijs in het lezen heeft gegeven ; doch dat
het daarentegen niet is gebleken , dat aan dat onderwijs
door kinderen van meergevorderden leeftijd is deelgenomen,
vermits zulks door de appellante wordt ontkend en het
althans mogelijk is, dat de twee kinderen in dat geval verkeerden, die in het hiervoren vermelde vertrek op den
22 Augustus 11. aanwezig waren, zich aldaar, hetzij met een
ander oogmerk, hetzij buiten voorkennis van de appellante
hebben bevonden; terwijl' het eindelijk alweder door de bekentenis van de appellante vaststaat, dat zij niet is voorzien
van eenige acte, hetzij naar de wet van 3 April 1806, hetzij
naar die van 13 Augustus 1857, bevoegdheid verleenende
om gewoon lager onderwijs te geven, veel minder onder
de eerste der wetten tot hoofd-onderwijzeresse in eene lagere
school is aangesteld of naar den inhoud van art. 37 van
laatstgemelde wet, als zoodanig is toegelaten;
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0., dat het , toen de wet van 13 Augustus '1857 werd
vastgesteld en uitgevaardigd, van openbare bekendheid was ,
dat er , naast de gewone lagere scholen , bestonden zoogenaamde bewaar- of klein-kinderscholen, gehouden wordende
door personen , die niet van acten van bevoegdheid voor het
lager onderwijs waren voorzien , en waarin men gewoon was
jongere kinderen tot een meer omvattend onderwijs in het
lezen , door woordvorming of zoogenaamd spellen , voor te
bereiden;
dat deze wetenschap was zoo algemeen , en dat het zoo
weinig de bedoeling is geweest die scholen , hetzij op te
heffen, hetzij aan de wet van 13 Augustus 1857 te onderwerpen , dat de Regering zich bij de beraadslagingen over
deze wet , bepaald heeft voorbehouden en de noodzakelijkheid is erkend, dat de zaak der bewaarscholen nader zoude
worden geregeld;
dat alzoo de bepaling van art. 1. der evengenoemde wet,
bij welke het lezen onder de vakken van het gewoon lager
onderwijs is gerangschikt , niet in dien volstrekten en uitsluitenden zin mag worden opgevat , dat elk voorbereidend
onderwijs in dat vak als lager onderwijs zou moeten worden
beschouwd, dat bepaaldelijk de bewaar- en klein-kinderscholen zulk onderwijs zouden moeten opgeven , tenzij degeen,
die het gaf, aan de eischen der wet van 13 Augustus'1857
mogt voldoen;
dat wijders het zoo evenbedoelde voornemen om de zaak
der bewaarscholen nader wettelijk te regelen tot dusver zonder gevolg is gebleven, en dat die scholen alzoo, indien al
niet in onbeheerden toestand verkeeren, dan aan geene andere bepalingen of beperkingen onderworpen zijn dan bij
de invoering van evengenoemde wet van kracht waren;
dat het bij gebreke van eenig bewijs, dat de leerlingen
van de appellante, behalve in het aanvankelijk lezen, in
eenig ander vak, aan de lagere school eigen, onderrigt
ontvingen, het daarvoor moet gehouden worden, dat haar
school was eene bewaarschool, en zulks te meer, omdat
gedachte leerlingen, voor zooveel erkend, allen minder dan
zes jaar oud, dat is, beneden den leeftijd waren, waarop
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de kinderen naar den regel voor gewoon lager onderwijs
vatbaar worden geacht en beneden welke zij zelfs veeltijds
niet in de lagere school worden toegelaten;
dat de appellante derhalve voorzien zijnde van het door
haar overgelegd besluit van burgemeester en wethouders
van Bergen-op-Zoom, waarbij haar tot het houden van een
maitressen-, dat is van een bewaar- of klein-kinderschool,
vergunning werd verleend, niet kan gezegd worden door de
ten haren laste bewezen feiten des onbevoegd lager onderwijs te hebben gegeven, zoo als haar, met het oog op de
wet van 13 Augustus 1857, bij dagvaarding werd ten laste
gelegd, en dus ten onregte aan overtreding dier wet is
schuldig verklaard;
Gezien de artt. 207, 210, 216, 227 en 256 Strafvordering;
Doet te niet het appel, benevens het vonnis van den heer
Kantonregter te Bergen-op-Zoom van den 4 Januarij 11., waarvan is geappelleerd; en
Op nieuw regt doende,
Verklaart, dat de feiten, aan de appellante ten laste gelegd,
zoo als zij zijn bewezen, geen misdaad, wanbedrijf of overtreding daarstellen; en
Ontslaat haar van de regtsvervolging te dier zake;
De koste ten laste van den Staat.
9 Maart 1867, n°. 67.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het adres van den Raad der gemeente
Tegelen, daarbij aan Ons de vernietiging verzoekende van
een besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 9
Maart 9865, lste Afdeeling, A, litt. 123, n°. 4, waarbij
deze vermeerdering van het getal scholen in die gemeente
hebben bevolen;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 8 November 1865, n°. 64;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 7 Maart 1867, n°. 209, 5de Afdeeling;
Overwegende:
slat in de gemeente Tegelen ééne school bestaat, gelegen
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in het dorp Tegelen , welke echter onvoldoende is , en te
klein voor het geheele aantal schoolgaande kinderen;
dat sedert 1843 , tot op de invoering van de nieuwe wet
op het lager onderwijs, steeds eene bijzondere school in het
gehucht Steyl van die gemeente heeft bestaan;
dat door den gemeenteraad in 1859 werd besloten tot het
oprigten eener tweede openbare school in het gehucht Steyl,
waaraan behoefte erkend werd te bestaan; dat dit besluit
den 24 December 1860 werd ingetrokken , en alstoen bepaald, dat ééne nieuwe school zou worden gebouwd, halfweg tusschen Tegelen en Steyl; dat echter ook dit besluit
niet is uitgevoerd, niettegenstaande, zoowel het schooltoezigt
als Gedeputeerde Staten, zich daarmede geheel hadden vereenigd ; en dat de gemeenteraad eindelijk op 18 Mei 1864
heeft besloten zich te bepalen tot de vergrooting en verbouwing der bestaande school;
dat zoowel de Inspecteur van het lager onderwijs als de
betrokken schoolopziener van oordeel zijn, dat , nu de gemeenteraad ongezind is gebleken om tot de vestiging der
nieuwe school tusschen Tegelen en Steyl over te gaan, eene
tweede school te Steyl noodig is;
dat door den gemeenteraad zelfs niet is aangetoond , dat
in het finantieel belang der gemeente de verbouwing der
bestaande school de voorkeur zou verdienen boven het inrigten der nieuwe te Steyl, nu door de ingezetenen dier
plaats uit vrijwillige bijdragen een schoolgebouw is opgetrokken, en door hen voor eene op te rigten openbare
school beschikbaar gesteld;
dat uit het aangevoerde blijkt, dat de plaatselijke gesteldheid en het belang van het onderwijs in de gemeente Tegelen
inderdaad vermeerdering van het getal der scholen en oprigting eener tweede school in het gehucht Steyl vorderen,
en dat dus teregt door Gedeputeerde Staten het bevel daartoe is gegeven;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad nb . 103);
Hebben goedgevonden en verstaan :
het verzoek van den Raad der gemeente Tegelen van de
hand te wijzen.
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Onze Minister van Binnenlandsche 'Laken 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 besluiten 10 en 19 Januarij 1867,
n°. 73 en 44.)
13 Maart 1867, n°. 63.
Besluit, luidende:
Beschikkende op het aan Ons door het gemeentebestuur
van A , provincie Friesland, ingediend adres , daarbij verzoekende , dat door Ons zal worden vernietigd de uitspraak
van Gedeputeerde Staten dier provincie van den 24 Julij
1866, waarbij het dorp B , gemeente A , is aangewezen als
het domicilie van onderstand der zes minderjarige kinderen
van C;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 27 Februarij 1867, n°.109;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 9 Maart 1867, n°. 252, 7de Afdeeling;
Overwegende , dat G, wiens domicilie van onderstand is
gevestigd in het dorp B , gemeente A , in het voorjaar van
1866 zijne woonplaats , de gemeente D , heeft verlaten , met
het oogmerk , gelijk hij opgaf, om naar Noord-Amerika te
vertrekken , in hulpbehoevende omstandigheden achterlatende
zijne zes minderjarige kinderen , waarvan het oudste den
leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt; dat die kinderen
alstoen door de Voogden der Stads algemeene armen aldaar
in onderstand zijn opgenomen, krachtens art. 32, lste lid
der armenwet, ten laste van het dorp B; dat het gemeentebestuur van A, de armlastigheid heeft ontkend, op grond,
dat de bedoelde minderjarigen moeten geacht worden te
zijn verlaten kinderen, die, volgens het bepaalde bij al. 8
van art. 28 der gemelde wet , domicilie van onderstand
hebben te D, zijnde de plaats,,waar zij aan de openbare
liefdadigheid werden overgelaten; dat Gedeputeerde Staten
der provincie Friesland, tot de beslissing van dit geschil
van bestuur geroepen, art. 32, 1ste lid, van toepassing
25
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achtende , bij hun vermeld besluit het dorp B als het
domicilie van onderstand der minderjarige kinderen hebben
aangewezen;
Overwegende , dat , volgens den algemeenen regel, bij gezegd art. 32 gesteld, minderjarige kinderen het domicilie
van onderstand van hunnen vader volgen, zoolang die, gelijk hier , niet is overleden of vermoedelijk overleden is verklaard ; dat bij de ingeroepen 8ste al. van art. 28 enkel
wordt bepaald, dat vondelingen en verlaten kinderen geacht
worden geboren te zijn ter plaatse, waar zij aan de openbare liefdadigheid worden overgelaten , zoolang niet blijkt,
dat zij elders zijn geboren; dat dáár blijkbaar sprake is van
zoodanige jeugdige kinderen , wier afstamming en geboorteplaats geheel zijn onbekend , zoodat er geene mogelijkheid
bestaat om de algemeene bepalingen der armenwet ten aanzien van het domicilie van onderstand op hen toe te passen;
dat uit de bewoordingen , waarin al. 8 is vervat , duidelijk
voortvloeit, dat die bepalingen dadelijk moeten worden toegepast , zoodra later verkregen inlichtingen daartoe de mogelijkheid openstellen ; dat art. 32 niet onderscheidt tusschen
het geval , dat de vader tegenwoordig, dan wel afwezig of
buiten 's lands is ; en dat , vermits de vader der minderjarigen , alsmede zijn domicilie van onderstand bekend zijn,
en hij nog in leven is, althans geacht moet worden nog in
leven te zijn, de mogelijkheid bestaat om het domicilie van
onderstand der minderjarigen, volgens den bij art. 32 gestelden regel, reeds dadelijk aan te wijzen; zoodat geene
toevlugt mag of behoort te worden genomen tot liet aanwijzen daarvoor van de plaats, waar de minderjarigen door
hunnen vader werden achtergelaten;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan;
met bevestiging der uitspraak van Gedeputeerde Staten der
provincie Friesland in dato 24 Julij 1866, den adressant te
verklaren ongegrond in zijne daartegen bij 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). Zie Besluit 30 October 1867, n°. 50.)
29 Maart 1867. (Staatsblad no. 18).
Besluit, waarbij , onder anderen, ter uitvoering van art.
23 der wet van den 14den September 1866 (Staatsblad no.
138) , wordt bepaald, dat de paarden, benoodigd voor de
uitoefening van de Eeredienst, worden uitgezonderd bij de
vordering van vervoermiddelen ten dienste van 's Konings
legers.

Nota. Art. 23 der aangehaalde wet bepaalt, dat de vorderingen
van den bedoelden aard niet mogen leiden tot de storing in
de Rijks-provinciale of gemeentelijke dienst, noch in de begrafenissen of de geregelde dienst der publieke vervoermiddelen, noch in de uitoefening van de Eeredienst of geneeskunde.
8 April 1867.
Vonnis der Arrondissements-regtbank te Rotterdam .
In de zaak van het Vicariaat of Aartsbisschoppelijk Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht bij de Oude Klerezij
van de Roomsch Katholijken te Utrecht, domicilie gekozen
hebbende ten kantore van en comparerende bij den procureur W. S B
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den Hoog Eerwaarden Heer Hermanns Heykamp , Bisschop
van Deventer, pastoor in den Oppert te Rotterdam, gedaagde bij voormeld exploit, verschijnende bij den procureur
Mr. H. J. J. v. C. t. 0.
Ter openbare teregtzitting van den 16den April 1866 hebben procureurs van partijen, op de gronden en motieven
bij hunne mondeling genomen en in geschrift copijelijk overgelegde conclusien in het breede uiteengezet, in deze zaak
geconcludeerd, als :
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Procureur W. S. B. Jr., voor den eischer
« Dat de gedaagde bij vonnis der Arrondissements-regtbank
te Rotterdam zal worden veroordeeld om binnen 14 dagen,
na de beteekening van het in deze te wijzen vonnis , of
binnen zoodanigen anderen termijn, als daarbij zal worden
bepaald , ten overstaan van eenen daartoe te benoemen
Regter-Commissaris , in den vorm bij de wet voorgeschreven,
te doen rekening en verantwoording van het beheer en de
administratie door hem gedaagde in zijne betrekking van

provisor over het collegie der Oude Klerenij te Amersfoort
gevoerd en gehouden over de fondsen bestemd tot onderhoud van bedoeld collegie en bekend onder den naam van
de collegiekas, ten einde des noods, na debat van rekening,
te geraken tot bepaling van het saldo daarvan met verklaring tevens dat de gedaagde, indien hij in gebreke blijft op
den daartoe door den Regter-Commissaris te bepalen dag te
verschijnen of rekening te doen, daartoe zal kunnen worden
genoodzaakt , niet alleen door de inbeslagneming en den verkoop zijner goederen tot het bedrag eener som van tweemaal honderd duizend gulden , welke de eischer bij deze
vordert , dat daarvoor zal worden bepaald, maar ook bovendien ten bedrage van dezelfde som door lijfsdwang, en om
tevens te zien verklaren, dat het in deze te wijzen vonnis
zal kunnen worden ten uitvoer gelegd niettegenstaande hoogere voorziening of verzet, hetzij met of zonder borgtogt,
met veroordeeling eindelijk van den gedaagde tot afgifte
aan het eischend kapittel van zoodanige sommen, gelden,
effecten, geldswaarden en zoo voorts, als zullen blijken zich
onder hem gedaagde te bevinden en de in deze bedoelde
collegiekas uit te maken en daartoe te behooren, om daarmede te handelen overeenkomstig het daaromtrent door het
kapittel genomen besluit, tot welke afgifte de gedaagde zal
kunnen worden gedwongen door lijfsdwang en executie zijner
goederen tot een bedrag van tweemaal honderd duizend
gulden, of zooveel als de regter zal oordeelen te behooren,
alles met veroordeeling van den gedaagde in de kosten. »
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Procureur Mr. H. J. J. v. C. t. 0. voor den gedaagde:
«Dat de .eischer zal worden veroordeeld alsnog over te
leggen de stukken , waarop de eisch is gegrond en zulks,
ingeval van tegenspraak, met veroordeeling van den eischer
in de kosten dezer incidentele vordering, welke kosten anders zullen blijven gereserveerd. »

Procureur W. S. B. Jr. voor den eischer :
«Dat hij eischer persisteert, des noods onder benefice van
het door hem aangeboden en te leveren bewijs, bij zijne
wel gefundeerde introductieve conclusie. »

Procureur Mr. H. J. J. v. C. t. 0. voor den gedaagde:
«Dat den eischer zijn ingestelde vordering zal worden
ontzegd en hij veroordeeld in de kosten dezer procedure. »

Procureur W. S. B. Jr. voor den eischer :
«Dat de eischer, op grond der bij conclusie vermelde
daadzaken en van het daarvan door hem geleverd volledig
bewijs, persisteert bij zijne wel gefundeerde introductieve
conclusie, ook omtrent de kosten met veroordeeling van
den gedaagde om die uit eigen middelen te voldoen. »

Procureur Mr. H. J. J. v. C. t. 0. voor den gedaagde:
«Dat hij den eischer sommeert, om op de bij conclusie
gestelde twee vragen een afdoend antwoord te geven, terwijl hij zich nader voorbehoudt te dienen van dupliek ten
principale. »

Procureur W. S. B. Jr. voor den eischer:
« Weigerende zich over die vragen uit te laten en den
gedaagde voor hetgeen hij ter zijner verdediging op de
onderwerpelijke actie noodig heeft te weten, verwijzende
naar de dingtalen ;
dat hij eischer overigens persisteert bij zijne wel gefun-,
deerde conclusie. »
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Procureur Mr. 11. J. J. v. C. t. U. voor den gedaagde
bij een aan deze Regtbank gerigt en aan den
procureur des eischers beteekend rekest:
« Dat het der Regtbank moge behagen om , alvorens regt
te doen , te gelasten , dat de eischer op de wijze bij artikel
242 Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voorgeschreven, in de raadkamer, of voor eenen daartoe benoemden
Regter-Commissaris zal verschijnen op de plaats, dag en
uur bij het incidenteel vonnis te bepalen, ten einde op de
navolgende vraagpunten te worden gehoord :
I. Moet de eischer niet erkennen, dat hij van den gedaagde
in kwaliteit van provisor van het seminarie of collegie
te Amersfoort, rekening en verantwoording met afgifte
der zoogenaamde collegiekas vorderende, optreedt geheel uit eigenhoofde en als eigenaar van het goed , waarII.

van hij rekening en afgifte vraagt?
•
Moet de eischer niet ontkennen, dat hij die rekening met
afgifte vordert als de beheerder van een aan het Kerkgenootschap, of een deel daarvan toebehoorend goed,
die met zoodanige magt bekleed is om van den provisor
rekening met afgifte daarvan te kunnen eischen?

Procureur Mr. G. C. B. namens procureur W. S. B. jr.
verklarende voor den eischer:
» aan 's Regters oordeel overlatende of in casu, waar het
de vraag gold of de eischer regt heeft van den gedaagde
rekening en verantwoording en zoo voorts te vragen , de
gestelde punten ter zake dienende zijn, — zich geheel en
volledig aan 's Regters oordeel te refereren »
Nadat de Regtbank, bij vonnis van den '14 Mei 1866, alvorens ten principale regt te doen :
had gelast, dat de eischer, op de wijze bij artikel 242
van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering voorgeschreven, zal verschijnen voor den Heer Regter in de Regtbank Mr. P. van der Hoeven, bij deze als Regter-Commissaris benoemd, en wel op Dingsdag den 12den Junij 1866
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des namiddags ten een uur , in het geregtsgebouw alhier,
ten einde op de hierboven vermelde vraagpunten te worden
gehoord;
met reserve der uitspraak omtrent de kosten van dat
incident tot aan het eindvonnis;
heeft, nadat de zaak op nieuw ter rolle was gebragt,
procureur Mr. H. J. J. v. C. t. 0. voor den gedaagde ter
teregtzitting van den 15den October 1866, op de gronden
en motieven bij zijn mondeling genomen en in geschrifte
copijelijk overgelegde conclusie in het breede uiteengezet,
nog in deze zaak geconcludeerd;
» persisterende, op grond van het onbewezene en ongegronde van des eischers vordering, tot ontzegging daarvan
en veroordeeling van den eischer in de kosten dezer procedure, die op de incidenten daaronder begrepen;
en zich verpligt achtende, om in alle mogelijke eventualiteiten te voorzien ;
dat bij onverhoopte veroordeeling, de uitvoerbaarheid bij
voorraad, worde af- of althans niet worde toegewezen dan
onder borgtogt en de veroordeeling in de kosten den gedaagde treffe in zijne kwaliteit. »

De Arrondissements-regtbank te Rotterdam :
Gehoord de conclusies en de gehouden pleidooijen;
Gezien de stukken voor zoo verre noodig geregistreerd;
Gehoord de conclusie van den heer Officier van Justitie,
strekkende dat het der Regtbank moge behagen aan het
eischend vicariaat zijne vorderingen toe te wijzen, met bepaling, dat geene tenuitvoerlegging bij voorraad van het in
dezen te wijzen vonnis zal zijn toegelaten dan onder borgstelling en met veroordeeling van den gedaagde in zijn privé
in de kosten dezer procedure;
Overwegende, dat het eischend vicariaat of kapittel, na
gedane sommatie en na bekomen admissie tot gratis procederen, den gedaagde voor deze Regtbank heeft gedagvaard,
ten einde hem bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te doen
veroordeelen, om ten overstaan van een' daartoe te benoe-
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men Regter-Commissaris , in den vorm bij de wet bepaald,
af te leggen rekening en verantwoording van het beheer en
de administratie , door hem gedaagde in zijne qualiteit van
provisor over het te Amersfoort gevestigde collegie (seminarie
der Oude Klerezy), gevoerd en gehouden over de fondsen,
bestemd tot onderhoud van dat collegie, en bekend onder
den naam van Collegiekas , en om tevens aan het eischend
kapittel af te geven zoodanige sommen , gelden, effecten,
geldswaarden enz. , als zullen blijken zich onder hem gedaagde
te bevinden en de in dezen bedoelde collegiekas uit te maken
en daartoe te behooren, opdat het eischend vicariaat daarmede overeenkomstig het dienaangaande genomen besluit
zou kunnen handelen , alles met zoodanige nevenvorderingen,
als in de dagvaardingen en conclusiën zijn omschreven , en
met eisch tot condemnatie van den gedaagde in zijn privé
in de kosten van het geding;
0., dat het eerste gedeelte van deze vordering, naar de
stelling van het eischend vicariaat , daarop berust , dat de
gedaagde in de vergadering van den 8 Junij '1858, toen de
aartsbisschoppelijke stoel onvervuld was (sede vacante), door
het eischend kapittel als provisor is benoemd over het te
Amersfoort gevestigd collegie van het kerkgenootschap der
Oude Klerezy , onder opdragt om met den toenmaligen medeprovisor , voor — en in naam van het kapittel , het beheer te
voeren over het fonds , bestemd tot het onderhoud van dat
collegie, en bekend onder den naam van de Collegielcas, en
tevens onder gehoudenheid om jaarlijks in de kapittel-vergadering (in congregatione capitulari) rekening en verantwoording van het gevoerd beheer af te leggen, doch dat
de gedaagde in de laatste tijden in gebreke is, om aan die
verpligting tot het afleggen van rekening en verantwoording
te voldoen, en zelfs ook na ontvangen sommatie, bij voortduring in de nakoming van die verpligting nalatig is gebleven;
0., dat het eischend kapittel tot staving van het tweede
gedeelte der vordering, behalve de evengemelde feiten, daarenboven stelt, dat de gedaagde in het jaar 1859, de fondsen
der Collegiekas, tijdens het overlijden van zijn medeprovisor,
den heer G. Spit, aartspriester en pastoor te Rotterdam,
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die deze fondsen sedert weinige jaren feitelijk in bezit had,
tot zich heeft genomen , en alsnog onder zijne berusting
heeft , ofschoon in de vergaderingen van 8 en 9 Mei 1860,
door het kapittel, met medewerking van den gedaagde , die
ook destijds in dat ligchaam zitting had , unaniem is besloten ,
dat alle fondsen , waarvan aan het kapittel rekening en verantwoording moest worden gedaan , zouden gedeponeerd
worden te Utrecht in de kapel van den H. Gertrudis , met
bepaling dat tevens in werking zouden komen de besluiten in
vroegere kapittel-vergaderingen genomen , waarbij voor het
beheer van de evengemelde fondsen , eene finantiele commissie, bestaande uit den aartsbisschop , de beide provisoren
en den arcadius of administrateur van de kapittelkas, is
ingesteld.
0., dat de aartsbisschop van Utrecht van het kerkgenootschap der Oude Klerezy , als daartoe door het eischend
kapittel gecommitteerd , op verzoek van den gedaagde op
eenige gestelde vraagpunten is gehoord, en dat er , zoo in
de antwoorden bij die gelegenheid gegeven , als bij de gehouden pleidooijen , wel is waar , nader op gedrukt is , dat
de onderhavige actie , daargelaten de vraag bij wien het
eigendomsregt op de Collegiekas moge berusten , bepaaldelijk
gebaseerd is op de betrekking van lastgever en lasthebber
die tusschen partijen , ten gevolge van des gedaagden benoeming tot provisor is ontstaan, maar dat het eischend
kapittel zich niettemin daarbij tevens zoo in het algemeen,
als speciaal met het oog op het aanhangig geding, de regten
heeft gereserveerd, die aan dit ligchaam op de fondsen van
dit collegie toekomen;
0. , dat de gedaagde, die onder meerdere feiten, erkent
provisor van het collegie te Amersfoort te zijn en de fondsen
van dat collegie onder zich te hebben, de ingestelde vordering bestrijdt, op grond, dat hij aan het eischend vicariaat
niet rekenpligtig zijn zou;
0., dat die bestrijding in de eerste plaats gestaafd wordt
met het beweren, dat de provisoren over het collegie te
Amersfoort, naar het kanoniek regt worden benoemd dooren rekenpligtig zijn aan het opperbéstuur van het kerkge-
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nootschap, dat in den regel bij den aartsbisschop berust,
en alléén, wanneer de aartsbisschoppelijke stoel onvervuld
is, tijdelijk door het kapittel wordt uitgeoefend;
0. nu, dat de gedaagde , hoewel erkennende , op den 8
Junij 1858 door het kapittel tot provisor te zijn benoemd,
echter betwist , dat het kapittel destijds (serie vacante) als
opperbestuur van het kerkgenootschap handelde , uit die benoeming regt zou kunnen ontleenen, om thans , nu de aartsbisschoppelijke zetel is vervuld, en het opperbestuur wederom
geheel van het kapittel op den verkozen aartsbisschop is
overgegaan, nog rekening en verantwoording van den gedaagde te vorderen , terwijl deze met nadruk ontkent , dat
hem bij zijne benoeming eenige verpligting zou zijn opgelegd,
om aan het kapittel als zoodanig rekening te doen;
0., dat in de tweede plaats, voor zooverre het eischend
kapittel het beweerd regt van benoeming van provisoren en
het beweerde regt tot het vorderen van rekening en verantwoording niet op het gezag van het kapittel als opperbestuur van het kerkgenootschap , maar op bijzondere regten
mogt doen steunen, door den gedaagde deels wordt opgemerkt , dat het in het geding onherroepelijk zou vaststaan,
dat het kapittel niet optreedt als beheerder van eens anders
goed (in casu van het kerkgenootschap of een deel daarvan),
maar geheel uit eigen hoofde en voor zich ageert , als gold
het fondsen die even als de kapittelkas tot den bijzonderen
eigendom van het kapittel behooren, en deels, dat het
bewijs niet is geleverd, dat aan het kapittel, in eigen qualiteit,
zoodanige regten op de collegiekas toekomen, of dat door
het kapittel zoodanig contract van lastgeving met den gedaagde is aangegaan, waaruit het regt tot het vorderen
van rekening en verantwoording, met overgifte der fondsen,
zou kunnen worden afgeleid;
0., dat de gedaagde zich eindelijk nog beroept op de
onwettigheid van het besluit des kapittels, waarbij de overbrenging der fondsen naar de kapel van de H. Gertrudis
te Utrecht is bevolen, en hij op al die gronden de ontzegging
van den ingestelden eisch vraagt, met subsidiaire conclusie
voor het geval van toewijzing der vordering, dat geene
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uitvoerbaarheid bij voorraad van het te wijzen vonnis zal
worden toegestaan , tenzij onder verpligting voor het eischend
kapittel tot het stellen van borgtogt , alsmede dat iedere
veroordeeling in de kosten tegen hem alléén in zijne qualiteit
zal worden uitgesproken;
In repten :
0., dat de gedaagde zijne rekenpligtigheid aan het eischend
kapittel betwist , in de eerste plaats op grond, dat dit als
kerkelijk gezag niet zou bekleed zijn met het opperbestuur
van het kerkgenootschap, waaraan alléén het regt tot vorderen van rekening en verantwoording van provisoren zou
toekomen;
0., dat de onjuistheid van dezen grond van verwering,
onder anderen, reeds daaruit zou volgen , wanneer het blijken
mogt , dat het toezigt over het collegie of seminarie te
Amersfoort, met name het regt van benoeming der provisoren
en de bevoegdheid, tot het opnemen der rekening van deze,
niet bij het opperbestuur van het kerkgenootschap als zoodanig mogt berusten , weshalve voor alles een onderzoek
omtrent den aard van de bedoelde school noodzakelijk is;
0., dat naar het kanoniek regt , de scholen ter opleiding
van Roomsch Katholijke geestelijken worden onderscheiden
in seminariën en in collegiën, waarvan de eersten door het
kerkelijk gezag worden opgerigt en onder toezigt van hetzelfde gezag gesteld zijn en waarvan de laatsten als particuliere stichtingen zijn aan te merken, en dat het bedoeld
onderzoek alzoo loopen moet over de vraag, of de school
te Amersfoort als een seminarie, dan wel als een 4ollegie
is te beschouwen;
0. nu, dat de seminarien zich volgens de besluiten van
het concilie van Trente zelve kenmerken, behalve door de
instelling, uitgaande van het kerkelijk gezag, onder anderen
ook door het toezigt op het onderwijs en op de geestelijke
belangen der inrigting, dat geheel en al aan den bisschop
is overgelaten en door hem wordt uitgeoefend met twee
kanoniken, die daartoe door hem alleen worden aangewezen,
en die in de medeuitoefening van dat toezigt niet anders
dan adviserend werkzaam zijn, alsmede door het bestuur
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over de stoffelijke belangen der school, dat door den bisschop
wordt uitgeoefend, die daarin door vier personen wederom
alléén adviserend wordt bijgestaan, met name door twee
kanoniken, van welke de een door den bisschop , en de
andere door het kapittel wordt benoemd, en door twee
andere geestelijken, voor de helft door den bisschop en voor
de wederhelft door de geestelijkheid te verkiezen , terwijl
de collegiën , naar de leer van de schrijvers over het algemeen
kanoniek regt , onder toezigt staan van provisoren , wier benoeming van de stichters uitgaat of door deze is geregeld,
en die niet alleen voor de stoffelijke belangen waken , maar
ook hunne zorgen aan de geestelijke belangen wilden;
0. , dat het tusschen partijen is in con f esso , dat de school
te Amersfoort , die in de officiële kerkelijke stukken , zoowel
van vroegaren als van lateren tijd , wel is waar veelal met
den naam van collegie wordt bestempeld , maar toch ook
niet zelden seminarie geheeten wordt , steeds gestaan heeft
en voortdurend nog staat onder toezigt van twee personen ,
provisoren geheeten, welke benaming aan de bestuurders
van collegiën gegeven wordt , maar niet ter aanduiding van
de kanoniken of andere geestelijken, die den bisschop in
het bestuur der seminariën bijstaan, wordt aangetroffen;
0. verder, dat door zestien uittreksels uit de notulen der
vergaderingen van het vicariaat of aartsbisschoppelijk kapittel
der Oude Klerezy te Utrecht, in forma probanti overgelegd,—
volgens Bene verklaring van den heer ontvanger, belast met
de waarneming van het kantoor' der geregtelijke acten te
Rotterdam uitgegaan, vrij van registratie — wordt bewezen,
dat de beide provisoren over de theologische school te
Amersfoort van het jaar 1725, zijnde ongeveer het tijdstip,
waarop die school werd gesticht , tot het jaar 1858, toen
de gedaagde als zoodanig werd verkozen, ten allen tijde,
zoowel wanneer de aartsbisschoppelijke zetel vervuld was,
als wanneer die zetel vaceerde, door het eischend kapittel
zijn benoemd;
0., dat het niet opgaat met den gedaagde te beweren,
dat het vicariaat of kapittel bij het doen van die benoemingen, voor zoo verre zij plaats hadden op tijdstippen,
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waarop de aartsbisschoppelijke zetel was vervuld, niet
krachtens een aan dat ligchaam als zoodanig toekomend
regt , maar enkel als raad van den aartsbisschop is werkzaam geweest , die de bevoegdheid zou hebben behouden om
de gedane benoemingen te improberen en andere personen
voor het provisorschap aan te wijzen, omdat de inhoud
der geproduceerde uittreksels aantoont , dat de benoemingen
tot kerkelijke bedieningen , die in de vergaderingen plaats
hadden , en door den aartsbisschop alleen , in overleg met
het kapittel werden gedaan, ook in de notulen worden vermeld, als door den aartsbisschop te zijn geschied, terwijl
blijkens die notulen , al de verschillende benoemingen der
provisoren van het kapittel zijn uitgegaan;
0. wijders , dat door twee acten van aanstelling van
provisoren van de jaren 1808 en 1818, in originali ten
processe overgelegd (volgens de bovenbedoelde verklaring
mede vrij van registratie), benevens door een in behoorlijken
vorm geproduceerd en wat de echtheid aangaat door den
gedaagde niet betwist afschrift van een brief dd. 14 Junij
1858, waarbij door het kapittel aan den president van de
theologische school te Amersfoort, mededeeling gedaan wordt
van des gedaagden benoeming tot provisor,— zijnde dit afschrift
geregistreerd — het bewijs wordt geleverd , dat de provisoren
ten allen tijde bij hunne benoeming ook met een zeker
toezigt op de geestelijke belangen van de Amersfoortsche
school zijn belast geworden;
0., dat daargelaten of ook niet de aartsbisschop als zoodanig steeds toezigt op het onderwijs van die school heeft
uitgeoefend, het niettemin uit de even aangehaalde stukken
is af te leiden, dat de opdragt, welke dienaangaande aan
provisoren bij hunne benoeming pleegt gegeven te worden,
deze geenszins belast om den aartsbisschop in zijn toezigt
met hun raad ter zijde te staan, maar hun ook in dat opzigt
een zelfstandigen werkkring aanwijst;
0. , dat uit dezelfde beide acten van benoeming, benevens
uit denzelfden bij afschrift geproduceerden brief tevens blijkt,
dat het formulier van de aanstelling der provisoren, steeds
voor hen de verpligting heeft ingehouden, om de admi-

394
nistratie over de fondsen dier school te voeren en ook
overigens het toezigt op de stoffelijke belangen uit te oefenen;
0. eindelijk , dat door veertien rekeningen omtrent het
beheer van de fondsen der bedoelde school door provisoren
gevoerd, in originali overgelegd, waarvan er vier zijn geregistreerd , en waarvan de overigen volgens de meer aangehaalde verklaring, vrij zijn van registratie, wordt bewezen,
dat de provisoren dit geldelijk beheer zoowel in vroegeren
als in lateren tijd steeds zelfstandig hebben gevoerd, zonder
eenige medewerking, niet alleen van geestelijken buiten het
kapittel , maar tevens van den aartsbisschop zelven;
0. , dat uit al het vermelde als feitelijk vaststaande mag
worden aangenomen, dat de zorg voor de stoffelijke belangen der theologische school te Amersfoort , zoowel als zeker
toezigt op de geestelijke belangen van die inrigting, steeds
berust heeft bij twee kanoniken , daartoe onder den naam
van provisoren door het kapittel als zoodanig aangewezen,
die dezen werkkring geheel zelfstandig, zonder medewerking
van anderen , en speciaal ook zonder medewerking van een
aartsbisschop hebben uitgeoefend, en dat deze feitelijke toestand , die van het jaar 1725 , van welken tijd ongeveer de
oprigting der Amersfoörtsche school dateert , tot aan den
huidigen dag heeft voortgeduurd, zoolang geen bewijs voor
het tegendeel geleverd wordt , noodwendig als regtstoestand
moet worden aangemerkt;
0. nu wijders , dat eene vergelijking van de inrigting van
het bestuur der theologische school te Amersfoort, met de
voorschriften die in het kanoniek regt omtrent het bestuur
der seminariën worden aangehaald, tot het besluit leidt, dat
die school niet tot de seminariën kan worden gerekend ;
0. , dat, wel is waar, in geschriften, welke over de thans
behandelde vraag zijn in het licht verschenen, ter bestrijding
van deze beschouwing wordt beweerd, dat de school, welke
het aartsbisdom Utrecht in de zeventiende eeuw ter opleiding
van geestelijken te Keulen heeft gehad, door het kerkelijk
opperbestuur ws ingesteld en evenwel door provisoren werd
bestuurd, daartoe door het aartsbisschoppelijk kapittel te
Utrecht aangewezen, hetwelk op zijne beurt het regt van
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oppertoezigt over die school aan eene overdragt van den
aartsbisschop ontleende, en dat zoodanig bestuur door provisoren alzoo niet noodzakelijk het denkbeeld aan een seminarie uitsluit;
0. echter, dat in de eerste plaats bij dit beweren van de
vrij onzekere stelling wordt uitgegaan, dat de vroegere
school te Keulen door het kerkelijk opperbestuur van het
aartsbisdom Utrecht is ingesteld , en dat in de tweede plaats ,
uit de verhouding, die er tusschen den aartsbisschop te
Utrecht en zijn kapittel, ten aanzien van de school te Keulen
bestond, niet kan worden afgeleid, dat dezelfde verhouding
ook met betrekking tot de Amersfoortsche school moet zijn
aanwezig geweest;
0. dat , wanneer de inrigting van het bestuur over de
school te Amersfoort aanduidt , dat deze niet als een seminarie
is te beschouwen, dezelfde inrigting van dat bestuur daarentegen volkomen overeenstemt met die, welke aan de besturen van collegien pleegt te worden gegeven;
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immers , dat de collegiën worden bestuurd door provisoren , die met de zorg voor de stoffelijke belangen belast
zijn en tevens een toezigt op de geestelijke belangen uitoefenen , en die hunne benoeming ontvangen of van de stichters,
Of van de personen of ligchamen , daartoe bij de stichters
aangewezen, terwijl het allezins verklaarbaar is , dat het
Utrechtsche kapittel ten aanzien van die benoemingen als
particulier ligchaam heeft gehandeld, hetzij krachtens een
eigen regt van stichting, hetzij krachtens opdragt door de
stichters op dat ligchaam verstrekt;
0. dat uit die beslissing, dat de theologische school te
Amersfoort niet als een seminarie is te beschouwen, van
zelf volgt, dat de eerste grond van des gedaagden verwering
dat hij niet aan het eischend kapittel, maar alléén aan het
opperbestuur van zijn kerkgenootschap rekenpligtig is, als
onjuist moet worden ter zijde gesteld en dat thans behoort
te worden overgegaan tot een onderzoek naar de gegrondheid van de vordering zelve, door het vicariaat gedaan;
0. dat die vordering berust op de feitelijke stelling, dat
de gedaagde door het eischend kapittel als zoodanig tot
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provisor over het collegie te Amersfoort is benoemd, met
opdragt om de fondsen van dat collegie op naam van het
kapittel te beheeren en jaarlijks in de vicariaats-vergadering
rekening en verantwoording van dat beheer af te leggen;
0., dat uit de vroeger omschreven stukken als bewezen
is aangenomen, dat het eischend kapittel qua tale , ten allen
tijde de provisoren over het collegie te Amersfoort heeft
benoemd, en daarbij , onder anderen, aan dezen het beheer
van de fondsen dier school opgedragen heeft;
dat dezelfde stukken nog aantoonen , dat de provisoren
steeds zijn aangesteld onder de bepaling, dat zij het bedoelde
beheer namens het kapittel zullen voeren , en dat zij verpligt
zullen zijn jaarlijks in de kapittel-vergadering rekening van
hunne administratie te doen;
0., dat uit dien historischen toestand, zoo lang geenerlei
bewijzen van het tegendeel zijn geleverd, al weder moet
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worden afgeleid, dat het kapittel als zoodanig geregtigd is
tot de benoeming der provisoren onder de voorschreven
bepalingen;
0. nu, dat dit regt van benoeming van provisoren, met
last van beheer , namens het kapittel, en met opdragt om
jaarlijks aan het kapittel rekening af te leggen, op zich
zelf, onverschillig of dit regt door derden aan het vicariaat
is verleend dan wel aan dit ligchaam als stichter van het
collegie te Amersfoort toekomt, aan het kapittel de bevoegdheid geeft om rekening en verantwoording te vorderen van
hen, die onder zoodanige bepalingen tot provisor benoemd,
en ten gevolge van deze benoeming, als beheerder van de
fondsen opgetreden zijn;
0., dat alzoo het eerste gedeelte van de vordering moet
worden toegewezen, indien het blijkt, dat ook de gedaagde
onder dezelfde voorwaarden tot provisor is aangesteld, en
hij de hem opgedragen betrekking aanvaard heeft;
0. te dien aanzien, dat uit de erkentenis van den gedaagde,
uit het vroeger vermeld extract uit de notulen der kapittelvergadering van 8 Junij 1858, en uit het mede boven aangehaald afschrift van den brief van 14 Junij 4858, wordt
bewezen, dat ook de gedaagde door het eischend kapittel,
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krachtens het aan dit ligchaam toekomend regt tot provisor
is benoemd onder de verpligtingen , die ten allen tijde aan
dat provisorschap zijn verbonden geweest, alsmede , dat de
gedaagde die benoeming aanvaard en het beheer der collegiekas gevoerd heeft;
0. dat, wel is waar, de gedaagde zijne benoeming door
het kapittel, als zoodanig heeft betwist en tevens ontkend
heeft , immer de verpligting op zich te hebben genomen om
de fondsen van het collegie namens het kapittel te beheeren en om rekening van dat beheer aan het kapittel af
te leggen , doch dat die betwisting en ontkentenis op regtsbeschouwingen zijn gebaseerd, die' in dit vonnis reeds hare
wederlegging hebben gevonden, en dat de gedaagde geenszins
heeft ontkend, dat het formulier van aanstelling van provisor
zoodanig zijn zou, als dit in de geproduceerde stukken wordt
gevonden , en hij evenmin heeft beweerd dat hij onder
andere bepalingen zou zijn aangesteld, dan waarop de benoeming van provisor steeds is geschied;
0., dat het eischend kapittel alzoo het bewijs van de
gegrondheid van het eerste gedeelte van de vordering heeft
geleverd, en dat die vordering dan ook in zooverre althans
behoort te worden toegewezen;
0. daarentegen, dat het tweede gedeelte der vordering aan
het eischend kapittel niet kan volgen, tenzij het bewijs mogt
aanwezig zijn, dat aan het kapittel, hetzij uit zich zelf,
hetzij door opdragt van de daartoe geregtigden, ook een
regt van beschikking aangaande het bezit van de fondsen
der collegiekas toekomt;
0. immers , dat het collegie te Amersfoort, voor zooverre
uit de tegenwoordige productiën kan worden nagegaan, is
eene stichting en alzoo een zelfstandig ligchaam, en dat
het als zoodanig door daartoe aangewezen personen wordt
bestuurd ;
0., dat nu wel bij vele stichtingen een oppertoezigt op
het bestuur door de stichters is voorbehouden of aan derden
is toegestaan, maar dat dit oppertoezigt is beperkt tot datgene, waartoe mét name de bevoegdheid is voorbehouden
of verleend;
26
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0. nu, dat voor het eischend vicariaat de bevoegdheid,
om over de fondsen van het collegie te beschikken en deze
onder zich te nemen, niet is af te leiden uit de bepalingen
waaronder de provisoren door het kapittel worden benoemd ,
en speciaal ook niet uit de bepaling dat het beheer der fondsen voor en in naam van het kapittel zal geschieden , omdat
die bepaling niet aanduidt, dat het collegie te Amersfoort
door het kapittel is gesticht en veelmin nog, dat het kapittel
zich bij de stichting een regt van beschikking over de fondsen heeft voorbehouden, terwijl uit dezelfde bepaling, indien
de stichting door anderen heeft plaats gehad, geenszins
voortvloeit, dat aan het eischend kapittel te gelijk met het
oppertoezigt, ook de bevoegdheid zou zijn toegestaan om de
fondsen onder zijne bewaring te hebben of zich in het bezit
daarvan te doen stellen;
0. , dat ook de verpligting voor den gedaagde, tot over gifte van de gelden , niet kan beweerd worden , op grond,
dat deze als lasthebber zijn regt van beheer alleen aan het
eischend kapittel ontleent , en tegenover zijn' lastgever op
diens vordering verpligt is tot teruggave der gelden, waarover hem het beheer is toegekend, eensdeels , omdat de
betrekking tusschen het eischend kapittel en den gedaagde
als provisor , wel niet op eene zuivere overeenkomst van
lastgeving zal berusten , en anderdeels, omdat , ook indien
hier van zuivere lastgeving kon sprake zijn, de teruggave
der fondsen alleen dan zou kunnen gevorderd worden, indien
zij met eene geheele herroeping van den opgedragen last
gepaard ging, en indien het bleek, dat de gedaagde het bezit
dier fondsen aan het eischend kapittel had ontleend;
0., dat ook overigens door de gedane productiën het bewijs niet wordt geleverd, dat het eischend kapittel, hetzij
uit zich zelf, hetzij door opdragt van de daartoe geregtigden, de bevoegdheid hebben zou de fondsen aan het bezit,
van de provisoren te onttrekken, terwijl bij gebreke van die
bevoegdheid, ook indien de fungerende provisoren door anderen mogen worden vervangen , het bedoeld bezit niet op
het benoemend kapittel, maar alleen op de nieuw aangestelde provisoren zou overgaan;
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0. eindelijk , dat dezelfde bevoegdheid ook niet kan worden
ontleend aan het besluit van de kapittel-vergadering, waarbij
de overbrenging der fondsen naar de kapel van de H. Gertrudis
te Utrecht is bevolen , omdat , daargelaten de vraag, of niet
de tegelijkertijd ingestelde finantiële commissie alléén de
uitvoering van dat besluit zou kunnen vorderen , juist uit
het vroeger overwogene volgt , dat het kapittel tot het nemen
van dat besluit niet blijkt geregtigd te zijn , terwijl dit besluit door de medewerking van den gedaagde , als provisor,
om het in het leven te roepen , voor hem en zijne opvolgers,
niet verbindend kon zijn geworden , doordien het hier geene
beschikking over eigen fondsen geldt en ook aan den gedaagde in zijne hoedanigheid het regt niet toekomt van de
bepalingen, waaronder de stichting is ingesteld , af te wijken;
0., dat alzoo het tweede gedeelte der vordering in den
stand van het geding voor geene toewijzing vatbaar is;
0. dat , wat het eerste gedeelte der vordering betreft, de
Regtbank geene termen vindt gebruik te maken van de
faculteit , haar bij de wet verleend, om de uitvoerbaar-verklaring bij voorraad van dit vonnis uit te spreken;
0. ten slotte, dat iedere der partijen ten deele wordt in
het ongelijk gesteld, en dat uit dien hoofde eene compensatie
van kosten behoort plaats te hebben , terwijl bij den langdurigen strijd, die er over de regten van het kapittel of het
collegie te Amersfoort tusschen de geestelijkheid van het
kerkgenootschap is gevoerd, de gedaagde niet anders kan
geacht worden dan de tegenwoordige verwering te hebben
gedaan geheel ter goeder trouw, en in het bewustzijn daarmede de belangen van het aan zijne zorgen toevertrouwde
collegie te behartigen en dat de kosten, die ten zijnen laste
komen, alzoo door hem niet anders dan in qualiteit van
provisor kunnen worden gedragen;
0. , dat op den laatstaangevoerden grond ook geene reden
wordt gevonden om, ter verzekering van deze uitspraak,
de toepassing van het middel van lijfsdwang toe te staan;
Gezien art. 1902 Burgerlijk Wetboek en de artt. 53, 56,
771 en 772 Burgerlijke Regtsvordering;
Veroordeelt den gedaagde om binnen eene maand na de
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beteekening van dit vonnis , ten overstaan van den regter
in deze Regtbank Mr. J. J. Loke, als Regter-Commissaris
daartoe aangewezen , aan het eischend kapittel in den vorm
bij de wet voorgeschreven , te doen rekening en verantwoording van het beheer en de administratie door hem in
zijne betrekking van provisor over het te Amersfoort gevestigd collegie van het kerkgenootschap der Oude Klerezy, te
Utrecht gevoerd en gehouden over de fondsen, bestemd tot
onderhoud van het bedoeld collegie en bekend onder den
naam van de collegie-kas, ten einde des noods, na debat
van rekening, te geraken tot bepaling van het saldo daarvan;
Bepaalt dat de gedaagde, indien hij in gebreke blijft op
den daartoe door den Regter-Commissaris te bepalen dag te
verschijnen, of rekening te doen, daartoe zal kunnen worden
genoodzaakt door de in-beslag-neming en door den verkoop
zijner goederen tot het bedrag eener som van f 200,000.
Ontzegt aan het eischend kapittel zijne verdere vorderingen en compenseert de kosten voor het geheel, met bepaling, dat die aan de zijde van den gedaagde door hem
in zijne voornoemde qualiteit van provisor zullen worden
gedragen.

Nota.

De substituut-officier van Justitie had in deze zaak de

volgende conclusie genomen
De zaak, waarover ik thans de eer heb het woord tot u
te voeren, is misschien meer geschikt voor eene uitgewerkte
verhandeling, dan voor de beperkte grenzen eener conclusie
of van een vonnis.
Breedvoerige dingtalen, ee ri e aanzienlijke productie, een
tal van strijdschriften en andere bijlagen overtuigen ons van
het belang, dat uwe beslissing voor partijen zal hebben, maar
maken het uiterst moeijelijk om ee ri e gewenschte kortheid
aan de noodzakelijke volledigheid te doen gepaard gaan.
Dat doel wordt m. i. het best bereikt door, zonder op
nevenbeschouwingen te letten , zich streng te bepalen bij de
hoofdvraag, die in dit proces voorligt.
Ik stel mij dan voor allereerst een overzigt te geven van
de feiten en procedures.
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De eisch berust op den navolgenden feitelijker grondslag :
In 1858, tijdens de aartsbisschoppelijke zetel van het
aartsbisdom Utrecht onvervuld was , werd de gedaagde door
het eischend vicariaat benoemd tot provisor over het te Amersfoort gevestigde collegie van het kerkgenootschap der Oude
hlerezy, waarvan hier sprake is. Bij die benoeming werd
aan den gedaagde opgedragen om , met den sedert overleden
mede-provisor G. Spit, voor en in naam van het kapittel te
beheeren het fonds , bekend onder den naam van de Collegiekas
en bestemd tot onderhoud van het Seminarie te Amersfoort.
De provisoren waren krachtens die opdragt gehouden om
jaarlijks van het gevoerd beheer rekening en verantwoording
te doen in de kapittel-vergadering (in congregatione capitulari)
zamengesteld , behoudens tijdelijke vacaturen , nit den Aartsbisschop, deken en kanunniken. Sedert een reeks van meer
dan honderd jaren was dat , volgens den eischer , gebruikelijk
geweest , toen de gedaagde in de laatste tijden, zelfs na daartoe geregtelijk te zijn gesommeerd , in gebreke bleef die
rekening en verantwoording af te leggen.
Bovendien was door den gedaagde geen gevolg gegeven
aan het in de kapittel-vergadering van 8 en 9 Mei 1 860 genomen besluit , waarbij met algemeene stemmen , en dus ook
die des gedaagden , werd goedgevonden , dat alsnu in werking
zouden komen de tot hiertoe buiten werking gebleven besluiten eener vroegere kapittel-vergadering, waarbij o. a. werd
bepaald , dat er eene finantieele commissie zou worden benoemd tot beheer der finantiën, en dat alle fondsen, en
dus ook die van het collegae te Amersfoort, naar Utrecht
zouden worden overgebragt. Sedert eenige jaren toch bevonden zich die fondsen in het feitelijk bezit van des gedaagden
mede-provisor G. Spit, en na diens overlijden in 1859, in
dat van den gedaagde zelven.
Op grond dier feiten vordert nu het eischend kapittel : dat
de gedaagde zal worden veroordeeld om, in den vorm bij
de wet voorgeschreven , te doen rekening en verantwoording
van zijn beheer; dat hij bij gebreke daarvan er toe zal
worden genoodzaakt door in-beslag-neming en verkoop zijner
goederen tot een bedrag van f 200,000 , en ten bedrage van
die zelfde som bij lijfsdwang; dat voorts het in dezen te
wijzen vonnis zal worden verklaard uitvoerbaar bij voorraad,
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hetzij met of zonder borgtogt ; dat eindelijk de gedaagde zal
worden veroordeeld tot afgifte aan het eischend kapittel,
van al hetgeen blijken zal de in deze bedoelde collegiekas
uit te maken , tot welke afgifte de gedaagde zal kunnen
worden gedwongen door lijfsdwang en executie zijner goederen
tot een bedrag van f 200,000, alles met verootdeeling van
den gedaagde in de kosten.
Die conclusie des eischers werd van de zijde des gedaagden
allereerst gerescontreerd met eene incidentele conclusie tot
overlegging van de stukken waarop de eisch was gegrond.
De eischer antwoordde hierop , dat zijne actie was gegrond
niet op stukken en bescheiden, maar op feiten , waaraan de
regtsverhouding van partijen haar bestaan ontleende. Ten
einde er geen twijfel omtrent die daadzaken zou kunnen
bestaan , werden door den eischer een achttal feiten gesteld , met
sommatie om die te erkennen ofte ontkennen op straffe regtens.
Die feiten betroffen alleen, met uitzondering van twee ,de
gronden van den eisch zoo als die zijn uiteengezet, en behoeven alzoo hier niet te worden herhaald.
Alleen het eerste en het tweede feit verdienen afzonderlijke
vermelding , omdat daarbij ndder bepaald woidt de zamenstelling van het ligchaam dat thans als eischer opt ^ eedt, en
de verhouding van den aartsbisschop tot dat ligchaam.
Het eerste feit luidde :
dat het eischend' kapittel of vicariaat sede plena, dat is bij
het vervuld zijn van den aartsbisschoppelijken zetel , en
wanneer in het kapittel zelf geene vacaturen bestaan , is
zamengesteld uit den aartsbisschop als voorzitter, den deken
als onder-voorzitter, en nog zeven kannunniken.
En het tweede
dat de aartsbisschop zoo zeer deel uitmaakt van het kapittel,
dat niet alleen hij zelf en zijne opvolgers ten allen tijde
daarvan zijn vaste voorzitters en hoofden , maar dat zij daarin
hebben de eerste, en in geval van staking van stemmen ,
de beslissende stem.
Op de sommatie des eischers om die feiten te erkennen
of te ontkennen, werd door den gedaagde in substantie
geantwoord :
dat hij erkende in 1858 bij het openstaan van den aartsbisschoppelijken zetel, het mandaat van provisor te hebben
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ontvangen en aangenomen , doch niet van het kapittel qua
tale , maar als tijdelijk bestuurder van het kerkgenootschap;
dat hij gedaagde echter eenvoudig en zonder meer tot provisor verkozen is , bepaald ' zonder dat daarbij de opdragt
heeft plaats gehad tot het doen van rekening en verantwoording in de kapittel-vergadering (in congregatione capitulari);
dat hij tot heden toe die rekening en verantwoording niet
had afgelegd, en dat de fondsen van de collegiekas zich
onder den gedaagde bevonden;
dat in de capitulaire vergadering van Mei 1860, in voege
zoo als door den eischer gesteld is , het besluit is bevestigd
tot benoeming eener finantieele commissie en tot overbrenging
der fondsen naar Utrecht;
dat hij eindelijk erkent de zamenstelling van het kapittel
sede plena , zoo als die door den eischer wordt omschreven,
onder voorbehoud van de woorden voorzitter en onder-voorzitter,
te irterpieteren naar algemeen en bijzonder kerkelijk regt;
dat evenzeer wordt erkend, dat de aartsbisschoppen regelmatig zijn leden van het kapittel, terwijl volgens den gedaagde het voorzitterschap en de beslissende stem meer bepaald behooren tot de archiëpiscopale regten.
Overgaande tot de uiteenzetting zijner eigenlijke middelen
van verweer , ontkende de gedaagde, dat er zou bestaan een
vznculum juris tusschen het aartsbisschoppelijk kapittel, zoo
als liet ageert, en hem gedaagde, omdat het kapittel niet
was des gedaagden lastgever, noch ook geregtigde tot de
fondsen.
Ter adstructie dier middelen werd aangevoerd :
1 0 . dat hij gedaagde niemand als zijn lastgever erkent als
het hoofdbestuur van zijn kerkgenootschap, omdat :
a. het collegie te Amersfoort behoort aan het kerkgenootschap der Oude Klei ezy en dus staat onder het hoofdbestuur
van dat kerkgenootschap , en omdat :
b. hij gedaagde, bij het openstaan van ,den aartsbisschop•
pelijken zetel, door het wettig hoofdbestuur van zijn kerkgenootschap tot provisor benoemd, van rekenpligtigheid aan
een derden buiten dat hoofdbestuur en van afgifte der fondsen
geen sprake kan zijn;
2 o. dat het kapittel van Utrecht thans , bij het vervuld zijn
van den zetel, niet is het hoofdbestuur van het kerkgenoot
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schap en dus in die qualiteit niet geregtigd tot het vragen
van rekening en verantwoording;
3 a . dat het kapittel in zijn privé noch over het collegia
noch over den provisor eenig gezag heeft uit te oefenen,
immers niet dat, wat het zich aanmatigt.
Nadat intusschen de eischer tot staving van de door hem
gestelde feiten, een aantal bescheiden in het geding had gebragt , verklaarde de gedaagde, alvorens zich over die productie uit te laten , nader bekend gemaakt te willen worden
met den omvang van het geding , omdat het , volgens hem,
noch uit de dingtalen , noch uit de productie met zekerheid
zou zijn op te maken , of er spraak is van kerkgoed waarover het kapittel gesteld is , dan wel van aan het kapittel
toebehoorend eigendom
Op de weigering des eischers om zich daaromtrent uit te
laten , werd 's regters tusschenkomst omtrent dit incident
ingeroepen en de gedaagde, bij vonnis dezer Regthank van
14 Mei 1 866 , toegelaten om den eischer bij gemagtigde te
doen hooren op de navolgende vraagpunte'1:
1°. moet de eischer niet erkennen , dat hij, van den gedaagde,
in qualiteit van provisor van het seminarie of collebie te
Amersfoort, rekening en verantwoording met afgifte der
zoogenaamde collegie•kas vorderende , optreedt geheel uit
eigen hoofde en als eigenaar van het goed , waarvan hij
rekening en afgifte vraagt?
2 0. moet de eischer niet ontkennen, dat hij die rekening
met afgifte vordert als de beheerder van een aan het kerkgenootschap of een deel daarvan toebehoorend goed , die met
zoodanige magt bekleed is om van den provisor rekening
met afgifte daarvan te kunnen eischen ?
De antwoorden op die vragen, door den gemagtigde des
eischers gegeven, hebben het geding weinig verder gebragt in
helderheid. Voor zoover die zeer voorzigtig gestelde antwoorden
zich in korte trekken laten resumeren, komen zij hierop neder:
1 0 . dat het kapittel zekere regten op de collegie-kas heeft,
zonder dat men zich uitlaat over den aard dier regten; dat
het kapittel echter minder krachtens die regten dan wel meer
bepaald als lastgever tegenover den gedaagde optreedt;
2 0. dat het kapittel niet kan ontkennen, maar integendeel
expressel ij k beweert de magt te bezitten om aan den provisor
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rekening en verantwoording met afgifte der fondsen te vragen,
niet alleen krachtens zijne hiervoor bedoelde regten op de
collegie-kas, maar meer bepaald krachtens zijne betrekking
van lastgever tegenover den gedaagde.
Naar aanleiding dier antwoorden achtte de gedaagde zich
geregtigd tot de gevolgtrekking , dat het kapittel optreedt
als lastgever tegen dengene , dien het over zijne zaak gesteld
heeft; en dat het kapittel zekere regten op die collegiefondsen heeft.
Uit het onbeantwoord blijven der tweede vraag meende
de gedaagde te mogen afleiden , dat het vaststond , dat het
kapittel uit eigen hoofde en voor zich vraagt rekening en
verantwoording met afgifte der fondsen en niet voor het
kerkgenootschap.
Op dit standpunt geplaatst zou de eischer hebben te bewijzen :
1 0 . dat het contract van lastgeving , indien hij zich daarop
alléén beroept , tusschen het kapittel in zijne qualiteit en
den gedaagde is aangegaan ; dat deze de collegie-fondsen
heeft ontvangen van het kapittel om die voor het kapittel
te beheeren en om die bij herroeping van den last terug
te geven;
2 0 . indien de eischer zich daarentegen op zekere regten
op de collegie-kas wil beroepen en mitsdien uit de benoeming
van den provisor de praesumtie van lastgeving ten eigen
behoeve wil deduceren , dan zou de eischor te bewijzen hebben, dat hij algeheele en éénige geregtigde tot de fondsen is.
Bij diezelfde conclusie van dupliek werden verder de door
den eischer geproduceerde bescheiden besproken.
Maar niet alleen de hoofdzaak, ook de accessoire vorderingen gaven aanleiding tot verschil. I)e gedaagde was namelijk
van oordeel, dat, bij eene onverhoopte veroordeeling, hij niet
in privé behoorde te worden veroordeeld in de kosten, zooals
de eischer bleek te bedoelen, maar dat hem die veroordeeling
easu quo zou moeten treffen in zijne qualiteit; tevens concluderende, dat de uitvoerbaarheid bij voorraad mogt worden
af- of althans niet toegewezen dan onder borgtogt.
In dien stand werd de zaak, na mondelinge behandeling,
ter beslissing overgegeven.
Voor ik overga tot de behandeling der hoofdvraag, die
m. i. dit geding beheerscht, zij mij eene opmerking vergund.
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De gedaagde E.A.HH. ! heeft zich veel moeite gegeven
om tot eene juiste bepaling te geraken van den aard en het
wezen der regten, die het eischend kapittel op de collegiekas
beweert te bezitten.
Waren het regten, zoo vroeg men, van privaat eigendom
Of waren het regten, die het kapittel uitoefende als beheerder
van eens anders goed ?
Noch door het verhoor op vraagpunten , noch door de gevolgtrekkingen, door den gedaagde daaruit gemaakt , noch
door de wederzijdsche productie , is men tot de kennis van
den waren aard dier regten kunnen komen.
Maar, E.A.HH.! wat schaadt het ? Ik heb nog niet kunnen inzien, dat de beslissing van dit punt ons ééne schrede
nader zou brengen tot de beslissing van het proces zelf.
Wat toch is de actie, die is ingesteld ?
Het is de vordering van den lastgever tegen den lasthebber
tot rekening en verantwoording met afgifte der beheerde zaak.
Wanneer dus maar het bewijs geleverd wordt, dat werkelijk
tusschen partijen eene overeenkomst van lastgeving bestaat,
dan doet het er niets toe, of het belang, dat de eischer bij
de tegenwoordige actie heeft, voortspruit uit eigendomsregten
op de collegiekas, dan wel uit des eischers regt om-als hoofdbestuur van het kerkgenootschap, die fondsen te beheeren.
De lasthebber toch verrigt zijn mandaat voor rekening en in
naam van den lastgever, onverschillig, wie door die verrigting gebaat wordt (t ).
Indien dat zoo is, dan hebben wij ons niet verder in te
laten met de vraag quo jure, quo titulo, de eischer het mandaat heeft verstrekt en kon verstrekken, maar dan is het
alleen de vraag :
Is het bestaan van dat mandaat bewezen ?
Bewijst de eischer dat hij aan den gedaagde den last
heeft opgedragen om de quaestieuse collegie-kas te beheeren,
en is mitsdien de gedaagde bij het herroepen van dien last,
tot rekening en verantwoording met afgifte verg ligt ?
En nu constateer ik allereerst, dat het tusschen partijen

in confesso is :

(1) Diephuis, Burg. Regt, VIII, p. 282, n°. 633.
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1°. dat het seminarie te Amersfoort staat onder het hoofdbestuur van het kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke
Klerezy,
2°. dat de gedaagde in 1858 door het destijds wettig hoofdbestuur van het kerkgenootschap is benoemd tot provisor of
administrateur van het fonds , en dat hij dien last heeft
aangenomen ,
3 °, eindelijk , dat de gedaagde tot op den huidigen oogenblik is in het bezit der bedoelde collegie-kas , en daarvan
tot heden geen rekening en verantwoording heeft gedaan.
Wat dus eigenlijk alléén betwist wordt is dit :
dat de tegenwoordige eischer thans zou zijn het wettig
hoofdbestuur van het kerkgenootschap, — waaruit dus volgt,
dat het eischend vicariaat niet zou zijn de lastgever des
gedaagden.
Die tegenspraak berust op twee stellingen :
a. in 1858, tijdens de benoeming van den provisor, stond
de aartsbisschoppelijke zetel open , en berustte mitsdien het
hoogste gezag in de Kerk bij het kapittel,
b. thans , nu de aartsbisschoppelijke zetel vervuld is , berust
het hoogste gezag in de Kerk bij den aartsbisschop, op wiep
al de regten van het kapittel zijn overgegaan, ook die aan
het mandaat ontleend.
Over de eerste dier beide stellingen zijn partijen het eens.
Het is dus de juistheid der tweede stelling die te onderzoeken valt.
Bij wie berust het hoofdbestuur van het kerkgenootschap
der Oude-Klerezy, wanneer de aartsbisschoppelijke zetel vervuld is , bij den aartsbisschop alléén, of bij den aartsbisschop
én het kapittel?
1)1e vraag, die ik trachten zal kortelijk toe te lichten,
vindt haar antwoord in het k anoniek regt en in de geschiedenis van het ontstaan van het kapittel van Utrecht.
Sedert de eerste tijden van het christendom was het in de
Kerk gebruikelijk, dat de bisschop ter zijde werd gestaan in
zijn herderlijken arbeid door de oudsten en opzigters der
gemeente (Presbyteri et Diaconi) (1).

(1) Zie hierbij v. Espen, J us E c c 1. u u i v. tom. 1, tit. VII en vooral
tit. VIII passim.
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Toen het christendom zich allengs uitbreidde , nam ook het
aantal geestelijken dermate toe , dat de vergadering van oudsten en opzigters nit den aard der zaak door te groote nitgebreidheid , moeijelijkheden veroorzaakte , en hare doelmatig•
heid verloor.
Het was om die reden , dat de bisschop nu eenige der
meest eerwaardige mannen uit de geestelijkheid verkoos , om
hem met raad en daad bij te staan (quorum consilio et opera
l?iocesin suam regeret).
Aan die keuze was het dat de kapittel-vergaderingen haar
bestaan verschuldigd waren.
Even als vroeger de presbyters en diakenen met den bisschop vereenigd als 't ware den Episcopalen Raad (senatus

episcopalis) uitmaakten , zoo volgden van toen af aan ook
de kapittel-vergaderingen in de regten en verpligtingen van
dien Raad op.
Als vertegenwoordigers der geheele geestelijkheid , waarvan de bisschop zelf het hoofd was, maakten de leden van
het kapittel met den bisschop als natuurlijk hoofd, voor
zitter en leidsman , één ligchaam ,uit , met het tweeledig
doel om de geestelijke tucht uit te oefenen en de tijdelijke
belangen van het bisdom waar te nemen.
Een dergelijk kapittel stond ook oudtijds den aartsbisschop
van Utrecht tèr zijde, tot dat ook hierin de Hervorming een
geheelen omkeer dreigde te brengen.
Nadat reeds de Protestanten zich allengs. hadden meester
gemaakt van een groot deel der goederen aan het kapittel
behoorende, besloten eindelijk in 1622 de Staten van Utrecht,
dat geen Roomsch Katholiek van nu aan meer tot het canonicaat zou worden toegelaten (1).
Het kapittel, de Raad des bisschops, dreigde alzoo binnen
kort te zullen uitsterven, en van dit kapittel hing het bestaan
der Utrechtsche Kerk af.
Ten einde dien ondergang te voorkomen nam de toenmalige aartsbisschop Philippus Rovenius een besluit, waarop de
inrigting van het kerkgenootschap der Oude Klerezy tot op den
huidigen dag gegrond is geweest.
Den 9 November 1633 vaardigde hij de acte van oprigting
(1) Zie J. A. Gerth v. Wijk jr., Historia Eccl. Ultr. cet., Traj. ad
Rhen. 1859, pag. 34.
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nit van een anderen aartsbisschoppelijken Raad of zoogenaamd
vicariaat (1).
In die veel bewogen tijden de ware reden van dezen maatregel waarschijnlijk niet openlijk durvende bekend maken,
verklaart de aartsbisschop in den aanhef, daartoe te zijn overgegaan , op grond van de, ook voor dit proces, niet onbelangrijke overweging, dat hij , aartsbisschop, bij het toenemend
getal der geloovigen, de noodzakelijkheid ondervond, om zich
in zijn arbeid en zorgen te doen bijstaan door eenige der
voornaamste geestelijken uit zijne diocese, die hem als medearbeiders of medehelpers (cooperatores) zouden ter zijde staan.
Tot dit hoogste ligchaam in de Kerk van Utrecht zouden alle
geestelijken zich bij voorkomende moeijelijkheden om raad
te wenden hebben, en aan de besluiten en voorschriften

(statuta et directienes) van dit collegie, door den aartsbisschop
goedgekeurd, hadden allen te gehoorzamen.
Die acte van oprigting van het vicariaat werd in 1658 door
den aartsbisschop JACOBUS ToRaIUS of DE LA TORRE bevestigd
in zijne ^^ Tabulae confirmationis concitii vicariatus. n
Dezelfde magt werd daarbij aan het vicariaat opgedragen
die het bij zijne oprigting gekregen had, en zelfs werd die
magt nog verder uitgebreid. Het vicariaat werd verheven tot
een ^^ Senatus Ecclesiae Ultrajectinae atque concilium vicariatus
nostri ejusdem Ecclesiae, et ad instar canonicorum graduatorum in Ecclesia Cathedrali haberi volumus,

N

Tevens werd

bepaald dat de aartsbisschop altijd voorzitter zou zijn (praeses

perpetuus) en de eerste en beslissende stem zou hebben.
^^ Declaramus quoque

N,

zoo luidde het,

N

intentionem nostram

esse quod hoc concilium in conservandis juribus quibuscumque
Dioecesis hujus in reliquis causis majoribus auctoritatem habebit
ad instar capituli Cathedralis. ^^
Het vicariaat had dus , en heeft nog dezelfde regten en
bevoegdheden van een cathedraal kapittel. Het was niet enkel
de Raad, maar ook de medearbeider van den aartsbisschop,
niet enkel een adviserend, maar ook een medebesturend
ligchaam, het oefende in een woord het hoogste gezag in
de Kerk uit met en benevens en onder de leiding van den
aartsbisschop.

(1) N. Broedersen, Tract. histor. 1. de cap. cath. Append, monum e n t o r u m, mon. 2b.
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Dat die verdeeling van gezag , en vooral de gebrekkige
omschrijving van de grenzen van ieders bevoegdheid , menig.
malen aanleiding gaven tot oneenigheid tusschen den aartsbisschop en zijn kapittel , laat zich ligtelijk begrijpen. Van
bier dan ook dat men tijden aantreft, waarin nu eens de
aartsbisschop zijne regten krachtig handhavende , het kapittel
tot gehoorzaamheid dwingt, terwijl dan weder het kapittel
den omvang zijner regten scheen te willen uitbreiden ten
koste van het aartsbisschoppelijk gezag.
De vraag bij wier in zoodanig geval het opperbestuur der
Kerk berust kan aanleiding geven , en heeft aanleiding gegeven, tot zeer uiteenloopende beschouwingen.
Maar , en ik geloof dat dit in het onderhavige proces wèl
moet worden in het oog gehouden , en dat wij reden hebben
om er ons over te verheugen , uwe Regtbank wordt niet
geroepen om die vraag te beslissen.
Het is hier niet de vraag of het kapittel , zonder haar
wettig hoofd en medelid , den aartsbisschop , zelf handelend
optredende , of wel , zich stellende tegenover den aartsbisschop,
het hoofdbestuur uitmaakt. Want dit is niet de toestand , die
volgens des gedaagden eigen erkentenis voorligt. De gedaagde
erkende namelijk , dat het eischend vicariaat sede plena was
zamengesteld behalve uit het kapittel , ook uit den aartsbisschop als voorzitter.
De vraag wordt dus : of het vicariaat te zamen en in
Yereeniging met den aartsbisschop optredende , uitmaakt het
hoofdbestuur der Kerk.
En die vraag kan, dunkt mij , niet anders dan bevestigend
beantwoord worden.
Alle gezag toch en alle regten en bevoegdheden die het
kapittel sede vacante mag gehad hebben , en die sedert het
vervullen van den zetel op den aartsbisschop mogen zijn
overgegaan, worden thans vertegenwoordigd in zijn persoon
als voorzitter van het ligchaam dat nu eischend optreedt.
En nu gaat het, geloof ik, niet aan, om, met miskenning
van den bestaanden toestand, de twee factoren waaruit het
kerkbestuur is zamengesteld te ontbinden, en als 't ware het
hoofd van de leden te scheiden, het kapittel te décapiteren,
en te zeggen : sede vacante was het kapittel hoofdbestuur, —
maar sedert is alle gezag op den aartsbisschop overgegaan,
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en, al treedt nu hij die met dat gezag bekleed is, met u op,
niettemin erken ik u niet als hoofdbestuur.
Naar mijne overtuiging kan zoodanige redenering niet
worden aangenomen, en zal men het kapittel van Utrecht,
waar het optreedt in overeenstemming en te zamen met den
aartsbisschop , als de vertegenwoordiger van het hoogste gezag
in het kerkgenootschap der Oude Klerezy hebben te beschouwen.
In die overtuiging op kerkregtelijke en historische gronden
gebaseerd , vind ik mij bevestigd door de productie van par.
tien.

Uit die productie blijkt, dunkt mij, in het algemeen onmiskenbaar dit feit : dat het vicariaat zich steeds als hoofdbestuur
over het collegie te Amersfoort heeft gedragen.
Meer in het bijzonder wensch ik de aandacht der Regtbank
te vestigen op de navolgende punten.
Nadat kort vóór 1 725, onder het archi•episcopaat van Cornelius Joannes Barchmann Wuytiers, het seminarie te Amersfoort was opgerigt uit fondsen, waarvan de herkomst onzeker
schijnt te zijn , ziet men uit eene reeks van extracten uit de
notulen der kapittel-vergaderingen door den eischer overgelegd (prod. B 13 a--o), hoe de benoeming van provisoren
over het collegie steeds geschiedde door het kapittel, om 't
even of de aartsbisschoppelijke zetel vervuld was of niet. In
het eerste geval geschiedden die benoemingen ondervoorzitting
van den aartsbisschop, in het tweede onder voorzitting van
den vicaris-generaal of decaan. Zoo worden reeds in 1725 de
HH. Broedersen en Kemp benoemd sede vacante, en,in 1747
de heer Faber sede plena. Zoo in 1754 de heer van der
Weyden sede plena en in 1858 de heer Heykamp sede vacante.
Het formulier, dat bij die benoeming gebruikelijk was en
onder vigueur waarvan de gedaagde zijne betrekking van
provisor heeft aanvaard (1), leeren wij kennen uit de beide
acten van aanstelling dd. 13 Junij 1808 en 18 Augustus 1818
(prod. eisch. B 12 a--b).
Uit die acten leeren we nog iets meer.
Vooreerst al weder dat , onverschillig of de aartsbisschop-

(1) Zie extr. uit het memoriaal van het aartsb. kap. Missive presid.
collegie van Amersf. 14 Junij 1858 (prod. eisch. B. 15)
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pelijke zetel vervuld was of niet , het kapittel met den aartsbisschop of de vicarissen die benoeming deed , en ten tweede
wat het mandaat inhield , het bestuur namelijk van het
collegie en de administratie der fondsen , H hac conditione ut
dictus Praeses (collegii sc.) singulis annis vobis (i. e. provisoribus) computum redelat dati et expensi ante congregationem
capitularem autumnalem , ut et vos ipsi rationem possitis
reddere vestrae administrationis in congregatione capitulari..
Ik deel dit slot van de aanstelling in zijn geheel mede, èn
om de laatste drie woorden , èn omdat het ook bij de beschouwing der geproduceerde administratie-rekeningen licht
kan geven.
Er worden namelijk door de eischer (sub litt. B 7 a--e ,
8 a—d, 9 a—f, 10 a, 10 b en 11) een tal van rekeningen
overgelegd van 1754 af, die volgens hem allen zouden betreffen de verantwoording van de administratie der fondsen
van het collegie te Amersfoort , door heeren provisoren jaarlijks in de kapittel-vergadering afgelegd , en wel onder praesidium van den aartsbisschop , wanneer de zetel vervuld was.
Ofschoon nu op verscheidene dier rekeningen ook posten
voorkomen die loopen over fondsen , waarvan niet blijkt dat

zij aan het seminarie behoorden , zoo volgt toch nit die
rekeningen , te zamen beschouwd , dit feit , dat het steeds de
gewoonte geweest is om de ontvangsten en uitgaven , door
provisoren voor het collegie gedaan, aan het kapittel te verantwoorden, zonder onderscheid of er een aartsbisschop was
of niet, en zij bet dan ook, dat die jaarlijksohe verantwoording met die over andere administratiën vermengd werd.
Opmerkelijk is hierbij deze bijzonderheid, dat de tegenwoordige
bisschop van Deventer herhaaldelijk zelf tot het opnemen en
goedkeuren dier rekeningen heeft medegewerkt, en dat er
zelfs twee rekeningen bij zijn door den gedaagde zelf aan
het kapittel lede plena ingediend.
Tegenover die rekeningen , door den eischer geproduceerd,
werden er ook van de zijde des gedaagden in het geding
gebragt.
Deze rekeningen kunnen echter, m. i. , niets ophelderen
omtrent de wederzijdsche verhouding van het kapittel tot de
provisoren.
Blijkens het opschrift en den inhoud, zijn het alleen reke-
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ningen wegens de huishouding van het collegie te Amersfoort,
gedaan door den praesident van het collegie aan den aartsbisschop en de provisoren , over de gelden door dezen ten
bate van het collegie verstrekt.
Men heeft daarbij kennelijk te denken aan de zoo even
aangéhaalde woorden van het formulier van aanstelling der
provisoren : n hac conditione ut dictus Praeses singulis annis

vobis (sc. provisoribus) computum reddat N ... eet.
Eindelijk de brief van den algemeenen secretaris van de
bisschoppen der Oude Klerezy aan den Minister voor de
zaken der Roomsch Katholijke eeredienst , Utrecht 26 Februarij
1854, alleen door den gedaagde in afschrift medegedeeld.
In dit stuk, kennelijk geschreven buiten den invloed der
oude thans aanhangige quaestie, wordt o. a. gezegd : dat de
eenige bijzondere instelling die geacht kan worden tot het
bestuur der Kerk te behooren is het aartsbisschoppelijk kapittel,
tevens raad van den aartsbisschop. Ook hier wordt weder
bevestigd de verpligting van provisoren om jaarlijks rekening
en verantwoording te doen aan aartsbisschop en kapittel. ik
merk ten slotte op, dat die brief bij missive van 31 Maart
1854 door den gedaagde zelf is bevestigd en goedgekeurd
(prod. eischer B 4).
Met dit overzigt van de voornaamste stukken uit de zeer
copieuse productie van partijen meen ik te kunnen volstaan.
Al die bescheiden kunnen toch, m. i. de quaestie niet beslissen, maar alleen dienen ter bevestiging van de meeping,
die ik de eer had uit te drukken, dat het kapittel optredende
te zamen met den aartsbisschop, het hoofdbestuur der Kerk
uitmaakt.
Uit die voor bewezen aangenomen stelling volgen, in verband met de feiten in confesso, deze noodzakelijke gevolgtrekkingen :
1 0 . dat het eischend vicariaat, als Hoofdbestuur van het
kerkgenootschap , is des gedaagden lastgever;
20. dat de besluiten, die men erkend genomen te zijn door
dit kapittel, betreffende de fondsen eener instelling, waarvan
men almede erkent dat zij staat onder het hoofdbestuur der
Kerk, zijn wettige besluiten en voor den gedaagde verbindend;
Waaruit al verder volgt :
3 0. dat de gedaagde als lasthebber des eischers, krachtens
27
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art. 1839 Burgerlijk Wetboek, is verpligt tot rekening en
verantwoording;
en eindelijk :
4°. dat de besluiten van Mei 1860 tot benoeming eener
finantieele commissie en tot overbrenging der fondsen naar
Utrecht , den gedaagde tot afgifte der fondsen van de collegiekas verpligten.
Mijn gevoelen resumerende , meen ik :
dat het eischend kapitteI , uit welken hoofde dan ook geregtigd tot de quaestieuse fondsen , zuiver optreedt als lastgever des gedaagden , eene hoedanigheid , die op historisch
en kerkregtelijke gronden , bevestigd door de geproduceerde
bescheiden , aan den eischer niet kan ontzegd worden, waar,
zoo als in casu , aartsbisschop en kapittel te zamen optreden
als hoofdbestuur der Kerk , aan welk hoofdbestuur de gedaagde
zelf erkent rekening en verantwoording verschuldigd te zijn.
Ten slotte nog een woord over de accessoire vorderingen.
Het laat zich ligtelijk begrijpen, E.A.HH.! dat de gedaagde,
belast met het beheer der collegie-kas, aan de vordering tot
rekening en verantwoording met afgifte der fondsen , niet op
eigen gezag meende te mogen voldoen. Het was voorzigtig,
en het was ook in ' het belang der instelling zelve die het
aangaat , vooraf 's regters tusschenkomst in te roepen , ten
einde de zoo zeer in utramque partem betwiste vraag te doen
uitmaken , of het vicariaat tot die opvordering geregtigd was.
Indien het den gedaagde hierom te doen ware, dan was
niets eenvoudiger geweest dan, onder mededeeling van die
beschouwingen en opmerkingen , die hij meenen mogt dat
tot eene juiste beslissing konden leiden, zich aan 's regters
oordeel te refereren.
Het spreekt van zelf , dat in zoodanig geval de kosten
zouden worden gedragen door de kas van het collegie, in welks
belang het proces dan in de eerste plaats gevoerd zou zijn.
Maar, E.A.HH.! dit is niet de houding van den gedaagde
geweest. Unguibus et rostris heeft hij zich op alle mogelijke
j
wizen
met conclusiën en incidenten verdedigd.
Zonder nu natuurlijk den gedaagde daartoe het regt te
willen betwisten , en zonder zelfs uit die contenance eenige
gevolgtrekking te willen maken, moet ik toch dit opmerken:
dat de zaak zelve, het seminarie en de collegie-kas, bij die
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krachtige tegenspraak , op zijn zachtst genomen , weinig of
geen belang hadden.
Als nu de gedaagde gemeend heeft, toch te moeten handelen zoo als hij deed , dan zal hij en niet de collegie-kas
van die handelwijze al de gevolgen moeten dragen , en dan
ligt er , geloof ik , niets onbillijks in , dat de gedaagde geacht
wordt , suo periculo, zijne zienswijze tot het uiterste te hebben
volgehouden.
Naar mijn oordeel zal de gedaagde alzoo in zijn privé in
de kosten moeten veroordeeld worden.
Wat , nu het verzoek des gedaagden betreft, dat de Regtbank geene executie bij voorraad zal gelasten, immers niet
dan onder borgstelling, behoef ik natuurlijk niet aan de Regtbank te herinneren, dat èn het een èn het ander, geheel aan
het arbitrium judicis is overgelaten. Ik herinner mij echter
niet eenigen grond vernomen te hebben, waarop de gedaagde
de executie bij voorraad heeft tegengesproken. Nu de wet
het regt geeft aan den eischer om d a ze accessoire vordering
aan zijne hoofdvordering te verbinden, vind ik bij de ongemotiveerde tegenspraak des gedaagden geen vrijheid om op
dit punt tot afwijzing te concluderen.
De gedaagde behoort echter gewaarborgd te zijn tegen alle
eventualiteiten, die het gevolg zouden kunnen zijn van Bene
behandeling dezer zaak voor den hoogeren regter.
Daarom komt het mij wenschelijk voor, dat U.E.A. de
borgstelling zult gelasten voor het geval van executie bij
voorraad, overeenkomstig den stijl van uw collegie in de gevallen van art.. 53, n°. 6, B. R.
Op de door mij aangevoerde gronden heb ik alzoo de eer
te concluderen :
dat het der Regtbank moge behagen, ,aan het eischend
vicariaat zijne vorderingen toe te wijzen, met bepaling, dat
geene ten uitvoer-legging bij voorraad van het in dezen te
wijzen vonnis zal zijn toegelaten dan onder borgstelling —
en met veroordeeling van den gedaagde in zijn privé in de
kosten dezer procedure.
NB. Het kapittel heeft geappelleerd én den Provisor bij
het Hof van Zuidholland in hooger beroep gedagvaard tegen den 2den September '1867.
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16 April 1867, n o. 79. Staats Courant n°. 115.
Besluit , waarbij de statuten van de voor 29 jaren en
'11 maanden aangegane vereeniging tat oprigting van bij-

zondere scholen voor Christelijk lager en uitgebreid lager
onderwijs en vrouwelijke handwerken te Bodegraven worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

1Vota. Het doel is de bevordering van gedacht onderwijs op
Christelijke grondslagen , waartoe reeds déne bijzondere school

is

opgerigt.
Tot bereiking van dat doel zal de vereeniging aanwen-

den : jaarlijksche bijdragen , vrijwillige giften , de schoolgelden en wat haar verder op eens wettige wijze zal worden
toegekend.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden ,
hunne contributie , het bestuur , de vergadering enz.

17 April 1867, na. 68. Staats Courant na. 116.
Besluit , waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane
vereeniging , genaamd: Nieuwe Gustaa f-Adol f-Vereeniging
in Nederland, worden goedgekeurd , en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota.

Deze vereeniging bestaat uit N leden der Protestantsche
^, Kerken, die, vasthoudende aan de regtvaardiging uit het

a

Geloof, belijden, dat Jesus Christus, Gods éénig geboren
Zoon, is de Heer en het levend en verheerlijkt Hoofd der

n Gemeente.
Haar doel is hulp te bieden aan zulke geloofsgenooten in
alle landen , die, wegens gebrek aan voldoende hulpmiddelen
voor hun kerkelijk leven, in gevaar zijn voor het Protestantisme verloren te gaan.
Zij wenscht hoofdzakelijk te voorzien in de behoefte aan
predikanten , evangelisten en schoolonderwijzers, alsmede aan
localen voor godsdienstige bijeenkomsten en voor het onderwijs der jeugd.
Daartoe worden geldelijke bijdragen verzameld, bestaande
in vaste contributiën en vrijwillige giften.
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Leden zijn degenen, die instemmende met de bovengemelde belijdenis , zich verbinden voor eene vaste contributie,
terwijl zij, die zich daartoe niet verbinden, als begunstigers
worden beschouwd.
Op plaatsen , waar minstens 9 leden zijn , kan eene afdeeling worden opgerigt., die haar eigen bestuur heeft.
Minstens 9 leden , op verschillende plaatsen nabij elkander
woonachtig, kunnen desgelijks eene afdeeling vormen,
De overige bepalingen der statuten betreffen : de algemeens
vergadering, het hoofdbestuur, de beschikking over de geldmiddelen , enz.
18 April 1867, n°. 55.

Staats Courant

n°. 119.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk Natio-

naal schoolonderwijs te Wierum worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota.

Het doel is , alles , wat in de nieuwere leermethode

prijsselijk en proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk
onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken.
Ten einde dat doel te bereiken stelt men zich voor: de
oprigting of ondersteuning van bewaarscholen en scholen
voor lager onderwijs , waarvoor de kosten zullen worden
gevonden, behalve uit de schoolgelden, uit de vrijwillige
bijdragen van de leden der vereeniging en van anderen ,
die belang stellen in haar doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de leden , de contributie enz.

18 April 1867, n°. 56. Staats Courant n°. 126.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aan
gegane vereeniging tot instandhouding van de bijzondere

school voor ' Christelijk Nationaal schoolonderwijs in de
buurtschap Veen, gemeente Nijkerk, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel is de instandhouding der gemelde school.
De fondsen, uit vrijwillige giften, erflatingen , schoolgelden

418
enz. te zamengebragt zijn bestemd voor alles, wat ter be.
vordering van Christelijk Nationaal schoolonderwijs kan
strekken.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden, het
bestuur enz.

24 April 1867, no. 33. Staats Courant no. 128.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot oprigting en instandhouding eener
algemeene bewaarschool te Bergen-op-Zoom worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.

Nota.

De bewaarschool is bestemd voor kinderen van elken

stand en van elke geloofsbelijdenis.
De onderwijzeressen zullen zich onthouden van alles

wat

kwetsend kan zijn voor de kerkelijke meeningen van de ouders
der kinderen. Oefening der zintuigen , ontwikkeling van het
verstand, veredeling van het hart en aankweeking van deugd,
moet haar doel zijn, een en ander in den geest van de Fróbelsche methode , opdat deze school worde eene voorbereiding
voor de scholen van lager onderwijs.
Het onderwijs op de bewaarschool wordt niet kosteloos,
maar tegen een matig schoolgeld verstrekt.
Het bedrag der voor het lidmaatschap der vereeniging vereischte jaarlijksche bijdrage zal minstens vijf gulden beloopen.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de algemeene vergadering, de geldmiddelen, enz.

26 April 1867, no. 54.
Besluit , waarbij , op grond van de eerste zinsnede van
art. 127 der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad
no. 72) , voor den tijd van één jaar ontheffing van de werkelijke dienst bij de militie is verleend, onder anderen, aan
het volgend getal studenten in de Roomsch Katholijke godgeleerdheid, daaronder begrepen 11, die reeds den geestelijken stand waren ingetreden (1) :
(1) Namelijk 4 als diaken en 7 als sub-diaken.
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A. 134, die, in den jare 1866 en vroeger als dienstpligtig
aangewezen en ingelijfd zijnde, laatstelijk bij Koninklijk
besluit van den 18den April 1866, no. 53, ontheffing
van dienst voor één jaar hadden bekomen; en
B, 43, die eerst in het jaar 1867 als dienstpligtig aangewezen en toen ingelijfd zijn.
Nota. Bij Koninklijk besluit van den 30sten Mei 1867, n o. 94,
is nog nader ontheffing verleend aan 1 student in de godgeleerdheid, die, na de aflevering van het contingent, als
dienstpligtig opgeroepen en ingelijfd was.
De onder A en B vermelde onthevenen , met inbegrip
van den zoo even bedoelden student, werden tot den geestelijken staat opgeleid op de Roomsch Katholijke seminaria ,
gevestigd :
te Driebergen ten getale van

Warmond
„ Naaren
• Hoeven
N Roermond

,,
n
,,
„

35

7

„

,,

19

7

N

„

36

15

,,

,,

16

4

,f

N

28

11

134

44

Totaal . .

.

27 April 4867 (Staatsblad no. 34.)
Wet, luidende :
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet
van den 29sten December 1866 (Staatsblad n°. 229) slechts
voorloopig heeft voorzien in de uitgaven betreffende de Ad-

ministratie voor de Zaken, der Roomsch Katholijke .eredienst voor het jaar 1867, en dat de begrooting dier uitgaven alsnu bepaaldelijk behoort te worden vastgesteld;
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
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ARTIKEL 1.

Het IVde hoofdstuk B der begrooting van de Staatsuitgaven voor het dienstjaar '1867, betreffende de Admini-

stratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Reredienst,
wordt vastgesteld als volgt :
Iste AFDEELING.

Kosten van de Administratie.
Artikel 4. Jaarwedden van den Administrateur en de verdere ambtenaren en bedienden . . . . . . f 15,550.00
Artikel 2. Bureau- en lokaalbehoef2,800.00
ten , benevens drukwerk ..
Artikel 3. Reis- en verblijfkosten. Memorie.
-- f

18,350.00

Ilde AFDEELING.

Roomsch Katholijk kerigenootschap.
Artikel 4. Kerkelijk bestuur . . f 20,790.00
Artikel 5. Seminarien . . . . . 13,400.00
Artikel 6. Onveranderlijke compe24,745.512
. . . . .
tenties . . . . . .
Artikel 7. Plaatselijk dienstdoende
. . 505,103.882
kerkleeraars . . . . . .
Artikel 8. Subsidien ten behoeve
van kerkelijke gebouwen en pastorijen 23,600.00
584,639.40

Tilde AFDEELING.

Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Klerezy.
Artikel 9. Kerkelijk bestuur . . f 4,300.00
Artikel 10. Plaatselijk dienstdoende
7,300.00
kerkleeraars . . . . . . .
Artikel 11. Subsidien ten behoeve
van kerkelijke gebouwen en pastorijen. Memorie.
11,600.00

Transporteren . .

f

61415$9.40
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Per transport . . f 614,589,40
IVde AFDEELING.

Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Artikel 12. Pensioenen .
. f 62,559.00
Artikel 13. Wachtgelden . . . .
1,333.50
Artikel 44. Tijdelijke onderstand .
1,930.00
65,822.,50

Vde AFDEELING.

Artikel 45. Onvoorziene uitgaven .

3,000.00
f 683,411.90

en alzoo tot een bedrag van zes honderd drie en tachtig
duizend vier honderd elf gulden negentig cents.
ARTIKEL 2.

Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen
2, 3, 8 , 11, 12 en 13, ontoereikend mogt worden bevonden, kan het ontbrekende bedrag, met inachtneming van
het voorschrift van het, 2de lid van artikel 24 der wet van
den 5den October 1841 (Staatsblad no . 40), aangevuld worden door overschrijving uit den post voor onvoorziene

gaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.
ARTIKEL 3.

De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften,
de voorschreven administratie betreffende , welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk,
worden op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige
onderwerpén betreffen.
ARTIKEL 4.

De wet van den 29sten December 1866 (Staatsblad n°. 229)
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wordt buiten werking gesteld. De uitgaven, krachtens die
wet verevend en nog te verevenen, worden beschouwd gedaan te zijn ten laste van die artikelen van het hoofdstuk
bij ARTIKEL I der tegenwoordige wet vastgesteld, waarin
zij hare omschrijving vinden.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Nota. De MEMOBIE VAN TOELICHTING, nevens het ontwerp der
bovenstaande vet gevoegd, luidt als volgt :
Het beheer voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, hetwelk, ingevolge het Koninklijk besluit van den
2aste April 1862 (Staatsblad n°. 43), aan den Minister van
Buitenlandsche Zaken was toebetrouwd , is bij Koninklijk
besluit van den I sten Junij 1866 (Staatsblad n°. 86), te rekenen van dien dag , op den voet der daarbij omschreven bepalingen , aan den Minister van Justitie opgedragen.
Ten gevolge daarvan zijn de voormeld beheer betreffende,
Staatsuitgaven , welke sedert 1863--1866 het derde hoofdstuk
B der Staatsbegrooting uitmaakten, voor de dienst van het
jaar 1867 in hoofdstuk IV B opgenomen.
Men vindt deze uitgaven in liet daartoe betrekkelijke wetsontwerp op de vroeger gebruikelijke wijze omschreven , en
de onderdeelen daarvan worden bij den hiernevens gaanden
uitgewerkten staat, met vier bijlagen , breedvoerig toegelicht.
Het geraamd beloop der daarin vervatte onderwerpen van
uitgaaf was, bij de vorige begrootingen, met de uiterste spaarzaamheid berekend; weshalve het niet vatbaar kan geacht
worden voor eenige vermindering. De behoeften van die
onderwerpen groeijen met de maatschappelijke ontwikkeling
aan en vorderen daarom dan ook dat althans het geraamd
beloop van sommige artikelen vermeerdering onderga, waaromtrent echter gelijke spaarzaamheid als vroeger zal worden
betracht.
De artikelen, welke eenige verhooging voor de dienst van
1867 dringend behoeven, zijn de volgende :
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ISte AFDEELING.

Kosten van de Administratie.
Artikel 1,
waarop eene som van f 750 meer wordt voorgedragen, ten
einde de bezoldiging der daartoe in aanmerking komende
ambtenaren, op den voet der Koninklijke besluiten van den
28 December 1864 (Staatsblad n°. 133) en 28 Augustus 1865

(Staatsblad n o. 112) eenigermate zoude kunnen verbeterd
worden.

Ilde A FDEELINa.
Roomsch Katholijk kerkgenootschap.
Artikel 4,
hetwelk met f 30,00 behoort vermeerderd te worden, om
de, volgens het Koninklijk besluit van den 11den October
1833, n°. 89, bepaalde tegemoetkoming in de bureau- en
administratie kosten van het hooger kerkelijk bestuur, ad

f 6,00 per parochie, te kunnen voldoen in betrekking tot het
vijf-tal parochiën, hetwelk sedert het opmaken der vorige begrooting is erkend geworden.
Artikel 7 ,
hetwelk eene vermeerdering van f 2,054 vordert voor de
sedert het opmaken der vorige begrooting gedane toekenning
van jaarwedden aan een tien.tal plaatselijk dienstdoende geestelijken en van aanvulling van een drietal pastoors jaarwedden
tot het normaal bedrag.

IVde AFDEELING.
Pensioenen enz.
Artikel 12,
waarop eene som van f 1230 meerder zal kunnen benoodigd
zijn, aangezien sedert 1 Julij 1865 tot 30 Junij 1866, minder
versterf dan accres van pensioenen heeft plaats gehad.
Het eindcijfer van dit hoofdstuk wordt derhalve, door de
vermeerdering der 4 voormelde artikelen, met eene som van

f 4,064 verhoogd.
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Het op het wetsontwerp bij de TWEEDE KAMER der StatenGeneraal , onder dagteekening van den Eden December 1866,
uitgebragt vOORLOOPIGF VERSLAG, bevat de volgende aanmerkingen :
§ t. Bij de overweging van het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk IV

B

der Staatsbegrooting voor 1867,

werd de verhouding van het Staatsgezag tegenover de hier
te lande gevestigde kerkgenootschappen op nieuw ter sprake
gebragt. Men achtte het evenwel onnut daarover uit te weiden.
De beschouwingen , die door een meer of minder groot aantal
leden omtrent deze zaak werden ontwikkeld , zijn uit vroeger
gewisselde stukken en gevoerde beraadslagingen genoegzaam
bekend, en vinden dan ook, voor zooverre zij op nieuw
verdienen te worden aangedrongen , meer eigenaardig hare
plaats hij de behandeling van hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting.
Verscheidene leden bleven echter volharden bij hunne
reeds vroeger ontwikkelde meening , dat de tegenwoordige
toestand niet kan blijven voortduren. Men moet 6f wel terugkeeren tot den vroegoren toestand, die door een gedeelte
der Roomsch Katholijke bevolking als een waarborg voor
de goede behartiging der belangen van hun kerkgenootschap
wordt gewenscht , en een afzonderlijk departement van algemeen bestuur voor de zaken der Roomsch Katholijke Eere
dienst oprigten ; bf de tegenwoordige administratie moet
worden opgeheven en de scheiding van Staat en Kerk daarntede verder worden voltrokken. I)e halfslachtige toestand,
die thans bestaat, voldoet aan gene der partijen en geeft
slechts aanleiding tot moeijelijkheden, als zich nu reeds bij
de keuze van verantwoordelijke raadslieden der Kroon hebben
doen gevoelen.
Intusschen wenschte men algemeen, nu er sedert de vast•
stelling der Staatsbegrooting voor het loopend dienstjaar een
ander verantwoordelijk Minister voor het beheer der Administratie van de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst
is opgetreden , te vernemen welke meening de Regering
thans omtrent de opheffing dier administratie is toegedaan.
De inwendige toestand van het Roomsch Katholijk kerkge
nootschap is op vasten voet geregeld en daarvoor is bij eene
eventuele opheffing van de administratie geen gevaar te duchten.
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Vroeger heeft de Regering echter wel eens als hare zienswijze
medegedeeld , dat de opheffing der beide administratiën van
de Roomsch Katholijke en van de Protestantsche en andere
Eerediensten gelijktijdig behoorde te geschieden. Terwijl enkele
leden dit onnoodig achtten en reeds aanstonds de banden die
tusschen Staat en Kerk bestaan , waar het slechts mogelijk
is , wenschten te slaken , gaven verscheidene anderen te
kennen , dat zij aan eene gelijktijdige opheffing der adrninistratiën in het algemeen belang verre de voorkeur zouden
geven. Wordt in deze meening ook nog steeds door de Regering gedeeld?
Reeds meer dan eens werd in de Kamer de vraag
§ 2.
gedaan , of de Regering meende dat het Koninklijk besluit
van den 16den Augustus 1824 (Staatsblad n o . 25) door de
wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) is afgeschaft.
(Vergelijk Bij blad 1865/66, Tweede Kamer, bladz. 156-159.)
De Regering beloofde daaromtrent een onderzoek te zullen
instellen. Welke uitkomsten heeft het thans opgeleverd?
Zoude de Regering er bezwaar in zien , om hare meening
uit te spreken omtrent de vraag , welke der Koninklijke besluiten en verordeningen , die vroeger hier te lande gegolden
hebben op de uitoefening van de openbare Eeredienst , zij bij
onze veranderde wetgeving al nog verbindend beschouwt?
In eene afdeeling werd de wensch geuit , dat het
§ 3.
reglement op het verleenen van pensioen ten laste van den
Staat aan Roomsch Katholijke geestelijken, vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 5 Mei 1838 (Staatsblad n°. 14), door
Bene wet mogt worden vervangen. Sedert geruimen tijd bestaat
toch ook reeds het voornemen om de regelen voor het pensioneren van Protestantsche predikanten en hunne weduwen
bij de wet vast te stellen.
Art. 1, ond.-art. 1. Ter verbetering van de tractementen
der ambtenaren wordt Bene som van f 750 uitgetrokken.
Zijn de Koninklijke besluiten van 28 December 1864 (Staatsblad n°. 133) en 28 Augustus 1865 (Staatsblad n o. 112) bij
deze administratie nog niet uitgevoerd ? Of waarom wenscht
men thans eene nieuwe verhooging?
Ond.-art. 4. In eene afdeeling vroeg men , of het niet
minder eigenaardig is dat deze post op de Staatsbegrooting
voorkomt. De inrigting van het kerkelijk bestuur gaat zeer
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zeker alleen het kerkgenootschap aan , en al ligt zoude het
zich daarin minder vrij gevoelen , zoolang de kosten van het
bestuur uit de Staatsbegrooting worden gekweten.
In de aanteekening op den toelichtenden staat worden 3
vicarissen-generaal genoemd , clie thans in dienst zouden
zijn. Op den staat zelven wordt de jaarwedde van slechts
éénen vicaris-generaal uitgetrokken. Hoe komt dat ?
Ond.-art. 7. De verhooging die op dezen post wordt voorgesteld werd door sommige leden afgekeurd. Zij wenschten
vast te houden aan een onveranderd bedrag der uitkeering,
en meenden dat de gemeenten , die door vermeerdering van
zielental als anderzins behoefte gevoelen aan een grooter
personeel van kerkleeraars, zelve daarin behooren te voorzien.
Hierop werd geantwoord, dat alinea 2 van art. 168 der
Grondwet de vrijheid geeft, om het aantal en het bedrag
van de tractementen der kerkleeraars te verhoogen. Wanneer
er een vast bedrag wierd aangenomen , zonde dat grondwettig
voorschrift eene doode letter zijn. Bij de groote uitgaven,
welke de Staat zich voor den stoffelijken vooruitgang des
volks getroost, schijnt eene betrekkelijk geringe opoffering
voor de godsdienstige ontwikkeling der natie ook niet geheel
misplaatst.
Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs, den
Eden December 1866.
De MEMORIE VAN BEANTWOORDING, gedagteekend 5 Fe.
brugrij 18467, luidt als volgt :
§ 1. Het zeer gewigtige vraagstuk, hetwelk in § 1 van
het Voorloopig Verslag, met verwijzing naar de daarover
in vorige jaren gewisselde beschouwingen, andermaal wordt
ter sprake gebragt, kan, naar het inzien van den ondergeteekende, zijne oplossing niet vinden door toepassing van
theoriën , welke aan ons staatsregt vreemd zijn. De in de
Nederlandsche Grondwet omschreven bepalingen, en inzonderheid de beginselen in haar Vlde hoofdstuk vervat, behooren die oplossing te bevorderen.
Uit dien hoofde zal de ondergeteekende het bedoelde vraagstuk slechts met het oog op het bestaande Nederlandsche
staatsregt in korte trekken bespreken, in de hoop dat de tot
hiertoe zoo zeer uiteenloopende beschouwingen omtrent dit
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aangelegen onderwerp, door de juiste waardering van de hier
te lande wettig bestaande verhouding tusschen den Staat en
de Kerk , op de voor de wederzijdsche belangen meest bevredigende wijze tot eenstemmigheid zullen geraken.
Bij de behoorlijke vervulling der taak of roeping van de
Kerk heeft de Staat zeer groot belang. Zij toch moet door
godsdienst die deugden aankweeken en onderhouden , zonder
welke de grondzuilen van het Staatsgebouw wankelen en
alle andere middelen falen , welke de strekking hebben om
eerbied voor gezag en eigendom , onderwerping aan wet en
orde, handhaving van rust en vrede, niet slechts in de maatschappij maar ook in het huisgezin , te bevorderen.
Dit hoogst gewigtig Staatsbelang heeft de Grondwetgever
op het oog gehad bij en willen bevorderen door de beginselen , in het Vide hoofdstuk onzer tegenwoordige Grondwet
nedergelegd.
Onverminderd het toegekende regt op de volkomene vrijheid en alles wat tot het jus in sacra of het zuiver kerkelijk
gebied behoort, vordert de Grondwet bij artt. 167 en 169,
in het algemeen belang der maatschappij , ter verzekering
zoo van de openbare orde en rust , als van de regten van
derden , Staatstoezigt op de uitoefening der openbare godsdienst
en de uitwendige verrigtingen der kerkgenootschappen. Uit
krachte daarvan hebben de algemeene en bijzondere wetten
en verordeningen de bevoegdheid dier zedelijke ligchamen
in hunne naar buiten werkende handelingen op verschillende
wijze en in zekere mate beperkt, gewijzigd of aan formaliteiten onderworpen. Daarentegen verzekert de Grondwet, in
artt. 165 en 168, aan de kerkgenootschappen gelijke bescherming, mitsgaders het genot van tractementen, pensioenen
en andere inkomsten ; terwijl als gevolg daarvan , bij verschillende wetten, aan kerkelijke instellingen, goederen en
personen bepaalde regten of vrijdommen zijn verleend.
Men zal gereedelijk inzien, dat uit dit een en ander verschillende betrekkingen tusschen het Staatsgezag en de kerkgenootschappen zijn en worden geboren, welke aanhoudend
veelvuldige aanrakingen met elkander onvermijdelijk maken,
die niet, zonder aanmerkelijk nadeel voor beider regten en
be]angen, kunnen ontbonden noch mogen verwaarloosd
worden , zoolang de daartoe betrekkelijke in de Grondwet
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en andere wetten bepaalde verpligtingen wederzijds verbindend zijn.
Het is echter geheel iets anders wanneer men , het' stelsel
van volstrekte scheiding van Kerk en Staat daarlatende , de
vastgestelde verhouding van Kerk en Staat , in overeenstemming met den milden geest van ons Staatsregt , op eene
meer vrijgevige wijze wil doen werken door opheffing en
losmaking van die knellende en nuttelooze banden , welke
volgens vroegere meer bekrompen beginselen waren aangelegd , en die soms de volkomen vrijheid in! zuiver geestelijke
zaken belemmerden ; ja niet zelden inbreuk maakten op de
vereischte bevoegdheid der Kerk tot het regelen van alles,
wat de godsdienst en de uitoefening daarvan in eigen boezem
betreft.
Voor zooveel de Roomsch Katholijke Kerk aangaat zijn
die banden reeds sedert een tal van jaren , zooveel tot hiertoe
doenlijk was , geslaakt. Hare grondwettige verhouding tot den
Staat is overigens op eene bevredigende wijze zoodanig ingerigt , als dienstbaar kan wezen om beider regten en belangen
ongeschonden te bewaren bij de behandeling der zaken van
de Leredienst , waaromtrent , krachtens de Grondwet en andere
wetten of openbare verordeningen , onderlinge betrekkingen
moeten onderhouden worden , en die dus voortdurend wederzijdsche bemoeijenissen en aanrakingen vereischen. Wat in
dat opzigt` nog te doen mogt zijn overgebleven en , naar
billijke wenschen en omstandigheden , nader voor inwilliging
vatbaar wordt bevonden, zal geleideiijk geschieden, of wel
het gevolg kunnen wezen van eventueel aan te brengen verbeteringen of wijzigingen in algemeene of bijzondere wetten
en verordeningen, welke bepalingen bevatten, die het kerken armwezen betreffen of betrekking hebben op den regtstoestand der wettig bestaande zedelijke ligchamen en de
meer dan gewone burgerlijke handelingen , die zij met toestemming van het Staatsgezag kunnen aangaan, om als regtspersoon te bezitten en te verkrijgen.
De Roomsch Katholijke Kerk hier te lande beseft de gebiedende noodzakelijkheid, dat Kerk en. Staat, ter bevordering
van het algemeen welzijn, met elkander in vrede blijven en
daartoe, bij de vervulling der vastgestelde onderlinge betrekkingen, de vereischte goede verstandhouding betrachten.
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Zij waardeert de in het algemeen belang noodige staatswetten
en verordeningen , ter verzekering van de openbare orde en
tot handhaving der regten en belangen van derden. Zij
onderwerpt zich dan ook bereidvaardig aan het Staatstoezigt
in zaken van niet-geestelijken aard en met opzigt tot burgerlijke handelingen , welke de bestuurders van het kerk- en
armwezen buiten de palen van gewoon beheer hebben te
verrigten ; doch wenscht daaromtrent , met regtmatigen aandrang , dat de deswege vereischte bemoeijenissen van Staatswege niet ingrijpen op het zuiver geestelijk gebied , zich niet
vijandelijk of overheérschend jegens het kerkelijk gezag in
godsdienstzaken betoonen en hare eigenaardige geloofsbegrippen in die mate eerbiedigen, dat deze begrippen geenen
noodeloozen aanstoot lijden, noch uit ligtvaardigheid, onbe•
kendheid of onverdraagzaamheid godsdienstige grieven worden
aangedaan.
Toen de Departementen voor de Zaken der Eeredienst bij
de Koninklijke besluiten van den 2lsten April 1862

(Staatsblad

n°. 42 en 43) werden opgeheven, is daarbij uitdrukkelijk
verklaard, dat het geraden is te vermijden .al wat de wenschelijke waarborgen kan ver zwakken, welke door het Staatsgezag, bij de toepassing der grondwettige beginselen in betrekking tot de, aangelegenheden van de kerkgenootschappen,
kunnen worden verschaft.. De afzonderlijke behandeling van
die zaken werd bij die besluiten op den daarbij bepaalden
voet vastgesteld, als bevattende de waarborgen waarop inzonderheid het Roomsch Katholijk kerkgenootschap hier te lande
steeds zeer hoogen prijs heeft gesteld. Aan het daaromtrent
door dat kerkgenootschap bestendig geuit verlangen werd dan
ook zoowel bij de Koninklijke besluiten van den 16den September 1815, lit. H, en den 4den December 1829, n o. 114,
als bij dat van den 2lsten April 1862

(Staatsblad

n°. 43)

gevolg gegeven. Dit geschiedde uit overtuiging der toenmalige
Regeringen, dat het billijk en heilzaam is, den raad in te
nemen van ambtenaren die de Roomsch Katholijke godsdienst
belijden, omtrent alle maatregelen van bestuur, waarin de zaken
van die godsdienst betrokken zijn, ten einde alles te verwijderen, wat de door de Grondwet verzekerde vrijheid van
godsdienst zou kunnen kwetsen bij de behandeling der ver-

schillende aangelegenheden, waartoe het Staatsgezag geroepen
28
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is in betrekking tot de Kerk, wier leerstellingen en tucht
eigenaardige kennis vorderen om naar eisch te kunnen ge•
ëerbiedigd worden. Van daar dat de zaken van de Roomsch
Katholijke Eeredienst, waarmede het Staatsgezag, krachtens de
Grondwet en andere wetten en verordeningen, onvermijdelijk
moet in aanraking komen , tot hiertoe afzonderlijk zijn behandeld geworden. 1)it te veranderen , door het beheer dier zaken
met andere daaraan vreemd zijnde takken van Staatsbestuur te
vermengen, of, gelijk sommigen willen, verdeeld bij onderscheidene departementen over te brengen , zonden rust en vrede
op het gebied van Staat en Kerk aan eene bedenkelijke proef
onderwerpen , en het in deze teelere aangelegenheid zoo
hoog noodig onderling vertrouwen , waaruit opregte verstandhouding geboren wordt, doen wankelen. Zulks zou, zonder
eenig nut, beduchtheden verwekken bij het betrokken kerkgenootschap , hetwelk in de afzonderlijke administratie voor
de zaken van zijne Eeredienst gewenschte waarborgen vindt
voor meer juiste erkenning en waardering zijner eigenaardige
belangen van godsdienstigen aard ; terwijl het Staatsgezag
daardoor moeijelijkheden en botsingen zou ontmoeten , welke
te voorkomen voorzeker door Bene wijze staatkunde wordt
geboden.
Uit aanmerking daarvan en omdat de voortdurende instandhouding van het afzonderlijk beheer dier zaken , zonder met
ons Staatsregt in strijd te zijn , de welbegrepen belangen
van Staat en Kerk doelmatig bevordert , valt het moeijelijk
afdoende redenen te vinden om te mogen aannemen , dat de
Regering dit vraagstuk in de jaren 1815, 1829 en 1862,
mitsgaders bij het Koninklijk besluit van den lsten Junij
1866 (Staatsblad n o . 86), verkeerd zonde hebben beoordeeld.
De ondergeteekende, aan wien dat beheer krachtens het zoo
even gemelde besluit werd opgedragen , is van de nuttige
en doelmatige strekking der afzonderlijke behandeling door
eigen ondervinding overtuigd. Hij kan derhalve niet instemmen met die leden, welke den thans bestaanden toestand
halfslachtig, noemen en meenen dat die toestand aan
geene der partijen voldoet en slechts aanleiding tot moeijelijkheden geeft, die zich reeds bij de keuze van verantwoordelijke
raadsleden der Kroon hebben doen gevoelen. ij Indien het
weder instellen van een afzonderlijk Departement voor de
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Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst een hulpmiddel
tegen de veronderstelde moeijelijkheden mogt aanbieden ,
dan zullen welligt de toekomstige raadslieden der Kroon
het bezigen daarvan in overweging kunnen geven aan den
Koning , die , volgens art. 73 der Grondwet , ministeriele
departementen instelt , de hoofden daarvan benoemt en die
ontslaat naar welgevallen.
§ 2. De bij § 2 van het Voorloopig Verslag bedoelde vraag:
de Regering meende dat het Koninklijk besluit van den
l6den Augustus 1824 (Staatsblad n o . 45) door de wet van
10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) is afgeschaft H, vindt
haar ontkennend antwoord in het verhandelde over die wet
bij de Vertegenwoordiging. Immers in het daartoe betrekkelijk
Voorloopig Verslag, bij de Tweede Kamer onder dagteekening
van den 27sten Julij `1853 uitgebragt, leest men te dier zake :
H Het meest algemeen was de bedenking , dat de voorgedragen
wet, indien zij eene regeling moest bevatten van de betrekking tusschen den Staat en de kerkgenootschappen, als zeer
onvolledig is aan te merken. Dan toch behoorden daarin,
onder andere , bepalingen voor te komen :
N of

^I

a. omtrent het beheer van ket kgoederen enz.;

H \b.

omtrent de onderwerpen , hij het besluit van den I Eden
Augustus 1824 geregeld, welk besluit thans toch wel niet
als vervallen zal moeten worden beschouwd;
c. omtrent het bezit van goederen in de doode hand

H enz.

Dit door de meeste leden der Tweede Kamer geuit oordeel
beaamde de Regering, door in hare Memoric van Beantwoording te verklaren : H het doel daarbij is niet geweest,
al wat met kerken en kerkelijke zaken in verband staat te
regelen , of hetgeen daaromtrent bestaat onvoorzigtig omver
te werpen, bepaaldelijk niet al wat in het verslag is opgesomd
te wijzigen of op nieuwe grondslagen te vestigen. Het ligt
niet in de bedoeling der Regering alles af te breken en op
nieuw op te trekken , maar wel , met het oog op de verpligtingen, haar bij de Grondwet opgelegd, de verbeteringen
aan te brengen, waaraan de ondervinding geleerd heeft dat
behoefte bestaat..
In verband met deze beperkte strekking der wet werd in
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haren considerans het woord « eenige « bij de onbepaalde
woorden wettelijke bepalingen ^, gevoegd ; terwijl bij het slotartikel niet alle op het onderwerp bestaande verordeningen,
maar alleen a de met de tegenwoordige wet strijdige bepalingen N werden afgeschaft ; waaronder het besluit van Augustus
1824 niet kon behooren , omdat de wet, zoo als ze is vastgesteld , niet over de onderwerpen , bij dat besluit geregeld,
spreekt en haar 7de artikel uitsluitend de a plaats van vestiging « , niet het bouwen en herbouwen van kerken betreft.
Ook bij de Eerste Kamer werd gevraagd :. of de intrekking van dat besluit [dat van 16 Augustus 1824] als het gevolg van de vaststelling dezer wet [art. 7] kan worden beschouwd ? Daarop antwoordde de Regering : N De strekking
van dit artikel [het zevende] van bet wets-ontwerp is geheel
van politie. Het regelt wat , ongeregeld , tot botsing en stoornis
der rust aanleiding zoude geven. Het tast de wetgeving niet
verder aan dan voor zooveel dit onderwerp [de vestigingsplaats van kerken] betreft..
Hierdoor , zoowel als uit de beraadslaging in de Tweede
Kamer over art. 7 der wet van 10 September 1853, wordt
het dan ook klaarblijkend , dat het in de bedoeling van den
wetgever niet heeft gelegen , het besluit van 16 Augustus
1824 af te schaffen , maar wel om de op het stichten van
kerken bestaande verordeningen aan te vullen met opzigt tot
de plaats van vestiging der nieuwe kerken. Daaromtrent
werd voorziening noodig geacht , aangezien , gelijk in de zitting van den 24 Augustus 1853 te regt door een der leden
werd opgemerkt, dat gemeld besluit op die vestigingsplaatsen
niet van toepassing was.
Vraagt men nu echter , of dat besluit van 1824, in verband met sedert dat jaar veel veranderde toepassing van de
daarin betrokken beginselen, geene wijzigingen behoeft, dan
behoort daarop bevestigend te worden geantwoord, omdat de
bepalingen van gemeld besluit , hoezeer niet geheel verwerpelijk, echter als verouderd zijn te beschouwen of kunnen
geacht worden niet naar eisch te strooken met de beginselen,
welke thans in dit stuk behooren toegepast te worden, wil
men het Staatstoezigt, hetwelk te dien aanzien in het algemeen belang en' overeenkomstig de tegenwoordige wetgeving
noodig blijft, op Bene vrijgevige wijze regelen.

433
Het wijzigen van het besluit van 16 Augustus 1824 behoort intusschen zamen te gaan met de herziening van verschillende andere verordeningen , waarbij de bevoegdheid der
kerkbesturen en kerkelijke administratien tot het aangaan
van burgerlijke handelingen , welke de palen van gewoon
beheer te buiten gaan , is beperkt , gewijzigd of aan zekere
formaliteiten onderworpen.
Het bepaaldelijk aanwijzen van die Koninklijke besluiten
en verordeningen , waarop hij het tweede lid van § 2 van
het Voorloopig Verslag schijnt te worden bedoeld, levert
eigenaardige bezwaren op, eensdeels omdat de toepasselijkheid van daarin vervatte bepalingen soms van bijzondere omstandigheden kan of moet afhangen; en anderdeels omdat
ons Burgerlijk Wetboek zoo min als andere op dit stuk betrekkelijke wetten van latere dagteekening die volledigheid
heeft , welke vereischt wordt ter juiste bepaling van de vrijheden, de regten en de verpligtingen der zedelijke ligchamen
en bestendige instellingen van de doode hand. De leemte,
welke daaromtrent in onze wetgeving bestaat , door het daarin
ontbreken van regeling der universitas rerum , wordt nog
eenigermate gedekt of aangevuld door de verbindende kracht
van te dier zake vroeger uitgevaardigde , nog bestaande wetten , decreten , besluiten of reglementen , welke volgens het
3de der additionele artikelen van de Grondwet moeten . gehandhaafd worden tot dat zij achtereenvolgens door andere
vervangen zijn..
Er wordt uit dien hoofde behoedzaamheid vereischt in het
toepassen der wel verouderde, maar toch grondwettig verbindend blijvende verordeningen betreffende de zaken van de
Eeredienst. Daarbij mag trouwens niet vergeten worden, dat
af te breken zonder op te bouwen bandeloosheid doet ontstaan,
waaronder de openbare orde lijdt en waaruit gevolgen voortspruiten, die de wederzijdsche regten en belangen van Staat
en Kerk verkorten en benadeelen.
Met het oog daarop zorgt de ondergeteekende, voor zooveel van hem afhangt, dat de wettig bestaande verordeningen
in dat stuk, zoolang zij niet ingetrokken of door andere vervangen kunnen worden, en dus verbindend blijven, met beleid
en voorzigtigheid in milden geest worden toegepast, zoo ter
bevordering van goede orde in het beheer der zaken van de
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Eeredienst, als ter verzekering dat de wettige vrijheid op het
gebied van de Kerk en tevens het regtmatig toezigt van het
Staatsgezag erkend en geëerbiedigd worden.
Dit tweeledig doel is tot dusverre bij de Administratie voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst op eene bevredigende wijze bereikt. Daaraan hebben de bepalingen van het
besluit van den 16den Augustus 1824 evenmin als die van
andere verouderde Staatsverordeningen , voor zoover die nog
van kracht mogten zijn, eenig letsel toegebragt. Er is dan
ook van de zijde der belanghebbende kerkbestuurders geen
aandrang ontmoet, om datgene, wat in dezen nog bestaat, af
te schaffen of door nieuwe bepalingen te vervangen. Het zou
derhalve, zonder gebiedende noodzakelijkheid, ongeraden wezen, daartoe over te gaan, zoolang door doelmatige aanvulling
van liet Burgerlijk Wetboek geene bepaalde grondslagen zijn
gelegd, waarop de regten en verpligtingen van de wettig bestaande zedelijke ligchamen en bestendige instellingen van
de doode hand behooren gevestigd te worden , ten einde de
daaruit te ontleenen wettige bekwaamheid en bevoegdheid
der beheervoerders op het kerkelijk gebied, bij het aangaan
van burgerlijke handelingen, naar eisch der daarbij betrokken
belangen van Staat en Kerk, de noodige waarborgen zouden
kunnen erlangen en verschaffen.
§ 3.
1)e in ee ri e afdeeling geuite wensch, dat het reglement op het verleenen van pensioen ten laste van den Staat
aan Roomsch Katholijke geestelijken , vastgesteld bij Koninklijk
besluit van den 5den Mei 1838 (Staatsblad n°. 14) , door
Bene wet mogt worden vervangen , zal eerst dan met vrucht
in overweging kunnen genomen worden , wanneer het reed's
meermalen beproefde voornemen , om de regelen voor het pensioneren van Protestantsche predikanten en hunne weduwen
bij de wet vast te stellen, zal zijn geslaagd. Intusschen verdient
hier niet onopgemerkt te blijven , dat het voormelde regiemenl gedurende het acht-en-twintigjarig tijdvak waarin het
is toegepast, goed en tevens voordeelig voor 's Rijks schatkist heeft gewerkt, waarom er geene dringende noodzakelijkheid bestaat daarin verandering te brengen.
§ 4.
ART. 1, Onder-art. 1. In antwoord op de vraag betreffende de uitgetrokken som van f 750 ter verbetering van
de tractementen der ambtenaren is dienende, dat de Konink-
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lijke besluiten van den 28sten December 1864 (Staatsblad
(Staatsblad n°. 112) bij deze
Administratie nog slechts ten deele zijn uitgevoerd., Dit blijkt
uit de opgave der hoegrootheid van de tegenwoordige tractementen dier ambtenaren , vervat in den uitgewerkten en toelichtenden staat bij dit hoofdstuk overgelegd Daaruit toch
ontwaart men , dat de tractementen der 2 commiesen het
bepaalde minimum nog niet hebben bereikt en dat de bezoldiging van de 4 overige , in de termen van eerstgemeld besluit vallende ambtenaren , nog verre beneden het voor hunnen rang vastgestelde maximum is gebleven.
Neemt men hierbij in aanmerking, dat onder dit 6tal ambtenaren er 3 worden gevonden , die reeds 37 dienstjaren hebben ; dat de diensttijd van de 3 overige , het minst bezoldigde ambtenaren ongeveer 35, 14 en 8 jaren bedraagt; en
dat de gelegenheid tot bevordering , na lange en getrouwe
dienst , zich bij een zoo klein kader uiterst zeldzaam kan
voordoen, -- dan zal, naar de ondergeteekende vertrouwt,
gereedelijk worden ingezien, dat de even billijke als noodzakelijke verbetering der sedert vele jaren ontoereikende belooning van de betrokken ambtenaren slechts zeer spaarzaam
uit de daartoe voorgedragen som van f 750 zal kunnen bewerkstelligd worden.
§ 5. Onder-art. 4 (Kerkelijk bestuur.) De aangevoerde beweegredenen voor de in eene afdeeling gedane vraag: «of
het niet minder eigenaardig is dat deze post op de Staatsbegrooting voorkomt,» schijnen aan een minder juist begrip
der zaak te mogen worden toegeschreven. Immers de inrigting van liet kerkelijk bestuur is noch wordt van Staatswege
bepaald. De regeling daarvan behoort uitsluitend aan het
daartoe alléén bevoegde kerkelijk gezag, terwijl de volkomen
vrijheid van deze regeling in eigen boezem, bij het eerste
lid van art. 1 der wet van den 10den September 1 853 (Staatsblad n°. 102), in overeenstemming met het beginsel- in artt.
164 en 170 der Grondwet vervat, is erkend en verzekerd
geworden. De veronderstelling: «dat het kerkgenootschap
zich daarin minder vrij zoude gevoelen, zoolang de kosten
van het bestuur uit de Staatsbegrooting worden gekweten,»
heeft des te minder grond, aangezien de bedoelde vrijheid in
geen enkel opzigt is noch wordt beperkt door art. 168 der
n°. 133) en 28 Augustus 1865
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Grondwet, waaruit de aanspraak voortvloeit op het genot der
in dezen post begrepen tractementen, welke ontwijfelbaar tot
de in art. 119 der Grondwet bedoelde »uitgaven des Rijksti
behooren en mitsdien op de Staatsbegrooting moeten voorkomen.
De verder in betrekking tot dezen post gedane vraag:
" hoe het komt dat de jaarwedde van slechts één der drie op
den toelichtenden staat vermelde vicarissen-generaal op de
begrooting is uitgetrokken,» vindt hare oplossing in de omstandigheid, dat nog geene jaarwedde aan de twee andere
titularissen heeft kunnen worden toegekend, omdat daarvoor
geene fondsen op het onderwerpelijke hoofdstuk der Staatsbegrooting beschikbaar zijn, en het ongeraden werd geacht
deze beschikbaarstelling voor te dragen, zoolang de regeling
der Rijksjaarwedden van de plaatselijk dienstdoende geestelijken nog aanleiding geeft tot Benige verhooging van art. 7

van dat hoofdstuk.
§ 6. Onder-art. 7. (Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars.)
De Regering deelt geenszins in den wensch van sommige
leden , die een onveranderd bedrag voor de behoeften van
de Eeredienst zouden willen doen vaststellen. Zij meent integendeel te mogen beamen datgene wat , blijkens het Voorloopig Verslag , door andere leden op den voorschreven
wensch is geantwoord.
Om de ware strekking der 2de alinea van art. 168 der
Grondwet naar eisch te beoordeelen , behoort men niet uit het
oog te verliezen, dat de tweeërlei bepalingen van dat, bij de
grondwetsherziening van 1840 en 1848 geheel onveranderd
gebleven artikel , met elkander in onafscheidelijk verband
staan, of dat de 2de alinea het noodwendig aanvulsel uitmaakt van de lste, ter bevordering van het beginsel der
gelijkheid in de van Staatwege te verleenen bescherming. De
geschiedenis van dat art. 168 (vroeger eerst 194 en toen
192) leert, dat de daarin vervatte bepalingen zijn ontleend
aan de art. 136, 137 en 138 der Grondwet van 1814, welker
bedoeling bij de ontwikkeling harer beginselen, den 29sten
Maart 1814 op last van den Souvereinen Vorst aan de ter
beoordeeling daarvan bijeengeroepen Vergadering der Notabelen, voorgedragen met opzigt tot die artikelen, in voege
als volgt werd verklaard. " De betaling der eerwaarde leeraars
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van de godsdienst, die dusverre uit 's Lands geldmiddelen
bezoldigd zijn geworden , wordt als een verkregen regt aan
hen verzekerd; eene gelijke behandeling wordt naar billijkheid aan alle anderen toegezegd, wier bijzondere omstandigheden en behoeften gelijke toelage zouden vereischen ;
Deze verklaring werd gegrond op het daarbij voorop geplaatste beginsel dat de Staat geen onderscheid kent tusschen de belijders van alle bestaande godsdiensten , allen gelijkelijk tot dezelfde regten en voorregten roept , en de Staatszorg zich bepaalt tot een groot en eenig doel : de bevordering
van godsdienstigheid, zedelijkheid , kennis en deugd.
De Commissie, belast geweest met het ontwerpen der
Grondwet van 1815 , verklaarde daaromtrent bij haar rapport
van den 13den nulij 1815 aan den honing : Welligt was
er geene andere bepaling noodig geweest en had men aan
Uwe Majesteft geheel kunnen overlaten om, naar de inspraak
des harten, voor de leeraars van de godsdienst te zorgen.
Dan wij meenden dat de Grondwet voor Uwe opvolgers ten
pligt moest maken Uwe edele gevoelens over te nemen. »
Zoolang het hier besproken artikel der Grondwet van 1815
onveranderd blijft, staat het niet vi ij de 2de alinea van hetzelve buiten werking te stellen, of de daarin vervatte bepaling
anders dan de verklaarde bedoeling daarvan wezenlijk medebrengt, toe te passen, namelijk door naar billijkheid van de
vastgestelde bevoegdheid gebruik te maken ter voorziening
uit 's Lands geldmiddelen in de noodzakelijke behoeften, welke
voor de bevordering van de godsdienst worden vereischt
dáár waar de eigen middelen, na gedaan onderzoek, gebleken
zijn ontoereikend te wezen.

In de zitting van den 5den Maart 1867 werd het "MIME
HOOFDSTUK B der Staatsbegrooting voor 1 86 7, door de
TWEEDE KAMER , met 36 tegen 30 stemmen aangenomen
nadat eenige leden voor en enkele tegen de instandhouding
der afzonderlijke administratien voor de Zaken der Eerediensten hadden gesproken en de Ministers van Justitie en Finantien , als belast met het beheer over die Zaken, het behoud daarvan als noodzakelijk hadden bepleit.

438
Bij de EERSTE KAMER der Staten-Generaal werd, onder
dagteekening van den 23sten April 1867, over het VIERDE
HOOFDSTUK B en het ZEVENDE HOOFDSTUK C (Administratie
voor de Zaken der Hervormde Eeredienst) der Staatsbegrooting
voor 1867, een VERSLAG uitgebragt, luidende als volgt:
1. Bij de gelijktijdige behandeling in de afdeelingen van
de beide hoofdstukken der Staatsbegrooting I V B , Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholieke Eeredienst, en
VII C, Administratie voor de Zaken der .Hervormde en andere
Eerediensten, behalve die der Roomsch Katholijke , werden tegen
de cijfers dier begrootingen geene aanmerkingen gemaakt,
doch gaf de tegenwoordige inrigting dier administratien , in
verband met de vorige inrigting en met het oog op de toekomst , aanleiding tot eene vrij breedvoerige discussie.
2. De slotsom van die gedachtenwisseling was , dat drie
onderscheiden gevoelens vooral op den voorgrond traden.
In de eerste plaats wenschten verschillende leden herstelling
van afzonderlijke Departementen van Eeredienst; in de tweede
plaats waren vele leden van gevoelen , dat de tegenwoordige
halfslachtige toestand verder onhoudbaar was ; ten derde
werden er leden gevonden , die juist den tegenwoordigen
toestand als toestand van overgang den meest wenschélijken
voor dit oogenblik achtten.
3. De verschillende leden , die de herstelling van de afzonderlijke departementen nuttig en gewenscht achtten , grondden die meening hoofdzakelijk op de navolgende argumenten.
Vooreerst dat de Staat zich nimmer geheel aan het administrative en finantiele gedeelte van de bestaande Eerediensten
zal kunnen onttrekken; dat de afscheiding van Kerk en Staat,
wat het dogmatische gedeelte betreft, volkomen bestaat, en
dus dat de voorop gezette stelling, dat scheiding van Kerk
en Staat beoogd wordt met eene opheffing der departementen,
niet regt duidelijk verstaanbaar schijnt; want dat eene scheiding tusschen het bestuur der goederen van de Kerk en het
bestuur van den Staat even goed, zoo niet beter, plaats kan
vinden bij het bestaan van Departementen van Eeredienst,
dan wanneer dat bestuur is toegevoegd aan de Ministers van
Justitie en van Finantien.
De Grondwet bovendien schrijft zoodanige onttrekking van
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den Staat nergens voor; integendeel ligt het veeleer in het
stelsel van de Grondwet, dat de Koning door afzonderlijke
Ministers voor de regten , belangen en verpligtingen der ver•
schillende Eerediensten waakt.
Breedvoeriger wilden die leden hun gevoelen thans niet
ontwikkelen ; bij herhaling reeds was door hen in deze Kamer
hunne meening over dit punt bekend gemaakt.
Eenige leden wezen bovendien nog op de praktische
moeijelijkheid , welke uit den tegenwoordigen toestand is of
nog kan ontstaan hij de zamenstelling van Ministerien , wanneer de administratie der Eerediensten dan aan dit , dan
weder aan een ander departement wordt toegevoegd , om geen
andere reden dan dat de Minister , aan wien de administratie
der Eeredienst wordt gegeven , tot een der betrokken kerkgenootschappen behoort.
4. De vele leden , die aan den tegenwoordigen halfslachtigen toestand een einde wenschten te zien , waren eenstemmig in hun oordeel , dat de stand van zaken , zooals
die nu is , vol van verwarring is , vooral bij het kerkgenootschap der Hervormden. Minder eenstemmig waren
zij in de middelen , die zij begeerden aan te wenden om
nit die verwarring te geraken. Sommigen toch wilden geen
stap doen tot hetgeen zij een achteruitgang meenden te
zijn , namelijk tot eene herstelling der departementen ; integendeel verlangden zij dat met kracht wierd gearbeid aan
de intrekking en wijziging van een aantal wetten en besluiten,
waarna tot eene algeheele afscheiding van het bestuur van
den Staat en van de Kerk en dus tot opheffing der nu nog
bestaande administraties kon worden overgegaan. Anderen
daarentegen zagen juist in de bestaande verwarring en in de
menigte van maatregelen , die nog moeten genomen worden,
en waaraan ook onder de opvolgende Ministerien de hand
niet is geslagen, juist omdat de bezwaren bij zoodanige losmaking der bestaande banden schier onoplosbaar aren
bevonden, eene drangreden te meer om tot het herstel der
afzonderlijke departementen terug te keeren.
5. Het derde gevoelen eindelijk werd door die leden verdedigd, welke van oordeel waren, dat de tegenwoordige toestand op dit oogenblik nog de meest verkieselijke was. Deze
toestand toch geeft gelegenheid tot eene langzame en bedacht-
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zame losmaking van die banden , welke slechts overblijfsels
zijn van de vorige thans verouderde verhouding tusschen
Kerk en Staat , en tot eene geleidelijke voorbereiding van
algeheele afscheiding tusschen den Staat en de Kerk , voor
welken toestand thans , naar het oordeel dier leden , het
oogenblik nog niet is gekomen. Intusschen waren er eenigen
onder die leden , die gaarne zouden vernemen wat thans
reeds voor eene voortgaande opheffing is voorbereid.
6. Onder cheidene leden drongew ten slotte aan op eene
spoedige regeling bij de wet der pensioenen van de leeraren
van alle kerkgenootschappen.
De daarop gevolgde MEMORIE VAN ANTWOORD luidt als
volgt :
Het kan den ondergeteekenden niet anders dan aangenaam
wezen , dat tegen de door hen ingediende begrooting geene
bedenkingen zijn ingebragt en dat alleen de beschouwingen
over de tegenwoordige inrigting der administratiën , in verband met de vorige inrigting en met het oog op de toekomst
tot verschil van gevoelen aanleiding hebben gegeven.
De inrigting van het beheer over de zaken der Eerediensten
is echter bij de jongste behandeling van de betrokken hoofdstukken der +Staatsbegrooting in de Tweede Kamer zoo
breedvoerig besproken en zoo grondig toegelicht , dat , gelijk
de ondergeteekenden durven vertrouwen , het andermaal
uitvoerig ontwikkelen van de beginselen, welke dit gewigtig
vraagstuk beheerschen , wel niet zal worden verlangd. Tot
nadere toelichting van het gevoelen der Regering meenep
daarom de ondergeteekenden met de volgende korte bemerkingen te kunnen volstaan.
Met het oog op de betrekkingen, welke zoowel uit den
aard der zaak als uit de uitdrukkelijke bepalingen onzer
Grondwet tusschen den Staat en de Kerk voortvloeijen, zal
*en gereedelijk beamen dat het door sommigen aangeprezen
stelsel eener volstrekte scheiding van Kerk en Staat vreemd
is aan het Nederlandsch staatsregt en dat derhalve de toepassing daarvan ook niet mag worden aangewend om de
natuurlijke verhouding, waarin de Staat en de Kerk tot
elkander staan, te verbreken en hunne wederkeerige grondwettige betrekkingen op te heffen en te ontbinden.
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De Grondwet waarborgt aan alle kerkgenootschappen volkomen vrijheid in alles wat de godsdienst en de uitoefening
daarvan in hunnen eigen boezem betreft. Die vrijheid wordt
aan geen kerkgenootschap meer betwist , zoodat aan de
Kerk , zonder eenige inmenging van het Staatsgezag niet
slechts in hare leer en tucht maar ook in haar bestuur en
beheer , de vereischte zelfstandigheid en autonomie verzekerd
is. Er zijn evenwel twee kerkgenootschappen , waarop de
Staat nog altijd meerderen invloed oefent dan met het grondwettig beginsel van vrijheid en zelfstandigheid der Kerk
vereenigbaar is. Voor de Hervormde Kerk namelijk gold de
vroegere Staatsbemoeijing zoowel het bestuur als het beheer.
Het algemeen reglement van kerkelijk bestuur is in 1816
door het Staatsgezag aan de Kerk gegeven. Deze heeft het
daarna als haar statuut aangenomen. Bij het latere algemeene
reglement van 1852 is de Staatsinvloed alleen merkbaar geweest in zoodanige bepalingen als die de Regering toen nog
achtte door hare betrekking tot de Kerk vereischt te worden.
Maar er bleef toen en veel later nog vrij wat ontbreken
aan de volkomen vrijheid van eigene regeling en wetgeving.
Veel is echter sedert en niet zonder goed gevolg gedaan
om alle belemmeringen weg te nemen , welke der vrijheid
van kerkelijk bestuur in den weg stonden. Schier is er niet
een van de kerkelijke reglementen bij de Hervormden ,
hetwelk niet door de kerkelijke besturen herzien en gewijzigd
is , ten einde gezuiverd te worden van hetgeen vroeger van
Staatsinmenging en Staatsgezag daarin was opgenomen. Zoo
er nog hier of daar iets mogt overgebleven zijn, wat mogelijk is zooveel de letter der kerkelijke reglementen aangaat,
het bestaat toch in de praktijk niet meer, zoodat het kerkelijk

bestuur bij de Hervormden, vroeger bij elke schrede door
den Staat bewaakt en als bij de hand geleid, voor het tegenwoordige, in gelijkstelling met alle andere kerkelijke besturen , volkomen vrijheid geniet. Hetzelfde kan tot hiertoe
niet gezegd worden van het kerkelijk beheer, hetwelk bij de
Hervormden van den beginnen af van het bestuur scherp
afgescheiden en geheel onder Staatsinvloed gevoerd is geweest.
Wel heeft de Regering zich evenzeer beijverd, om ook het
kerkelijk beheer vrij te maken van het Staatsgezag. Reeds
in 1864 had zij een ontwerp gereed tot regeling van het
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kerkelijk beheer , met inachtneming van de kerkelijke vrijheid
en zelfstandigheid. Zij is echter daarbij op groote moeijelijkheden gestuit , die zij gemeend heeft te boven te zullen
komen met het vroegere ontwerp ter zijde en een anderen
maatregel van inwendig bestuur daarvoor in de plaats te
stellen , waarbij het toezigt op het kerkelijk beheer als bij
maatregel van overgang tot eene definitive regeling aan een
dusgenaamd Algemeen collegie van toezigt op het beheer van de
goederen der Hervormde gemeenten voor den tijd van drie jaren
is opgedragen. Het is geschied bij Koninklijk besluit van
9 Februarij 1866 (Staatsblad n°. 10). Intusschen mag het
niet ontveinsd worden , dat zich bij de uitvoering van dat
besluit bezwaren hebben voorgedaan , welke op de best mogelijke wijze in overleg met het algemeen collegie zelf uit
den weg geruimd zullen moeten worden.
Het Israëlitisch kerkgenootschap wacht mede nog op zijne
organisatie. Tot hiertoe is en wordt het meest beheerd door
Staatsverordeningen. De Regering is ook reeds'sede ^ t geruimen
tijd werkzaam geweest om aan dat kerkgenootschap zijne
grondwettige zelfstandigheid te waarborgen en zijne geheele
organisatie te helpen voorbereiden. Onderscheidene Staatsverordeningen betreffende de inrigtingen en besturen der plaatselijke gemeenten en de kerkelijke armenverzorging zijn buiten
werking gesteld. Daarenboven heeft Bene constituerende vergadering, uit den boezem der Israëlitische gemeenten verkozen, in
1863 een ontwerp van Algemeen Reglement zaamgesteld en, na
ondervonden tegenstand, haar ontwerp in 1865 gewijzigd. Om
bekende redenen kan dat reglement niet tot uitvoering gebragt worden. De tweede ondergeteekende zal evenwel zich
beijveren om de nog aanhangige organisatie van het hierbe•
doelde kerkgenootschap tot afdoening te brengen.
Doch hoezeer ook de Grondwet de volkomene vrijheid en
zelfstandigheid der Kerk in alles wat tot de godsdienst en
het jas in sacra behoort heeft erkend en gewaarborgd, algeheele loslating ' van de Kerk door den Staat in zaken, welke
de gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen, de geldelijke ondersteuning uit 's Rijks kas en let toezigt ter verzekering van de orde en rust op de openbare godsdienstoefening
betreffen, ligt niet in den geest der Grondwet, wordt niet door
de Kerk verlangd en zou ook niet kunnen worden toegepast
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zonder aan de regten en belangen zoowel van den Staat als
van de Kerk te kort te doen. Te dien aanzien moeten de
betrekkingen door de Grondwet tusschen den Staat en de
Kerk erkend zorgvuldig onderhouden worden. In die betrekkingen wil de Grondwet niet dat de kerkgenootschappen gelijk worden gesteld met alle andere vereenigingen ; het ligt
veeleer in haren geest, het eigenaardig karakter der kerkgenootschappen en den teederen aard van hunne betrekkingen
tot den Staat te eerbiedigen. Daartoe is de instelling van afzonderlijke administratien voor de zaken der Eerediensten
bestemd, omdat het niét raadzaam kan zijn de behandeling
der bedoelde zaken bij andere takken van algemeen bestuur
in te deelen. 1)e belangen van Staat en Kerk vorderen, dat
bij de onvermijdelijke aanr ak ingen tusschen beide steeds wederkeerige welwillendheid in acht worde genomen. Daartoe
zijn grondige kennis en behoedzame waardering der belangen
van de verschillende kerkgenootschappen noodig, wil men
botsingen en moeijelijkheden voorkomen, orde en rust bewaren.
Dit hoogst gewigtig doel beoogden dan ook teregt de Koninklijke besluiten van den 2lsten April 1862 (Staatsblad no.
42 en 43), door bij de opheffing van de toen bestaande departementen afzonderlijke administratien voor de zaken der
Eerediensten op den daarbij bepaalden voet in te stellen, «ten
«einde te vermijden al wat de wenschelijke waarborgen kan
verzwakken, welke door het Staatsgezag, bij de toepassing
«der grondwettige beginselen in betrekking tot de aangelegenheden van de kerkgenootschappen, kunnen worden
«verschaft.«
De vraag overigens, in hoeverre het verkiezelijk zou kunnen
worden geoordeeld de 'thans bestaande administratien weder
door de vroegere Departementen va i Eeredienst te vervangen,
wenscht de Regering voor als nog, ook met het oog op art.
73 der Grondvet, niet tot een onderwerp van beraadslaging
gesteld te zien. Zij erkent de mogelijkheid dat er zich omstandigheden zouden kunnen voordoen, die het herstel der
departementen raadzaam zouden maken. Voor het tegenwoordige vindt zij daartoe geene overwegende redenen ; mogt later
eene andere regeling gevorderd worden, zij zal niet in gebreke
blijven tot dat einde aan den Koning de noodige voorstellen
te doen.
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Met opzigt tot de regeling bij de wet der pensioenen van
de leeraren van alle kerkgenootschappen, heeft reeds de tweede
ondergeteekende aan den anderen tak der vertegenwoordiging
zijn voornemen doen kennen, om door het aanbieden van
een ontwerp van wet eene nieuwe poging te doen tot eindelijke regeling dezer zaak. De eerst ondergeteekende heeft
gelijktijdig verklaard dat hij de regeling der pensioenen bij
de wet in overweging zal nemen zoodra de pensioenwet voor
de Protestanten zal zijn tot stand gekomen, en dat hij zich
intusschen wenscht te houden aan de regeling zooals die voor
de Roomsch Katholijke geestelijken bij Koninklijk besluit van
5 Mei 1838 (Staatsblad n°. 14) heeft plaats gehad.
In de zitting der EERSTE KAMER van den 26sten April
1867 werd het VIERDE HOOFDSTUK B der Staatsbegrooting

voor 1867 met 28 tegen 6 stemmen aangenomen , nadat eenige
leden, zonder de instandhouding der Administratien voor de
Zaken der Eerediensten volstrekt af te keuren of te bestrijden, zich echter hadden verklaard voor het herstel der voor.
malice Departementen van Eeredienst, -- en de Ministers
daarop hadden geantwoord in den zin der hierboven staande
Memorie van Antwoord.

Het ZEVENDE HOOFDSTUK C der Staatsbegrooting voor
1867, betreffende de Administratie voor de Zaken der Her-

vormde en andere Terediensten, werd aangenomen : in de zitting der TWEEDE KAMER van den Eden Maart 1867, met
43 te g en 26 stemmen i en, in de zitting van de EERSTE
KAMER van den 26sten April 1867, met 28 tegen 6 stemmen.

30 April 1867 (Staatsblad no. 42).
Wet, houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van SURINAME voor het dienstjaar 1867.

Nota.

In de Vijfde Afdeeling dezer begrooting zijn vervat de

uitgaven, betreffende: EEREDIENST en ONDERWIJS.
De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf zijn

schrev en

bij de volgende

artikelen.

om-
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EEREDIENS'T.
Art. 56. Tractementen en toelagen van de predikanten der
Hervormde gemeente . . . . . , , f 16,000
N

57. Tractement en toelage van den predikant
der Luthersche gemeente . . . . . . n 6,000
58.

Subsidie aan de armen der Luthersche
800

gemeente
59.

Tractementen en toelagen van de geestelijken der Roomsch Katholijke gemeente. n 13,800

•

60. Toelage aan de Moravische broeder-ge-

#

61. Tractement en toelage van den opper-

meente . .

. . .

..

# 3,000

rabbijn der Nederlandsche en Poi tugesche
Israelitische gemeenten . . . . . . ^, 3,500
1/

62. Toelage aan de beide Israëlitische gemeenten

« 4,000
ONDERWIJS.

# 63. Tractementen en toelagen van de onderwijzers en onderwijzeressen . . .

r 5,200

r, 64. Schoolgelden voor behoeftige kinderen .

9,170

65. Schoolboeken en verdere onkosten . . #
•

700

66. Toelage aan de Moravische broeder-gemeente wegens het onderwijs aan de
kinderen van vrijgemaakten en uitbreiding
van het onderwijs . . . . . .

12,000

# 67. Toelage aan de Roomsch Katholijke gemeente wegens het onderwijs aan de
kinderen van vrijgemaakten en de uitbreiding van het onderwijs . .

. . „ 3,000

68. Bijdragen in de • kosten van het onderwijs
n 3,000

op de afgelegen plantagien . .
Totaal .

30 April 4867.

.

1

80,170

(Staatsblad no. 43).

Wet, houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van CURACAO voor het dienstjaar 4867,
29
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1Vota, In de Vierde Afdeeling dezer begrooting zijn vervat de
uitgaven, betreffende: EEREDIENST en ONDERWIJS.
De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf zijn omschreven bij de volgende artikelen:
CURACAO.

Art. 45. Tractementen en toelagen van de predikanten der
Hervormde geme ente . . . . . . . f 6,720
a 46. Tractementen en toelage van de Roomsch
Katholijke geestel ijken . . . . . . , n 11,200
.

47. Tractementen en toelage van den rabbijn

n

48. Onderwijs ..

der Israëlitische gemeente .

3,360
•

9,680

M

2,000

N

2,400

BONAIRE.
49. Tractement van den predikant der Hervormde gemeente . . , . . . .
N 50. Tractementen van de Roomsch Katholijke
geestelijken .
b

51. Onderwijs ..

n 2,100
ARUBA.

N

52.

Tractement van den predikant der Hervormde gemeente . , . . . . .

53.

geestelijken
54.

h

2,400

✓

2,400

Tractementen van de Roomsch Katholijke
, , . .

Subsidie aan de Hervormde gemeente tot
herstelling van haar kerkgebouw . .

N 55. Onderwijs ..

n

1,600

•

2,166

ST. MARTIN.

(Nederlandsch gedeelte).
^

56. Toelage aan den leeraar van het Metho-

.

57. Tractement van den Roomsch Katholijken

disten genootschap . . . . . , . , y 1,000
geestelijke ..

»

Transporteren .

1,200

. f 48,226
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f 48,226

Per transport .

Art,

58, Subsidie aan de Hervormde gemeente tot
herstelling van haar kerkgebouw .

,, 2,600

. 59. Onderwijs . ..

,, 3,490

ST. EUSTATIUS en SABA.
M 60. Toelage aan leeraren der Hervormde gemeente . . . • • .

. . . . . . N 1,400

,, 61. Tractementen van de Roomsch Katholijke
geestelijken. .

2,400

62. Onderwijs .

N

Totaal. .

5 Mei 1867. no. 17.

Staats Courant

3,500

. f 61,616

n°. 436.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging, onder den naam van
Opleidingschool (Gymnasium) te Zetten, worden goedgegekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. Het doel is het oprigten eener school, voor wetenschappelijke vorming van jongelingen tot de akademiën , en
voor Christelijke opleiding.
De vereeniging tracht de noodige gelden te verkrijgen :
door het bijeenbrengen van een genoegzaam fonds of kapitaal;
door jaarlijksche bijdragen; door giften en legaten; en door
het ontvangen der kost- en leergelden van de leerlingen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het kapitaal
bepaald op f 10,000, de leden, de contributiën, de director
en curatoren, de vergaderingen, enz.

8 Mei 1867 , n°. 52.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het geschil over het onderstands-domicilie van A;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 24 April 1867 , n°. 4 ;
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Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 6 Mei 1867, n o. 327, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat deze behoeftige herhaaldelijk en laatstelijk den 30
December 1865 te B (gemeente C) in onderstand is opgenomen ten laste der gemeente D , alwaar zij vermoed werd
te zijn geboren; doch dat het bestuur dezer laatste gemeente
'heeft geweigerd het domicilie van onderstand te erkennen,
op grond, dat hare geboorte aldaar niet voldoende is bewezen ;
dat , ten gevolge van het ingestelde onderzoek , is overgelegd een stuk , door den vader der behoeftige in '1824
opgemaakt en onderteekend, en waarin het uur , de dag en
de plaats der geboorte van elk zijner zeven kinderen wordt
opgegeven; dat volgens dat stuk de behoeftige den 19 November 1808, des morgens ten 7 ure, te E (gemeente D) zou
zijn geboren ; dat echter haar naam in de doopregisters dier
plaats niet voorkomt , zijnde zij , volgens opgave , dan ook
niet gedoopt; dat geene personen hebben kunnen worden
opgespoord, welke omtrent hare geboorteplaats inlichting
hebben kunnen geven, en dat daaromtrent ook van elders
niets is gebleken ;
dat , hoewel de geloofwaardigheid van het bedoelde door
den vader der behoeftige onderteekende stuk in het algemeen wel aannemelijk wordt gemaakt door de omstandigheid, dat, hetgeen daarin omtrent de geboorte der broeders
en zusters van de behoeftige wordt vermeld, in overeenstemming is met de omtrent deze overgelegde uittreksels
uit de registers van den burgerlijken stand; doch dat desniettegenstaande eene opgave in zoodanig onderhandsch
geschrift, zoolang die niet door eene regtstreeksche aanwijzing wordt bevestigd, geene genoegzame waarborgen
oplevert om als voldoend bewijs te worden aangenomen;
dat derhalve het domicilie van onderstand van deze behoeftige niet is te vinden, en de kosten van hare verpleging
behooren te komen ten laste van het Rijk;
Gezien art. 33 der wet van den 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100) ;
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Hebben goedgevonden en verstaan :
te bepalen, dat de kosten der verpleging van A van
Rijkswege zullen worden voldaan uit 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 geschillen van bestuur) en aan de Algemeene Rekenkamer.
12 Mei 1867, n°. 8.

Staats Courant

n°. 147.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal

Schoolonderwijs te Deinum worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel is alles, wat in de nieuwere leermethode prijsselijk en proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken.
Ten einde dat doel te bereiken, stelt men zich voor de
oprigting of ondersteuning van bewaarscholen en scholen voor
lager onderwijs, waarvoor de kosten zullen worden gevonden,
behalve uit de schoolgelden, uit de vrijwillige bijdragen van
de leden der vereeniging en van anderen die belang stellen
in haar doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur
en de leden.
12 Mei 1867, n°. 9.

Staats Courant n°. 146.

Besluit, waarbij de statuten van de door 29 jaren opgerigte vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

te Deventer worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. lle vereeniging heeft ten doel het bevorderen eener
Christelijke opvoeding door schoolonderwijs.
Zij is zooveel mogelijk werkza tm : tot het oprigten of in
stand houden van eene of meer scholen; en tot opwekking
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van gemeen overleg en zamenwerking omtrent al wat verder
tot de belangen van de christelijke school behoort.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het lidmaatschap, het bestuur, de fondsen , uit contributiën , giften , erflatingen , schoolgelden en andere middelen bijeen gebragt, enz.
12 Mei 1867, no . 10.

Staats Courant

n°. 149.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 10
maanden aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen te Zwammerdam worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien 'als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze vereeniging, gegrond op de belijdenis der Hervormde
Kerk in Nederland, heeft ten doel door Evangelisatie en
Christelijk Nationaal schoolonderwijs, de Christelijke belangen
te Zwammerdam te bevorderen.
De middelen bestaan : in de contributie der leden, de schoolgelden der ter schoolgaande kinderen, de collecten en opbrengst der evangelisatie en de vrijwillige bijdragen én giften.
lle overige bepalingen der statuten betreffen: de leden,
het bestuur enz.
12 Mei 1867, n°. 42. Staats Courant n°. 149.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen
tigen in de buurtschap Notter, gemeente Wierden,
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel is zoodànige ingezetenen van Notter, tot

de

Protestantsche godsdienst behoorende, die, door ouderdom,
ziekten, rampen of eenige andere omstandigheid buiten eigen
schuld, zich in behoeftige omstandigheden bevinden, te ondersteunen.
Het fonds zal bestaan uit: vrijwillige maandelijksche of
veertiendaagsche bijdragen der Ieden , uit giften , legaten en
schenkingen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden, het
bestuur, de rekening en verantwoording enz.
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'16 Mei 1867, n°. 107. Staats Courant no. 150.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs te Goes worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is , om het lager onderwijs
in de door haar gestichte school of te stichten scholen aan
christelijke opvoeding dienstbaar te maken. De vreeze des
Heeren , beginsel van alle wijsheid, zal daarom aan eene
grondige wetenschappelijke vorming , overeenkomstig den aard
van het lager onderwijs, ten grondslag worden gelegd. De
vaderlandsche geschiedenis zal onverminkt worden medegedeeld, en de Bijbel zal oordeelkundig worden gebruikt.
Elke schooltijd zal met gebed worden geopend en gesloten,
ten einde onder Hoogeren zegen de kinderen te leiden tot
de kennis van den éénigen waren God , zoo als Hij zich ,
tot behoudenis en zaliging van verloren zondaren , in Zijn
woord heeft geopenbaard als Vader , Zoon en Heiligen Geest,
nader uitgedrukt in de belijdenisschriften der Nederlandsche
Gereformeerde Kerk van 1618 en 1619.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden,
het bestuur, enz.
16 Mei 1867, n°. 108. Staats Courant n°. 150.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging voor bijzonder Christelijk schoolonderwijs te Vlaardingen worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel is bevordering eener Christelijke opvoeding door
onderwijs.
De werkkring bevat het oprigten en instandhouden van
een of meer scholen en het opwekken van gemeen overleg
en zamenwerking omtrent al wat verder tot de belangen van
de Christelijke school behoort.
De middelen worden te zamen gebragt uit contributies,
giften, erflatingen, schoolgelden enz.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden,
het bestuur enz.
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20 Mei 1867.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Noordholland,
luidende :
Overwegende in facto :
Gezien het vonnis der Arrondissements-Regtbank te Amsterdam, regtdoende in correctionnele zaken , op den 28sten
Maart 1867 in eersten aanleg gewezen tusschen den Officier
van justitie bij die Regtbank , eischer ten eenre, en J. F.
I...., oud vier en dertig jaren, van beroep Oost-Indisch ambtenaar geboren en wonende te Amsterdam , beklaagde ter andere
zijde, waarbij deze, naar aanleiding van art. 210, in verband
met art. 224 Strafvordering, is vrijgesproken van het hem
bij dagvaarding ten laste gelegd feit , hetwelk zoude daarstellen het geven van middelbaar onderwijs in eene bijzondere school , zonder in het bezit te zijn van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door het bestuur
der gemeente, waarin de bezitter gedurende de twee laatste
jaren heeft gewoond, voor de eerste maal gepleegd onder
verzachtende omstandigheden;
Gehoord het requisitoir van den Procureur-Generaal , strekkende: dat het Geregtshof voornoemd den Officier van justitie
bij de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam zal verklaren niet-ontvankelijk in zijn hooger beroep , de kosten
te, dragen door den Staat;
Overwegende, dat tegen het feit , den geappelleerde bij introductieve dagvaarding ten laste gelegd , volgens artt. 6 en 7
der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs, slechts
is bedreigd eene boete van f 25 tot f 50, of, bij wanbetaling der boete, eene gevangenisstraf van ten hoogste
zeven dagen;
Overwegende, dat bij art. 44 Regterlijke Organisatie is
bepaald, dat de Kantonregters vonnissen over alle overtredingen, op welke geene hoogere straf is gesteld dan eene
gevangenis-straf van zeven dagen of eene geldboete van
f 75, te zamen of afzonderlijk;
Overwegende, dat de Regtbank, naar luid van art. 233
Strafvordering, hoewel in het vonnis vermeld staat, dat
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zij regt deed in het eerste ressort, alzoo in deze zaak in
het hoogste ressort heeft beslist, en het appel daarom niet
is ontvankelijk;
Verklaart den Officier van justitie niet-ontvankelijk in
zijn appel;
De kosten te dragen door den Staat.
21 Mei 1867, n°. 56.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het aan Ons door J. B....., hoofd-onderwijzer te Dalen, provincie Drenthe , ingediend adres , daarbij
verzoekende , dat , met vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie , in dato 24 Januarij l 866 ,
door Ons zijne jaarwedde zal worden verhoogd tot f 500;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 8sten Mei 1867, n°. 104;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 18den Mei 1867, n°. 261, 5de Afdeeling ;
Overwegende , dat de Raad der gemeente Dalen , bij besluit
van den 27sten December 1865, heeft vastgesteld eene regeling
der schoolinrigting voor die gemeente voor een vijfjarig tijdvak, in te gaan met 1 Januarij 1866; dat daarbij de jaarwedde van den adressant is bepaald op de som van f 450,
gelijkstaande met hetgeen hij vroeger als zoodanig genoot,
en aan hem is ontnomen de levering van schoolbehoeften aan
de leerlingen; dat de adressant tegen die regeling herhaaldelijk
bezwaren ingediend en verzocht heeft, dat zijne jaarwedde
zou worden verhoogd met f 50, op grond, dat hem alle
emolumenten waren ontnomen, ook die, voortspuitende uit de
levering van schoolbehoeften, dat zijn inkomen daardoor was
gedaald beneden het bedrag, door hem gemiddeld jaarlijks
genoten vóór de invoering der wet op het lager onderwijs;
dat door hem tot staving van die bewering zijn overgelegd
twee nota's in de eerste waarvan het verlies wordt berekend op f '108.50 en in de tweede op f 181; dat de Raad
het verzoek heeft afgewezen, omdat, naar zijne meening,
levering van schoolbehoeften niet kan gerekend worden tot
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de bezoldiging van den onderwijzer te hebben behoord, en
het door hem opgegeven verlies in ieder geval wordt opgewogen door het voordeel , voor hem ontstaan uit de omstandigheid , dat de hulp-onderwijzer thans uit de gemeentekas wordt bezoldigd en de kosten van zijn onderhoud, door
den Raad op t 200 begroot , na de invoering der wet op het
lager onderwijs , niet meer ten laste van den adressant komen;
dat Gedeputeerde Staten , die met de gemelde bezwaren
door den Raad niet waren bekend gemaakt , op den 24sten
Januarij 1866 hunne goedkeuring aan het bedoelde raadsbesluit hebben geschonken, en toen de adressant zich eerst
later met een verzoek tot verhooging zijner jaarwedde tot
hen had gewend, bij besluit van 14 Julij 11. dit verzoek
hebben afgewezen; dat in gemeld besluit uitdrukkelijk wordt
erkend, dat eene verhooging der wedde billijk zoude zijn,
maar dat, nu de regeling reeds was goedgekeurd, er geene
vrijheid scheen te bestaan om vóór het einde van het vijfjarig tijdperk daarop terug te komen; dat de adressant, bij
Ons in beroep gekomen zijnde , als nieuwen grond voor
zijn verzoek heeft aangevoerd, dat de omvang der school,
aan het hoofd waarvan hij is geplaatst, van dien aard is,
dat zijne tegenwoordige wedde geacht moet worden te laag
te zijn;
Overwegende , dat een ingesteld onderzoek niet heeft doen
blijken, dat de inkomsten van den adressant minder zouden
bedragen, dan die hij gemiddeld genoot voor de invoering
der wet op het lager onderwijs; dat dit ook niet volgt uit
de beide strijdige berekeningen, door hem overgelegd, omdat, al mogt men die als grondslag kunnen aannemen, het
daarin berekende verlies kan zijn opgewogen door het voordeel, verkregen uit de omstandigheid, dat hij in het onderhoud van den hulp-onderwijzer niet meer behoeft te voorzien; dat echter door het ophouden van de levering van
schoolbehoeften bij de jongste regeling de inkomsten van
den adressant eene vermindering hebben ondergaan; dat de
school te Dalen gemiddeld door 200 leerlingen wordt bezocht,
en van dien omvang is, dat, volgens het overeenstemmend
gevoelen van het Schooltoezigt en Gedeputeerde Staten,
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eene verhooging der wedde billijk is; dat alzoo de jaarwedde van t 450 geacht moet worden te laag te zijn , en er
voldoende grond bestaat om uit dien hoofde het besluit der
Gedeputeerde Staten van 24 Januarij 1866 in zooverre te
vernietigen, waardoor de vaststelling der jaarwedde op nieuw
een onderwerp van behandeling bij den Raad en Gedeputeerde Staten uitmaken kan;
Gezien art. 13 der wet van den 13den Augustus 1857,
(Staatsblad n°. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te vernietigen het besluit van Gedeputeerde Staten der
provincie Drenthe van den 24sten Januarij 1866, voor zoover
daarbij goedkeuring is verleend aan de bepaling van het
besluit van den Raad der gemeente Dalen in dato 27
December 4865, waarbij de jaarwedde van den adressant
is vastgesteld op f 450.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan áfschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen
van bestuur. (Zie Besluit 24 Augustus 1867, n b. 67.)
24 Mei 1867, n°. 13.
Missive van den Minister van Financiën , luidende:
Naar aanleiding uwer missive van den 30sten Maart 11.,
n°. 3231, litt. A , vierde Afdeeling, heb ik de eer U mede te
deelen, dat het, door den ambtenaar van den burgerlijken
stand, ingevolge art. 136 Burgerlijk Wetboek af te geven
bewijs, dat het huwelijk ten zijnen overstaan is voltrokken, —
ingevolge de artikelen 1, 12 en 13 der wet van den 3den
October 1843 (Staatsblad n°. 47) moet worden geschreven
op gezegeld papier van niet minder dan 50 cent, ten ware
de echtgenooten, blijkens getuigschriften van het bestuur
hunner woonplaats onvermogend zijn, in welk geval het
bedoelde bewijs kan geacht worden, bij art. 27, litt. A,
n°. 10 der voormelde wet, van het zegelregt te zijn vrijgesteld.
Om ten aanzien van echtgenooten, die niet onvermogend
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zijn , het bedoelde bewijs mede van zegelregt vrij te stellen,
daartegen zouden, mijns inziens , gegronde bedenkingen zijn
aan te voeren, vooral wanneer men nagaat , dat de meeste
jonggehuwden , als bewijs van het voltrokken huwelijk,
een uittreksel uit het register der huwelijksakten vragen en,
Zij dit stuk aan den bedienaar van de Eeredienst kunnen
vertoonen , zoodat de Godsdienstige inzegening van het
huwelijk niet kan gezegd worden de verpligting tot betaling
van zegelregt mede te brengen.
De tegenwoordige wet op het regt van het zegel zou
bovendien eene zoodanige vrijstelling niet toelaten: art. 44
dier wet toch geeft den Koning alleen de bevoegdheid om
in bijzondere gevallen of in het algemeen belang, kwijtschelding of vermindering van regt te verleenen , en , naar
het voorkomt , is noch van het een , noch van het ander
in deze sprake. (Zie Besluit 12 Julij 1858, n°. 54 en Circulaire 6 November 1861, n°. 110)
Nota. Art. 136 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : Geene
godsdienstige plegtigheden zullen vermogen plaats te hebben, vóór dat de partijen aan den bedienaar van hunne
" Eeredienst zullen hebben doen blijken , dat het huwelijk
«ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand
a is voltrokken (1).
Ingevolge Keizerlijk decreet van den 9den December 1810
waren de bewijzen, waaruit van de voltrekking eens huwelijks
aan den bedienaar van de Godsdienst moest blijken , slechts
aan het kleinste formaatzegel onderworpen.
Dit was ook het geval onder de wet van den l6den Junij
1832 (Staatsblad no. 29), gelijk bij de resolutiën van den
Minister van Financiën van den 9den Februarij en 14den
December 1839, n°. 31 en 187 werd beslist.
Onder de wet van 3 October 1843 (Staatsblad no. 47) werd
echter, bij Ministeriele resolutie van den Eden Maart 1845,
no . 34, beslist
de hier bedoelde stukken op zegels van

(1) Bij arrest van den Hoogen Raad van 21 April 1840 werd beslist, dat de
voltrekking van het huwelijk in dit geval moet blikken uit de registers van
d_em. burgerlijken stand.
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minstens 50 cents moeten worden gesteld , omdat zij tot de
administratieve akten , bij art. 12 dier wet vermeld, behooren,
doch niet zijn opgenomen onder de stukken , waarvoor bij
art. 13 dier wet het gebruik van het gezegeld papier van
25

of 15 cents is toegestaan.

Het met zegel bezwaren van het bewijs , waaruit in den
zin van art. 136 van het Burgerlijk Wetboek moet blijken,
dat het huwelijk burgerlijk voltrokken is , heeft onbetwistbaar
het gevolg, dat de godsdienstige inzegening van het huwelijk
tot het betalen van ZEGELREGT verpligt en alzoo met een
last is bezwaard , die de echtgenooten niet te dragen hebben

wanneeer zij geen kerkelijk ingezegend huwelijk aangaan.
1 Junij 1867, n°. 56. Staats-Courant n°. 170.
Besluit , waarbij de statuten van de voor 29 jaar aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Engwierum, gemeente Oostdongeradeel,
provincie Friesland, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota.

Het doel is alles wat in de nieuwe leermethode prijsselijk

en proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk onderwijs
en opvoeding dienstbaar te maken.
Daartoe stelt men zich voor de oprigting of ondersteuning
van bewaarscholen en scholen voor lager onderwijs, waarvoor
de kosten zullen gevonden worden, behalve uit de schoolgelden, uit de vrijwillige bijdragen van de leden der vereeniging en van anderen, die belang stellen in haar doel.
De overige bepalingen betreffen : liet bestuur, de leden enz.

7 Junij 1867, n°. 50. Staats-Courant no. 171.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en
10 maanden aangegane vereeniging tot bevordering van

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Hardenberg worden
goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. Het doel is de oprigting en het onderhoud eener bijzondere Christelijke school voor gewoon lager onderwijs.
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De uitgaven worden gedekt, zoover zij niet uit vrijwillige
bijdragen en giften worden voldaan, uit de schoolgelden der
ter schoolgaande kinderen.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de leden, de vergadering enz.

1 5 Junij 1 867, na. 54.

Besluit, waarbij vrijdom van briefport wordt verleend voor
de brieven, die gewisseld worden tusschen de Directeurs,
de Inspecteurs en de ontvangers der Registratie en Domeinen ,
ter eenre , en de Inspecteurs van het middelbaar onderwijs,
benevens de Directeuren van 'sRijks hoogere burgerscholen,
ter andere zijde. (Zie Besluit 11 November 1866, n0. 24).

47 Junij 1867, n°. 62.

Staats-Courant

n°. 185.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging voor instandhouding der
Christelijke school te Sittard worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Deze vereeniging heeft ten doel, het welzijn der jeugd
van de Hervormde gemeente door instandhouding der Christelijke school aldaar, opgerigt in den jare 1856.
Zij is gegrond op de belijdenisschriften der NederduitschHervormde Kerk. De genoemde school rust mede op dien
grondslag.
Zij bestaat uit leden en begunstigers-leden, zijnde lidmaten
der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Sittard, die zich
verbinden tot eene jaarlijksche bijdrage van minstens f 1,
en die als zoodanig worden aangenomen door de algemcene
vergadering der leden.
Begunstigers-leden zijn allen , die het doel der vereeniging
door bijdragen bevorderen.
De overige bepalingen der . statuten betreffen : het bestuur,
de rekening en verantwoording enz.
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18 Junij 1867.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Breda, luidende :
Gehoord partijen benevens den heer Officier van Justitie
en zijne conclusie strekkende, dat eischers niet ontvankelijk
zullen worden verklaard , met veroordeeling in de kosten
van het geding.
Overwegende, dat uit eene onderhandsche akte , ten processe
overgelegd , gratis geregistreerd te 's Hertogenbosch den 17den

Augustus 1821 resulteert, en ten overvloede tusschen partijen in confesso is , dat op den 20sten October 1819, ten
overstaan van leden van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant en van het gemeentebestuur van Baarle-Nassau
tusschen eenen gecommitteerde van het toenmalig bestuur
der Domeinen en Johannes van Dijck , zich noemende pastoor
der Roomsch Katholijke gemeente, benevens ' Johannes
Wouters , in kwaliteit van kerkmeesteren der groote of
parochiale kerk , gelegen in de gemeente Baarle-Nassau is
aangegaan eene overeenkomst , zakelijk daarop nederkomende,
dat gemeld domeinbestuur als geestelijk tiendheffer van de
tienden , geheven wordende onder de gemeente Baarle-Nassau
tot afkoop van de verpligting, welke het met betrekking
tot het opbouwen , vernieuwen, repareren en onderhouden
van de parochiale kerk , toren, enz. binnen dezelfde gemeente Baarle-Nassau overeenkomstig het plakkaat van
H. H. M. M. van den 16den Januarij 1778, te vervullen had,
aan de voornoemde kerkmeesters zoude uitkeeren eene som
van twee duizend gulden in contanten, benevens een kapitaal
van vijf duizend gulden werkelijke nationale schuld rentende 21 pct. in te schrijven op het Grootboek dier schuld,
ten name van de fabriek der kerk van Baarle-Nassau
waarvan de interest zou ingaan met 1 Januarij 1820; terwijl
Cie meergenoemde kerkmeesters, zich tegen het genot en
effect van dien afkoop verbonden, het bestuur der Domeinen
ter zake der even bedoelde verpligting nimmer meer te zullen
aanspreken en renuntieerden aan alle hoegenaamd regt,
welke zij tegen het bestuur der Domeinen, als geestelijk
tiendheffer mogten kunnen doen gelden.
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dat het almede buiten contest is , dat aan die overeenkomst,
van de zijde van liet bestuur der Domeinen, uitvoering is
gegeven door op den 1sten en den 6den December 1820 aan
Adrianus Norbertus van Gils , vice burgemeester van BaarleNassau en Johannes Wouters , zich noemende gequalificeerden
van pastoor en kerkmeesters der Roomsch Katholijke gemeente aldaar , toe te tellen eene som van f 2000 — en
over te geven een bewijs van inschrijving op het Grootboek,
als hiervoor vermeld;
dat intusschen de eischers , in hunne niet betwiste kwaliteit
van president , leden en thesaurier van den fabriekraad van
de kerk van den H. Remigius te Baarle-Hertog, beweren , dat niet alleen de evenbedoelde som van f 2000,
onmiddelijk na de uitkeering daarvan , maar ook de renten
van gezegde inschrijving op het Grootboek , tot en met het
jaar 1860, in de kas van dien fabriekraad zijn gestort, en
vermits de uitbetaling van deze renten aan hunnen gemagtigde na dat jaar is geweigerd op grond, dat het gedaagd
kerkbestuur der Roomsch Katholijke parochie van BaarleNassau , daartoe geregtigd is , zoowel dat bestuur als het
bestuur der Domeinen voor deze Regtbank hebben geroepen , om te hooren verklaren , dat in de voormelde
overeenkomst van 20 October abusivelijk van eene parochiale kerk van Baarle-Nassau is gesproken , terwijl werd
bedoeld de kerk van den H. Remigius te Baarle-Hertog,
en dien ten gevolge te hooren bevelen, dat de administratie
van het Grootboek der Nationale werkelijke schuld rentende
22 pct., op vertoon van het te wijzen vonnis, de meergenoemde inschrijving, uit krachte van gezegde overeenkomst,
zal rectificeren, zoodat zij in stede van, ten behoeve van
de fabriekraad van de kerk van Baarle-Nassau, zal luiden
ten behoeve van den fabriekraad van de kerk van den
H. Remigius te Baarle-Hertog; alsmede dat dezelfde
administratie aan de eischers zal hebben uit te betalen de
renten op dezelfde inschrijving vervallen met en sinds den
1 sten Januari] 1862, terwijl het gedaagd kerkbestuur zal worden
veroordeeld tot uitkeering van de renten vorderbaar geworden den 1 sten Januarij en den 1sten Julij 4861 , die het zal
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hebben ontvangen ; alsmede tot vergoeding van de kosten,
schaden en interessen bij de eischers , door zeker verbod
van uitbetaling aan het Grootboek gedaan , geleden of nog
te lijden ; dat de eischers , tot adstructie dier vordering,
zakelijk hebben doen gelden , dat de geestelijke tienden onder
Baarle-Nassau , waarvan in de overeenkomst van 20 October
1819 sprake is , zijn afkomstig van de abdij van Thorn , en
als zoodanig meer speciaal geaffecteerd aan het onderhoud
van de St. Remigiuskerk te Baarle-Hertog, welke is eene
stichting van die abdij en dat de verpligting tot dat onderhoud ten overvloede is uitgemaakt bij zeker vonnis van de
voormalige Hoofdbank van Breda van 10 Mei 1618 en erkend bij eene nadere transactie van den Oden September 1630,
waarvan een afschrift is overgelegd; — dat daarentegen in
het jaar 1819 te Baarle-Nassau noch kerk , noch parochie
of gemeente , en bijgevolg ook geen pastoor of kerkmeesters
waren te vinden , waar de ingezetenen dier gemeente van
oudsher gewoon waren te Baarle-Hertog ter kerk te gaan
en de Sacramenten te ontvangen van een of meer der
geestelijken , aan die kerk verbonden , uit krachte , nadat
het bisdom Antwerpen in twee deelen was gescheiden,
waarvan het eene onder den Aartsbisschop van Mechelen,
het andere onder den Vicaris , later onder den Bisschop van
Breda ressorteerde , van eene delegatie van laatstgenoemden
Kerkvoogd ; dat wijders Johannes van Dijck en Johannes
Wouters, blijkens een aantal overgelegde rekeningen en
bescheiden in het jaar 1819 waren, de eerste pastoor, de
tweede kerkmeester van de meergenoemde St. Remigiuskerk
en dat het bijgevolg niet anders dan bij vergissing kan zijn
geweest, dat er in de akte van 20 October van dat jaar
van eenen afkoop aan de parochiale kerk van Baarle-Nassau
kan zijn gesproken; dat eindelijk de fabriekraad van de kerk
te Baarle-Hertog, na meer dan dertig jaren in het genot
geweest te zijn van de renten der betwiste inschrijving,
daarop door verjaring ook voor de toekomst regt heeft verkregen; — dat de beide gedaagde besturen daarentegen hebben beweerd, dat de overeenkomst van 1819, zoo als zij
werd in schrift gebragt, in overeenstemming was met het
39
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plakkaat van 16 Januarij,1778 en wel degelijk ten doel heeft
gehad de Roomsch Katholijke gemeente van Baarle-Nassau
in de behoeften van hare Eeredienst tegemoet te komen;
dat alzoo de uitkeering van kapitaal of renten , die aan de
eschers mag hebben plaats gehad, is geweest eene vrijwillige
daad van die van Baarle-Nassau , gebillijkt door de omstandigheid, dat zij te Baarle-Hertog aan de godsdienst-,
oefeningen deel namen en werden toegelaten, maar zonder
dat daaruit eenig regt kan zijn ontstaan, heeft moeten ophouden toen Baarle-Nassau in 1859, door den Bisschop,
van Breda , tot eene gemeente of parochie werd verheven,
en voor die parochie eene nieuwe kerk werd gesticht ; en
dat de eischers dien ten gevolge in hunne vordering nietontvankelijk immers ongegrond behooren te worden verklaard; dat eindelijk door alle partijen , tot steun van deze
beweringen, een aantal bescheiden zijn overgelegd, en de
eischers daarenboven eenige daadzaken hebben gearticuleerd
met verzoek om des noodig tot nader bewijs daarvan te
worden toegelaten.
Overwegende in regten, dat de bevestiging in dit geding,
althans wat het hoofdmiddel van de eischers betreft, alleen
kan en moet afhangen van het antwoord op de vraag : of
hetzij door hen eischers het bewijs is geleverd, hetzij van
elders is gebleken , dat de afkoopprijs bij de dikwerf genoemde akte van 20 October 1819 bepaald, indien al niet
naar den letter, dan naar de intentie der contractanten, ten
behoeve van de St. Remigiuskerk te Baarle-Hertog of van
haren fabrieksraad werd bedongen'?
dat bij het onderzoek daaromtrent voorzeker wel eenigzins
in aanmerking mag komen of er voor gezegde overeenkomst,
zoo als zij luidt, een reden van bestaan is te vinden, en
dat het, om van onderscheidene andere bezwaren niet te
spreken, inderdaad moeijelijk is te begrijpen, hoe men in
1819 tot het denkbeeld is gekomen ten behoeve van eene
kerk, die noch bestond noch immer bestaan had, naar aanleiding van het plakkaat van 16 Januarij 1778 een afkoop te
sluiten van de verpligting van den geéstelijken tiendheffer,
om tot opbouw of onderhoud van die kerk bij te dragen;
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dat zulke bezwaren echter , al waren ze ook gewigtig
genoeg om zelfs de geheele overeenkomst , zooals zij werd
beschreven , voor niet bestaanbaar te houden , geenszins aan
een ander dan de daarbij genoemde partijen het regt geven,
om daarvan ten zijnen name de uitvoering te vorderen, ten
zij op voldoende wijze worde gejustificeerd, dat er of door
dwaling eene misstelling in de akte is ingeslopen, of dat
degenen , die als partijen optraden, indien al niet dien derden vertegenwoordigden, dan toch ten zijnen behoeve stipuleerden ;
dat het niet wel aangaat hier aan eene materieële dwaling, door in de plaatsstelling van de woorden BaarleNassau voor Baarle-Hertog te denken, vermits die woorden tot viermalen toe in de kwestieuse akte voorkomen,
daarenboven in de bewijzen van uitvoering daaraan toegevoegd op nieuw zijn herhaald, en dat de meeste der onderteekenaars, ingezetenen van eene der gemeenten Baarle,
mogen verondersteld worden , zeer wel te hebben geweten,
dat de St. Remigiuskerk stond en staat op het grondgebied
van Baarle-Hertog in de toenmalige provincie Antwerpen;
dat voorts de betwiste overeenkomst in zich zelve niet de
minste duisterheid of dubbelzinnigheid oplevert , veel minder
iets bevat waaruit is af te leiden , dat er , hetzij ten aanzien van den aard der af te koopen verpligting , hetzij ten
opzigte van de kerk, waarvan die afkoop zou geschieden
eene vergissing heeft plaats gehad, daar integendeel de herhaalde aanhaling van het plakkaat van 46 Januarij 1778
geheel misplaatst zou zijn geweest, indien een afkoop aan
de St. Remigiuskerk was bedoeld, omdat bij dat plakkaat
wel de verpligting van den tiendheffer, om tot opbouw en
onderhoud van kerken bij te dragen, is bevestigd, maar
alleen voor zoover die kerken stonden onder het gebied der
voormalige republiek der vereenigde Nederlanden, terwijl
Baarle-Hertog destijds, evenals vroeger en later, lag buiten
dat gebied;
dat het ongetwijfeld opmerking verdient, dat de contractanten Johannes van Dijck en Johannes Wouters, werkelijk,
blijkens de overgelegde schrifturen in het jaar 1819 fun-

464
geerden als pastoor en kerkmeester bij de St. Remigiuskerk , maar dat zulks niet belet , dat zij bij de betwiste overeenkomst niet slechts uitdrukkelijk den afkoop ten behoeve
van de parochiale kerk van Baarle-Nassau hebben aangenomen , maar zich daarbij hebben genoemd kerkmeesteren
der groote of parochiale kerk aldaar ; terwijl het in geenen
deele blijkt , dat zij gemeend hebben , of van den fabriekraad der St. Remigiuskerk speciaal in last hadden , voor
deze te handelen, dat het voorts , wanneer men bedenkt,
dat genoemde contractanten in de omstandigheid dat de
Roomsch Katholijke ingezetenen van Baarle-Nassau te
Baarle-Hertog plagten ter kerk te gaan , aanleiding konden
vinden, om zich de belangen van deze aan te trekken, en
daarbij voegt het historisch feit , dat er vooral nadat de
beide deelen van het dorp Baarle onder het gebied van
verschillende Kerkvoogden waren geraakt , meermalen kleine
conflicten hebben plaats gehad, niet geheel ondenkbaar is,
dat alle partijen bij de betwiste overeenkomst meer lettende
op het belang der bevolking, dan op den oorsprong en den
aard van de verpligting der tiendheffers , hebben gemeend
die van Baarle-Nassau in den algemeenen maatregel tot
afkoop dier verpligting naar het plakkaat van 1778 te moeten
doen deelen, om daarvan ter bevordering hunner kerkelijke
belangen , op welke wijze dan ook , gebruik te maken ; maar
dat wat er van deze door de beide gedaagde besturen geopperde gissing zij, het altijd vaststaat, dat uit de omstandigheid, dat Johannes van Dijck en Johannes Wouters, toen
zij onder de kwalificatie van kerkmeesters der groote of
parochiale kerk van Baarle-Nassau, de dikwerf genoemde
overeenkomst aangingen, waren pastoor en kerkmeester van
de St. Remigiuskerk te Baarle-Hertog niet kan worden
afgeleid, dat zij als vertegenwoordigers of zaakwaarnemers
van den fabriekraad van laatstgenoemde kerk hebben gehandeld, dat is, ten behoeve van deze hebben gestipuleerd,
of ten haren laste verbindtenissen hebben aangegaan;
dat de overeenkomst van 20 October 1819 derhalve voor de
eischers moet beschouwd worden als eene res inter alios acts,
welke hunne bevoegdheid, om van den geestelijken tiend-
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heifer van Baarle-Nassau, tot opbouw en onderhoud van
de St. Remigiuskerk, bijdragen te vragen , zoo die bestaat,
onaangeroerd heeft gelaten, maar waaruit zij geen regt op
den destijds bedongen afkoopprijs kunnen ontleenen;
Overwegende al verder , dat wel in de overgelegde rekeningen van het eischend bestuur , gedurende een aantal jaren,
eene som van f '120 of daaromtrent , als voor onderhoud
van kerk , toren en pastorie van het Domein ontvangen of
onder dergelijke benaming is verantwoord, doch dat er geen
bewijs hoegenaamd is geleverd, dat die ontvangst haren
oorsprong had, in de renten van die inschrijving op het
Grootboek ten deze in kwestie, veel minder of die ontvangst
uit handen van de directie van het Grootboek , tegen kwijting
van de eischers of van hunnen gemagtigde, dan wel door
tusschenkomst van een ander , misschien zich qualificeerende
fabriek van de kerk van Baarle-Nassau heeft plaats gehad,
en dat er reeds uit dien hoofde van eene verkrijging door
verjaring van een regt om gedachte renten bij voortduring
te vorderen, geen sprake kan zijn; terwijl daarenboven de
dertigjarige uitbetaling van de renten eener inschrijving op
het Grootboek aan een ander dan aan hem ten wiens behoeve
die inschrijving luidt , bezwaarlijk t©t eene acquisitieve
verjaring zou kunnen leiden;
dat eindelijk de daadzaken door de eischers gearticuleerd,
indien ook tot evidentie gebragt , aan de vorenstaande
beweegredenen niets van hare kracht zouden benemen ,
en dat alzoo de ingestelde vordering den eischers niet kan
volgen.
Verleent acte aan de eischers van hun aanbod, om van
de bij conclusie, ter rol van 23 Mei 1865 geposeerde daadzaken , nader bewijs te leveren;
Verklaart die daadzaken niet afdoende en de eischers niet
ontvankelijk in hunne vordering, met veroordeeling in de
kosten van het geding, welke aan de zijde van het gedaagde
Domeinbestuur op eene 'som van f 424.27 en aan de zijde
van het gedaagd kerkbestuur op eene som van f 465.245
worden begroot, de minute en expeditie dezes daaronder
niet begrepen. (Zie Vonnis 21 April 1863 en de daarbij ge-
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Nota op bladz. 366-381 van den Negentienden
Jaargang van dit Handboekje.)

plaatste

Nota. Het hoofdpunt, waarop de eisch der kerkfabriek van
Baarle-Hertog afstuit en waaromtrent het vonnis in geene
ontwikkeling treedt, is het volslagen gemis van eenig regt,
bij die Belgische kerkfabriek, tot het vorderen van hetgeen
zij eischt van den geestelijken tiendheffer (het Nederlandsche
Domeinbestuur) te Baarle-Nassau.
Toen de abdij van Thorn, die van oudsher geestelijke
tiendheffer te Baarle-Hertog en Baarle-Nassau was geweest,
bij de wet van den 15den Fructidor jaar IV (1 September 1796)
werd gesupprimeerd , bezat zij het regt tot tiendheffing te

Baarle-Hertog niet meer , want reeds bij besluit van den
14den Brumaire jaar IV (5 November 1795) was in Belgie
afgekondigd het 5de artikel der wet van 21 September 1789,
waarbij het tienregt werd afgeschaft. De tiendheffing te Baarle•
Nassau verloor die abdij bij hare suppressie op 1 September
1796, terwijl het Fransehe Gouvernement, hetwelk zich in
het bezit van die heffing had gesteld, daarvan afstand deed,
bij het tracteat van 5 ,lanuarij 1800 , aan de Bataafsche
Republiek.
Hiermede eindigde alle uit de tiendheffing geboren schuldpligtigheid aan ae kerk van den 13. Remigius te Baarle-

Hertog. Het decreet van den 7den Thermidor jaar XI (26
Julij 1803) , ten gevolge waarvan die kerk hare vroeger
nationaal verklaarde, doch nog niet, als zoodanig, verkochte
goederen terug kreeg, herstelde het tienregt in Belgie niet,

maar toch werd het verlies der kerk, door de afschaffing
der tienden geleden , naar aanleiding van de toezegging, bij
art. 5 der wet van 21 September 1789 gedaan, aan haar
vergoed op de wijze bij het decreet van den 30sten December

1809 en de wet van den 14den Februarij 1810 bepaald.
Daaruit volgt dan ook onbetwistbaar, dat de kerkfabriek
van Baarle-Hertog geen regt noch aanspraak had, om bij de
overeenkomst van 20 October 1819 , als contractant op te
treden en veel minder dus om daaruit iets voor zich te
bedingen.
Niemand anders dan de door het Staatsgezag erkende
Roomsch Katholijke gemeente te Baarle-Nassau had het

467
regt , aanspraak te maken op den afkoopsprijs , door het Nederlandsche Domeinbestuur , in zijne hoedanigheid van geestelijk
tiendheffer in die gemeente , aangeboden , ten einde ontheven
te worden van zijne uit deze heffing voortvloeijende verpligting, om aldaar in de parochiale behoeften te voorzien. Deze
aanspraak ontleende de voornoemde gemeente niet uit de door
de eischende kerkfabriek van Baarle-Hertog aangevoerde feiten
en oirkonden , welke , tijdens het bestaan der abdij van Thorn
en van baar tiendregt, hadden kunnen gelden, maar, sedert
hare suppressie en de afschaffing der tiendheffing in Belgie,
waren vervallen.
Baarle-Nassau grondde zijne aanspraak hoofdzakelijk op
bet besluit van het Staatsbewind der Bataafsche republiek
van den Oden Maart 1805 n o. 33, waarbij, ' niet naar scherp«heid van regten , maar om redenen van billijkheid , aan de
«geestelijke tiendheffers in het toenmalig Bataafsch Brabant
«de verpligting werd opgelegd , om op den voet van het
” plakkaat van 16 Januarij 1778, in de parochiale behoeften
eter plaatse waar de tienden geheven werden, te voorzien.Het afkoopen van deze verpligting, waarmede Baarle-Hertog
niets kon te maken hebben, heeft daarom dan ook het onderwerp uitgemaakt der overeenkomst van 20 October 1819,
tusschen het Domeinbestuur en de erkende vertegenwoordigers
der Roomsch Katholijke gemeente Baarle-Nassau aangegaan.
De gevolmagtigden van deze vertegenwoordigers hebben sedert
1820 altoos de renten van het uit die overeenkomst voortgevloeide kapitaal van f 5000, ten name van die gemeente
op het Grootboek der Nationale schuld ingeschreven , ten
haren behoeve in ontvang genomen. Nooit is dit geschied
door, op naam of tei, behoeve van de kerkfabriek van BaarleHertog , welke als zoodanig te dezer zake niets had te vorderen.
Zoolang de Roomsch Katholijke gemeente Baarle-Nassau,
bij gemis van eene eigene kerk , in de kerk van den
H. Remigius te Baarle-Hertog parochieerde, hebben hare vertegenwoordigers de gedachte renten aan de kas der voornoemde kerk uitgekeerd. Toen echter Baarle-Nassau in 1860
eene eigene kerk had verkregen, hield die uitkeering aan de
kerk van Baarle-Hertog op en werden de renten van voormeld
kapitaal, overeenkomstig hare bestemming, ter voorziening in
de parochiale behoeften van Baarle-Nassau aangewend. Het
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protest daartegen , door de kerkfabriek van Baarle-Hertog,
bij de Directie van het Grootboek, onder dagteekening van
10 December 1861, ingediend, werd aldaar niet-ontvankelijk
verklaard.
Op den Oden October 1867 is de zoo even genoemde kerkfabriek bij het Provinciaal Geregtshof van Noordbrabant, tegen
het hierboven medegedeeld vonnis van de Arrondissementsregtbank te Breda, in appel gekomen, waarvan de afloop nog
wordt te gemoet gezien.

19 Junij 1867, n°. 63.

Staats-Courant

n°. 485.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane Hulp-vereeniging voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Klundert worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging , gegrond op de waarheid Gods in
Christus , is gewijd aan de bevordering van het Christelijk
Nationaal schoolonderwijs in het algemeen en in hare gemeente in het bijzonder.
Zij stelt zich daartoe ten doel : de oprigting eener school,
waarin , bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige
Schrift en getrouwe voorstelling der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundigheden aan Christelijke opvoeding wordt
dienstbaar gemaakt.
Tot de middelen, waardoor zij wenscht te werken , behooren:

a.

het houden van vergaderingen ter bespreking van de
belangen van het Christelijk Nationaal schoolonderwijs
in de gemeente;

b.

het houden van bidstonden;

c.

het daarstellen van een fonds door vrijwillige bijdragen ,
jaarlijksche contributien en rentelooze voorschotten bij
aandeelen van vijftig gulden ieder, ten einde daaruit
de onkosten, aan het doel der vereeniging verbonden,
te kunnen bestrijden.

De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de contributien enz.
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19 Junij 1867, no. 246.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
luidende :
Door een der Inspecteurs van het middelbaar onderwijs
is mij de vraag onderworpen, of uit de artt. 53 en 55 der
wet van den 2den Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) moet worden afgeleid, dat de toegang tot de examens der burgerscholen en der hoogere burgerscholen, aan de Inspecteurs van
het middelbaar onderwijs verzekerd, eene andere beteekenis
heeft dan die van het publiek , en of het de bedoeling van
den wetgever is geweest die Inspecteurs door het bijwonen
van alle zittingen der commissie van examen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen zoowel van de inrigting van
het examen, welke in de eerste vergadering wordt behandeld, als van de regelen, welke bij de beoordeeling in de
eindzitting worden toegepast.
Het antwoord op die vraag schijnt toestemmend te moeten
wezen, daar anders, dewijl art. 55 de examens reeds voor
allen en dus ook voor de Inspecteurs van het middelbaar
onderwijs toegankelijk heeft gesteld , het voorschrift in
art. 53, dat die Inspecteurs toegang hebben tot deze examens, overbodig zou zijn geweest.
In verband hiermede heb ik de eer U H. E. G. te verzoeken aan den Inspecteur, tot wiens werkkring uwe provincie behoort, telkens mededeeling te doen van het tijdstip, waarop de commissie van het examen voor het eerst
bijeenkomt.
22 Junij 1867, n°. 94.
Missive van den Minister van Justitie, luidende :
Door het kerkbestuur eener Israëlitische gemeente is mij
berigt, dat een gevangene op een der Paaschdagen is op
transport gesteld, en is mij verzocht om in het vervolg,
zoo mogelijk, gevangenen van die gezindte niet op Sabbath
en Israëlitische hooge feestdagen te doen vervoeren.
Ik heb de eer de HH. Procureurs bij de provinciale
geregtshoven hiervan kennis te geven, met uitnoodiging te
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willen bevorderen , dat voortaan aan gemeld verzoek worde
voldaan, in de gevallen, waarin tegen een uitstel van het
transport geen overwegend bezwaar bestaat.
24 Junij 1867.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Assen,
waarbij , wat het regt betreft, de volgende punten worden
overwogen:
dat de eischer beweert , wat de gedaagden ontkennen,
dat op het aan de gedaagden in eigendom toebehoorend
huis en erve te Zweelo, kadastraal sectie D , n°. 421, groot
5 roeden, 20 ellen, een uitgang of Meipacht rust , groot 10
spinden, of, in Nederlandsche maat , 572 kop rogge, jaarlijks aan den tijdelijken predikant te Zweelo te betalen en
mitsdien tot de pastoriegoederen dier gemeente behoorende;
dat de bezwaardverklaring van dat perceel met die pacht
en de veroordeeling der gedaagden tot betaling van die op
1 Mei 1864 verschenen en schuldig gebleven roggepacht of
de waarde van die, ad f 2.85, wordt gevorderd;
dat derhalve in deze eeniglijk valt te onderzoeken, of
voor deze vordering voldoende bewijs voorhanden of aangeboden is;
I. dat , onder vigeur van het oud-Drentsch regt, menigvuldige korenpachten zijn gevestigd op bepaalde in haren
titel aangewezen en dikwerf zeer uitgebreide onroerende
goederen, en dit vooral ten bate van geestelijke gestichten,
kerken en kerkelijke beambten , zoo als o. a. blijkt uit de
verschillende titels, welke opgenomen of vermeld zijn in
MAGNIN. De voormalige Kloosters in Drenthe, Gron. 4835,
bl. 37, 38, 52, 63,137 (aant. 68), 205, 206, Bijlage n o. 31,
enz., en wijders uit de resolutie van Drost en Gedeputeerde Staten van Drenthe van den 22sten Augustus 1788
(MAGNIN, Kerkelijke Geschiedenis van Drenthe, Gron. 1855,
bl. 244), waarbij, als nog geldende wet op die oude regten,
is bepaald, dat, na splitsing van een erve, van ieder perceel de pacht moet worden betaald aan het huis of de hofstede van het oorspronkelijk erve, en dat van dàár de
alzoo vergaderde pacht aan den daartoe geregtigden predi-
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kant moet worden bezorgd, en dat de kerkvoogden of pre-dikanten gemagtigd zijn om het huis of de hofstede, of wel
-een ander gedeelte van het gesplitste erve , waarop oorspronkelijk de geheele pacht rustte , voor die geheele pacht
aansprakelijk te stellen en den eigenaar van dat gedeelte tot
de betaling daarvan te vervolgen;
dat uit dit alles volgt, dat zoodanige korenpachten, die,
den naam dikwerf ontleenende aan hun verschijndag, als
midwinter-Mei- of St. Jans-pachten , tot heden bestaan, van
oudsher waren onroerende_ zaken, weshalve men veilig mag
aannemen, dat de geregelde opbrengst of betaling van dergelijke pachten uitsluitend het gevolg is van het bezit of
den eigendom van onroerend goed bij den pachtbetaler;
II. dat door de geproduceerde overschrijving der scheidacte van Maart 1864, in verband met de middelen van der
gedaagden conclusie tot oproeping in vrijwaring van G. H.....
en de antwoorden , door de gedaagde G. H...... bij haar
verhoor op feiten en vraagpunten gegeven , volkomen is bewezen , dat W. H..... de laatstvoorgaande eigenaar en bewoner
is geweest van het huis en erf te Zweelo , kadastraal sectie
D, n°. 421, dat thans door de gedaagden als eigenaren wordt
bewoond en gebruikt;
III. dat de eischer geen titel van den gevorderden uitgang
heeft te berde gebragt, maar bescheiden heeft overgelegd
en daadzaken gesteld om door getuigen te worden bewezen, ten einde zijn meer dan dertigjarig bezit vó6r den
lsten Mei 1864, dus aangevangen onder vigeur van den Code
Civil, te bewijzen;
Omtrent de door de gedaagden bestreden admissibiliteit
van zoodanige bewijslevering;
dat art. 2030 Burgerlijk Wetboek de verjaringen -- dat
is de tijd waardoor, en de voorwaarde waarop, door verjaring, regten verkrijgbaar zijn — regelende naar de wet,
waaronder de verjaring gesteld wordt te zijn aangevangen,
zich echter niet uitstrekt tot den aard van het regt, dat
men beweert door verjaring verkregen te hebben, gelijk
ook is aangenomen bij arrest van den bogen Raad van
21 December 1860, Weekblad no. 2236;
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dat pachten als de onderwerpelijke onder vigeur van den
Code Civil bestonden en, volgens art. 2228 van dat Wetboek , voor bezit vatbaar , en dus, overeenkomstig het volgend art. 2229, door verjaring verkrijgbaar waren, evenzeer
als volgens art. 2000 Burgerlijk Wetboek ; terwijl de artt.
529 Code Civil en 784 Burgerlijk Wetboek betreffen de bij
overeenkomst onder die wetboeken gevestigde renten , geenszins echter de door bezit verkregen renten;
dat het bewijs voor eigendoms-verkrijging door dertigjarig bezit mitsdien in deze kan worden toegelaten;
Iv. wat betreft de ten bewijze overgelegde inventarissen
der goederen en baten , schulden en lasten der Hervormde
gemeente te Zweelo van den 23sten Junij 1821, van de pastorie
dier gemeente van 16 Maart 1829 en de « omschrijving »
der vaste goederen, bezwaard met eenigen uitgang, pacht
enz. ten behoeve van de pastorie te Zweelo , van den 12
Januarij 1838 ;
dat deze bescheiden niet proprio motu door des eischers
voorgangers en de predikanten te Zweelo in privatum usum,
maar in hoedanigheid, als administrateuren, op hoogeren
last zijn opgemaakt , namelijk dat van 1821, krachtens art. 36
van het Koninklijk besluit van den 2den Julij 1820, n°. 22
(Bijv. tot het Staatsblad, door D ' ENGELBRONNER, I, 586
volg.), houdende een reglement op de administratie der
kerkelijke fondsen in Drenthe; dat yan 1829, krachtens
Koninklijk besluit van 12 December '1827, n°. 45 (Bijv.
Staatsblad, ibidem II, 494), gevolgd door eene aanschrijving van den Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk van den 22sten December daaropvolgende, en
dat van 1838 , krachtens eene daarop aangehaalde circulaire
van het provinciaal collegie van toezigt in Drenthe van den
29sten Augustus 1837, n°. 7;
dat die stukken mitsdien zijn te beschouwen, niet, gelijk
de gedaagden beweren, als dein art. 1918 Burgerlijk Wetboek
bedoelde registers en huiselijke papieren, maar als acten
of documenten eener openbare administratie, die door den
Koning in het leven is geroepen bij de vaststelling der
provinciale reglementen op de administratie der kerkelijke
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fondsen van 1819-1823, ten einde het beheer te voeren
onder toezigt van Staats-collegiën , in elke provincie door
den Koning met dat toezigt belast;
dat de door administratieve autoriteiten en beambten opgemaakte acten en documenten tot de authentieke acten
behooren , zoowel volgens art. 1317 Code Civil , onder wiens
vigeur de in deze bedoelde bescheiden zijn opgemaakt (zie
TouLLIER , VIII , chap. VI, s. 1, n°. 54 suiv. Brux. 1824),
als volgens art. 1905 Burgerlijk Wetboek ; maar dat deze
bescheiden , hoewel authentieke stukken , door bevoegde
openbare beambten opgemaakt, echter in casu geene acten
zijn, die eene handeling, b. v. betaling , inhouden, maar
officiële, unilaterale verklaringen ; weshalve zij ieder op zich
zelve geen volledig schriftelijk bewijs van hetgeen daarin
staat vermeld, maar wel in hun onderling verband een
bewijs door vermoedens kunnen leveren;
dat de inventaris van 1821 op het Ode blad verso, ten
behoeve van den predikant te Zweelo en ten laste van
W. H..... , vermeldt een rogge-Meipacht, onder het volgnummer 22, en wel groot 10 spinden , de éénige van de
vier-en-twintig dáár vermelde Meipachten, welke juist zooveel bedraagt ; dat de inventaris van 1829, blad 3 verso,
onder het volgnummer 125, wederom eene rogge-Meipacht,
ten voordeele en ten laste van dezelfden , vermeldt, groot
10 spinden, zonder dat dáár anderen van een gelijk bedrag
worden opgegeven; terwijl de « omschrijving » van 1838
eene rogge-Meipacht in natura van 40 spind of ad f 2.50
in geld, de éénige tot dat juiste bedrag, vermeldt als rustende op het kadastraal perceel te Zweelo, sectie D, n°. 421;
dat hierdoor, in verband met hetgeen sub I en II is overwogen, zoovele gewigtige, naauwkeurige , bepaalde en met
elkander overeenstemmende vermoedens ontstaan, dat, op
grond hiervan, volgens het oordeel des regters, als bewezen
mag worden aangenomen, dat W. H...... , de eigenaar en
bewoner van het meer bedoeld kadastraal perceel n°. 421,
als zoodanig jaarlijks eene rogge Meipacht van 40 spinden,
ten bate van den tijdelijken predikant te Zweelo, regtens
was verschuldigd;
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dat de gesuppediteerde bescheiden echter van geene betaling
gewagen en zij dus het bezit abn zijde van den eischer niet
volkomen staven;
dat alzoo verder onderzocht behoort te worden, of de
gestelde daadzaken, in verband met het voorgaande , zijn
ter zake dienende en afdoende;
V. dienaangaande, dat het in art. 2 gestelde, voor zooveel
betreft het bezwaard zijn van het kadastraal perceel sectie
D , n°. 421, met die pacht, als eene gevolgtrekking uit daadzaken, aan de waarneming van getuigen onttrokken en
mitsdien als niet ter zake dienende, en tevens als reeds
voor bewezen aangenomen, niet behoort noch behoeft door
getuigen te worden bewezen , terwijl het in artt. 4-7 gestelde evenmin thans is ter zake dienende;
dat de overige daadzaken , indien zij bewezen worden:
1°. de dertigjarige betaling van de gevorderde pacht door den
bewoner en gebruiker van het bedoeld perceel daardoen;
en 20. ten overvloede, tot bevestiging van hetgeen uit de
schriftelijke bescheiden is geput, een hoogst gewigtig en
naauwkeurig vermoeden opleveren, dat die kwijting is geschied als zoodanig;
dat die daadzaken in deze dus tot het volledig bewijs der
vordering kunnen leiden, en mitsdien zijn ter zake dienende
en afdoende, vermits, zelfs ook dan, wanneer W. H......
bij zijne woning een grooter erf of meer kadastrale perceelen
mogt hebben bezeten, welke thans tusschen zijne erfgenamen zijn gesplitst en verdeeld, gelijk de scheidacte aannemelijk maakt, — het huis of de hofstede van het oorspronkelijke erve voor de pacht aansprakelijk is gebleven, zoowel
overeenkomstig de bovengenoemde resolutie van Drost en
Gedeputeerde Staten van 22 Augustus 1788, als volgens het
in art. 786 Burgerlijk Wetboek uitgedrukt beginsel.
Op grond van bovenstaande regtsbeschouwingen heeft de
Regtbank, alvorens ten principale te beslissen, den eischer
(het collegie van kerkvoogden der Hervormde gemeente te
Zweelo) toegelaten om door getuigen te bewijzen de volgende
daadzaken:
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1 Meer dan dertig jaren vóór den 1 sten Mei 1864 heeft
na wijlen W. H...., gewoond hebbende en overledea te
Aalden , gemeente Zweelo, jaarlijks betaald aan den tijdelijken,
predikant der Hervormde gemeente te Zweelo 10 spinden of
572 kop rogge. Die rogge werd jaarlijks van wege dien predikant opgehaald.
2 0. De jaarlijksche betaling is bekend onder den naam van
Meipacht; en
3 0. Het huis en erf, thans kadastraal bekend in de gemeente
Zweelo in sectie D, n o . 421, groot 5 roeden , 20 ellen , is
meer dan dertig jaren vóór den lsten Mei 1864 bewoond en
gebruikt door opgenoemden W. H....
NB. Jn dit geding is de regtsvraag niet overwogen: of de
zoogenaamde ;lipacht, die in de gemeente Zweelo op alle
huizen en erven kleeft, een last is, die, in der tijd, bepaaldelijk ten behoeve van de Eeredienst of hare bedienaren,
door het openbaar gezag en alzoo, jure publico aan de bewoners werd opgelegd, dan wel of die last zijn oorsprong
neemt in eene juris privati aangegane overeenkomst?
In het eerste geval toch is de heffing van dien last, sedert
1796, door de toen gedane suppressie van het oude stelsel.
der vereeniging van Kerk en Staat, niet meer bestaanbaar,
gelijk in beginsel werd beslist bij het vonnis der Arrondissements-1 egtbank te Leeuwarden van den 13den Maart 1861,
bevestigd bij het arrest van het Provinciaal Geregtshof in
Friesland van den 1 lden September 1861. (Zie bladz. 330
en 413 van den Zeventienden .Taargang van dit Handboekje.)
27 Junij 1867. (Staatsblad no. 59.)
Besluit, houdende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noordholland van den 3den October
1866, no. 53, waarbij het algemeen armbestuur te Warder
op zijn verzoek is gemagtigd tot het schenken aan het gemeentebestuur dier plaats eener som van f 350, opdat
daarvoor een gedeelte van het onlangs aangelegde voetpad
naar de gemeente Oosthuizen Horde bestraat. Deze vernietiging is geschied uit aanmerking :
dat art. 15 der wet van den 28sten Junij 1854 (Staatsblad
n°. '100) voorschrijft, dat de beschikbare, voor het dage
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lijksch beheer niet noodige gelden der instellingen van weldadigheid, omschreven lett. a en d van art. 2 dier wet,
waartoe het algemeen armbestuur te Warder behoort, op
de in de wet aangewezen wijze moeten worden belegd;
dat daaruit volgt, dat de gelden, die bij zoodanig armbestuur over eenig dienstjaar overschieten en alzoo beschikbaar zijn, niet aan andere besturen, tot doeleinden
vreemd aan armenzorg, mogen worden geschonken; en
dat Gedeputeerde Staten van Noordholland, door het verleenen van hunne magtiging tot zoodanige schenking,
hebben gehandeld in strijd met de wet.
27 Junij 1867.
Arrest van het Provinciaal geregtshof in Noordholland,
luidende:
Gezien het vonnis, door de Arrondissements- Regtbank
te Hoorn, regt doende in correctionnele zaken , op den 12den
April 1867 in eersten aanleg gewezen tusschen den Officier
van justitie bij die Regtbank , eischer ter eenre, en K. J.
V..... , oud zeven en dertig jaren, landman, wonende te
Zuiderwoude , gemeente Broek in Waterland, beklaagde ter
andere zijde, waarbij deze, naar aanleiding van artt. 227,
234 en 210 strafvordering, is vrijgesproken van het hem ten
laste gelegde feit, van te hebben geweigerd als getuige in
eene strafzaak den eed af te leggen van de geheele waarheid
en niets dan de waarheid te verklaren, de kosten te dragen
door den Staat;
Gehoord het requisitoir van den procureur-generaal,
strekkende : dat het Geregtshof voornoemd, regtdoende op
het hooger beroep, het voormeld vonnis zal vernietigen en,
op nieuw regtdoende, den beklaagde en geappeleerde zal
schuldig verklaren aan het weigeren om den eed af te leggen
als getuige in eene strafzaak, en hem te dier zake zal veroordeelen tot acht dagen gevangenisstraf, mitsgaders in de
kosten enz.;

Overwegende, dat de geappelleerde, volgens zijne erkentenis, in verband met het proces-verbaal der op 5 April

477
4867 gehouden correctionnele teregtzitting van de Arront4issements-Regtbank te Hoorn aldaar als getuige gedagvaard
en verschenen zijnde, heeft verklaard, dat hij tot de Hervormde gemeente behoort , maar dat het niet overeenkomt
Met zijn godsdienstig gevoel en in strijd is met zijn geweten,
en hij alzoo weigerde eenen eed te doen, zich bereid verklarende te beloven de geheele waarheid en niets dan de
waarheid te zullen zeggen;
dat hij voor dit Hof, des gevraagd, wederom heeft verklaard het , onder het opsteken van de beide voorste vingers
van de regterhand, uitspreken van de gebruikelijke woorden
ongeoorloofd te achten en te meenen , dat het Protestantsch
beginsel van het Hervormde Kerkgenootschap , waartoe hij
behoort , hem de vrijheid waarborgt om ten deze af te keuren
en na te laten wat hij ongeoorloofd acht ; voorts dat hij.,
door de belofte van de waarheid te zeggen , zich èn zédelijk
èn tegenover de strafwet evenzeer gebonden zou achten als
anderen door het uitspreken van de bedoelde woorden;
Overwegende, dat de vraag, in deze te beslissen, is : of
de beklaagde door deze weigering om de woorden : »Zoo
waarlijk helpe mij God almagtig ,» uit te spreken , in verband
met zijne bereid-verklaring tot het afleggen der voormelde
belofte, geacht moet worden zich te hebben schuldig gemaakt aan de in art. 180 Strafvordering bedoelde weigering
van eed of belofte?
Overwegende, dat de wet niet onderscheidt tusschen eed
en belofte, voor zoover het regtsgevolg betreft, dat de getuige door die handeling onderworpen wordt aan de door
de strafwet gewaarborgde verpligting om de waarheid te
spreken, zoodat elke vorm, waarin de getuige zich onder
die verpligting stelt, uit een maatschappelijk en strafregtelijk
oogpunt als een eed in den zin der wet geldt ;
dat het onderscheid tusschen eed en belofte eens getuigen
door de wet erkend wordt in de wijze alleen, waarop hij,
die, door de strafwet gewaarborgde verpligting op zich
neemt, en de wet de wijze van zulks te doen, bij art. 183
Strafvordering, afhankelijk stelt van der getuigen godsdienstige gezindheid;
31
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dat dan ook geene wettelijke bepaling bestaat , welke aan
lgetuige de verpligting oplegt de woorden : «zoo waarlijk
`lhelpe mij God almagtig» uit te spreken ; en dat , voor zoo
verre dergelijke verpligting zou hebben kunnen worden afgeleid uit art. 30 van het besluit van 11 December 1813
(Staatsblad n°. 10), die grond door de algeheele afschaffing
van dat besluit , bij art. 24 der wet van 29 Junij 1854

3

(Staatsblad n°. 102) is vervallen , terwijl, volgens art.
Algemeene Bepalingen, gewoonte geen regt geeft;
dat bij het gemis van eenige afgekondigde wetsbepaling,
welke het uitspreken van de woorden: « zoo waarlijk helpe
mij God almagtig», aan getuigen gebiedt , of welke, in
betrekking tot den burgerlijken eedsvorm, naar bestaande
gewoonte verwijst , de weigering om die woorden uit te
spreken, ook niet strafbaar kan zijn, anders dan wanneer
blijkt , dat die woorden de wijze vormen, waarop (volgens
art. 183 Strafvordering) des getuigen godsdienstige gezindheid
het doen van eed of belofte bepaalt;
dat , aangenomen dat godsdienstige gezindheid in art.183
voornoemd beteekent kerkgenootschap (in overeenstemming
met art. 191 en volgende der Grondwet van 1815), niet
gebleken is, dat het Hervormde kerkgenootschap zijne leden
onder de verpligting stelt ten aanzien van den eed eene
kerkgenootschappelijke keuze te doen, veelmin dat de kerkgenootschappelijke wijze, in art. 183 Strafvordering bedoeld,
bij dat kerkgenootschap zou zijn vastgesteld in het uitspreken der woorden: « zoo waarlijk helpe mij God al-

magtig » ;
dat, daar dergelijke verpligting niet blijkt door het kerkgenootschap der Hervormden te zijn vastgesteld, de nakoming van die verpligting, ook niet krachtens art. 483 Strafvordering, van den beklaagde gevorderd kan worden, maar
juist krachtens dat artikel (hetwelk naar de kerkgenootschappelijke wijze van zich tot waarheid spreken te verbinden verwijst), den beklaagde die vrijheid van vorm gelaten
moet worden, welke hem door zijn lidmaatschap van het

kerkgenootschap der Hervormden niet is ontnomen;
dat mitsdien, daar de wet nergens voor getuigen een
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eedsvorm voorschrijft en niet blijkt , dat de getuige tot eene
godsdienstige gezindte behoort , welke hare leden als zoodanig verpligt , waar hun de kerkgenootschappelijke wijze
van zich tot waarheid spreken te verbinden wordt afgevorderd , die te praesteren door het opsteken van de beide
voorste vingers der regterhand en het uitspreken der woorden : « zoo waarlijk helpe mij God almagtig » , de beklaagde
en geappelleerde niet gehouden is zich in dien vorm , in
tegenstelling der evenzeer als eed in den zin der wet bekende belofte , tot het spreken van waarheid onder den
waarborg der strafwet te stellen;
Zich mitsdien, ofschoon op afwijkende motieven, vereenigende met het vonnis, door de Arrondissements-regtbank
te Hoorn, regt doende in correctionnele zaken, op den 12
April 1867, in eersten aanleg tegen den beklaagde en geappelleerde gewezen ;
Gezien, behalve de aangehaalde artikelen, artt. 247 en
210 Strafvordering;
Bekrachtigt dat vonnis;
De kosten in hooger beroep te dragen door den Staat.
(Zie Arresten 9 Junij 1846 , 17 Januarij 1854, 11 Maart
1856, 3 April 1860, 1 Augustus 1862 en 6 November 1867.)
Nota. Bij laatstgemeld arrest heeft de Hooge Raad bet hierboven medegedeeld arrest van het Provinciaal geregtshof in
Noordholland van den 27sten Junij 1867, mitsgaders het
vonnis van de Arrondissements•regtbank te Hoorn van den
12 April te voren, te niet gedaan en den beklaagde veroordeeld.

29 Junij 1867, no. 79. Staats-Courant no. 188.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot oprigting en instandhouding eener
bewaarschool te Blokzijl worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Nota.

Het doel is de oprigting en instandhouding eener be-

waarschool voor kinderen van 2-k-6 jaar oud.
De kosten daarvan zullen worden gevonden

uit: giften,
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legaten en erfmakingen, jaarlijksche bijdragen, renten van
belegde kapitalen en schoolgelden.
De overige bepalingen betreffen: het bestuur, de leden,
de school enz.
1 Julij 1867, n°. 65.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeenten A en B over het
domicilie van onderstand van C......;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 19den Junij 1867, n°. 20;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 28sten Junij 1867, n°. 236 , 7de Afdeeling;

Overwegende:
dat deze behoeftige is geboren te A, den 23sten Mei 1839,
doch dat bij Ons besluit van 11 Augustus 1854, no. 68 ,, is
beslist, dat het onderstands-domicilie van de minderjarige
nagelatene kinderen van D en E, waartoe de behoeftige behoorde , gevestigd was te B, op grond, dat de moeder door
haar tweede huwelijk met F, die te B armlastig was,
domicilie van onderstand aldaar had verkregen , en dit tot
haren dood had behouden;
dat de behoeftige, tijdens de invoering der armenwet,
bedeeld werd, en dat deze bedeeling daarna is voortgezet,
eerst door het Roomsch Katholijk Armbestuur te G, later
tot in September 1856 door het burgerlijk armbestuur aldaar; dat hij vervolgens tot 20 Julij 1859 in het Roomsch
Katholijk weeshuis te G is verpleegd, en dat hij van dat
tijdstip af en vervolgens weder door het algemeen armbestuur aldaar is bedeeld ;
dat het gemeentebestuur van A beweert, dat het onderstands-domicilie van deze behoeftige, die niet gedurende
vijftien achtereenvolgende maanden buiten genot van onderstand is geweest, alsnog, volgens art. 36 der armenwet,
gevestigd is ter plaatse, waar hij dit tijdens de invoering
dier wet had, namelijk te B.; doch dat het bestuur dezer
laatste gemeente betwist, dat de verpleging in het Roomsch
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Katholijk Weeshuis te G zou zijn te beschouwen als onder«
stand uit de armenfondsen, bedoeld bij het aangehaalde
art. 36, en van oordeel is dat de armlastigheid is overgebragt op de geboorteplaats ;
dat uit het ingesteld onderzoek is gebleken, dat het bedoelde Roomsch Katholijk weeshuis te G aanvankelijk op
de lijst , bedoeld in art. 3 der armenwet , was gerangschikt
onder de bijzondere instellingen , bedoeld in letter c van
art. 2 dier wet ; dat , ten gevolge eener verordening van
het kerkelijk gezag, deze instelling in het jaar 1855 is
gebragt onder het beheer van het Roomsch Katholijk armbestuur ; dat de bestaande weesvoogden dien ten gevolge
in datzelfde jaar hun beheer aan dat collegie hebben overgedragen en daarvan aan het gemeentebestuur hebben kennis
gegeven , en dat burgemeester en wethouders van G, naar
aanleiding dezer verandering, met wijziging der bovenbedoelde lijst , die instelling hebben overgebragt , naar die,
bedoeld onder letter b; dat , wel is waar , deze veranderde
rangschikking eerst in het jaar 1862 heeft plaats gehad;
doch dat desniettemin het bedoelde gesticht ook in het tijdsverloop tusschen 1855 en 1862 als eene kerkelijke instelling
was te beschouwen , daar toch het feit , hetwelk tot de veranderde rangschikking aanleiding gaf, in 1855 heeft plaats
gegrepen, en die veranderde rangschikking hoewel eenige
jaren later geschied, als de erkenning van het in 1855 gebeurde feit moet worden beschouwd;
dat derhalve de verpleging door den behoeftige in dat
weeshuis genoten , is aan te nemen als onderstand uit de
fondsen van een kerkelijk armbestuur; dat dus niet is ge,
bleken, dat de behoeftige gedurende vijftien achtereenvolgende
maanden is geweest buiten het genat van onderstand, alp
bedoeld in art. 36 der armenwet , en dat hij alzo het
domicilie van onderstand heeft behouden, hetwelk hij bil
de invoering dier wet had;
Gezien art. 36 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat B was het onderstands-domicilie van C,
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toen hij den 20sten Julij 1859 te G in onderstand werd
opgenomen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan de Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur).
Nota. Het Roomsch Katholijke weeshuis, waarvan in dit besluit gesproken wordt , was, bij de invoering der armenwet
van 1854, abusievelijk gerangschikt onder de bijzondere instellingen lett. c in plaats van onder de kerkelijke instellingen
lett. b. Uit dien hoofde heeft de Aartsbisschop van Utrecht
op herstel van dat abuis aangedrongen. Dit herstel heeft het
gemeentebestuur bevorderd door het weeshuis op de lijst der
instellingen van weldadigheid onder de kerkelijke instellingen
lett. b over te boeken. Gedacht weeshuis is onder het beheer
van het in 1855 ingesteld parochiaal armbestuur overgegaan,
zoo nogtans dat de administratie, zonder vermenging der
geldmiddelen van de Roomsch Katholijke armen en van die
der R. K. weeen worde gevoerd, op den voet van art. 25
van het algemeen Reglement voor de parochiale en andere
Katholijke instellingen van liefdadigheid in het Aartsbisdom
van Utrecht.

3 Julij 1867, n°. 60.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeentebesturen van A
(provincie Gelderland) en B (provincie Utrecht) over het
onderstands-domicilie van C;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 21 Junij 1867, n°. 22;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den lsten Julij 1867, n°. 296, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat genoemde behoeftige in September 1833 buiten huwelijk is geboren in de gemeente B, doch dat hij, bij het in
Augustus 1836 tusschen zijne ouders, te A gesloten, huwelijk, wettig is erkend;
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dat hij in Julij 1854, dus onder de werking der wet van.
28 November 1818 (Staatsblad n°. 40), in de bedelaarsgestichten aan de Ommerschans is opgenomen voor rekening
der gemeente A;
dat hij dáár is gebleven tot 10 Januarij 1857, toen hij
aan den regter werd overgeleverd wegens het schrijven van
brandbrieven, ter zake waarvan hij vervolgens door het
Provinciaal Geregtshof in Overijssel is veroordeeld tot acht
jaren tuchthuisstraf;
dat hij na het verstrijken dier straf , in Januarij 1866
weder in de voormelde gestichten is opgenomen , doch
dat toen door A de armlastigheid ontkend en beweerd is,
dat de behoeftige domicilie van onderstand zou hebben te
B , zijne geboorteplaats;
dat C, wel is waar, gedurende zijn achtjarig verblijf in
het tuchthuis te Leeuwarden , niet kan gezegd worden onderstand te hebben genoten uit fondsen bij art. 36 der thans
vigerende armenwet bedoeld, en derhalve A niet op grond
van voormeld art. 36 kan worden aangewezen als het domicilie van onderstand in deze;
dat echter C, als een door den vader erkend kind, overeenkomstig het eerste lid van art. 28 der wet op het armbestuur, moet geacht worden geboren te zijn in de gemeente,
waar de vader, tijdens de geboorte des armlastigen woonplaats had, en dat niet is ontkend, dat dit is geweest de
gemeente A;
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad nb. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan:
te beslissen, dat A is het onderstands-domicilie van C.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur). (Zie Besluit 6 September 1865, n°. 54.)
4 Julij 1867. (Staatsblad no. 62.)
Wet, waarbij worden goedgekeurd eenige artikelen van
het op den 26sten Maart '1867 tusschen Nederland en

484
Oostenrijk gesloten verdrag van handel en scheepvaart;
waarvan het 1 ste artikel luidt als volgt :
«De wederzijdsche onderdanen der beide Hooge contrac_?
terende Partijen zullen volkomen met de nationalen worden
gelijk gesteld voor al wat aangaat de uitoefening van den
handel, de nijverheid en de beroepen, de betaling der be,
lastingen, de uitoefening der godsdiensten, het rept om
allerlei roerende en onroerende eigendommen te verkrijgen
of daarover te beschikken bij koop, verkoop, schenking,
ruil, laatste wilsbeschikking en erfopvolging ab intestato.
Zij zullen volkomen gelijkgesteld worden met de onderdanen der meest bevoorregte vreemde natie, voor zooveel
aangaat hunnen persoonlijken staat onder alle andere
opzigten. »
Nota. Het voormeld tractaat is afgekondigd, ingevolge Koninklijk
besluit van den Eden Augustus 1867 (Staatsblad n a. 90), door
plaatsing in het

Staatsblad.

14 Julij 1867, no. 14. Staats-Courant no. 193.
Besluit, waarbij de gewijzigde statuten van de bij Koninklijk besluit van den 16 September 1864, no. 57, erkende
vereeniging « de Christelijke Broederkring» te Amsterdam,
worden goedgekeurd.

Nota. De Christelijke Broederkring heeft ten doel om , met bestrijding van al wat zonde is , in bet bijzonder en met allen
ernst tegen te staan en te weren het gebruik van sterken drank,
als vijand niet alleen van huiselijk geluk en maatschappelijke
welvaart, maar ook als wapen van den vorst der duisternis
om den geest te verdooven en alle vatbaarheid voor hooger
leven in den mensch te vernietigen.
Zijn grondslag rust op de belijdenis van den eenigen , eeuwi.
gen en waarachtigen God, die zich in Zijn Woord geopenbaard heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest.
Hij neemt in zijn kring op alien, die door Gods genade
aanvankelijk tot de overtuiging zijn gekomen, dat het bloed
van Jesus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden, en
dat het ootmoedig, werkdadig en standvastig geloof in Hem,
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door de kracht des Heiligen Geestes, de eenige weg is am
getroost en heilig te leven en eens zalig te sterven.

De middelen door den Broederkring, onder opzien tot
God, aan te wenden tot bereiking van zijn doel zijn :
a. het houden van openbare vergaderingen tot opwekking en

tot versterking;
b. het verspreiden van den Bijbel en van godsdienstige ge,
schriften;
c. het bezoeken van huisgezinnen.
De overige bepalingen der statuten betreffen ; het bestuur,
de leden , den werkking enz.
Zie wijders het besluit van den 16den September 1864 7 0. 57
en de daarbij geplaatste nota op bladz. 486-489 van den

Twintigsten Jaargang van dit Handboekje.
19 Julij 1867 , n°. 60.
Besluit , luidende :
Op de voordragt van onze Ministers van Oorlog en van
Marine , van den 16/19 Junij 1867, Kabinet litt. Y 13 en
no. 26;
In aanmerking nemende : dat wij bij de Conventie te Genève, gesloten op den 22sten Augustus 1864, en krachtens
Ons besluit van den 21ste Julij 1865, onder no. 85 in het
Staatsblad geplaatst , met de contracterende Mogendheden
en die daaraan later zijn toegetreden , overeengekomen zijn,
in tijden van oorlog , de zieke en gekweste militairen van
alle natiën te beschermen, door het beginsel van onzijdigheid toe te passen op de plaatsen waar zij zich bevinden,
hetzij bij transporten, hetzij in ambulancen, infirmeriën,
hospitalen of particuliere woningen;
Overwegende dat deze overeenkomst is uitgegaan van het
verlangen der regeringen , om de rampen van den oorlog
niet alleen voor zoo veel in haar vermogen is te verzachten,
Maar ook om de pogingen van bijzondere personen en ver,
eenigingen tot hetzelfde doel te bevorderen;
Gelet op het bestaan van comités elders ingesteld om
daartoe zamen te werken, en op de blijken van menschlie,
vertdheid, ook door Nederlands ingezetenen gegeven, om in
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tijden van oorlog hulp en verkwikking aan zieken en gekwesten van alle natiën te verleenen;
Wenschende bij voortduring het lijden, waaraan de krijgsman bij de vervulling zijner pligten is blootgesteld, te helpen
lenigen, en onze krijgslieden te doen deelen in de hulp door
andere inrigtingen van internationale liefdadigheid voorbereid;
Den Raad van State gehoord (advies van den 9den Julij
.1867, n°. 7);
Gelet op het nader rapport van Onze voornoemde Ministers, van den 43/16 Julij 1.867 (no. 74 S en 55);
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
Artikel 1.
Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd
van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is.
Artikel 2.
De Vereeniging wordt bestuurd door een Hoofd-comité, dat
zijn zetel heeft te 's Gravenhage.
Artikel 3.
In alle gemeenten van het Rijk en in 's Rijks Koloniën
en Overzeesche bezittingen kunnen afdeelingen worden opgerigt, ook de zoodanige, die geheel of gedeeltelijk uit
vrouwen bestaan.
Artikel 4.
Het Hoofd-comité stelt de Statuten der Vereeniging vast
en zijne Reglementen van Orde.
Artikel 5.

De eereleden der Vereeniging, de Voorzitter en de leden
van het Hoofd-comité benevens de Secretaris, worden door
Ons benoemd.
Artikel 6.
De Voorzitter en de leden van het Hoofd-comité verrigten
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alle werkzaamheden gratis; worden zij afgevaardigd om in
dienst van de Vereeniging buiten hunne woonplaats werki
zaam te zijn, dan hebben zij aanspraak op reis- en verblijf..
kosten uit 's Rijks kas. Het Rijk voorziet zooveel mogelijk
in de localen voor de werkzaamheden van het Comité be~
noodigd. Aan den Secretaris wordt uit 's Rijks kas eene
door Ons te bepalen toelage toegekend.
Artikel 7.
In tijd van - oorlog treedt het Hoofd-comité met Onze'
Ministers van Oorlog en van Marine in overleg over de
meest doelmatige aanwending van de hulpmiddelen der
Vereeniging.
Artikel 8.
In dienstverrigting dragen de Voorzitter, de leden en de
Secretaris van het Hoofd-comité en die der afdeelingen in
art. 3 bedoeld, een door Ons te bepalen onderscheidings teeken.
Artikel 9,
Het Hoofd-comité benoemt een zijner leden tot OnderVoorzitter en een tot Penningmeester.
Onze Ministers van Oorlog en van Marine zijn belast met
de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden
aan Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Koloniën, mitsgaders aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer tot informatie. (Zie Missive 10 December

1867, n°. 2/2724).
Nota. Bij het Koninklijk besluit van den 31sten Julij 1867,
no . 71 zijn Eereleden van de bovengemelde Vereeniging
benoemd.
Bij de Koninklijke besluiten van den 31 Julij en 9 Augustus 1867 heeft de benoeming plaats gehad van

den

Voorzitter, de leden en den Secretaris van het Hoofd- Comité
der Vereeniging.
De STATUTEN dezer Vereeniging zijn in de Vergadering
van. het Hoofd-Comité van den 3den October 1867

steld en luiden als volgt :

vastge-
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Artikel 1.
De vereeniging heeft ten doel:

In tijd van oorlog,

het lot van den gekwesten en zieken

krijgsman door persoonlijke diensten en stoffelijke hulpmiddelen te helpen verzachten, ook dan, wanneer hare hulp
wordt gevraagd door oorlogvoerende natiën, terwijl Nederland
in den oorlog niet betrokken is.

In tijd van vrede,

zich uitsluitend tot die taak voor te

bereiden, om daarvoor steeds gereed te zijn.

Art.

2.

In alle gemeenten van het Rijk , en in zijne koloniën en
buitenlandsche bezittingen , kunnen afdeelingen worden opgerigt, die den naam dragen van N Comités tot hulp aan gekwesten en zieke krijgslieden , ook zoodanige , die enkel
uit vrouwen bestaan.
Tot leden der Comités worden niet slechts zij toegelaten,
die geschenken geven of eene vaste jaarlijksche contributie
betalen , maar ook zij , die zich verbinden door hunne talen-

ten , ervaring , nijverheid , vervoer van personen en goederen,
of door persoonlijke diensten , in tijd van oorlog, als geneeskundige , verpleger of verpleegster van zieken , helper qf
belpster in hospitalen , ambulances , hospitaalschepen of vaartuigen, enz. tot bereiking van het doel der vereeniging t$
Kellen medewerken.
Tien of meer personen kunnen een Comité vormen.
De Comités kiezen hun eigen bestuur en de wijze, waarop
zij wenschen tot het doel der vereeniging mede te werken.
Zij hebben de goedkeuring hunner inrigting noodig van
het Hoofd-Comité om als afdeeling der vereeniging te worden erkend. Zij zenden tot dat einde aan hetzelve hun
reglement en eene opgaaf van het bestuur en van de leden.
De Comités zenden jaarlijks een verslag van den toestand
hunner inrigting aan het Hoofd-Comité; zij beschikken niet
over de gelden en hulpmiddelen, voor de vereeniging bestemd, zonder overleg met het Hoofd-Comité, en volgen ,
in tijd van oorlog, de aanwijzingen van hetzelve. Elk Comité
is bevoegd één zijner leden, benevens den voorzitter, naar
de algemeene vergaderingen af te vaardigen.
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Art. 3.
In plaatsen , waar geen Comité is opgerigt, kunnen door
het Hoofd-Comité correspondenten worden benoemd, die de
toezending van geschenken voor de vereeniging bevorderen
en bemiddelen, en tot bereiking van haar doel trachten bij
te dragen.

Art. 4.
Het Hoofd-Comité onderhoudt de betrekking met de vereenigingen van gelijken aard in het buitenland eu tracht,
door goede verstandhouding met de geestelijke orden en genootschappen tot wier taak het verplegen van zieken behoort,
de onderlinge zamenwerking voor te bereiden.

In geval van oorlog treedt het, voor de behoeften van de
Nederlandsche Land- en Zeemagt, in overleg met de Ministers
van Oorlog en Marine.
In gevallen van oorlog , waarin Nederland niet is betrok-

ken , bepaalt en regelt het Hoofd-Comité, in overeenstemming
met de betrokken autoriteiten , de hulp door de vereeniging
aan gekwetste en zieke krijgslieden van oorlogvoerende natien
te verleenen.
Het onderhoudt de betrekking met de binnenlandsche Comités en met die in de kolonien en buitenlandsche bezittingen
van het Rijk, door briefwisseling, door toezending van een
exemplaar van al de van het Hoofd-Comité, in druk uit-

gaande geschriften, door raad, inlichting en advies, en door
zijnen zedelijken steun , waar het mogt noodig of gewenscht zijn.
Het zal, wanneer het voor zijne taak hulpmiddelen behoeft, zich tot de Comités wenden , opdat elk Comité daartoe,
naar vermogen bijdrage.
Het stelt zich eindelijk in betrekking met de Commissarissen des Konings in de provincien , met de hoofden der
gemeentebesturen, met de opperbestuurders der kolonien en
buitenlandsche bezittingen van het Rijk en de hoofden der
gewestelijke besturen van dezelve, ter bevordering van de
belangen en het doel der vereeniging.

Art. 5.

Ingeval de

benoeming van nieuwe leden van het Hoofd.

Comité door hetzelve noodig of wenschelijk wordt geacht,
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doet het daartoe de voordragt , met Bene aanbeveling van
personen , aan den Koning.

Art. 6.
Na afloop van eiken oorlog, waarin door de vereeniging
hulp is verleend , en overigens alle twee jaren , wordt eene
algemeene vergadering, door het Hoofd-Comité bijeengeroepen 7 gehouden.
In doze algemeene vergadering geeft het Hoofd-Comité
verslag van zijne verrigtingen en van den staat der vereeniging , en legt het rekening en verantwoording af van zijn beheer.
Tot de algemeene vergadering hebben alle . leden der vereeniging toegang.
Het regt van stemming tot het nemen van besluiten , hebben de voorzitter en de leden van het Hoofd-Comité;
de voorzitters en voorzitsters der Comités;
de correspondenten van het Hoofd-Comité , en
de afgevaardigden der Comités.
Het verslag , op de algemeene vergadering uitgebragt , wordt
den Koning aangeboden en door den druk openbaar gemaakt.

Art. 7.
Afdeelingen in de koloniën en buitenlandsche bezittingen
van het Rijk, regelen hare betrekking tot de vereeniging
door bijzondere overeenkomsten met het Hoofd-Comité.

Art.

8.

Het teeken van onzijdigheid ter bescherming van gekwetsten , bij de Conventie van 22 Augustus 1864

(Staatsblad

1865, n°. 85) door de contracterende Mogendheden aangenomen, is ook het herkenningsteeken der Nederlandsche
vereeniging.
Tot het dragen van dat teeken wordt, in tijd van oorlog,
eene bijzondere magtiging vereischt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Hoofd-Comité,
op den 3den October 1867.

De Voorzitter van het Hoofd-Comité:
(get.) BOSSCHA.
De Secretaris van het Hoofd- Comité :
(get.) Doet. VERWEY.
Voor eensluidend afschrift :

De Secretaris van het Hoofd-Comité:
(get.) Doct. VERWEY.
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22 Julij 1867 , no. 53.
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 20sten Julij 1867 , n°. 259, Zevende A f deeling ,
betreffende de door Commissarissen van de Maatschappij van
Weldadigheid verlangde vergunning, om door het houden
eener algemeene collecte in het Rijk bijdragen tot instandhouding dier maatschappij in te zamelen;
Gezien het Koninklijk besluit van den 22sten September
1823 (Staatsblad n°. 41) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Aan Commissarissen voornoemd te vergunnen, tot het
voorschreven doel eene collecte in het geheele Rijk te houden
van den loden tot den 2lsten October 1867. •
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staats-Courant
zal worden geplaatst.

25 Julij 1867 , n o. 58. Staats-Courant n°. 201.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en

6 maanden aangegane vereeniging voor Christelijk onderwijs
te Smilde worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.

Nota. Het doel is de bevordering van het Christelijk nationaal
onderwijs en dat met de waardering van alles wat in de
nieuwe leermethode prijsselijk en proefhoudend bevonden is,
aan Christelijke opvoeding dienstbaar te maken door een gepast en doelmatig gebruik van den Bijbel, als de onfeilbare
oorkonde der openbaring Gods als Vader, Zoon en Heilige
Geest, tot zaliging van zondaren.
Ten einde tot de uitvoering van dat doel te geraken zal
de school of scholen voor gewoon- en meer uitgebreid lager
onderwijs worden voortgezet of gesticht te Smilde.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de leden, de geldelijke middelen enz.
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25 Julij 1867, no. 3/1801.
Missive van den Minister van Justitie, belast met het
beheer over de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst,
bidende:
Bij uwe missive van den 8sten dezer , A. no. 7681, Kabinet,
wordt het verlangen uitgedrukt , om mijn gevoelen kenbà¢r
fe maken over de , in den hierbij teruggaanden brief van
den heer A , lid van den kerkfabriekraad te R, aan DT Hoot
Edel G'estr. gedane vraag:
«of een der leden van regtswege van eenen kerkfabvielith
«raad (de pastoor of desservant en de burgemeester) vtor« zitter bij dat collegie kan zijn? ))
Ofschoon ik mij gereedelijk vereenig met de in uwe
missive aangevoerde redenen en alzoo met U R. E. G. v an
oordeel ben , dat de gestelde vraag voor eene bevestigen,de
beantwoording vatbaar moet worden beschouwd; acht ik
het toch niet overbodig, om over dit onderwerp eenigzins
nit te weiden , aangezien dit vraagstuk, sedert de uitvaardiging van het decreet van den 30sten December 1809, wel
niet hier te lande , maar in Frankrijk en ook in Belgie, een
strijd van gevoelens heeft uitgelokt, zonder dat de verschillende meeningen daaromtrent, door administratieve autoriteiten en regtsgeleerde schrijvers gevoerd, aldaar tot eenige
beslissing van wettig verbindende kracht heeft geleid.
Niemand heeft tot hiertoe beweerd, dat in het decreet
van 30 December 1809 een uitdrukkelijk verbod is te vinden,
waarbij het voorzitterschap van den kerkfabriekraad aan de
leden van regtswege wordt ontzegd. Art. 9 van het decreet
geeft aan dien raad het regt, om zijnen secretaris en voorzitter bij meerderheid van stemmen voor één jaar te benoemen, zonder dat de te doene keuze, bij dit of een ander
artikel, in eenig opzigt wordt beperkt; zoodat niemand van
de leden, waaruit volgens artt. 3 en 4 de kerkfabriekraad
moet bestaan, bij de verkiezing van den voorzitter, op grond
der wet, kan worden uitgesloten.
Zij die den pastoor of desservant en den burgemeester
als niet verkiesbaar tot het voorzitterschap willen beschouwd
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hebben , beroepen zich op de bepaling in art. 4 vervat,
luidende : « de burgemeester zal zitten ter linker- en de
«pastoor of desservant ter regterzijde van den voorzitter. »
Daartegen wordt echter teregt opgemerkt , dat de raad in
zijne vrije keuze niet kan worden beperkt door eene bepaling,
welke alléén slaat op het geval, dat het voorzitterschap
niet door den raad aan een der leden , welke van regtswege
in de kerkfabriek zitting hebben, is opgedragen, als wanneer het , ter voorkoming van geschil over de eereplaats in
de vergadering, nuttig werkt , dat het decreet de gemelde
bepaling, als .maatregel van orde, heeft voorgeschreven.
Nog zien zij , die de leden van regtswege van het voorzitterschap willen hebben uitgesloten , in hunne verkiezing
tot die betrekking bezwaar, eensdeels omdat de invloed van
die leden daardoor te overwegend zou kunnen worden, en
anderdeels dewijl de amtbspligten van deze leden, in zekere
gevallen, met die van den voorzitter onvereenigbaar zouden
zijn. Bij deze meening wordt blijkbaar uitgegaan van mistrouwen in het personeel van den raad , eene beweegreden,
welke den wetgever had kunnen nopen , om daartegen afdoende voorzieningen voor te schrijven, maar die geene
vrijheid geeft , om een verbod in de wet te veronderstellen,
hetwelk daarin niet wordt aangetroffen.
Naar mijn inzien mag de vrijheid der kerkfabriekraden,
om ieder uit zijn midden zoodanig lid tot voorzitter te verkiezen, als bij meerderheid van stemmen wordt bepaald,
niet verkort worden door argumenten, welke geen wortel
in het decreet van 30 December '1809 hebben, maar veelal
uit inzigten voortvloeijen, waarvan de drijfveer iets anders
dan de bevordering der belangen door dat decreet geregeld,
beoogt.
Het laat zich gereedelijk begrijpen, dat in de Zeeuwsche
parochien van het bisdom van Breda , meerendeels de gewoonte bestaat, om den pastoor of desservant tot voorzitter
van den kerkfabriekraad te verkiezen. Behalve dat dit gebruik, voor zoover mij bekend is, tot geen werkelijk gegrond bezwaar aanleiding geeft, noch kan geven wanneer
de meerderheid van den fabriekraad haren pligt betracht,
32
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moet hierbij niet uit het oog verloren worden, dat het bij
Koninklijk besluit van den 31 sten December 1854, n°. 83
goedgekeurd algemeen Reglement voor de parochiale
kerkbesturen in het Noordbrabantsche gedeelte van genoemd bisdom, uitdrukkelijk voorschrijft , dat de pastoor
of zijn plaatsvervanger voortdurend en van regtswege
voorzitter van het kerkbestuur is ; — terwijl dat beginsel
ook wordt aangetroffen in de gelijkluidende Reglementen,
bij de Koninklijke besluiten van 31 Mei en 30 Julij
4854 , n°. 64 en 58 , voor de diocesen van Utrecht ,
's Hertogenbosch en Haarlem, goedgekeurd, en mitsdien
ook in de Zeeuwsche parochien van laatstgemeld diocees
geldt.
Uit aanmerking van dit een en ander , zoowel als met het
oog op de beginselen, welke tegenwoordig de betrekking
tusschen Staat en Kerk beheerschen, zou ik geen vrijheid
kunnen vinden, om het regt, hetwelk art. 9 van het decreet
van 30 December 1809 onvoorwaardelijk aan de fabriekraden geeft tot het verkiezen van hunne voorzitters , door
eenig verbod te doen beperken, of, zooals de heer A begeert , juist die leden van den raad , welke daarin de voornaamste plaats bekleeden, met eene uitsluiting te treffen,
waarvoor in de wet geen voldoende grond bestaat , en
welke uitsluiting in vele parochien volstrekt geen bijval
zoude vinden, maar te meer afkeuring moet ontmoeten,
omdat de leden van regtswege in den regel de meeste geschiktheid bezitten, om het voorzitterschap van den kerkfabriekraad, met de vereischte kennis van zaken, behoorlijk
te kunnen vervullen.
U Hoog Edel Gestrenge zal derhalve geheel in overeenstemming met mijn gevoelen handelen, wanneer uw
antwoord op de door den heer A, in zijne hoedanigheid
van lid van den kerkfabriekraad te B., gedane vraag, bepaaldelijk doe uitkomen, dat de kerkfabriekraad volkomen
vrijheid bezit, om een der leden, die van regtswege deel
van dat collegie uitmaken, tot voorzitter te benoemen op
den voet van art. 9 van meergemeld decreet. (Zie Missive
24 Junij 1862, n°. 3/1491.)
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28 Julij 1867, n". 14. Staats-Courant no. 199.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 10
maanden aangegane vereeniging tot instandhouding der algemeene Christelijke bewaarschool te Dieren worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.

Nota. IIet doel is om kinderen van 2-6 jaar, hoofdzakelijk
van minvermogende ouders, onverschillig van welke geloofsbelijdenis, tegen een matig schoolgeld te bewaren, vroeg
onder Christelijke leiding te brengen en te ontwikkelen, waarbij
het onbelemmerd gebruik der H. Schrift is aangenomen.
De school wordt in stand gehouden door jaarlijksche bijdragen en giften, in eens, zoo in als buiten de gemeente, door
legaten en erfmakingen en door schoolgelden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : liet bestuur,
de leden , de contributien , de vergaderingen enz.
7 Augustus 1867, no. 53.
Besluit, waarbij het Koninklijk besluit van den 25sten Februarij 1832, n°. 105, houdende: »dat voor de kosten van
»begrafenis van eenen buiten de plaats van zijn onderstands»domicilie overleden behoeftigen Israëliet voortaan aan dat
»onderstands-domicilie niet meer dan tien gulden (f 10) zal
»mogen worden in rekening gebragt ,» wordt ingetrokken, uit
aanmerking, dat die bepaling niet, in overeenstemming is met
het beginsel bij litt. b van art. 48 der wet van den 28sten
Junij 1854 (Staatsblad no. 100) aangenomen, namelijk dat
geen verhaal op het onderstands-domicilie kan plaats hebben van kosten van begrafenis.
7 Augustus 1867, n°. 67.
Besluit, luidende :
Beschikkende op een adres van den schoolopziener in het
zesde district van Noordholland, daarbij in beroep komende
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van
6 Februarij 1867, n°. 16, houdende goedkeuring van het
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besluit van de raden der gemeenten Bergen en Egmondbinnen, waarbij de gemeenschappelijke school in het Woud,
onder eerstgemelde gemeente, is opgeheven, en verzoekende,
dat door ons de herbouw dier school aan de besturen dier
beide gemeenten worde bevolen;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 23sten Julij 1867, n o. 37;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 5den Augustus 1867, n°. 337, 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat in '1859 door de gemeenteraden van Bergen en Egmondbinnen , onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten , is bepaald , dat de bestaande school in het Woud op gemeenschappelijke kosten zou worden in stand gehouden ten behoeve
der inwoners van het Woud (gemeente Bergen) en van
Wimmenum (gemeente Egmond-binnen), doch dat , toen de
school en onderwijzers-woning in Januarij 1865 waren afgebrand , door de raden van beide gemeenten, onder dagteekening van '17 en 30 Mei 1866, tot de opheffing dier
gemeenschappelijke school is besloten ; dat dit besluit den
Eden Februarij 1 867 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd;
en dat de adressant tegen deze goedkeuring Onze voorziening
heeft ingeroepen ;
dat art. 13 der wet op het lager onderwijs wel beroep
op ons openstelt van alle besluiten, door Gedeputeerde Staten
krachtens die wet genomen, doch dat het aangevallen besluit niet kan geacht worden tot die besluiten te behooren;
dat toch de besluiten van gemeenteraden tot oprigting of
opheffing van scholen, krachtens de wet op het lager onderwijs, in het algemeen niet aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn onderworpen; dat art. 16 der wet omtrent
de oprigting en instandhouding van gemeenschappelijke scholen verwijst naar art. 121 der gemeentewet; dat dus de
regeling van gemeenschappelijke scholen, even als de regeling
van alle andere gemeenschappelijke belangen, werken en
inrigtingen, alleen krachtens art. 121 der gemeentewet, aan
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is onderworpen;
dat dit artikel beroep op Ons alleen dan verleent, wanneer
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door Gedeputeerde Staten de goedkeuring aan de regeling
is onthouden , en dat derhalve het ingestelde beroep niet
ontvankelijk is;
dat voorts voor Ons geene termen bestaan , om de instandhouding der gemeenschappelijke school in het Woud aan de
beide gemeentebesturen , krachtens art. 17 der wet op het
lager onderwijs , te bevelen; dat toch de bepalingen van dat
artikel medebrengen , dat bij de toepassing daarvan het al
of niet voldoende van het aantal scholen met het oog op
de behoefte van elke gemeente afzonderlijk moet worden
beoordeeld; terwijl art. 46 dier wet, in verband met art.
121 der gemeentewet, medebrengt, dat het initiatief tot het
oprigten van gemeenschappelijke scholen altijd van de betrokken gemeentebesturen zelve moet uitgaan;
Gezien art. 121 der wet van 29 Junij 4851 (Staatsblad
n°. 85) en artt. 16 en 17 der wet van 13 Augustus 1857
(Staatsblad no. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan :
den adressant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bij
Ons ingesteld beroep; en tevens te verklaren, dat er geene
termen zijn om den herbouw van de school in het Woud
als gemeenschappelijke school der gemeenten Bergen en
Egmond-binnen te bevelen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur).
14 Augustus 1867 , no. 8.

Staats-Courant

n°. 211.

Besluit , waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot oprigting en instandhouding eener

bewaar- en speelschool te Hengelo (Overijssel) worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. Het doel is de oprigting en instandhouding eener bewaar- en spee!school voor de leiding en ontwikkeling van
den verstandelijken en ligchamelijken aanleg van jonge kin-

498
deren ter voorbereiding voor de tegenwoordige scholen voor
het lager onderwijs.
De daartoe noodige gelden tracht men te verkrijgen door
vrije giften, subsidien, schoolgelden enz.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden ,
het bestuur enz.

15 Augustus 1867 , no. 78.
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, advies van den 31sten Julij 1867, n°. 39;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 13den Augustus 1867, no. 234, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat de genoemde behoeftige, als minderjarige , wiens vader
overleden is , volgt het domicilie van onderstand van zijne
moeder B , weduwe van C;
Overwegende, dat die moeder , van wier geboorte geene
acte bestaat , op 24 Februarij 1809 te D is gedoopt in de
Roomsch Katholijke kerk ; dat , wel is waar , bij hare vermelding in het doopregister de aanteekening voorkomt:
in transito , doch dat voldoende gebleken is , dat de
ouders, het schippersbedrijf uitoefenende , in hun vaartuig
woonden; dat B in dat vaartuig geboren is op eene reis
naar D, waar zij is gedoopt, en dat de gezegde aanteekening
dus slechts ten doel had om te kennen te geven, dat de
ouders der gedoopte in die gemeente niet te huis behoórden;
Overwegende, dat vermits het tegendeel niet gebleken is,
geacht moet worden geboren te zijn ter plaatse, waar zij
is gedoopt;
Gezien art. 32, lste lid, en 28, 7de lid, der wet van 28
Junij 1854 (Staatsblad no. 100) tot regeling van het armbestuur;

B

Hebben goedgevonden en verstaan:
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te verklaren dat D is het domicilie van onderstand van den
minderjarigen A.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur.) (Zie Besluiten 8 Mei 1867, n°. 52 en
28 October 1867, n°. 61.)
24 Augustus 1867, n°. 67.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het door den Raad der gemeente Hellendoorn ingesteld beroep tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van Overijssel van 16 Januarij 1867, waarbij goedkeuring is onthouden aan de vaststelling der jaarwedde van
den hulponderwijzer aan eene openbare school in die gemeente;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur), gehoord, advies van den 14den Augustus 1867, n o. 44;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 21sten Augustus 1867, n o. 194, 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat door den gemeenteraad van Hellendoorn den 24sten October 1866 is besloten de jaarwedde van den hulp-onderwijzer
van de dorpsschool , welke tot dusverre bedroeg f 300, te
verminderen tot f 250; dat Gedeputeerde Staten , zoowel als
de Inspecteur van het Lager Onderwijs, van oordeel zijn,
dat de bezoldiging van f 250 onvoldoende is te achten, en
dat eerstgemeld collegie op dien grond aan het besluit van
den gemeenteraad de goedkeuring heeft onthouden;
Dat door den gemeenteraad ter regtvaardiging van zijn
besluit is aangevoerd, dat in 1860 tot de benoeming van
een hulp-onderwijzer op eene jaarwedde van f 300 is besloten,
omdat het toen noodig werd geacht aan den te benoemen
candidaat tot vereischte te stellen de bevoegdheid tot het
geven van onderwijs ook in vreemde talen; dat deze bevoegdheid door veranderde omstandigheden nu in den hulponderwijzer niet meer wordt gevorderd, en men alzoo gemeend heeft met eene mindere jaarwedde te kunnen volstaan;
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dat echter de vroegere hulp-onderwijzer juist door evengemelde bevoegdheid eene gelegenheid had om zijn inkomen
van f 300 te vermeerderen , welke gelegenheid voor den nu
benoemde ontbreekt;
dat het, met het oog op de belangen van het onderwijs,
niet wenschelijk kan worden beschouwd de bestaande bezoldiging van f 300, welke voor den hulp-onderwijzer aan
de dorpsschool niet meer dan eene billijke belooning voor
de aan zijne betrekking verbonden diensten geacht kan
worden , te verminderen ;
Gezien art. 19 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
no . 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan ;
met handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Overijssel van 16 Januarij 1867, het daartegen door den
gemeenteraad van Hellendoorn ingestelde beroep ongegrond
te verklaren.
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 21 Mei 1867 , n°. 56).
1 September 1867, no. 56.
Besluit, luidende :
Beschikkende op een door den gemeenteraad van Haaften
bij Ons ingesteld beroep tegen het besluit van Gedeputeerde . Staten van Gelderland van 24 April 1867, n°. 36,
waarbij de door den Raad vastgestelde suppletoire begrooting
voor 1866, naar aanleiding van art. 212 der gemeentewet
is aangevuld;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 14den Augustus 1867, no. 45;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 29sten Augustus 1867, n°.180, 2de Afdeeling;
Overwegende :
dat de beide gronden, waarop Gedeputeerde Staten in hun
berigt aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken de
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ontvankelijkheid van dit beroep hebben in twijfel getrokken,
niet aannemelijk zijn, omdat ad 1um, hoewel geene goedkeuring aan de begrooting geweigerd, maar alleen krachtens
art. 212 der gemeentewet eene wijziging daarin gebragt is,
Gedeputeerde Staten door die wijziging in de daad de begrooting , zoo als die door het gemeentebestuur was opgemaakt
en ingezonden , niet hebben goedgekeurd; en dat er alzoo
tusschen Gedeputeerde Staten en den gemeenteraad omtrent
de ingediende begrooting geene overeenstemming bestond,
en mitsdien, na de ware bedoeling van art. 209 der gezegde
wet , een beroep van den gemeenteraad tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten , waarbij , met toepassing van art. 212 dier
wet , eene begrooting eerst na wijziging goedgekeurd is , voor
ontvankelijk moet worden gehouden; — en omdat ad gum
het adres van het gemeentebestuur , gerigt tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten van 24 April 11, ofschoon eerst

op 25 Mei bij Ons Kabinet ingekomen , blijkens de nadere
door den Raad overgelegde verklaringen , op 23 Mei , en in
allen gevalle blijkbaar vóór het verstrijken van den 30sten
dag na 24 April, uit Haaften is verzonden;
Overwegende ten aanzien der gegrondheid van het ingesteld
beroep, .dat Gedeputeerde Staten bij het in het hoofd dezes
aangehaald besluit , op de suppletoire begrooting der ge,
meente Haaften voor 1866 hebben gebragt twee posten,
strekkende tot teruggave aan het Rijk wegens te veel uit,
betaald subsidie voor den bouw der school f 956,662 en tot
teruggave aan de provincie wegens hetzelfde onderwerp
f 956,661;
Overwegende, dat bij Ons besluit van 7 October 1866,

no. 16, het aandeel, dat ten laste der gemeente Haaften zou
blijven in de buitengewone uitgaven, tot eene behoorlijke
inrigting van haar lager onderwijs vereischt, welke uitgaven
daarbij werden geraamd op f 6,870, werd bepaald op
f 2,290, onder toekenning van een rijks-subsidie tot een
gelijk bedrag van f 2,290; dat dit subsidie en, volgens art.
36 der wet op het lager onderwijs, een subsidie van gelijk
bedrag uit de provinciale fondsen aan de gemeente Haaften
zijn uitbetaald; dat later is gebleken, dat de bedoelde

502
buitengewone uitgaven, strekkende tot herbouw van het
schoollokaal, na aftrek der assurantie-gelden van het afgebrande lokaal, slechts hebben bedragen f 4000, en dat dien
ten gevolge twijfel is onstaan omtrent de uitlegging aan Ons
voormeld besluit te geven;
Overwegende, dat echter de bedoeling van Ons voormeld
besluit geene andere was en kon zijn, dan dat ten laste
der gemeente zou blijven een derde gedeelte van hetgeen
de kosten van herbouw van het schoollokaal zouden blijken
te bedragen na aftrek der assurantie-penningen ; dat het toch
niet denkbaar was te beslissen, dat eene gemeente, die f 2,870
aan de assurantie-penningen ontving, die assurantie-penningen
voor zich behoudende, slechts f 2,290 in de kosten van den
herbouw zou kunnen bijdragen , en dat derhalve, volgens
de thans bekende uitkomst , het subsidie van het Rijk en
van de provincie voor elk f 4,333.333 behoort te bedragen;
Overwegende , dat hetgeen ten onregte door het Rijk en
de provincie meerder is verstrekt , door de gemeente behoort
te worden teruggegeven; dat de gemeente-begrooting posten
behoort te bevatten, waaruit deze teruggave, zijnde eene
opeischbare schuld der gemeente, kan worden bestreden;
doch dat de gemeenteraad heeft geweigerd hierin te voorzien;
Overwegende, dat Gedeputeerde Staten, door deze posten
op de begrooting te brengen, geenszins, gelijk door den gemeenteraad wordt beweerd, uitspraak hebben gedaan in een
geschil, dat bij uitsluiting tot de kennisneming der regterlijke magt behoort;
Overwegende, dat toch art. 36 der wet op het lager
onderwijs uitsluitend aan Ons heeft opgedragen om in een
geval, zoo als dáár wordt bedoeld, te bepalen, hoeveel in
de kosten van het onderwijs ten laste der gemeente zal
blijven, en hoeveel alzoo daarvoor door de provincie en
het Rijk zal worden verstrekt; en dat het aan Gedeputeerde
Staten opgedragen toezigt op de door de gemeentebesturen
vastgestelde begrooting medebrengt, dat zij zorg dragen,
dat de begrooting de middelen aanwijze tot betaling van
hetgeen ten gevolge van Onze beslissing als eene schuld der
gemeente is te beschouwen ;
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Gezien artt. 200, 205 s en 212 der gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Tot nadere verklaring van Ons besluit van 7 October
1866, no . 16 voormeld, ingevolge art. 36 der wet op het
lager onderwijs te bepalen : dat van de buitengewone uitgaven voor het lager onderwijs in de gemeente Haaften over
het jaar 1866, bedragende, na aftrek der assurantie-penningen, f 4,000, ten laste der gemeente moet blijven f 1,333.331,
en voorts de door den Raad dier gemeente tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 24 April 1867,
n°. 36, ingebragte bezwaren, als ongegrond van de hand
te wijzen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur).
7 September 1867.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland,
waarbij het vonnis der Arrondissements-regtbank te Gorinchem van den 12den Februarij 1867 (zie hiervoren bladz. 342)
in zijn geheel wordt bevestigd, onder anderen , op grond:
dat het algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk en het daaruit voortgevloeid reglement op de administratie der kerkelijke fondsen bij de gemeenten in Zuidholland , vastgesteld bij de Koninklijke besluiten van den
7den Januarij 1816 en den 12den November 1819, door het
Hervormd kerkgenootschap als statuten voor de inrigting
van zijn bestuur zijn aangenomen;
dat hier geen sprake is van den eigendom der kerk en
hare goederen, die geheel onaangeroerd wordt gelaten, maar
alléén van het beheer;
dat ten aanzien van dit laatste al hetgeen vroeger daaromtrent mogt zijn bepaald geweest of overeengekomen, was
vervallen door de nieuwe regeling in 1819, welke door het
kerkgenootschap, als tot zijne instellingen behoorende, zijnde
aangenomen, niet door bijzondere overeenkomsten of eigen,
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reglementen der gemeente, in hare werking en gevolgen kon
tegengehouden of later belemmerd worden;
dat , toen door leden der Hervormde gemeente te Giessendam en Neder-Hardinxveld werd verzocht , dat ook bij die
gemeente het reglement van 1819 zou worden ingevoerd,
bij het Koninklijk besluit van den 4den October 1865, de
besluiten van den 5den September 1820 en den 19den April
1821, bevoegdelijk zijn ingetrokken, met bepaling, dat de
kerkelijke administratie bij deze gemeente onverwijld geheel
naar de voorschriften van het reglement van 1819 zou worden ingerigt met benoeming tevens , overeenkomstig art. 14,
van kerkvoogden;
dat wel door de appellanten nog met opzigt tot het evengemeld besluit van den 4den October 4865 is aangevoerd,
dat na de wet van '10 September 1853 (Staatsblad n°.102)
geene nieuwe regelen omtrent de administratie der kerkelijke goederen konden gesteld worden bij Koninklijk besluit,
en dit echter door het besluit van 1865 zou zijn geschied,
als waarbij de kerkelijke gemeente van Giessendam en NederHardinxveld , die nimmer finantieel was vereenigd geweest,
werd gebragt onder één bestuur , doch dat ook dit beweren
is ongegrond;
dat toch eensdeels bij de aangehaalde wet van 1853 niets
is geregeld omtrent het beheer der kerkelijke goederen , en,
Wel verre dat daarbij het bestaande en erkende Staatsgezag
zou zijn uitgesloten, dit bij die wet integendeel is bevestigd
en voorbehouden; anderdeels, door de intrekking der in
1820 en 1824 verleende uitzondering van het reglement,
geene nieuwe regelen werden voorgeschreven , maar alleen
werd opgeheven de vrijstelling der verpligting om de reeds
bestaande voorschriften op te volgen ; en, in de derde plaats,
wel bij art. 10 van evengenield reglement als regel is gesteld, dat in elke gemeente is een collegie van kerkvoogden ,
maar uitdrukkelijk is vrijgelaten, in twee of meer kerkelijk
nabij elkander gelegene gemeenten, door combinatien of andere
gemeenschappelijke belangen verbonden, het beheer der kerkelijke finantien aan één collegie van kerkvoogden toe te
vertrouwen, zoodat, volgens de aangenomene instellingen,
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de vrijheid om gemeenten, die kerkelijk reeds vereenigd
waren, doch waarin eene finantiele afscheiding mogt hebben
bestaan, ten aanzien van het beheer harer fondsen, te brengen onder één bestuur, aan geen twijfel kan onderhevig zijn;
dat derhalve de appellanten, na, met mededeeling en op
grond van het Koninklijk besluit van den Oden October 1865,
door het collegie, uit de bij dat besluit benoemde kerkvoogden
bestaande, te zijn uitgenoodigd tot het doen van rekening,
verantwoording en afgifte, overeenkomstig de artt. 36 en
volgende van het reglement van 1819, verpligt waren hier
aan te voldoen en zij, dit hebbende geweigerd, daartoe te
regt in privé zijn gedagvaard en veroordeeld geworden. (Zie
de Arresten 2 Januarij , 29 Mei en 24 December 1846, 10
September 1856, 20 Maart 1857, '21 October 1863 en 17
Junij 1864, mitsgaders vonnissen 21 Junij 1864, 31 October
1865, 25 April 1866 en 12 Februarij 1867).
17 September 1867.
Arrest van den Hoogen Raad, luidende:
Op het beroep van E. F. H. , bakker en secretaris en lid
van het armbestuur der Roomsch Katholijke gemeente te
Soesterberg, wonende te Soesterberg, gemeente Soest , requirant van cassatie tegen een in hooger beroep gewezen vonnis
van de Arrondissements-regtbank te Amersfoort , van den
25sten April 1867, waarbij is bevestigd een vonnis van den
Kantonregter te Amersfoort, van den 12den Maart bevorens,
bij hetwelk de requirant met P. V. M. was schuldig verklaard aan nalatigheid, als bestuurders eener kerkelijke
instelling van weldadigheid, in het tijdig beantwoorden der
aanvrage van een burgerlijk bestuur omtrent het al of niet
verleenen van onderstand aan eenen arme, die zich daartoe
had aangemeld, en te dier zake veroordeeld ieder tot betaling eener geldboete van tien gulden, te vervangen, bij
niet voldoening binnen twee maanden, na tot betaling te
zijn aangemaand, door gevangenisstraf van één dag, en
solidair in de kosten van het geding, invorderbaar bij
lijfsdwang;
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Gehoord het verslag van den Raadsheer Elias;
Gelet op het middel van cassatie, door den requirant
voorgesteld bij memorie, te weten : schending of verkeerde
toepassing van art. 12 der wet van den 28sten Junij 1854
(Staatsblad n°. 100), door het toe te passen op een geval
als het onderhavige, waar de arme zich tot het bekomen
van onderstand had aangemeld bij eene andere burgerlijke
gemeente dan die , welker bestuur de bij het artikel bedoelde vraag aan het bestuur der kerkelijke instelling van
weldadigheid had gedaan;
Gehoord den Advokaat Generaal Karseboom , namens den
Procureur-Generaal, in zijne conclusien, strekkende « tot
vernietiging van het bestreden vonnis , en verwijzing der
zaak naar het Provinciaal Geregtshof in Utrecht , om op
het bestaande hooger beroep, voor zooveel dezen requirant
betreft, op nieuw te worden beregt en afgedaan; de kosten,
ingevolge art. 207 van het Wetboek van strafvordering, te
voegen bij die der einduitspraak ; »
Overwegende, dat het middel daarop gegrond is , dat
zekere P. D., te Soesterberg geboren , en dus in de gemeente
Soest domicilie van onderstand hebbende, te Utrecht onderstand erlangd heeft, en dat nu niet het gemeentebestuur
van Utrecht , maar dat van Soest aan het kerkelijk armbestuur te Soesterberg, waarvan de requirant secretaris is,
de vraag heeft gedaan, of P. D. van die kerkelijke instelling
van weldadigheid onderstand kon erlangen;
Overwegende, dat, naar des requirants beweren, de kerkelijke instelling van weldadigheid slechts dan, ingevolge
art. 12 van de armenwet, verpligt zoude zijn de daar bedoelde vraag binnen den gestelden termijn te beantwoorden,
indien zij was gedaan door het burgerlijk bestuur bij hetwelk
de behoeftige zich had aangemeld, in casu dat van Utrecht,
waaruit zoude volgen dat, vermits de vraag gedaan is door

het gemeentebestuur van Soest, art. 12 der wet verkeerdelijk is toegepast;
Overwegende dienaangaande, dat de beperkte zin, waarin
de requirant het bedoelde voorschrift wil opgevat hebben,
in strijd is met de duidelijke woorden van gezegd art. 12,
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en dat noch uit eenig ander artikel, noch uit de wet in
haren zamenhang kan worden afgeleid, dat de bedoeling
des wetgevers eene andere geweest is dan door de volstrekt
algemeene bewoordingen van het voorschrift wordt uitgedrukt; dat mitsdien omstandigheden als die waarop de
requirant zich beroept, ofschoon zij van invloed kunnen
zijn op den inhoud van het te geven antwoord, de verpligting om in het algemeen te antwoorden, niet kunnen
opheffen;
Overwegende, dat het bedoelde artikel derhalve, wel verre
van bij het beklaagde vonnis te zijn geschonden, met juistheid
is toegepast;
Overwegende, dat het middel alzoo is ongegrond;
Verwerpt het beroep, en veroordeelt den requirant in de
kosten. (Zie Vonnis 4 Junij 1860.)
Nota. 1)e behoeftige P. D. die , hoezeer te Soest geboren,
echter te Utrecht woonde, werd den 9den October 1866 in
laatstgemelde gemeente, uithoofde van ziekte, in onderstand
opgenomen door het burgerlijk armbestuur aldaar, voor
rekening van zijne geboorteplaats; zoodat de burgerlijke gemeente of het burgerlijk armbestuur te Soest, ingevolge het
tweede lid van art. 46 der armenwet , verpligt was aan het
burgerlijk armbestuur te Utrecht teruggave te doen van de
onderstandskosten;
Ziet kerkelijk armbestuur der parochie Soesterberg (gemeente
Soest) kon derhalve voor dien onderstand niet aansprakelijk
zijn ; eensdeels omdat de armenwet uitdrukkelijk bepaalt:
de teruggaaf geschiedt uit de fondsen der burgerlijke
gemeente van het domicilie van onderstand, behoudens
verhaal op het burgerlijk of algemeen armbestuur, zoo het er
is;« — en anderdeels dewijl artikel 23 van het algemeen
Reglement van den l8den Januarij 1855 bepaalt:
« het parochiaal armbestuur zorgt, voor zooverre de middelen
W toelaten , voor de ondersteuning van de armen en hulpbehoevenden, die woonachtig zijn onder het gebied der
parochie.
Niettegenstaande deze duidelijke bepalingen en ongeacht
nergens in de wet is voorgeschreven, dat de onderstand door
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burgerlijke besturen krachtens artikel 21 der armenwet aan
armen elders dan ter plaatse van het domicilie van onderstand verstrekt, verhaalbaar is op kerkelijke armbesturen,
heeft het burgerlijk bestuur van Soest toch aan het parochiaal
armbestuur te Soesterberg de vraag gerigt: of de behoeftige
P. D. van dat kerkelijk armbestuur onderstand kon erlangen.
Dit geschiedde schriftelijk op den 25sten October 1866, terwijl de behoeftige P. D., die den 9den daar te voren te
Utrecht in onderstand was opgenomen , reeds den 10den
dier maand aldaar was overleden.
De gedane vraag was derhalve niet alleen in strijd met de
wet, maar bovendien ongerijmd , vermits artikel 21 der armenwet in dit geval op den 25sten October te Soest niet kon
worden toegepast, met opzigt tot den behoeftige , die den 9den
daar te voren te Utrecht ondersteuning had verkregen en
den volgenden dag (10 October) overleden zijnde, den 25sten
dier maand niet in het geval kon verkeeren om onderstand
te behoeven.
liet parochiaal armbestuur te Soesterberg, hetwelk , volgens
de wet en zijn reglement , geene ondersteuning aan een
elders gewoond hebbende en overleden behoeftige had te verstrekken , kon derhalve redelijkerwijze niet gehouden wezen,
om de even onwettige als ongerijmde vraag van het burgerlijk
bestuur van de gemeente Soest te beantwoorden,
Het verdient opmerking , dat in het arrest van den Iloogen
Raad geene melding wordt gemaakt van de omstandigheden :
dat de te Utrecht verleende onderstand het kerkelijk armbestuur te Soesterberg niet aanging; dat het burgerlijk bestuur
geen regt had te vragen : of dat armbestuur een elders
wonende behoeftige kon ondersteunen ; en dat in geen geval
zoodanige vraag op den 25sten October 1866 te pas kwam ,
in betrekking tot een behoeftige die reeds den 10den dier
maand overleden was.
Ook is het opmerkenswaardig dat in gemeld arrest niets
voorkomt omtrent de conclusie van den Advocaat-Generaal ,
strekkende tot vernietiging van het vonnis op grond van
een vitium formae, vermits: h bij het bevestigde vonnis regt
ais gedaan op een onwettig bewijsmiddel. « Onder die bewijs- middelen komen voor een ambtseedelijk procesverbaal en de
« bekentenis der (toenmaals) beide beklaagden. De bekentenis
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ri van den één heeft dus, volgens het vonnis, medegewerkt tot
« de veroordeeling van den ander; en de bekentenis of opgave
M van een mede-beklaagde mag, zooals de Raad reeds dikwerf
heeft beslist, niet medewerken tot veroordeeling van den
. ander. «
28 September 1867 , no. 76.
Besluit, luidende:
Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers
van Kolonien en van Justitie, belast met de zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst van den 28/24sten Augustus 1867,
Litt. Aaz. no. 1 en no. 5/2030;
Den Raad van State gehoord (Advies van den 10den September 1867, no. 11);
Gezien het nader gemeenschappelijk rapport van Onze
voornoemde Ministers dd. 20 en 25 dezer, lett. Aaz. n°. 18
en 4/2247:
Hebben goedgevonden en verstaan met wijziging in zoover
van art. 5 v an Ons besluit van 25 December 1855, n°. 64,
te bepalen:

Eenig artikel.
De schadeloosstelling voor huishuur, bij gemis van vrije
woning toe te kennen aan den Roomsch Katholijken geestelijke van den tweeden rang, gevestigd te Padang, gaat niet
te boven eene som van tachtig gulden (f 80) 's maands.
Onze Ministers van Kolonien en Justitie, belast met de
zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, zijn ieder voor
zooveel hen aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan tot kennisneming afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Nota. Zie, in betrekking tot het bezoldigd personeel der dienstdoende Roomsch Katholijke geestelijken in Nederlandsch lndie
de in de vorige Jaargangen van dit Handboekje opgenomen
besluiten van 25 December 1855, n o . 64, 22 April 1860, n°. 85 }
28 December 1860, n°. 67, 25 Mei 1864, n°. 53 en 2 Juni
1865 , n o . 42.
33
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4 October 1867, no. 68.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het adres van den schoolopziener in het
10de district van de provincie Zuidholland , daarbij in bc
roep komende van eene resolutie van Gedeputeerde Staten
dier provincie van 31 December 1866, n°. 17, waarbij is
berust in een besluit van den gemeenteraad van Middelharnas
van 23 November bevorens, bij hetwelk de plaatselijke schoolcommissie aldaar tijdelijk is gemagtigd om de verdeeling
der kinderen in de openbare school in de vier vertrekken
te regelen, zoo als zij zal vermeenen te behooren :
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 25sten September 1867, n o. 51;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binneniandsche
Zaken van den 2den October 1867, n o. 223, 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat adressant de vernietiging van bovengemelde resolutie
van Gedeputeerde Staten vraagt , omdat daarbij niet is afgekeurd voormeld gemeenteraads besluit, dat, naar zijn oordeel,
in strijd is met de wet tot regeling van het lager onderwijs;
dat de magtiging, door den gemeenteraad van Middeiharnis
aan de plaatselijke schoolcommissie verleend , om de verdeeling der kinderen te regelen, zoo als zij zou vermeenen
te behooren, slechts is geweest tijdelijk ; en dat den 17den
December 1866 reeds door dien Raad is vastgesteld een
reglement, betreffende het lager onderwijs in de openbare
school aldaar, waarbij de verdeeling der leerlingen in het
schoollokaal in cijfers is geregeld, welk reglement, blijkens
eene verklaring, namens het gemeentebestuur afgelegd, bestemd is om in werking te treden, zoodra de school verbouwd zal zijn, dadelijk na het verstrijken der zomervacantie;
dat dus eene inwilliging van het verzoek des adressants
op dit oogenblik zou kunnen geacht worden doelloos te zijn;
dat echter in ieder geval het verzoek niet voor eene gunstige beschikking vatbaar is, omdat Gedeputeerde Staten in
casu geen besluit, in den zin, van art. 13 der wet tot regeling
van het lager onderwijs, hebben genomen;
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dat de gemeenteraad door geene wetsbepaling gebonden
was zijn voormeld besluit aan hunne goedkeuring te onderwerpen, en Gedeputeerde Staten daarom zeer teregt, eenvoudig in het raadsbesluit van 23 November berustende,
biet voor kennisgeving aangenomen hebben hetgeen echter
niet daarstelt een besluit, als waartegen art. 13 der wet op
het lager onderwijs hooger beroep toelaat
dat wijders, waar Gedeputeerde Staten noch goed-, noch
afkeuren konden, ook van Ons geene goed- of afkeuring in
hooger beroep kan worden gevraagd ;
Gezien de wet van 13 Augustus 4857 (Staatsblad no. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan
den adressant niet ontvankelijk te verklaren in zijn bij
Ons ingesteld beroep.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur).
Nota. De vier vertrekken van het schoolgebouw te Middelharnis
zijn ieder ongeveer 75 vierkante ellen groot. Zij waren zeer
ongelijk bezet, doordien in het eerste vertrek omtrent 200
kinderen werden opgenomen met een hulponderwijzer; terwijl in het vierde vertrek niet meer dan 15 kinderen zaten
met twee onderwijzers.
De schoolcommissie , daartoe door den gemeenteraad gemagtigd, stelde op die ongelijke verdeeling orde, zonder bet
klassikaal onderwijs te verstoren.
De schoolopziener vermeende echter dat, door die regeling,
het geven van klassikaal onderwijs bemoeijelijkt, zoo niet
onmogelijk gemaakt werd. Hij verlangde daarom , dat, met
vermeerdering van het onderwijzend personeel, een vijfde
vertrek aan het schoollokaal bijgebouwd zoude worden , omdat de vier vertrekken voor de schoolgaande kinderen , bepaaldelijk in den winter, wanneer het getal leerlingen 500
beliep, en des avonds , wanneer gewoon en meer uitgebreid
lager onderwijs in de hoogste klasse gelijktijdig in hetzelfde
vertrek gegeven werden, niet voldoende te achten zijn.
De schoolcommissie merkte op, dat er nimmer 500 leer-

512
lingen aanwezig waren ; dat des winters het maximum bedraagt
450, hetwelk des zomers tot een minimum van 200 leerlingen daalt; van welke cijfers, met het oog op art. 18 der
wet en zijne geschiedenis, het middental in deze tot leiddraad
moet strekken.
Overigens werd, volgens de plaatselijke verordening van
17 December 1866, alleen des avonds, en zulks in twee
afzonderlijke vertrekken, door twee onderwijzers, meer uitgebreid lager onderwijs gegeven. Verder werd bepaald, dat
van twee der bestaande vertrekken er drie zouden worden
gemaakt, ten einde eene betere afscheiding der klassen en
afdeelingen te bevorderen. De schoolopziener merkte daaromtrent evenwel nog aan, dat uit deze verandering op nieuw
verlies van ruimte en verdeeling der leerlingen naar den tel
zoude ontstaan. De schoolcommissie verklaarde daarentegen,
dat het geenszins de bedoeling was, om de kinderen naar
den tel te verdeelen, maar wel om de indeeling zóó te doen
plaats hebben, dat de belangen der verschillende klassen,
zoo veel mogelijk, gelijkelijk worden in het oog gehouden.

16 October 1867, no. 46. Staats-Courant n°. 254.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren
aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk
Nationaal schoolonderwijs te Wagenborgen worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.

Nota. Het doel is alles, wat in de nieuwere leermethode prijs.
selijk en proefhoudend wordt bevonden, aan Christelijk onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken.
Daartoe stelt men zich voor de oprigting of ondersteuning
van bewaarscholen en scholen voor lager onderwijs, waarvoor de kosten zullen gevonden worden, behalve uit de
schoolgelden, uit de vrijwillige bijdragen van de leden der
vereeniging en van anderen die belang stellen in haar doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de leden enz.
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17 October 1867 , n°. 72. Staats-Courant no. 254.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal
schoolonderwijs te Engelum c. a. worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota, liet doel is alles, wat in de nieuwere leermethode prijsselijk en proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk
onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken.
Daartoe stelt men zich vóór de oprigting of ondersteuning
van bewaarscholen en scholen voor lager onderwijs, waarvoor
de kosten zullen worden gevonden, behalve uit de schoolgelden, uit vrijwillige bijdragen van de leden der vereeniging
en van anderen, die belang stellen in haar doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de leden enz.
49 October 1867, n°. 60. Staats-Courant n°. 252.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aange,gane vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal
schoolonderwijs te Wirdum worden goedgekeurd en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Tiet doel is alles, wat in de nieuwere leermethode prijsselijk
en proefhoudend bevonden wordt, aan Christelijk onderwijs
en opvoeding dienstbaar te maken.
Ter bereiking van dit doel stelt men zich vóór de oprigting of ondersteuning van bewaarscholen en scholen van lager
onderwijs, waarvoor de kosten zullen worden gevonden , be•
halve uit de schoolgelden , uit de vrijwillige bijdragen van
de leden der vereeniging en anderen, die belang stellen in
haar doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de leden enz.
28 October 1867, n°. 61.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
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onderworpen geschil tusschen de gemeenten A, B en C,
betreffende het onderstands-domicilie van D , weduwe E;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
testuur) gehoord, advies van den 9den October 1867, n o. 26;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 26sten October 1867, no. 251, 5de Afdeeling;
Overwegende
dat deze behoeftige, van wier geboorte geene acte bestaat,

den Eden Junij 1806 in de Nederduitsche Hervormde kerk te
A is gedoopt , terwijl in de doopacte achter de namen harer
ouders voorkomen de woorden : « echtelieden uit F ; » omdat
in de acte der huwelijks-afkondigingen , welke te G hebben
plaats gehad vóór haar op 29 Mei 1829 te H met E gesloten huwelijk , wordt vermeld, dat zij den 16den Mei 1805
te I , gemeente G, is geboren en dat zij zelve heeft verklaard
geene nadere inlichtingen omtrent de plaats harer geboorte
te kunnen geven;
dat de bovenvermelde doopacte geen voldoenden grond
oplevert om de gemeente A als de geboorteplaats der behoeftige te beschouwen; dat toch uit de vermelding daarin,
dat de ouders woonden te F (gemeente B) en uit de biivoeging van het woord « burgers » blijkt , dat het late
doopen van hun kind te A niet zijne reden vond daarin,
dat het kind te A was geboren , maar het gevolg was van
de zucht om het burgerregt en de daaraan verbonden voordeelen te behouden ; dat het 7de lid van art. 28 der armenwet alleen dan toelaat de plaats van den doop als de geboorteplaats te beschouwen, wanneer het tegendeel niet
blijkt, en dat het hier, ook al geeft de doopacte niet op,
waar de behoeftige is geboren, toch voldoende is gebleken,
dat de geboorte elders dan te A had plaats gegrepen;
dat de doopacte wel vermeldt, dat de ouders tijdens den
doop te F (gemeente B) woonden, doch dat daaruit geenszins
volgt, dat dit ook tijdens de geboorte het geval was, te
meer, daar de behoeftige tijdens den doop reeds meer dan
een jaar oud was;
dat evenmin de vermelding in de acte van huwelijksaankondiging voldoende staaft, dat de behoeftige te I (ge,
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ineente G) zou zijn geboren; dat toch het vermelden der
gthoorteplaats in zoodanige acte niet vereischt wordt, en
dat deze dus daaromtrent geen volledig bewijs kan oplever,
/oolang zij niet van elders wordt bevestigd;
dat derhalve geene gemeente als het onderstandsdomicille
dezer behoeftige kan worden aangewezen, zoodat de kosten.
harer verpleging behooren te komen ten laste van het Rijk;
Gezien art. 33 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
no. 100)

Hebben goedgevonden en verstaan:
te bepalen, dat de kosten der verpleging van D , weduwe
van E, van Rijkswege zullen worden voldaan uit de fondsen,
'voor dergelijke uitgaven bestemd.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal wordén
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de eschillen van bestuur.) (Zie Besluiten 15 Augustus 1861,
n°. 78 en 30 October 1867, n°. 48.)
29 October 1867.
Vonnis van den Kantonregter te Lemmer , luidende :
Gehoord den hierna te noemen getuige;
Gehoord het requisitoir van den ambtenaar van het openbaar Ministerie, strekkende tot schuldigverklaring van de
gedaagden aan het hun ten laste gelegde feit, en hunne
veroordeeling tot betaling ieder van eene geldboete van hid
hooger dan f 25, of tot eene gevangenisstraf van niet'anger
dan drie dagen , voor het geval zij buiten staat mogten lijn
deze ;boete te betalen; voorts dat zij zullen worden veroordeeld in de kosten van het geding, deze des noods ^dp
hen te verhalen bij lijfsdwang;
Gelet op de niet-verschijning van de gedaagden en op het
dien ten gevolge tegen hen gevraagd en verleend verstek;
Ove'wegende, dat zij zijn gedagvaard als beschuldigd vail,
op Zondag den 1lden Augustus 1867, des voormiddags otstreeks half elf ure, in de nabijheid der Roomsch Katholijke
kerk te Lemmer, gedurende de godsdienstoefening, te zamen
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en gelijktijdig om geld te hebben gespeeld , waardoor hinderlijk gerucht en beweging in -de nabijheid van het gebouw,
tot die godsdienstoefening bestemd , werd veroorzaakt;
Overwegende, dat dit feit wettig en overtuigend is bewezen door een ter teregtzitting voorgelezen, op den ambtseed opgemaakt proces-verbaal van J. H. J. R., gemeente-veldwachter van Lemsterland, welks verbaal ook ter teregtzitting
door dien verbalisant als getuige onder eede is bevestigd;
Overwegende, dat het Openbaar Ministerie bij het nemen
van zijn requisitoir , gezegd feit beschouwd heeft als eene
-overtreding van art. 5 der wet van 1 Maart 1815 (Staatsblad n°. 21), doch ten onregte, daar dit artikel , hoezeer in
eene strafwet geplaatst, evenwel niets anders inhoudt dan
een voorschrift van huishoudelijken aard ter instructie van
de plaatselijke politie, waarbij aan deze de zorg wordt opgedragen om alles wat de openbare Eeredienst zou kunnen
hinderlijk zijn voor te komen of te doen ophouden, zoodat
een handelen in strijd met dit voorschrift alleen zou kunnen bestaan in een tegengaan of verwaarloozen dier zorg
door de plaatselijke politie zelve;
Overwegende, dat echter meervermeld door de gedaagden
bedreven feit hen doet schuldig zijn aan overtreding van
art. 3, strafbaar gesteld bij art. 6 der genoemde wet;
Overwegende toch , dat bij art. 3 onder anderen bepaald is,
dat gedurende den tijd, voor de openbare godsdienstoefening
bestemd, geenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of
dergelijke , mogen plaats hebben , door welke uitdrukking :
«geenerhande spelen » , om hare algemeenheid, ieder spel
en dus ook elk spelen om geld is verboden, zonder dat de
in het artikel daarop volgende woorden kunnen geacht
worden hierin eenige beperking te brengen, daar zij door
het woord «hetzij», doch niet door het woord « als » of
«zoo als» met de voorgaande woorden zijn verbonden, in
welk laatste geval alleen zij zouden zijn op te vatten als
eene beperkende aanduiding, dat de wetgever slechts van
die spelen « geenerhande » heeft willen toelaten , welke het
karakter dragen van de in het artikel bij naam genoemde;
terwijl daarentegen de verbinding door het woord «hetzij))
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elke gedachte aan beperking uitsluit en zelfs min of meer
de bedoeling verraadt om de algemeenheid van het verbod
voor alle soort van spelen nog sterker te doen uitkomen,
door daarvan uitdrukkelijk , hetzij zelfs kolven, balslaan of
dergelijke spelen , niet uit te zonderen;
Overwegende, dat die bedoeling ook vooral aannemelijk
wordt met het oog op de strekking van bovengenoemde
wet, die in het algemeen gelegen is in het te keer gaan
van datgene, wat in het openbaar tot ergernis of last zou
kunnen zijn voor hen, die de Zondagen en de algemeen
erkende Christelijke feestdagen godsdienstig wenschen te
vieren , zoodat er twijfel zou kunnen ontstaan , of in een
algemeen verbod om op die dagen, gedurende den tijd voor
de openbare godsdienstoefening bestemd, eenigerhande spel
te spelen , ook moesten begrepen zijn spelen , die, zoo als
kolven , balslaan en dergelijke, in den regel binnen 's huis
of althans binnen omsloten plaatsen worden gehouden , en
slechts voor het gehoor ook daar buiten merkbaar kunnen zijn;
Gezien de artt. 3 en 6 der genoemde wet , en art. 1 der
wet van 22 April 1864 (Staatsblad n°. 29), luidende deze
artikelen, voor zoover toepasselijk enz. ;
Gelet op de artt. 207, 227, 253 en 270 Strafvordering,
op art. 52 Strafregt , en op art. 156 van het Keizerlijk decreet van 18 Junij 1811, « contenant règlement pour l'ad,
ministration de la justice» etc.;
Regt doende enz.
Verklaart de gedaagden schuldig aan de overtreding van
op Zondag te zamen om geld te hebben gespeeld in de nabijheid der Roomsch Katholijke kerk te Lemmer, gedurende
den tijd voor de openbare godsdienstoefening bestemd ;
Veroordeelt ieder hunner te dier zake tot eene geldboete
van f 1, en den nalatige in het betalen dier boete binnen
twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand ; tot eene
gevangenisstraf van één dag;
Veroordeelt de gedaagden solidair in de kosten van het geding, des noods op hen te verhalen bij lijfsdwang. (Zie Vonnis
8 Maart 1866 en de daarbij geplaatste nota op bladz. 362
van den Twee en twintigsten Jaargang van dit Handboekje.)
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30 October 1367 , n°. 48.

Besluit . luidende :
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeenten A . B en C
(provincie Groningen) over het onderstands-domicilie van D.;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoofd , advies van den 16den October 1867, n°. 21;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 28sten October 1867, n°. 263, 7de Afdeeling;
Overwegende :
dat genoemde behoeftige is geboren vóór de invoering der
registers van den burgerlijken stand, zoodat van zijne geboorte geene acte bestaat , en hij , volgens het 7de lid van
art. 28 der armenwet, moet geacht worden geboren te zijn,
waar hij is gedoopt , indien het tegendeel niet blijkt
dat in het register der gedoopten van het karspel A staat
aangeteekend, dat »den Oden Januarij 1795 is gedoopt B....,
»zoon van D. H...... en N.... B ..... , geboren den
»22sten December des vorigen jaars;»
»N. B. in B gedoopt;»
dat deze doopacte in haar geheel moet genomen worden,
omdat de bijvoeging in B gedoopt niet is eene losse aanteekening op een bloot beweren, maar wel degelijk behoort
tof het wezen en tot den tekst der acte, waarin zij voorkomt,
en evenvee] geloof verdient als de acte zelve;
dat de behoeftige voor den kantonregter te Winschoten
onder eede heeft verklaard, van zijne ouders vernomen te
hebben, dat hij was geboren te E en gedoopt te B; dat de
getuige P. G... .. N..... , mede onder eede heeft verklaard
wèl te weten, dat de ouders van den behoeftige te E hebben
gewoond, en dat in een militair paspoort, in 1816 aan de
behoeftige uitgereikt, dezelfde plaats als zijne geboorteplaats
staat vermeld;
dat het gehucht E wei voor een klein gedeelte onder de
gemeente C behoort, Maar dat verreweg het grootste gedeelte, het eigenlijke E , behoort onder de gemeente B ;
dat juist laatstgenoemd gedeelte vóór 4844 kerkelijk heeft
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behoord onder het karspel A, waardoor zich laat verklaren,
dat de doopacte is ingeschreven in de registers van A;
dat dus het vermoeden , hetwelk wordt ontleend aan de
doopacte aangaande de plaats . waar de geboorte is voorgevallen ; door de feiten en omstandigheden, die het onderzoek
heeft aan het licht gebragt, niet is weersproken, maar veeleer
is bevestigd ,
Gezien de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat de gemeente B is het onderstandsdomicilie van D.
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 28 October 1867, n°. *61).
30 October 1867, n°. 50.
Besluit , luidende :

Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeentebesturen van A
(provincie Noordholland) en B (provincie Utrecht) over het
onderstands-domicilie van de minderjarige C;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 16den October 1867, n°. 52;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 28sten October 1867, n°. 265, 7de Afdeeling;
Overwegende:
dat genoemde behoeftige, die den 13den April 1866 is geboren in de gemeente A, in Junij daaraanvolgende aldaar
in onderstand is opgenomen voor rekening der gemeente
B, de geboorteplaats v an haren vader;
dat het bestuur van laatstgenoemde gemeente, de armlastigheid van den vader erkennende, niettemin heeft geweigerd zich te belasten met het onderhoud van de behoeftige,
op grond, dat zij zou zijn een onecht, niet wettig erkend
kind, wier moeder is overleden ;
dat burgemeester en wethouders van A daarop hebben
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í overgelegd een afschrift der geboorte-acte van C , waaruit
blijkt dat D heeft aangegeven de geboorte van een kind uit
zijne huisvrouw E , en dat de inschrijving is gedaan op aan-.
gifte van den vader;
dat burgemeester en wethouders van A echter geene
huwelijks-acte der ouders hebben kunnen overleggen terwijl
D zijn kind heeft verlaten en alle aangewende pogingen ter
ontdekking van zijne verblijfplaats vruchteloos zijn geweest,
en het ten eenemale onbekend is , of en , zoo ja , in welke
gemeente het huwelijk zou zijn voltrokken;
dat, volgens art. 155 Burgerlijk Wetboek , in den regel
het bestaan van een huwelijk niet anders kan worden bewezen dan door de acte van deszelfs voltrekking, in de
registers van den burgerlijken stand ingeschreven;
dat, volgens art. '157 van gemeld wetboek , het gebrek
van het vertoonen der trouwacte niet belet , dat kinderen
als wettig beschouwd worden, indien zij het uiterlijk bezit
van dien staat hebben overeenkomstig met hunne geboorteacte , en de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd , doch dat daarbij wordt gevorderd, dat de ouders
moeten zijn overleden, hetgeen hier niet het geval is , daar
geen wettig bewijs is geleverd, dat D zou zijn overleden,
en hij dus moet geacht worden alsnog in leven te zijn;
dat de verklaring van D , bij de aangifte van de geboorte
der behoeftige gedaan , bij de ontstentenis der huwelijksacte, het gevolg niet kan hebben dat zij als een wettig
kind moet aangemerkt worden, en dat die verklaring evenmin kan gelden als eene erkenning van een natuurlijk kind,
omdat, al ware dit de bedoeling van den aangever geweest,
die erkenning nietig zijn zou, bij gebreke van de bij art.
339 Burgerlijk Wetboek vereischte medewerking der moeder;
dat dus het beweren van C is gegrond, en de behoeftige
een eigen domicilie van onderstand heef t , gevestigd in hare
geboorteplaats A, omdat hare moeder is overleden;
Gezien de wet van den 28sten Junij 1854 (Staatsblad n°. 400);
Hebben goedgevonden en verstaan :
de gemeente A aan te wijzen als het domicilie van onderstand van de in hoofde dezes vermelde behoeftige.
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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 13 Maart 1867, no . 63.)
4 November 1867, no. 8/2547.

Missive van den Minister van Justitie, belast met het beheer der Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, aan
de Commissarissen des Konings in de betrokken provincien,
luidende :
Het is op eene officiele wijze ter kennis van de Regering
gebragt :
dat de Hoog Eerwaarde Heer J. VAN HOOYDONK , Bisschop
van BREDA , die ruim 85 jaren oud is en ongeveer 59 jaren
kerkelijke dienst telt , om zijnen hoogen ouderdom en verzwakte ligchaamskrachten, met goedvinden van Zijne Heiligheld den Paus , het bestuur van zijn Bisdom heeft nedergelegd ; en
dat het Bisschoppelijk beheer van voornoemde diocees
dien ten gevolge , bij Pauselijk rescript van den 11den October
1867 , onder den titel van : Apostolischen Administrateur
van het Bisdom van Breda, is opgedragen aan den Hoog
Eerwaarden Heer J. VAN GENK, Bisschop van Adras i. p. i.
en Coadjutor met regt van opvolging van den opgenoemden
Bisschop van Breda.
Ik heb de eer U Hoog Edel Gestrenge van dit een en
ander kennis te geven, met uitnoodiging, om daarvan ook
aan Heeren Gedeputeerde Staten mededeeling te doen, ten
einde de Zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst, betreffende de parochien van gemeld Bisdom in uwe provincie,
van nu voortaan, bij voorkomende gelegenheden, door U
H. E. G. en het collegie van Gedeputeerde Staten, worden
behandeld met den Hoog Eerwaarden Heer J. VAN GENK,
in zijne hoedanigheid van Apostolischen Administrateur
van het Bisdom van Breda.
Nota. De Hoog Eerwaarde Ileer J. van Hoogdonk is op den
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25stcn April 1868 in den ouderdom van bijna 86 jaren
overleden.
De Hoog Eerwaarde Heer J. van Getik, die in 1850 tot
de Bisschoppelijke waardigheid, onder den titel van Bisschop
van Adras in partibus infidelium , was verheven en den 4tien
Maart 1853 tot Coadjutor met regt van opvolging van den
Bisschop van Breda, Mgr. .T. van Hooydonk , werd benoemd,
is op den 29sten April 1868 tot Bisschop van Breda geïnstalleerd.
Zie Besluit 25 Mei 1850, n°. 83 en de daarbij geplaatste nota,
op bladz. 301 van den Negenden Jaargang van dil Handboekje.
6 November 1867.

Arrest van den Hoogen Raad , luidende :
Op het beroep van den Procureur-Generaal bij het Provinciaal geregtshof in Noordholland, requirant van cassatie
tegen een in hooger beroep gewezen arrest van gezegd Hof,
van den 27sten Junij 1867, waarbij is bekrachtigd ; de kosten
in hooger beroep te dragen door den Staat , het vonnis der
Arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 12den April te
voren. bij hetwelk de thans gerequireerde, toen beklaagde,
K. J. V. , landman, wonende te Zuiderwoude , gemeente Broek
in Waterland, is vrij gesproken van het hem ten laste gelegd feit, van te hebben geweigerd als getuige in eene strafzaak den eed af te leggen van de geheele waarheid en niets
dan de waarheid te zullen verklaren de kosten te dragen,
door den Staat;
Gehoord het verslag van den Raadsheer van der Sande;
Gelet op het middel van cassatie, door den requirant
voorgesteld bij memorie, als schending van de artt. 483,
tweede lid, en 227, no . 3, in verband met art. 480, juncto
art. 179 van het Wetboek van Strafvordering en verkeerde
toepassing van art. 234, in verband met art. 210 van hetzelfde wetboek;
Gehoord den Advocaat-Generaal Karseboom, namens den.
Procureur-generaal, in zijne conclusien, strekkende toi, vernietiging van het bestreden arrest, en dat de Hoo:K,Y.e Raad,
ten principale regtdoende op de als bewezen aangenomen
feiten . met vernietiging mede in zoover van het in eersten
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aanleg gewezen vonnis , die qualificere als weigering van
het afleggen van den bij de wet voorgeschreven eed door
een getuige in eene correctionele strafzaak , en den gerequireerde, naar aanleiding van de artt.'179 1 489, 483, alinea
2. , en 227, no. 3, van het Wetboek van Strafvordering veroordeele in eene gevangenisstraf van zes dagen en in de
kosten van het geding. die der voorziening in cassatie daaronder begrepen ;
Overwegende, dat bij het bestreden arrest in facto is aangenomen, dat de gerequireerde, op de correctionele teregtzitting der Arrondissements-regtbank te Hoorn van den 5den
April jl. als getuige gedagvaard en verschenen zijnde, heeft
verklaard, dat hij tot de Hervormde gemeente behoort,
maar dat het niet overeenkomt met zijn godsdienstig gevoelen
en in strijd is met zijn geweten , en hij alzoo weigerde een
eed te doen. zich bereid verklarende te beloven de geheele
waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen; en dat
hij voor het Hof, des gevraagd wederom heeft verklaard,
het , onder het opsteken der beide voorste vingers van de
regterhand , uitspreken van de gebruikelijke woorden ongeoorloofd te achten , en te meenen , dat het Protestantsch beginsel van het €íervormde Kerkgenootschap , waartoe hij behoort , hem de vrijheid waarborgt om ten deze af te keuren
en na te laten wat hij ongeoorloofd acht ; voorts ., dat hij ,
door de belofte van de waarheid te zeggen, zich èn zedelijk,
èn tegenover de strafwet evenzeer gebonden zoude achten
als anderen door het uitspreken van de bedoelde woorden;
Overwegende, dat, niettegenstaande alzoo bepaaldelijk als
bewezen was aangenomen het feit, den gerequireerde bij
requisitoir van den Officier van justitie terzelfde teregtzitting ten laste gelegd, van weigering namelijk om, in de toen
aanhangige zaak als getuige opgeroepen, den eed af te leggen
van de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen,
het Hof echter de in eersten aanleg gevallen vrijspraak,
hoewel op afwijkende motieven, heeft bekrachtigd en zulks
hoofdzakelijk op grond dat de beklaagde, door deze weigering
om de woorden : zoo waar helpe mij God almagtig ! uit te
spreken, in verband met zijne bereid verklaring tot het
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afleggen der voormelde belofte, niet geacht kan worden
zich te hebben schuldig gemaakt aan de in art.180 van het
Wetboek van Strafvordering bedoelde weigering van eed of
belofte ; dat toch de wet niet onderscheidt tusschen eed en
belofte, voor zooveel het regtsgevolg betreft ten aanzien der
door de strafwet gewaarborgde verpligting van den getuige
om de waarheid te spreken en zij dat onderscheid alleen
erkent in de wijze waarop de getuige die verpligting op zich
neemt , welke wijze bij art. 183 van het Wetboek van Strafvordering afhankelijk is gesteld van zijne godsdienstige
gezindheid ; dat dan ook geene wettelijke bepaling bestaat,
welke den getuige verpligt de bedoelde woorden : zoo waarlijk
enz. uit te spreken , en dat voor zooveel dit zou hebben
kunnen worden afgeleid uit art. 30 van het besluit van den
Aden December 1813 (Staatsblad n°. 10), die grond door
de geheele afschaffing van dat besluit bij art. 24 der wet
van den 29sten Junij '1854 (Staatsblad n°. 102) is vervallen;
terwijl, volgens art. 3 der wet, houdende algemeene bepalingen , gewoonte geen regt geeft; dat , bij het gemis van
zoodanige wettelijke bepaling, de weigering om die woorden
uit te spreken , ingevolge genoemd art. 183, dus niet anders
strafbaar kan zijn dan wanneer blijkt dat die woorden de
wijze vormen, waarop des getuigen godsdienstige gezindheid
het doen van eed of belofte bepaalt; dat echter aangenomen
dat godsdienstige gezindheid aldaar beteekent kerkgenootschap, niet gebleken is dat het Hervormd Kerkgenootschap
dergelijk voorschrift aan zijne leden heeft gegeven, en dat
mitsdien de beklaagde niet gehouden was zich in den van
hem gevorderden vorm, in tegenstelling der evenzeer als
eed in den zin der wet bekende belofte, tot het spreken
der waarheid onder den waarborg der strafwet te stellen;
Overwegende, dat uit dit alles volgt, dat de vrijspraak
ten deze niet is zulk eene, als bij art. 381 van het Wetboek
van Strafvordering bedoeld, maar dat zij berust op wetsuitlegging en op de vermeende niet strafbaarheid van het
feit, zoodat zij metterdaad een bedekt ontslag van regtsvervolging oplevert, waartegen mitsdien een gewoon beroep
in cassatie ontvankelijk is;
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,Overwegende nu wat het aangevoerde middel betreft, dat
tot staving daarvan hoofdzakelijk wordt beweerd, dat de wetgever het gewigtig en wezenlijk verschil tusschen den eed , de
plegtige aanroeping van Gods naam ter bevestiging der waarheid , en de belofte, de enkele affirmatie zonder die plegtige
aanroeping niet heeft kunnen over het hoofd zien ; dat dan
ook de beteekenis van genoemd art. 183 , tweede lid, deze
is, dat getuigen in strafzaken tot het afleggen van den eed
gehouden zijn of met het doen der belofte kunnen volstaan,
naar gelang zij behooren tot een kerkgenootschap , hetwelk
de eedsaflegging toelaat, of tot zulk een , welks beginselen
en voorschriften de eedsprestatie verbieden ; dat derhalve
de eedsaflegging is de regel , de belofte de uitzondering,
alleen toegestaan aan hen, die behooren tot een kerkgenootschap , hetwelk den eed verbiedt , en alzoo niet uit te breiden, zoo als het Hof gedaan heeft , tot gevallen buiten de
wet gelegen, welke geene absolute gelijkheid tusschen eed
en belofte erkent;
Overwegende daaromtrent , dat de eed de plegtige aanroeping van God, tot bevestiging der waarheid eener verklaring, gelijk bij de vroegere, zoo ook bij onze tegenwoordige wetgeving , althans in den regel wordt gevorderd ook
van hen, die in regten getuigenis der waarheid afleggen;
Overwegende , dat bij het bestaan van enkele godsdienstige
gezindten, wier leerstellingen het eedzweren verbieden, te
dien opzigte bij de Fransche wetgeving geene bepaalde uitzondering was gemaakt, en dat hoewel de jurisprudentie,
op grond van het beginsel der vrijheid van Eerediensten,
meermalen voor hen die tot zoodanige gezindte behoorden,
de uitzondering toeliet van met eene belofte, in plaats van
den eed, te kunnen volstaan, die leer nogtans ook zeer
werd betwist;
Overwegende, dat echter de Nederlandsche wetgever, in
wiens gebied de Doopsgezinde gemeente haar voornaamste
zetel had, voornamelijk met het oog daarop, uitdrukkelijk
ook de belofte als casu quo voldoende heeft erkend, bepaaldelijk ten aanzien van het geven van getuigenis in regten
bij art. 107 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering
34
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en art. 1 8 van dat van Strafvordering, even als zulks voor
andere gevallen van eedsprestatie, behalve bij andere wetten , ook reeds bij de artt. 62 en 82 der Grondwet van 1814
en de artt. 84, 88 en '138 van die van 1815 had plaats gehad;
Overwegende, dat onze wetgever zulks afhankelijk stelt
v an ieders godsdienstige gezindheid, dat is , zoo als ook
door het Hof, op grond van de artt. '191 en volgende der
Grondwet van 1815, te regt is verstaan, van zijn kerkgenootschap;
« Overwegende toch, dat de woorden : elk op de wijze
van zijne godsdienstige gezindheid, niet enkel betrekking
hebben op den eedsvorm , waardoor almede een vroeger
betwist regtspunt werd uitgemaakt , maar tevens in onmiddelijk verband staan met het alternatief van den eed of de
belofte , zoodat in de woorden: op de wijze ook naar gelang
of naar mate moet zijn begrepen, en dat aldus dit alternatief afhankelijk wordt gesteld van het kerkgenootschap,
waartoe de getuige behoort , naarmate dit het eedzweren al
dan niet verbiedt;
Overwegende, dat bij ver de meeste Christelijke kerkgenootschappen hier te lande , en aldus voor de groote meerderheid der bevolking, geene kerkelijke voorschriften omtrent
den eed bestaan , maar hieruit geenszins met het Hof valt
af te leiden , dat, bij gemis ook van wettelijke voorschriften
omtrent den eedsvorm, allen die daartoe behooren, naar hun
individueel begrip, de vrije keuze zouden hebben tusschen
eed en belofte;
Overwegende toch, dat van zoodanige groote afwijking
van hetgeen vroeger regtens was, waardoor welligt voor de
Israëlieten alleen de eed bepaald verbindend zoude blijven,
in de geschiedenis onzer wetgeving geen spoor te vinden
is, maar dat integendeel, blijkens den ganschen zamenhang
dier wetgeving, de eed nog steeds is de regel, en dat bepaaldelijk wat de strafvordering betref,, daardoor groote
inbreuk zoude gemaakt worden op het stelsel der wet
nopens het hooren der getuigen in de voorloopige instructie
onder belofte of ter teregtzitting onder eede;
Overwegende, dat, al moge ook met het Hof kunnen
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Worden aangenomen, dat de waarborg der strafwet dezelfde
blijft voor een getuigenis ter teregtzitting onder belofte afgelegd, als voor een onder eede, deze gelijkheid zich bepaalt
tot het repressive milde) , waarvan de aanwending , uithoofde
van het te leveren bewijs, niet altijd even zeker is , maar
dat bij de belofte de als het ware preventive waarborg
noodwendig altijd ontbreekt , die juist liet kenmerkende en
het wezen van den eed uitmaakt , en door den wetgever
gesteld is in de plegtige aanroeping der Godheid, tot bevestiging der waarheid;
Overwegende, dat alzoo , bij dit aanmerkelijk en essentieel
verschil tusschen beide zaken, de wet niet anders kan worden verstaan, dan dat de belofte is de uitzondering , toegestaan, niet aan een ieder, tot welke gezindte ook of zelfs
tot geene behoorende, die, in opregtheid of niet , hetgeen
door den regter onmogelijk kan worden uitgemaakt , verklaart of voorgeeft voor zich persoonlijk de leerstelling der
Doopsgezinden of van andere daarmede overeenstemmende
kerkgenootschappen, omtrent den eed te zijn toegedaan,
maar alleen aan hen , die werkelijk tot zoodanig kerkgenootschap behooren, hetgeen een stellig feit oplevert, waarvan
de waarheid, des noodig, kan worden onderzocht en uitgemaakt;
Overwegende nog, wat betreft het beroep door het Hof
gedaan op het ontbreken ook van wettelijke voorschriften
betrekkelijk den eedsvorm en op de derde algemeene bepaling van wetgeving, dat gewoonte geen regt geeft, dan
alleen wanneer de wet daarop verwijst, dat het geene miskenning van dien regel oplevert om, wanneer de wet den
eed gebiedt zonder voorschriften omtrent den vorm daarvan te geven, het er voor te houden, dat zij alsdan moet
hebben bedoeld den bekenden, van ouds gebruikelijken vorm,
of om zelfs bij analogie dienzelfden bekenden vorm in acht
te nemen, dien de Grondwetgever zelf voor andere gevallen
van eedsprestatie, althans wat de hoofdzaak, de aanroeping
van Godsnaam en hulpe betreft, uitdrukkelijk heeft voorgeschreven ;
Overwegende, dat derhalve een ieder, die, even als vol-

528
geus het in facto aangenomene ook de gerequireerde, niet
tot een der bedoelde kerkgenootschappen behoort, valt onder
de algemeene verpligting, om als getuige ter teregzitting
den bij de wet voorgeschreven eed af te leggen;
Overwegende, dat mitsdien het aangevoerd middel van
'cassatie is gegrond, en het ten laste van den gerequireerde
bewezen feit moet worden gequalificeerd als het weigeren
om als getuige in eene correctionele strafzaak , den bij de
wet voorgeschreven eed af te leggen, waartegen is voorzien
bij artt. 179, 180, 183, tweede lid, en 227, n°. 3, van het
Wetboek van Strafvordering;
Vernietigt het beklaagde arrest van het Provinciaal geregtshof in Noordholland, op den 27sten Junij 1867 in deze
zaak gewezen; en krachtens art. '105 der wet op de regterlijke organisatie, op de als bewezen aangenomen daadzaken
regtdoende ten principale, op het hooger beroep ;
Doet mede te niet het in eersten aanleg gewezen vonnis
der Arrondissements-regtbank te Hoorn, van den 12den
April te voren;
En doende wat de eerste regter had behooren te doen;
Verklaart den gerequireerde K. J. V. schuldig aan het alsboven gequalificeerd feit;
Voorts gezien artt. 179, 180, 183, tweede lid, en 227,
C. 3, van het Wetboek van Strafvordering, art. 40, tweede
lid, van het Code pénal en de artt. 1, 2 en 3 der wet van
den 28 Junij 1851 (Staatsblad n°. 68), luidende enz.:
Overwegende, dat de omstandigheden des misdrijfs ten
deze bijzonder aanleiding geven, om de op te leggen gevangenisstraf in eenzame opsluiting te doen ondergaan;
Nog gelet op art. 207 van het Wetboek van Strafvordering en art. 52 van het Code pénal;
Veroordeelt den schuldig verklaarde tot eene correctionele
gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan, voor
den tijd van drie dagen, alsmede in de kosten, zoo in beide
instantien als in cassatie gevallen, des noods invorderbaar
bij lijfsdwang. (Zie het Arrest van den 27sten Junij 1867 en
daarbij aangeteekende Arresten van 9 Junij 1846,17 Januarij
1854, 11 Maart 1856, 3 April 1860 en 1 Augustus 1862).

529
Nota. Bij arrest van den 28sten Mei 1867 besliste liet Hof van
Cassatie in Belgie, dat een getuige in strafzaken zich niet
kan onttrekken aan de- aflegging van den eed, op grond
van godsdienstige of gemoedelijke bezwaren, zoo hij niet
behoort tot eene van die erkende godsdienstige gezindheden,
die den eed verbieden,
8 November 1867, no. 63.
Besluit , luidende :
Beschikkende op een adres van E. M.... , hoofd-onderwijzer te Finsterwold, daarbij in beroep komende tegen het
besluit . van Gedeputeerde Staten van Groningen van den
12 October 1866, n°. 6, houdende goedkeuring van de regelmg zijner jaarwedde door den gemeenteraad;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 30sten October 1867, n°. 59;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den Eden November 1867, n°. 218, 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat , bij besluit van den gemeenteraad van Finsterwold
van 20 Augustus 1866, de jaarwedde van den adressant is
bepaald op f 600, welk besluit door Gedeputeerde Staten
van Groningen bij hunne in het hoofd dezer aangehaalde
resolutie is goedgekeurd;
dat de adressant tegen deze regeling Onze voorziening
heeft ingeroepen, op grond, dat zijne jaarwedde bij raadsbesluit van 7 October 1859 is bepaald op f 725; dat de
gemeente bij vonnis van den burgerlikken regter is veroordeeld om dit volle bedrag aan den adressant uit te betalen,
en dat dus eene vermindering daarvan niet dan met betrekking tot zijnen opvolger zou kunnen plaats hebben;
dat echter de bepaling van adressants jaarwedde op f 725
in verband stond met eene geslotene overeenkomst, volgens
welke die jaarwedde tot een bedrag van f 400 ten laste zou
komen van kerkelijke fondsen, vroeger voor de bezoldiging
van den onderwijszet en koster bestemd;
dat, nadat het provinciaal collegie van toezigt op de`
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kerkelijke administratie aan deze overeenkomst zijne goedkeuring had onthouden, door Ons , bij besluit van 30 Maart
1866, n°. 78, is beslist , dat er voor den gemeenteraad voldoende grond was om tot eene nadere definitive regeling
van adressants jaarwedde over te gaan, waardoor die op
een billijk bedrag zou worden bepaald, onafhankelijk van
de inkomsten, die door den onderwijzer in andere betrekkingen mogten worden genoten;
dat de gemeente Finsterwold wel door den regter veroordeeld is om de jaarwedde tot het volle bedrag , waarop
zij wettig was vastgesteld, aan den adressant uit te betalen;
doch dat die uitspraak geenszins verhindert , later het bedrag
der vastgestelde jaarwedde te wijzigen;
dat overigens eene jaarwedde van f 600, met het oog op
den aard en den omvang der school te Finsterwold, allezins
voldoende kan geacht worden;
Gezien art. 19 der wet van den 13den Augustus 1857
(Staatsblad n°. 103) op het lager onderwijs;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Groningen van den 12den October 18661, n°. 6, de door
den adressant daartegen ingebragte bezwaren ongegrond te
verklaren.
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 Besluiten 30 Maart 1866, n°. 78
en 24 Augustus , 1867, n°. 67.)
9 November 1867, n°. 76.
Besluit, luidende:
Overwegende, dat de heer Mr. E. J. H. Borret, Onze
Minister van Justitie, door ziekte verhinderd wordt de zaken
van dat Departement waar te nemen;
Hebben goedgevonden en verstaan, het beheer van het
Departement van Justitie tijdelijk op te dragen aan den
heer Mr. J. Heemskerk
landsche zaken.

Az.,

Onzen Minister van Binnen-
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Afschriften dezes zullen worden gezonden aan de in dit
besluit genoemde Ministers, aan de Departementen van algemeen bestuur en Kollegien, aan de beide Kamers der
Staten-Generaal en aan den Raad van Ministers tot informatie
en narigt. (Zie Circulaire 11 November 1867, n°. 5/2554).
Nota. Daar de Minister van Justitie, ingevolge het Koninklijk
besluit van den lsten Junij 1866 (Staatsblad n°. 86) belast
was met het beheer van de Zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst , zoo ging dat beheer dien ten gevolge ook tijdelijk
over op den Minister van Binnenlandsche Zaken. Deze is
daarmede belast gebleven tot den Oden Januarij 1868, als
wanneer de heer Mr.

W. Wintgens,

bij Koninklijk besluit

van den 2den daar te voren , n°, 92, tot Minister van Justitie
benoemd, als zoodanig in functie trad.
De heer Mr.

E. .T. H. Borret

is den 10den November 1867

overleden. Hij was den 17den Augustus 1816 te 's Hertogenbosch geboren.
Bij Koninklijk besluit van den 2den Januarij 1868 (Staatsblad n°. 2) werd het Departement voor de Zaken der Roomsch
Katholijke Eeredienst hersteld. De heer Mr. A. F. X. Luyben
werd bij Koninklijk besluit van dien dag n°. 91 tot Minister
van dat Departement benoemd, ingaande den 15den Januarij
1868. Hij verkreeg bij Koninklijk besluit van den 3den Junij
1868 no. 29 als zoodanig een eervol ontslag; terwijl het beheer over het Departement toen tijdelijk werd opgedragen aan
den heer Mr.

F. G. R. H. van Lilaar, die

bij laatstgemeld

besluit tot Minister van Justitie was benoemd geworden.
Bij Koninklijk besluit van den 29 Julij 1868

no.

(Staatsblad

116) werd het genoemd Departement wederom opgeheven

en het beheer van de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, te rekenen van 1 September 1868 , aan den Minister
van Justitie opgedragen op den voet bij dat besluit, in overeenstemming met dat van den 21 April 1862

(Staatsblad

n o . 43) , bepaald.

40 November 1867, n°. 1.1.

Staats-Courant no. 295.

Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 11.
maanden aangegane vereeniging tot oprigting en instand..
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houding eener bewaar-, brei- en naaischool te Goedereede
dorden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel strekt, aan ouders of voogden eene gelegenheid aan te bieden om, onder behoorlijk toezigt en gepaste
leiding, de verstandelijke en ligchamelijke vermogens hunner
kinderen of pupillen aanvankelijk te helpen ontwikkelen , en
aan meisjes het breijeu en naaijen te doen leeren.
Daartoe zal eene school worden opgerigt, die het eigendom der vereeniging zal zijn.
De benoodigde gelden zullen worden gevonden uit de jaarlijksche contributien , voorts uit giften , legaten, subsidie,
schoolgelden en uit te negotieren gelden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden ,
het bestuur, de wijze van oprigting, de hoofdonderwijzeres,
de leerlingen, de vergaderingen enz.

'11 November 1867 , n°. 5/2554.

Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van het Departement van
Justitie , luidende :
Ik heb de eer ter kennis van U Hoog Eerwaarde te brengen,
dat het aan Zijne Majesteit heeft behaagd, bij besluit van
den 9den dezer, n°. 76, aan mij tijdelijk op te dragen het
beheer van het Departement van Justitie.
In deze hoedanigheid vind ik mij , op den voet van het
Koninklijk besluit van den lsten Junij 1866(Staatsblad n°. 86),
tevens belast met het beheer over de zaken der Rooinsch
Katholijke Eeredienst, weshalve ik U. H. E. verzoek, Uwe
daartoe betrekkelijke brieven, onder het tot dus verre gebruikelijk adres, bij voortduring aan de Administratie voor
de zaken dier Eeredienst te willen doen verzenden. (Zie
besluit 2 Januarij I868, n°. 92 en Circulaire 4 Januarij 1868,
n°. 25/57).
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21 November 1867, no. 76. Staats-Courant no. 300.
Besluit, waarbij het volgende Reglement der Vereeniging
van de 11. Elisabeth te Delft goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon erkend wordt.
REGLEMENT
DER

VEREENIGING VAN DE H. ELISABETH TE DELFT.

Artikel een. Het toezigt over de vereeniging wordt uitgeoefend door een van de eerwaarde heeren geestelijken van
deze s'ad, door zijne hoogwaardigheid den Bisschop te
benoemen en aan te stellen , ten einde de goede geest onder
de leden levendig te houden. Zijn raad moet worden Inge,
wonnen zoo dikwijls er twijfel is over de uitlegging van
het reglement , en voorts bij alle aangelegenheden, die niet
vallen in de termen van het dagelijksch beheer.
Artikel twee. Do vereeniging bestaat uit werkende en uit
honoraire leden.

Artikel drie. De werkende leden moeten minstens vier in
getal zijn, en wel: 1 0. eene presidente, 20. eene secretares,
30. eene penningmeesteres, 40. eene magazijnmeesteres. Bij
grooter getal van werkende leden, kan aan ieder der vier
bovengenoemden eene adsistente worden toegevoegd. Dit
bureau van vier leden vertegenwoordigt de vereeniging, en is
mitsdien geregtigd, om de vereeniging aan derden en derden
aan de vereeniging te verbinden, eischend en verwerend in
regten op te treden, en in alle andere opzigten namens de vereeniging te handelen, echter onder verpligting om, in geval
van aankoop of verkoop van goederen of het sluiten van
geldleeningen ten name der vereeniging, vooraf zich te doen
magtigen door een besluit van de vergadering der werkende
leden, genomen bij eenparigheid of gewone meerderheid van
stemmen, en behoudens het bepaalde bij het slot van
artikel een.
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Artikel vier. De presidente wordt door de vereeniging met
volstrekte meerderheid van stemmen verkozen. De andere
benoemingen worden door de presidente gedaan.
Artikel vijf. Aan een ieder wordt het honoraire lidmaatschap verleend, die zich verbindt tot eene jaarlijksche bijdrage van minstens drie gulden.
Artikel zes. De leden stellen zich allen voor de bevordering
van het geestelijk welzijn, dat is van een Christelijk ziekbed en zaligen dood der arme zieken.
Artikel zeven. Dit doel trachten zij te bereiken door zieken
te bezoeken , en in hunnen ligchamelijken nood te voorzien ,
naarmate zij daartoe ook door de bijdragen der honoraire
leden worden in staat gesteld.
Artikel acht. De presidente bestuurt de vereeniging, ontvangt de voorstellen en brengt die in overweging, doet de
oproepingen ter bijeenkomst , indien het noodig is , en waakt
voor de uitvoering der reglementen en besluiten der vereeniging. Bij staking van stemmen , heeft zij eene beslissende stem.

Artikel negen. De presidente wijst aan de leden die zieken
aan met wier bezoek en verzorging zij worden belast en
draagt zorg dat dezelfde zieke niet langer dan eene maand
door dezelfde leden worde bezocht.
Eischt de toestand der zieken bij voortduring de zorgen
der vereeniging, dan behooren daarvoor telken maand andere
leden benoemd te worden.
Artikel tien. In geval van afwezigheid, doet de presidente
zich door eene vice-presidente vervangen.
Artikel elf. De secretares teekent nevens de presidente
alle brieven en andere naar buiten werkende stukken, die
namens het bestuur of namens de vereeniging worden uitgegeven.
Zij maakt een beknopt proces-verbaal van iedere zitting.
Zij houdt een register, bevattende de namen, betrekkingen en woonplaatsen der leden, de dagteekening hunner
aanneming, en de namen dergenen die haar hebben voorgedragen.
Zij houdt naauwkeurig aanteekening van de bezochte huis,
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gezinnen. Zij wint inlichtingen in nopens die , welke voorgedragen worden , ten einde de vereeniging zooveel mogelijk
slechts zoodanige gezinnen bezoeke , die hare belangstelling
en ondersteuning waardig zijn.
Zij teekent de veranderingen op, welke in de gezinnen of
in de leden die dezelve bezoeken , zijn voorgevallen.
Artikel twaalf. De penningmeesteres teekent naauwkeurig
de ink omsten en uitgaven , zitting voor zitting, op en stort
de ingekomen gelden in eene daarvoor bestemde kist , voorzien van ten minste twee verschillend werkende sloten,
waarvan de eene sleutel in handen van de presidente of hare
plaats v ervanger , en de andere in die van een door het bestuur aan te wijzen lid, zullen berusten.
Artikel dertien. De magazijnmeesteres verzamelt de kleedingstukken en andere voorwerpen; ten gebruike der arme
zieken, en houdt daarvan insgelijks aanteekening.
Artikel veertien. Jaarlijks wordt eene rekening en verantwoording van geldelijke ontvangsten en uitgaven, alsmede een staat van ontvangen en uitgegeven kleedingstukken
en levensbehoeften opgemaakt , en ter goedkeuring overgelegd aan den eerwaarden directeur bij artikel een bedoeld.
Artikel vijftien. Men zal die zieken bezoeken , die hetzij
door de vereeniging, hetzij door een der dienstdoende priesters van beide gemeenten , daartoe worden aanbevolen.
Artikel zestien. Mogten de middelen niet toereikend zijn
om overal ligchamelijken onderstand te verstrekken, dan zal
men zooveel mogelijk trachten iets te doen, om daardoor
toegang te verkrijgen, en het hoofddoel der vereeniging te
bereiken.

Artikel zeventien. De vereeniging zal zich beijveren om
toegang te verkrijgen tot de Roomsch Katholijke zieken in
het gasthuis, en hen, schoon zij daar ook geen ligchamelijke behoeften mogen hebben, over de belangen hunner
iel te onderhouden, te troosten en te bemoedigen.
Artikel achttien. De duur der vereeniging wordt bepaald
op een tijdvak van negen en twintig jaren en elf maanden,
te rekenen van den dag der Koninklijke goedkeuring dezer
statuten. Een half jaar voor het verstrijken van dien termijn,
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wordt in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering der
werkende leden beraadslaagd en beslist omtrent de al of niet
voortduring der vereeniging. Tot ontbinding kan niet worden
besloten, indien niet minstens drie vierden der werkende
leden aan de stemming hebben deelgenomen.

Artikel negentien. Bij ontbinding der vereeniging zullen
hare eigendommen in het openbaar worden verkocht, en de
schulden, zoo die er zijn . uit de opbrengst van dien verkoop worden afbetaald. Het overschot zal warden besteed
tot een liefdadig doeleinde, ter keuze of aanwijzing van;
zijne hoogwaardigheid den Bisschop van Haarlem.
24 November 1867, n o. 26. Staats-Courant n°. 299.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging tot oprigting en instandhouding eener bewaarschool te Charlois worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.

Nota. Het doel is de oprigting en instandhouding eener heraarschool, waarvan de kosten zullen worden bestreden uit de
contrihutien der leden, jaarlijksche vrijwillige bijdragen
vrijwillige giften in eens, schoolgelden en wat verder aan
de vereeniging op wettige wijze zal toekomen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur
de leden enz.
25 November 4867 (Staatsblad n°. 115).
Besluit, luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken, van den 5den November 1867, n°.192, 5de afdeeling;
Gezien art. 73 der wet van den 2den Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) en Ons besluit van den 2den Februarij 1864
(Staatsblad n°. 8);
Den lead -van State gehoord (advies van- den 19den November 1867, n°. 10);
Hebben goedgevonden en verstaan :
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de programma ' s der examens ter verkrijging van ach
van bekwaamheid voor het geven van middelbaar onder,
wijs, behoorende bij Ons bovenvermeld besluit, aan te vullen
, met het programma, aan dit besluit gehecht.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad
-zal worden geplaatst.
VERVOLG

van de programma's der examens ter verkrijging

van acten van bekwaamheid voor het geven van middel-

baar onderwijs, behoorende bij het Koninklijk besluit
van den 2den Februari] 4864 (Staatsblad n°. 8).

R.
Examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid B
voor schoolonderwijs in de LANDBOUWKUNDE, vermeld in art. 73 der wet.
De vereischten zijn:
a. kennis van de beginselen der staatshuishoudkunde,
voornamelijk in toepassing op voortbrenging, ruil en prijs
der landbouw-voortbrengselen hier te lande;
b. kennis van landmeten, waterpassen en inhoud berekenen , in zoover die veréischt wordt tot het opmeten en verdeelen van grondeigendommen en landerijen; tot het verwerken van grond en het berekenen van te verplaatsen hoeveelheden; tot het aanleggen van waterafleidingen, droogleggingen en vloeiweiden; en tot het berekenen der kosten
van deze werken;
c. kennis der werktuigen bij den Iandbouw in gebruik
en der wetenschappelijke grondslagen, waarop hunne zamenstelling berust ;
d. kennis der bouwkunde, ten dienste van den landbouw,
der inrigting van landbouw-gebouwen en der ruimten voor
de onderdeelen van zoodanige gebouwen vereischt, en eenige
kennis van de berekening van kosten bij hunne oprigting;
e. bedrevenheid in het teekenen, zoodat eene duidelijke
voorstelling op het bord gegeven worde van voorwerpen
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uit de natuurlijke historie , van landbouw-werktuigen en
van landbouw-gebouwen ;
f. kennis van de grondstoffen en hare verbindingen, in
zoover deze den bodem, de meststoffen en de planten en
dieren, die den landbouwer aangaan, zamenstellen; begrip
van de scheikundige werkingen, waarop het leven der planten
en dieren berust ; bedrevenheid in het verrigten van qualitative scheikundige ontledingen;
g. kennis van de weerkunde, inzonderheid van die van
Nederland , namelijk de verschijnselen in den dampkring,
die afhankelijk zijn van verschil in warmte en luchtdrukking , van windrigting, van regen en uitdamping, en van
elektrieke spanning;
h. kennis der delfstoffen en der aardkunde : voornamelijk
der delfstoffen, welke op den landbouw betrekking hebben,
en der aardkunde van Nederland;
i. naauwkeurige kennis van de hier te lande bij den landbouw, de warmoezerij en de houtteelt geteelde gewassen
en van de voornaamste der zoogenaamde onkruiden;
.k. kennis van de voornaamste der inlandsche gewervelde
dieren en der zoogenaamde schadelijke en nuttige insecten
en wormen ;
1. begrip van de ontleedkunde en de natuurkunde van
planten en dieren;
m. algemeene kennis van de ziekten en de gezondheidsweer
der huisdieren;
n. kennis van den eigenlijken landbouw, van den akkeren weidebouw, de warmoezerij en den tuinbouw in het
algemeen; kennis van (6rondbewerkingen, grondlerbeter;ng
in algemeenen zin, van bemesten, vruchtopvolg i ng, landbouwstelsels, van zaaijen en planten, van de behandeling
der planten gedurenden haren groei, van oogsten en bewaren
van den oogst;
o. kennis van de inlandsche ooftboom- en houtteelt, van
de bereiding van den grond, van zaaijen en planten, van
kweeken, snoeijen, waarderen en vellen van houtgewas;
p. kennis van de veeteelt , van de rassen der inlandsche
huisdieren, van veefokken en veeveredeling, van veevoeding
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en veemesten , en van de Nederlandsche zuivelbereiding;
q. kennis van de eerste bewerkingen , die onze landbou Nvoortbrengselen ondergaan, alvorens zij verbruikt kunnen
worden, en algemeen begrip van de inrigting der zoogenaamde landbouwfabrieken;
r. kennis van landbouw- boekhouden en waardering van
eigendothmen;
s. kennis van den kolonialen land- en boschbouw, namelijk : algemeene weerkennis van den Oost-Indischen Archipel ,
of van Nederlandsch West-Indie, ter keuze van den candidaat;
algemeene kennis van den bodem aldaar, van de planten —
en dierenwereld en meer bepaald van de aldaar geteelde
gewassen en de gebruikelijke houtsoorten ;
kennis van de wijze, waarop de hoofdvoortbrengselen van
den landbouw, meer bepaaldelijk op Java, geteeld worden; en
kennis van de bosch-exploitatie en aanplant van bosschen ,
hetzij op Java of in andere der Nederlandsche overzeesche
bezittingen of kolonien, ter keuze van den kandidaat.

25 November f 867 , n°. 92. Staats-Courant n°. 302.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aan,
gegane vereeniging ter verstrekking van kosteloos onderwijs in vrouwelijke handwerken aan de kinderen van minvermogenden te Welsum, gemeente 01st, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend,

Nota. Het doel is kosteloos onderwijs in vrouwelijke handwerken te doen geven aan kinderen van minvermogenden te
Welsum.
Het onderwijs zal worden opgedragen aan eene onderwijzeres, die het regt zal hebben aan de kinderen der gegoeden,
tegen billijke betaling onderwijs te verstrekken, maar die,
ten gevalle barer vl ije woning in het aan de vereeniging toebehoorend huis, de kinderen der armen gratis zal moeten
onderwijzen
De overige bepalingen der statuten betreffen : cie leden, de
vrouwen-commissie, de onderwijzeres, de middelen enz.
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26 November l867.

Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Amsterdam,
waarbij onder anderen is overwogen in regten:
dat de eischer bij zijn verzoekschrift tot het bekomen
van vergunning om kosteloos te mogen procederen zich beklaagt , dat het gedaagde bestuur niet heeft nagekomen de
verbindtenis, waartoe het jegens hem , die bij wege van
inkoop als lid der gemeente was geimmatriculeerd, gehouden
was , volgens de bestaande reglementen;
dat een erkend kerkgenootschap of erkende gemeente een
zedelijk ligchaam daarstelt , waarvan de regten en verpligtingen worden geregeld naar de verordeningen, waarop zij
door het openbaar gezag zijn ingesteld of erkend, of naar
hare eigene instellingen, overeenkomsten en reglementen;
dat door de toetreding tot, of door de inlijving in dat
zedelijk ligchaam wederkeerige verbindtenissen ontstaan;
dat dus zoowel het Israëlitisch kerkbestuur te H...... ,
krachtens zijne reglementen, verpligtingen jegens zijne individuele leden heeft, als deze jegens hetzelve, en mitsdien
ex contractti jegens elkander over en weder verbonden zijn;
dat de eischer zich beklagende, dat het Nederlandsch
Israëlitisch kerkbestuur te H...... de verbindtenis niet
heeft nagekomen, welke zij , volgens de bestaande reglementen, jegens hem had te vervullen, de keus heeft gehad,
het gedaagde kerkbestuur ter nakoming van die verbindtenis
te noodzaken, of derzelver ontbinding met schadevergoeding
te vorderen;
dat de eischer bij zijn verzoek om kosteloos te mogen
procederen het eerste middel heeft gekozen en daarvoor vergunning heeft verkregen;
dat de vordering, zoo als die bij geregistreerd exploit
van den 5den October 4866 is ingesteld, berust op het beweren van den eischer, dat hij door onregtmatige daden
van het gedaagd kerkbestuur schade heeft geleden, waarvoor hij vergoeding vraagt;
dat deze vordering geheel is onderscheiden van die waartoe
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hij vergunning heeft verkregen om kosteloos te mogen procederen;
dat de eene vordering voortvloeit uit art.1303 Burgerlijk
Wetboek , terwijl de andere voortspruit uit art. 1401 Burgerlijk Wetboek;
dat alzoo de eischer moet geacht worden geene vergunning te hebben verkregen om kosteloos de vordering in te
stellen, zoo als hij dat gedaan heeft bij het geregistreerd
exploit van den 5den October 4866;
dat het op verbeurte van boete aan regters verboden is
vonnis te wijzen of regt te spreken op stukken, welke niet
behoorlijk zijn gezegeld;'
Gezien art. 1697 Burgerlijk Wetboek, in verband met het
reglement der ring-synagoge van H ..... , vastgesteld den
3lsten Maart 1862, de artt. 1303 en 4401 Burgerlijk Wetboek en art. 8 der wet van den 3den October 1843 (Staats-

blad n°. 47) op het regt van zegel en art. 56 Burgerlijke
Regtsvordering;
Regt doende enz.
Verklaart, dat, vermits de eischer geene vergunning heeft
gekregen om kosteloos te mogen procederen, de vordering,
ingesteld bij geregistreerd exploit van 5 October I866, geen
onderwerp van onderzoek en beslissing voor de Regtbank
kan uitmaken.
Veroordeelt den eischer in de gemaakte kosten. (Zie
Vonnis 5 Mei 1865 op bladz. 389-390 van den Een en
twintigsten Jaargang van dit .Handboekje.)
4 December 1867.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland, luidende:
Gehoord de conclusiën, door partijen genomen, en hetgeen
door dezer advokaten, Mr. Telting voor de appellanten, en
Mr. van Wageningen voor de geïntimeerden, ter adstructie
van die conclusiën is aangevoerd;
Gezien de stukken van den processe, door partijen hint
inde onder inventaris overgelegd;
Gelet in het bijzonder op het vonnis der Arrondissements
35
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Regtbank te Leeuwarden van den 12den September 1865,
waarvan ten deze is geappelleerd;
Gehoord de conclusie van den Procureur-Generaal, strekkende in slotsom 'daartoe, dat aan de geïntimeerden hunne
conclusie worde toegewezen;
Overwegende, wat betreft de daadzaken:
dat Dr. H. Popta, oudste advokaat voor den Hove van
Friesland, bij testament, verleden te Leeuwarden op den
29sten October 1712, tot universele erfgenamen heeft ingesteld
zijn Arme-Vrouwen-Gasthuis , bij hem reeds in den dorpe
Marssum gesticht , en de daarover door hem gestelde voogden en dezer opvolgers in die qualiteit;
dat hij vervolgens onder anderen aan die vier voogden
heeft voorgeschreven om, bij beurten, ieder twee jaar lang,
de ontvang en uitgaaf als rentmeester waar te nemen , zoodat
deze rentmeester , die ook eenige speciaal door den testator
opgenoemde levensbehoeften zou uitdeelen, telkens bij het
einde zijner twee jaar aan zijne medevoogden rekening zou
doen ; dat de tijdelijke rentmeester bij eenige voorvallende
occasien de voogden zou mogen zamenroepen om te delibereeren 't gene voor het huis oirbaerlijxt is; dat de voogden
aan een bakker last zouden geven om aan de weduwen en
vrouwen in het gasthuis het wekelijksche brood af te geven;
dat de voogden aan die weduwen en vrouwen uit des testators opkomsten 14 stuivers 's weeks zouden uitkeeren en,
bij voorspoedige opkomsten, die weekgelden naar omstandigheden •vergrooten en daarbij eenige kleeding voegen, zoo
als zij dan dienstigst en oirbaerlyxt zouden verstaan te behooren; dat de voogden er op zouden moeten verdacht zijn,
dat zij altoos eene goede som gelds uit de opkomsten opgaderen en overhouden tegens eene of andere swaricheit en
ongemak, dat de vergeving en, bij wangedrag, ontneming
der gasthuiskamers aan de voogden zou staan, ieder voor
zijn door het lot aangewezen deel; dat de voogden werden
verzogt om, ten dienste van 't Gasthuis, wegens voorvallende
waken, om de één of twee maanden in 't Gasthuis te verschijnen; dat de voogden, wanneer zij ruimte van penningen
bij kas hebben, daaruit zouden aankoopen goede en deugde-
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lijke landerijen om het Gasthuis te meer te secureren ; dat
het Gasthuis of de vrouwen en weduwen en de voogden
van dien geen van des testators landerijen en huizen in
eeuwigheid zouden mogen aliëneren , maar die inaliënabel
zouden wezen ; dat de eigendom van 't Gasthuis , mitsgaders
van de vastigheden en goederen, tot onderhoud verordineerd,
ten eeuwigen dage als een niet-aliënabel kapitaal zou blijven;
dat de voogden zouden maken inventaris van alle des testators na te latene goederen ; dat de voogden het oud en nieuw
hof zouden mogen vernieuwen; dat de voogden het gebruik
zouden hebben van de naast het gasthuis staande huizinge
enz. en 't genot van de vruchten , en ieder f 50 's jaars genieten ; dat het uit overschietende Landsobligatiën en obligatiën op particulieren komende kapitaal, op t 10,000 na,
door de voogden zoude worden besteed tot aankoop van
landen en nerige huizen; dat de stemmen van de zathen en
landen van het gasthuis zouden staan tot discretie en dispositie van twee gereformeerde voogden alléén ; wordende
eindelijk door den testator genomineerd en gesteld tot curatoren , voogden en administrateurs over het gasthuis vier
personen , ten testamente genoemd.
dat de testator wijders in zijn testament , uit consideratie,
dat de opkomsten van zijne landgoederen en van de aan te
koopen vastigheden meer dan voldoende zouden zijn tot
onderhoud van het gasthuis, nog mede uit de opkomsten
en renten van zijn gasthuis en deszelfs heeren voogden als
zijn erfgenamen heeft geconstitueerd zes door hem zelf later
genaamde beneficiën, ten behoeve van zes jongelingen, die
de voogden zouden moeten laten studeren, hetzij in de regten,
medecinen of theologie of diergelijke faculteit, naar des jongelings verkiezing, en op het dan ten testamente volgend
reglement, bij welks artt. 2 en 3 het bedrag der door ieder,
naar zijn leeftijd, niet vóór de twaalf en niet na de vijfen-twintig jaar, te genieten sommen wordt bepaald, terwijl
in artt. 7 en 8 het regt van collatie van deze zes beneficiën
aan de voogden, bij door hun te maken toerbeurten of een
ander bequame ordre tot verhoeding van discrepentie, wordt
toegekend, en in art. 9 bepaald, dat deze zes beneficien in
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den persoon van ieder gebeneficieerde zullen ophouden met
het vijf-en-twintigste jaar en dan vacant zijn om aan een
ander te vergeven , moeten , naar art. 40, de betaling geschieden bij halfjaren ;
dat bij het testament alzoo aan de vier voogden het beheer en bestuur van geheel het gasthuis met alle zijne bezittingen en inkomsten , mitsgaders van de zes uit die inkomsten te hoeden beneficiën , is opgedragen;
dat op dezen voet , sedert het overlijden des testators , aan
zijnen uitersten wil is gevolg gegeven en de inkomsten
niet alleen meer dan voldoende tot onderhoud van het gasthuis en instandhouding der zes beneficiën zijn gebleken,
maar zelfs bovendien het kapitaalfonds door bijkoopen van
vastigheden aanmerkelijk is vergroot en , door het stichten
van eene tweede reeks woningen , niet verre van het oude
gasthuisgebouw , aan de eerste instelling eene belangrijke
en weldadige uitbreiding is gegeven;
dat Gedeputeerde Staten van Friesland, bij resolutie van
30 Januarij 1855, van de voogden hebben verlangd voorstellen,
ter toepassing op deze zes beneficiën van de op studiebeurzen betrekkelijke Koninklijke besluiten van 4818 en 1823;
dat de voogden, ontkennende de toepasselijkheid dier besluiten , bij hun antwoord van 27 Februarij 1855 hebben beweerd , dat de geheele en vrije opvolging van het testament
uitsluitend aan hen voogden moest verblijven;
dat, bij uitvoerig gemotiveerde resolutie van Gedeputeerde
Staten van Friesland van 13 Maart 1855, de voogden hierop
Zijn uitgenoodigd alsnog binnen eene maand aan de resolutie
van 30 Januarij te voren te voldoen, met te-kennen-Beving,
dat, bij gebreke daarvan, Gedeputeerde Staten de stukken aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken zouden opzenden,
om op de wederzijdsche gevoelens te beslissen;
dat de voogden, bij eveneens gemotiveerd antwoord van 16
April 1855, onder vermelding, dat het gasthuis de voogden
tot zijn bestuurders heeft, en dat de door hen dusgenaamde
pensiën , ten behoeve van jongelingen, om daarop te studeren,
geen ander beheer en bestuur hebben dan het gasthuis zelf,
waarvan de geheele administratie door den testator aan
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voogden is gelaten , -- hebben beweerd, dat dezen dit bestuur en beheer vrij behooren te behouden en te bewaren,
zoo als zij tot op dien dag toe in het vrije beheer en bestuur van geheel het gasthuis en alle deszelfs inkomsten,
zonder toezigt van Benig openbaar gezag, waren verbleven ,
en ten slotte hebben verklaard, dat deze zaak niet door het
administratief gezag kon worden getermineerd, daar zij den
gewonen regter in burgerlijke zaken alleen tot beslissing
bevoegd achten ;
dat hierna Gedeputeerde Staten , bij resolutie van 26 November 1855, onder mededeeling van het gevoelen van den
Minister van Binnenlandsche Zaken , dat de Koninklijke besluiten van 1818 en 4823 in deze zijn toepasselijk , nogmaals
aan voogden hebben verzocht mededeeling, binnen eene
maand, of zij hiermede nu konden instemmen;
dat voogden echter, bij antwoord van 17 December 1855,
hebben volhard bij hunne vroeger gestelde conclusie;
dat hierna door den Minister van Binnenlandsche Zaken,
bij dispositie van 15 Februarij 1858, tot provisoren van de

H. Popta-Leenera zijn benoemd burgemeester en wethouders
der gemeente Menaldumadeel , en van deze benoeming door
Gedeputeerde Staten van Friesland, bij resolutie van 2 Maart
1858, aan de voogden, als bij de acte van stichting aangewezen bestuurders van de H. Popta-Leenen, is kennis gegeven en zij indachtig zijn gemaakt aan art. 6 van het Koninklijk besluit van 2 December 1823, waarbij den bestuurders
is opgelegd aan provisoren de vereischte rekening af te leggen;
dat door burgemeester en wethouders van Menaldumadeel ,
als provisoren, de voogden op 27 Maart 1858 zijn uitgenoodigd om vóór 15 April daaraanvolgende aan hen te willen
doen rekening en verantwoording van hun beheer, in voege
bij art. 6 voormeld is bepaald;
dat echter de voogden hierop, bij antwoord van 9 April
'1858 — onder herhaling , dat aan hen het eigen en onafhankelijk regt van beheer en bestuur over de goederen en
opkomsten van het gasthuis (waaronder mede de collatiën
en uitbetaling der pensiën, door Dr. H. Popta beschreven,
zijn begrepen) bij testament is verleend, -- hebben berigt,
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dat zij geene provisoren konden of mogten erkennen , veelmin aan de benoemde provisoren rekening doen , ten ware
zij daartoe werden genoodzaakt door eene eindbeslissing van
den gewonen regter;
dat, ten gevolge hiervan , door den Minister van Binnenlandsche Zaken, op grond van art. 15 van het Koninklijk
besluit van 2 December 1823, provisoren, bij dispositie van
13 September 1858, zijn gemagtigd, om tot het bekomen
van rekening enz. eene geregtelijke procedure aan te vangen
tegen de voogden , als bestuurders van de H. P©pta-Leenen;
dat van deze dispositie door burgemeester en wethouders
van Menaldumadeel op 4 Januarij 1859 aan de voogden is
afschrift toegezonden , met verzoek van berigt , of alsnog
daaraan in der minne zou worden voldaan;
dat echter de voogden, onder uitdrukkelijke verwijzing
naar hun toen laatste schrijven van 9 April 1858, hebben
geantwoord , bij brief van 24 Januarij 1859, dat zij vermeenden eene geregtelijke procedure gerust te mogen en zullen
afwachten;
dat hierop is gevolgd de door provisoren tegen voogden
als bestuurders ingestelde procedure in eersten aanleg, tot
het doen van rekening, zoo als die in het vonnis a quo is
vermeld , en welk verbaal des eersten regters het Hof voor
het zijne aanneemt;
dat, bij vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden van 12 September 1865, waarvan appel, onder
bevoegd-verklaring en verwerping van de voorgestelde exceptie van nietigheid der dagvaarding en van de voorgedragen
middelen van niet-ontvankelijkheid, de vordering der eischers
is toegewezen en de gedaagden zijn veroordeeld in de kosten;
dat de succumbenten van dit vonnis zijn gekomen in hooger
beroep bij dit Hof, en partijen ten dage dienende hebben
geconcludeerd, zoo als in die conclusiën zelve, die, overeenkomstig de wet, in de uitgifte van dit arrest zullen worden
opgenomen, staat vermeld;
0. ten aanzien van het regt :
I. Wat betreft der appellanten eerste grief tegen het vonnis a quo, dat namelijk de Regtbank zich had behooren te
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verklaren onbevoegd om van de vordering kennis te nemen;
dat het wel eerre zeer vreemde houding is :van gedaagden
en appellanten , die vroeger zoo herhaaldelijk alléén den gewonen regter in burgerlijke zaken in deze tot beslissing
bevoegd hebben geacht , en hunne wederpartij telkens op
dien regter hebben gewezen, dat zij , toen daarop dien-overeenkomstig door die partij werd gehandeld en 's regters
beslissing ingeroepen, juist het tegendeel , de onbevoegdheid
van dien regter , bij exceptie hebben beweerd;
dat evenwel deze houding den regter , in eene zaak van
publieke orde, als die van al- of niet-bevoegdheid is , niet
van de verpligting ontheft om over de regterlijke gegrondheid
al of niet dier exceptie te beslissen;
dat nu het hier geldt door een privaat persoon bij testament gemaakte bepalingen van beheer en bestuur, ten behoeve van private personen als voogden, en van genot , ten
behoeve van andere private personen , ten nutte der studiën;
dat de voogden, ook al ware hun het beheer en bestuur
niet uitdrukkelijk door den testator toegekend, dit als zijne
ingestelde erfgenamen, en dus als eigenaars in qualiteit , van
zelf privaatregtelijk zouden hebben, omdat het een uitvloeisel
is van het regt van eigendom , een uit den eigendom voortspruitend regt ;
dat gemeld privaat regt van beheer en bestuur , zoolang
het niet op verbindende wijze wordt beperkt, uit den aard
der zaak vrij is en dus niet onderworpen aan toezigt van
eenig privaat of publiek persoon ;
dat zoodanig toezigt, onverschillig door wien uitgeoefend,
mitsdien, al zij het ook in geringe mate, beperkt de vrijheid
van beheer en bestuur en dus beperkt een privaat, uit den
eigendom voortspruitend regt;
dat de vraag, of de geïntimeerden, als provisoren, ten
deze zijne publieke of private personen, hier onverschillig is;
dat toch ook dan, wanneer men hen als publieke personen
beschouwt, hunne vordering van rekening en verantwoording
toch altijd steunt op de ten nutte van derden ad studia gemaakte private testamentaire bepalingen in verband met de
Koninklijke besluiten daaromtrent, en ten onderwerp heeft
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de beperking van een geheel privaat uit den eigendom voortvloeijend burgerlijk regt , en dus een twistgeding heeft aanhangig gemaakt over een uit den eigendom voortspruitend
regt, terwijl de verdediging der gedaagden betreft hunne
handhaving in een beweerd vol en vrij eigendomsregt;
dat deze private aard van het onderwerp ook niet verandert , wanneer het gevorderde regt uit eene oorzaak wordt
ontleend , die men onder het publiek-regterlijke mogt vermeenen te moeten rangschikken, aangezien, bij de beoordeeling van het gevorderde regt, de regter alleen heeft te
onderzoeken , of op eene regtsgeldige wijze het regt op het
gevorderde toezigt is bewezen, terwijl ingeval van geschil
aan de handhaving en uitoefening van zoodanig regt, in
casu aan het erlangen van de rekening , zonder tusschenkomst der regterlijke magt , niet kan worden gedacht, eene
algemeene waarheid, die in het onderhavig bijzonder geval
door de vroegere , jaren lang volgehoudene verwijzingen
door de voogden naar die tusschenkomst , ten duidelijkste
is gebleken;
dat dus zeer te regt en geheel in overeenstemming met
art. 15 van het Koninklijk besluit van 2 December 1823,
de provisoren hunnen eisch tot rekening voor den burgerlijken regter hebben ingesteld;
dat evenzoo de zorg, die voornamelijk in het belang der
openbare veiligheid van Staatwege wordt uitgeoefend, ten
aanzien van een in razernij verkeerenden krankzinnige, of
in het eigenbelang van den onnoozele of van den niet razend
krankzinnige, ten aanzien van dezen, krachtens art. 489 en
490 Burgerlijk Wetboek, aan de tusschenkomst van de regterlijke magt is onderworpen;
dat uit dit alles, in verband met art. '148 Grondwet en
art. 2 R. 0., volgt, dat in deze ten onregte, hetzij dan
onbevoegdheid of overschrijding van regtsmagt wordt beweerd. Men vergelijke arresten van den Hoogen Raad van
18 April 1855, bij van den Honert, Burgerlijk Regt, XIX,
bl. 246 en 247; van 22 Maart 1861, t. a. p. XXV, bi. 99;
van 17 Junij 1864, t. a. p. XXVIII, bl. 581, en van 29 December '1865, t. a. p. XXX, bl. 167 en 168.
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II. Wat betreft der appellanten tweede grief, dat de regter
a quo had behooren nietig te verklaren de dagvaarding , of
in allen gevalle de niet-ontvankelijk-verklaring van de eischers
in hunnen eisch had moeten uitspreken, een en ander op
grond, dat bij de dagvaarding onzeker zou zijn gelaten,
zoowel hoe, als over welk tijdvak rekening en verantwoording wordt gevorderd;
dat nergens in de wet wordt voorgeschreven , dat, bij het
vragen van rekening en verantwoording , ook tevens moet
worden gevraagd bepaling van de wijze , waarop, en van
den tijd, waarover de rekening zal moeten geschieden , en
dit beide dus is posterioris curae;
dat bovendien in art. 6 van het Koninklijk besluit van 2
December 1823, over de wijze, waarop der bestuurderen
verantwoording aan de provisoren zal geschieden, ingeval
van onwil van eerstgenoemden, niets is bepaald, en dit dus,
zoo als van zelf spreekt en uit art. 15 ook blijkt, aan de
gewone in regten geldige regelen is overgelaten , even als
ditzelfde ook het geval zou zijn, indien de bepaling van
art. 6 in eene privaatregtelijke overeenkomst ware opgenomen , en de tot verantwoording verpligte partij daartoe dan
onwillig bleef en in regten moest worden gedwongen ;
dat , mede bovendien , de vordering van de eischers ,
nu geïntimeerden, niet kan geacht worden meer of minder
te hebben beoogd dan het voldoen aan der appellanten verpligting tot het doen van rekening en verantwoording aan
provisoren, volgens art. 6 van het Koninklijk besluit;
Dat deze verpligting voor het eerst is ontstaan, toen in
Maart 1858 de appellanten van de benoeming, toen voor het
eerst van provisoren, hebben kennis gekregen, en tot het
doen van rekening zijn uitgenoodigd;
dat hieruit volgt, dat, ook zonder nadere omschrijving in
den eisch, deze niet kan geacht worden een ander tijdvak
voor de rekening te hebben bedoeld;
III. Wat betreft der appellanten derde grief, dat de regter
a quo de dagvaarding nietig of in allen gevalle de eischers
niet-ontvankelijk zou hebben moeten verklaren, op grond,
dat de eischers het bij de dagvaarding in onzekerheid zouden
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hebben gelaten, van welk beheer en omtrent welke goederen
zij rekening en verantwoording vragen:
dat de eischers in eersten aanleg, bij dagvaarding en conclusie hebben gevorderd rekening en verantwoording van de
door gedaagden , als voogden , in hunne qualiteit van bestuurders van H. Popta-leenen in het Popta-gasthuis, te
Marssum, gevoerde administratie en beheer over de goederen,
op- of inkomsten van meergemelde H. Popta-leenen in het
Popta-gastbuis te Marssum enz., zulks op grond o. a. dat door
Dr. H. Popta bij zijn testament zijn ingesteld zes stichtingen
van beurzen of beneficiën enz.;
dat deze vordering, in verband beschouwd met haren
grond en dus met het testament, zoo als moet geschieden,
niets onzekers oplevert , nademaal in dien uitersten wil uit
de algemeene inkomsten van het gasthuis zekere , door den
ouderdom der door voogden te verkiezen zes jongelingen,
vaste en bepaald wordende jaarlijksche geldsommen zijn besproken ten behoeve der zes door hem ingestelde beneficiën,
zoodat het beheer der voogden over de leenen dáárin bestaat, dat, nadat door hen respectivelijk jongelingen zijn
verkozen, voor dezen uit de algemeene inkomsten voormeld
de bij testament bepaalde sommen van f 400 of f 200, naar
der jongelingen respectiven ouderdom , bij halfjaren worden
genomen en aan de jongelingen uitbetaald;
IV. Wat betreft der appellanten vierde grief, dat de regter

a quo heeft verworpen hun vierde middel van bestrijding,
daarin bestaande, dat de zes pretense H. Popta-leenen in
werkelijkheid niet zouden bestaan;
dat uit het testament duidelijk blijkt, dat de er fl ater Dr.
H. Popta, ten behoeve van de studiën van zes jongelingen,
zes beurzen heeft ingesteld, die hij zelf zes beneficiën heeft
genoemd;
dat , vóór de invoering der Kerkhervorming in Friesland,
het kerkelijk-Latijnsche woord beneficium, in Nederduitschen
uitgangsvorm beneficie, dezelfde algemeene kerkelijke beteekenis in Friesland had, als aldaar genoot het Nederduitsche woord leen, zoodat beide woorden door elkander werden
gebruikt, om aan te duiden de goederen of inkomsten, be-
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stemd om gedurende den diensttijd van een wereldlijk geestelijke , 't zij pastoor , vicaris , koster of prebende-priester,
door hem tot zijn onderhoud te worden in vruchtgebruik
bezeten of genoten. Men zie o. a. Ch. Bk. II, 864, waar ze
in 't placaat van 25 Augustus 1542 worden aangeduid door :
«Beneficiën ofte Leenen,» voorts Benefic. boeken v. Friesland
(Leeuw. 1850), bl. 361a, «dit Leen ofte Beneficium is geëstimeert» enz. en de Voorrede van dit werk , en Kiliaan,
die zegt : «Leen, Fris, Beneficium sacerdotale, vulgo praebenda ,» alsmede W. Eekhoff, Geschied. van St. Anna-Leen
(Leeuw. 1860, bl. 1-18) ;
dat het echter reeds lang vóór de Hervorming gebruikelijk
en geoor l oofd was , dat alle beneficiën , die anders niet bezwaard waren dan met missen te lezen , maar geene curam

animarum hadden , mogten bezeten worden bij minderjarigen,
geen priesters zijnde , om daarop , totdat zij vijf-en-twintig
jaren oud waren, ter school gelegd te worden , en dat dit
vooral in gebruik was ten aanzien van die beneficiën , die
juris patronatus waren. Men zie Ch. Bk. II, '151, 731, 733,
769 en 776;
dat , toen bij het de Kerkhervorming invoerende placaat
van 31 Maart 1580 (Ch. Bk. IV, 144) , alle niet juris

patronatus zijnde leengoederen, in art. 8, ten behoeve van
predikanten enz. waren geconverteerd , deze goederen den
naam van Beneficiën of Leenen van lieverlede geheel verloren , terwijl dadelijk verviel het verleenen van brieven
van placet hieromtrent, 't welk tot dusverre had moeten
geschieden;
dat daarentegen, in art. 12 van gemeld placaat, die leenen
of beneficiën, die juris patronatus waren, aan de beschikking der geregtigden werden overgelaten, terwijl bij nadere
interpretatie van dit art. 12, bij Staats-resolutie van 8
April 1584 (te vinden bij Winsemius, Chron. v. Friesl. fol.
46), herhaald 10 December 1590, aan die geregtigden werd
opgelegd om, naar ouder gewoonte, daarop een scholier te
laten leeren tot 25-jarigen ouderdom toe, om daarvan jaarlijks attestatie in te leveren;
dat deze bepaling voorts werd opgenomen in de statuten
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van Friesland van 1602, boek IV, tit. II, art. 1, en aldaar
tit. III, art. 2, als nieuwe ordonnantie werd vastgesteld,
dat de brieven van placet van Beneficien en Leenen, bij
de Staten of hunne Gedeputeerden zouden worden verleend;
dat in deze laatste verordening het woordje en niet als
onderscheid makende , maar als twee woorden voor dezelfde
zaak vereenigende , moet worden opgevat , aangezien er in
1602, evenmin als vroeger , onderscheid was tusschen Beneficie en Leen;
dat dan ook in de 17de eeuw en vervolgens, wel voor
die, ten behoeve der studiën in stand geblevene , en ook
voor de nieuw gemaakt wordende soortgelijke instellingen,
de Nederduitsche benaming leenen meest in gebruik bleef,
maar ze toch ook met den naam van beneficie werden aangeduid , en dat zelfs , om hem, den scholier of student , die
de opkomsten van een leen genoot, aan te duiden , de van
beneficie afgeleide benaming van beneficiant gebruikelijk was
en nog heden is;
dat overigens niet alle in Friesland in 1712 onder den
naam van Leenen of Beneficiën bestaande instellingen waren
zelfstandige universitates bonorum, en ook niet alleen uit
een, in 1580 van bestemming veranderd priesterlijk beneficie
of leen hunnen oorsprong ontleenden . als zijnde daaronder
die , zoo vóór als na de Kerkhervorming van 1580, in Friesland van den beginne af door de testatoren, even ,els in 1712
door Dr. H. Popta, voor de studiën van jongelieden waren
gesticht geworden;
dat de testator Popta, in dezen stand van zaken, in 1712,
zes beneficiën stichtende, ten behoeve der studiën van even
zooveel jongelieden tot aan hunnen uiterlijk 25-jarigen ouderdom, op een door hem vastgesteld reglement en ter begeving van voogden, niet kan geacht worden door deze
beneficien ad stadia iets anders te hebben bedoeld dan
hetzelfde wat onder den naam van beneficiën of leenen van
ouds in Friesland bekend was, en in 1712 ten behoeve der
studiën zoo veelvuldig nog bestond, iets hetgeen hem, den
oudsten advocaat voor 't Hof van Friesland, die toen reeds
twee-en-vijftig jaren praktijk telde, niet onbekend kon zijn;

553
dat dus de door dezen testator beneficiën genoemde zes
beurzen inderdaad zijn wat vóór en na 1712 en sedert tot
heden in Friesland onder den naam van leen bekend was
en nog bekend is , eene stichting ten behoeve der studiën;
dat het overigens zeer wel bestaanbaar is , dat een leen
aan eene andere stichting of instelling op de door den
testator Popta bepaalde wijze is verbonden;
dat voorts het kennelijk doel der betrekkelijke Koninklijke
besluiten , de beveiliging van de regten der belanghebbenden,
evenzeer geldt ten aanzien van alle de stichtingen ad studio
in 't algemeen , en de Friesche leenen in 't bijzonder , zonder onderscheid of zij al dan niet zelfstandige

universitates

bonorum

zijn ;
dat uit dit alles volgt, dat , zoowel in de Ministeriële benoeming van provisoren , als in de dagvaarding en conclusie,
de zes door Dr. H. Popta ingestelde beneficiën teregt onder
den naam van H. Popta-leenen zijn aangeduid; dat de Henricus Popta-leenen wel degelijk in werkelijkheid bestaan ;
dat op die leenen art. 2 van het Koninklijk Besluit van 12
Februarij 1829 is toepasselijk, en dat bovendien deze zes
instellingen, als in alle geval zijnde stichtingen van beurzen
voor de studiën , ook onmiddellijk aan het Koninklijk besluit
'van 2 December 1823 zijn onderworpen;
V. Wat betreft der appellanten vijfde grief, dat de regter
a quo de eischers had behooren te verklaren niet-ontvankelijk, omdat de gedaagden, nu appellanten, de hun toegekende qualiteit van bestuurders van de H. Popta-leenen in
het H. Popta-gasthuis te Marssum niet zouden bezitten;
dat deze bewering der appellanten in lijnregten strijd is
met hunne eigene vroeger herhaalde beweringen vóór den
aanvang dezer procedure, waarbij zij steeds hebben volgehouden, dat het beheer en bestuur van gasthuis en beneciën aan hunne voogden behoorden;
dat overigens wel bij het testament is bepaald, dat ieder
der voogden orti de twee jaar als rentmeester de ontvang
en uitgaaf zal waarnemen, maar dat deze feitelijke ontvang
en uitgaaf, uit den aard der zaak, en in verband met de
veelvuldige hiervoor vermelde bepalingen des testaments,
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niet anders kan worden beschouwd dan als de feitelijke
uitvoering van een gedeelte van het bestuur en beheer,

't welk bij testament geenszins aan den rentmeester , maar
ten duidelijkste in zijn geheel aan de gezamenlijke voogden
is opgedragen , en aan welk bestuur en beheer de rentmeester
in het doen van ontvangsten en uitgaven ondergescb;kt is;
dat overigens de voogden niet alleen zijn bestuurders en
beheerders van de gasthuis-goederen en inkomsten, waaruit
de voor de zes leenen vereischte sommen moeten worden
gevonden, maar ook , krachtens het bijzonder testamentair
reglement op de zes beneficiën , niet alleen met de begeving,
maar ook met het beheer en bestuur daarvan zijn belast;
dat mitsdien de voogden, ten aanzien dezer zes leenen of
beneficiën , niet anders zijn dan de bestuurders , en diegene
hunner, die tijdelijk de ontvang en uitgaaf als rentmeester
waarneemt , is de ontvanger van de stichting;
VI. Wat betreft der appellanten zesde grief, dat de eisch

in eersten aanleg ook hierom had moeten worden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de eischers , nu geïntimeerden,
niet regtsgeldig de qualiteit van provisoren bezitten;
dat , zoo als reeds volgt uit het ten aanzien van de vijfde
grief overwogene, de gezamenlijke voogden niet anders zijn
dan bestuurders en beheerders van het gasthuis en van de
zes beneficiën, en de rentmeester in hoofdzaak hun ontvanger, die met het ontvangen en uitgeven is belast, en als
zoodanig aan hen rekening doet; terwijl de speciale uitdeelingen, die den rentmeester bij testament zijn opgedragen,
dezen niet tot bestuurder en beheerder maken , en evenmin
aan voogden die hoedanigheid benemen;
dat de geïntimeerden dus allezins regtsgeldig tot provisoren zijn benoemd en die qualiteit regtsgeldig bezitten;
VII. Wat betreft der appellanten zevende grief, dat de
Koninklijke besluiten van 1818, 1823 en '1829 ten deze zouden zijn onverbindend :
dat deze bewering, in eersten aanleg door appellanten bij
conclusie gedaan, evenwel door hen in appel bij conclusie
is buiten opzettelijke behandeling gelaten, maar bij pleidooi
is hernieuwd en aangedrongen;

555
dat dit Hof, zoo als het toen was zarengesteld , deze
zelfde bewering in een geheel soortgelijk geschil reeds had
verworpen , bij arrest van '13 April 1842, onder anderen
op grond , dat deze besluiten zijn genomen , de Raad van
State gehoord; niets regelen , dat bepaald aan de wetgevende
magt is opgedragen ; niets bepalen omtrent de algemeene
verpligtingen van ingezetenen onderling; aan geene ingezetenen onderlinge regten of verpligtingen opleggen ; niets aan
eenige wet ontnemen of tegen dezelve toevoegen; geenertei
uitsluitend tot burgerlijke handelingen betrekkelijk geschil
aan de cognitie van den burgerlijken regter onttrekken,
noch over het fonds dispaneren of het van zijne bestemming
afbrengen , maar integendeel alleen strekken tot behoud van
datgeen , wat na de stichting is geworden een algemeen
voordeel , en dat wel in eene materie, welke de Grondwet
bijzonderlijk stelt tot een bepaald voorwerp van de zorg
der Regering;
dat dit, Hof later , bij arrest van 7 December 4864, deze,
toen niet in quaestie gestelde verbindbaarheid, bij vernieuwing , maar stilzwijgend heeft aangenomen; en dat, toen de
onverbindbaarheid hierop in cassatie werd beweerd, de Hooge
Raad , bij arrest van 29 December 1865 (Weekbl. n°. 2757),
die verbindbaarheid mede heeft aangenomen , op grond, dat
deze besluiten , alle genomen onder vigueur der Grondwet
van 1815, strekken ter verzekering van het rigtig beheer der
goederen, behoorende aan stichtingen van beurzen voor de
studiën, en dat, ofschoon die stichtingen zijn ingesteld door
bijzondere personen, en de daaraan verbondene beurzen almede voor de studiën van bijzondere personen dienen, zij
echter in verband staan tot het openbaar onderwijs en als
zoodanig zijn te beschouwen als aanhangsel van het organiek
besluit van den 2den Augustus '1815, waarbij is vastgesteld
de inrigting van het hooger onderwijs; dat voorts, terwijl
eerst bij art. 19-1 der Grondwet van 1848 is bepaald, dat
de inrigting van het 'openbaar onderwijs door de wet wordt
geregeld, bij de vorige grondwetten (onder wier vigueur
zijn genomen al de genoemde Koninklijke besluiten, en die
alzoo hier alleen in aanmerking kunnen komen) alleen is
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verordend, dat het onderwijs is een aanhoudend voorwerp
van de zorg der Regering; en dat daaruit volgt , dat , even
als het hooger onderwijs, zoo ook de daarmede in verband
staande beurzen, bij Koninklijke besluiten mogten worden
geregeld;
dat het Hot, zich met deze vroegere en latere gronden
vereenigende, de bedoelde Koninklijke besluiten van 4818,
4823 en 4829 verbindend houdt, en mitsdien ook deze
laatste grief der appellanten ongegrond;
0., dat op alle de vorenstaande gronden het vonnis,
waarvan appel, voor zooveel het dictum betreft, behoort
te worden bevestigd;
Voorts gezien art. 56 B. R.;
Regt doende in 't hoogste ressort,
Bevestigt, onder gedeeltelijke verbetering der motieven,
in voege als uit de gronden van dit arrest blijkt, de uitspraak van het vonnis van de Arrondissements Regtbank
te Leeuwarden van 12 September 1865, tusschen partijen
gewezen, waarvan appel, en condemneert de appellanten,
in hunne qualiteit, in de kosten van den processe, in appel
gevallen.
.Nota. Zie , met betrekking tot de regtsvragen in het bovenstaand arrest besproken : het arrest van den 7den December
1864 en de daarbij geplaatste nota, op bladz. 519-527 van
den Twintigsten .Taargang, en het arrest van den 29sten December 1865 en de daarbij geplaatste nota op bladz. 560-564
van den Een en twintigsten Jaargang van dit Handboekje.
Zie wijders Vonnis van den 19den April 1865, betreffende
de beurzenstichting gevestigd op de Schijndelsche tienden ,
bladz. 362-375 van den Een en twintigsten Jaargang van
dit Handboekje.
5 December 4867, n°. 77.

Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het aan Onze beslissing
onderworpen geschil tusschen de gemeenten A, provincie
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Overijssel , en B , provincie Zuidholland, over het onder,
stands-domicilie van C;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord , advies van den 20sten November 1867,
no. 66 ;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 2den December 1867, n°. 240, 7de Afdeeling;
Overwegende :
dat genoemde behoeftige in Januarij '1867 in onderstand
is opgenomen te A , voor rekening van de gemeente B , op
grond , dat zijne ouders op het tijdstip zijner geboorte in
de koloniale inrigtingen , tot verzorging van behoeftigen bestemd , waren geplaatst voor rekening der sub-commissie
van de Maatschappij van Weldadigheid , gevestigd te B;
dat het gemeentebestuur van B echter de armlastigheid
heeft betwist , bewerende , dat die gemeente nimmer iets
voor de bedoelde plaatsing heeft betaald, en dat zij door
de handelingen der sub-commissie niet kan zijn verbonden;
dat blijkens eene verklaring van den Directeur der Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord , de gemelde
ouders , tijdens de geboorte van hunnen zoon C , werkelijk
in de kolonien waren gevestigd voor rekening der subcommissie te B van de Maatschappij; dat de behoeftige alzoo, volgens de bepaling van art. 28, Ode lid, der armenwet, moet geacht worden geboren te zijn te B, als zijnde
de gemeente, waartoe het bestuur behoorde, voor wiens
rekening zijne ouders in de genoemde inrigtingen als kolonisten waren gevestigd;
Gezien de wet van den 28sten Junij 1854

(Staatsblad

no. 100) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat B is het onderstands-domicilie van C.
Onze Minister' van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor
de geschillen van bestuur). (Zie Besluit 17 December
1867 , n°. 52.)
36
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8 December 1867, no . 47. Staats-Courant no. 8 van 1868.
Besluit , waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen te Alphen a/d Rhijn worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel is om door Zondag•, naai-, brei- en bewaarschool de Christelijke belangen aldaar te bevorderen.
In de geldelijke behoeften zal worden voorzien door vrijwillige bijdragen, jaarlijksche contributien en liet betalen van
schoolgelden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden ,
het bestuur, de jaarlijksche vergadering enz.

10 December 1867, n o. 2/2724.

Missive van den Minister, belast met het beheer der Zaken
van de Roomsch Katholijke Eeredienst , aan de Nederlandsche Bisschoppen, luidende :
Het zal aan U Hoog Eerwaarde niet onbekend zijn , dat
het verlangen van verschillende Mogendheden, om de rampen van den oorlog niet alleen voor zooveel in Haar vermogen is te verzachten, maar ook om de pogingen van
bijzondere personen en vereenigingen tot hetzelfde doel te
bevorderen, aanleiding heeft gegeven tot het sluiten eener,
ook met onzen Koning aangegane overeenkomst voor de

verbetering van het lot der gewonde krijgslieden in de
legers le velde, en alzoo in tijden van oorlog de zieke en
gekwetste militairen van alle natien te beschermen, door
het beginsel van onzijdigheid toe te passen op de plaatsen,
waar zij zich bevinden, hetzij bij transporten, hetzij in
ambulancen, infirmeriën, hospitalen of particuliere woningen.
Volgens deze, op den 22sten Augustus '1864, te Genève
gesloten overeenkomst, welke, krachtens Koninklijk besluit
van den 2lsten Julij 1865, in het Staatsblad onder n°. 85
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is geplaatst , zal ook het personeel der hospitalen en ambulances, waaronder begrepen zijn de intendance , de geneeskundige dienst , de administratie en de dienst voor het vervoer der gewonden, alsmede de aalmoezeniers , in het genot
der onzijdigheid deelen op den voet in die acte bepaald.
Ter bevordering van het daarbij beoogde menschlievende
doel, hebben zich in andere landen comités gevormd en is
hier te lande , bij Koninklijk besluit van den 'l9den Julij
1867, n°. 60, eene Nederlandsche vereeniging ingesteld tot
het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden
in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is.
Bij de Koninklijke besluiten van 31 Julij en 9 Augustus
11., is het hoofd-comité dier vereeniging benoemd en op
den 3den October 11. heeft dat comité , krachtens art. 4 van
eerstgemeld besluit , de statuten der vereeniging vastgesteld.
De voorzitter van genoemd Hoofd-Comité heeft mij , onder
toezending van een aantal exemplaren dier statuten , verzocht , deze stukken aan de geestelijke en kerkelijke besturen
te doen uitreiken.
Ter voldoening aan dat verzoek , heb ik gemeend een
15ial van die exemplaren aan U Hoog Eerwaarde te mogen
aanbieden, ten einde daarvan uwerzijds kennis te nemen en
met uitnoodiging, om deze statuten ter kennisneming onder
uwe onderhoorigen, tot bevordering der belangen van de
vereeniging, te verspreiden en bepaaldelijk te willen mededeelen aan die congregatien of liefdadige instellingen in uwe
diocees, welke zich aan de verzorging der lijdende menschheid toewijden.
Om de aanleiding en de beweegredenen te waarderen, welke
de vorming van de hierboven bedoelde Nederlandsche vereeniging wenschelijk hebben gemaakt, heeft de voorzitter
van haar Hoofd-Comité, onder den titel van: « HET ROODE
KRUIS , » eene brochure in het licht gegeven, waarop het
mij vergund zij de aandacht van U Hoog Eerwaarde te
mogen vestigen, als bevattende dat werk, behalve de historische mededeeling der onderwerpelijke zaak, ook de tot
die vereeniging betrekkelijke bijzonderheden.
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Nota De voorzitter van het Hoofd-Comité der hierboven vermelde vereeniging heeft, onder dagteekening van den 1 oden
December 1867, n°. 44, de volgende uitnoodiging aan de
Nederlandsche Bisschoppen gerigt :
« Onder aanbieding van een exemplaar van mijn geschrift:
• HET BOODE KRUIS,» heb ik de eer U Hoog Eerwaarde
beleefdelijk te verzoeken uwe veelvermogende ondersteuning
aan deze weldadige instelling tot het verleenen van hulp aan
zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, te willen
verleenen.
Het zij mij vergund UHEw's tusschenkomst in te roepen
voor de toezending der statuten van de vereeniging aan de
kerkelijke besturen en geestelijken in uw diocese, waarbij
ik mij vlei, dat het u moge behagen een woord van aanbeveling, vooral ook tot het helpen oprigten van Comités,
te voegen.
U Hoog Eerwaarde zal het Hoofd-Comité vereeren en verpligten met mij het getal der tot dat einde benoodigde exemplaren van de statuten te doen opgeven..
13 December 1867.
Arrest van den Hoogen Raad (in raadkamer vergaderd)
luidende:
Gezien het bovenstaande verzoekschrift;
Gelet op de door den Procureur-generaal genomen conclusie, strekkende tot verwerping der voorziening in cassatie, met veroordeeling van den eischer in de kosten en
boete van cassatie;
Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is aangevoerd: schending en verkeerde toepassing van de artt. 27,
36, 37 en 62 der wet van den 13den Mei 1859 (Staatsblad
n°. 36), van de artt. 63, 64 en 65 der wet van den 22sten
Frimaire jaar VII en van art. 1195 Burgerlijk Wetboek,
omdat de exceptionele wijze van procederen bij dwangschrift
voor de invordering van regt en boete, voorgeschreven bij
de aangehaalde artikelen der wet van den 22sten Frimaire
jaar VII en bij art. 62 der wet van den 13den Mei 1859
(Staatsblad n°. 36) , van toepassing verklaard voor de in-
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vordering van het regt van successie, niet geldt noch gelden
kan voor een verzoek als in deze door het eischend bestuur
wordt gedaan ;
Overwegende, dat gezegd verzoek strekt tot vermindering
van het bedrag der som, voorkomende in het passief van
de daarbij omschreven memorie van aangifte eener nalatenschap , uitgekeerd voor zielmissen voor de uitvaart van den
erflater en zulks overeenkomstig het bepaalde bij art. 27
der wet van den 13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36) ; dat
echter het eischend bestuur daarin door den eersten regter
is verklaard niet-ontvankelijk ; en dat deze beslissing in
hooger beroep bij het beklaagde arrest is bevestigd , op
grond, dat voorzegd bestuur ten dezen verkeerd bij verzoekschrift heeft geprocedeerd, vermits voor het geval , waarvan
hier sprake , geene bijzondere voorschriften in de wet zijn
opgenomen en alzoo de gewone wijze van procederen bij
dwangschrift had moeten zijn inachtgenomen ;
dat de aangevallen beslissing teregt is gegrond op art. 62
der wet van den 13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36) , als
zijnde daarbij in het algemeen voorgeschreven , « dat de
« vervolging voor de invordering der regten , verhoogingen
« en boeten , krachtens deze wet verschuldigd, worden ingesteld en behandeld op dezelfde wijze als bij de wetten
« op de registratie is bepaald » ; en zulks in verband met
art. 36 dier wet , vermits de opgave van een te hoog bedrag
voor de begrafeniskosten, daaronder (naar art. 27 dier wet)
begrepen die voor zielmissen, niet: anders kan worden beschouwd dan als eene verkeerde opgave ten nadeele van
's Rijks-schatkist ;
dat daartegen niet in den weg staat het voorschrift van
gezegd art. 27, dat namelijk, bij te hooge aangifte der begrafeniskosten, art. 1195 n°. 2 Burgerlijk Wetboek, voor
zooveel betreft de aldaar bepaalde bevoegdheid des regters
tot vermindering, ingeval van bovenmatigheid, is van toepassing, naardien daaruit niet volgt, dat aan het dwangschrift zoude behooren vooraf te gaan een verzoekschrift
aan den regter tot de bedoelde vermindering, en de uitspraak op het verzet tegen het dwangschrift niet zoude
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kunnen zijn gegrond op de daarbij gelijktijdig bevolen vermindering dier kosten;
dat , wel is waar , het onderwerpelijk geval niet is begrepen onder het bepaalde bij art. 37 der meergenoemde
wet , doch dat evengenoemd artikel bij het beklaagde arrest
niet is toegepast, maar daaruit alleen is geredeneerd ten
betooge, dat, wanneer de wetgever ook voor het onderwerpelijk geval zoude hebben gewild eerst een verzoekschrift
en daarna eene dagvaarding, zoo als is voorgeschreven bij
evengenoemd artikel, hij dienaangaande eene uitdrukkelijke
bepaling in de wet zoude hebben opgenomen;
dat derhalve gezegd art. 37, bij het beklaagde arrest niet
zijnde toegepast, niet verkeerd kan zijn toegepast; dat daarentegen daarbij met juistheid zijn toegepast en niet zijn geschonden de overige bij het middel van cassatie aangehaalde
artikelen dier wet; dat daarmede in verband staat de beweerde toepassing van art. 63, 64 en 65 der wet van 22
Frimaire jaar VII, en dat alzoo het éénig aangevoerde middel
van cassatie is ongegrond. (Zie Beslissing 23 Februari] 1867.)
17 December 1867, n°. 52.
Besluit , luidende :
Gezien de stukken betrekkelijk het aan Onze beslissing
onderworpen geschil betreffende het domicilie van onderstand van den behoeftige A;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 4den December 1867, n°. 62;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 14den December 1867, n°. 262, 7de Afdeeling;
Overwegende, dat de behoeftige op den 13den December
1866 te B, provincie Drenthe, in onderstand is opgenomen
ten laste der gemeente C, alwaar hij op den 4den Junij 1837
is geboren uit het huwelijk van D en E, die aldaar in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid waren gevestigd als veteranen-huisgezin, krachtens overeenkomst met
het Rijk; dat het gemeentebestuur van C en dat van F,
welke laatste gemeente mede is aangesproken, omdat de
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vader van den behoeftige aldaar is geboren , de armlastigheid hebben ontkend, op grond , dat de ouders van den
behoeftige tijdens zijne geboorte in de bedoelde koloniën
werden verpleegd als militairen- of veteranen-huisgezin;
Overwegende, dat uit ' een ingesteld onderzoek is gebleken,
dat de behoeftige werkelijk op den Oden Junij 1837 is geboren in de gemelde gestichten te Veenhuizen, gemeente C,
uit de voormelde ouders ; dat die ouders in 1827 aldaar als
militairen- of veteranen-huisgezin zijn geplaatst voor rekening van het Rijk ; dat de vader is geboren te F ; en dat
niet is kunnen opgespoord worden, of hij in eene andere
gemeente, zonder onderstand te genieten , vier achtereenvolgende jaren heeft gewoond; dat hij op den 28sten Februari] 1854 in de koloniën is overleden; dat de behoeftige
destijds nog als minderjarige zoon bij zijne ouders inwoonde
en in de ondersteuning deelde, die zij genoten; dat hij in
1856 de gestichten heeft verlaten , en als dragonder in garnizoen heeft gelegen te G, H en I ; dat hij , de dienst verlaten hebbende , gewoond heeft in de gemeenten J, K en
B, doch nergens gedurende zes achtereenvolgende jaren;
Overwegende, dat de ouders van den behoeftige in de
koloniën der Maatschappij van Weldadigheid onderstand genoten op 's Rijks kosten , en dus waren kolonisten bedoeld
in de 5de zinsnede van art. 28 der tegenwoordige armenwet ; dat alzoo de behoeftige , ten aanzien van de toepassing
dier wet, met een vreemdeling moet worden gelijk gesteld;
dat hij op den 1 sten September 1854, het tijdstip, waarop
die wet werd ingevoerd, in de koloniën van Weldadigheid
nog onderstand genoot, althans geen vijftien maanden buiten
onderstand was geweest, en derhalve het domicilie van
onderstand behield, dat hij toen bezat; dat hij, als minderjarige, krachtens het bepaalde bij art. 7 der wet van den
28sten November '1818 (Staatsblad n°. 48) volgde het domicilie van onderstand van zijnen vader; dat dit domicilie
gevestigd was te F, zijne geboorteplaats; dat de behoeftige,
na de invoering der tegenwoordige armenwet, geen nieuw
domicilie van onderstand heeft erlangd , overeenkomstig
art. 30 dier wet, en hij alzoo armlastig is te F;
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Gezien de wet van den 28sten Junij 1854 (Staatsblad
no. 100);
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van A is
gevestigd in de gemeente F.
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 5 December 1867, no. 77.)
19 December 1867 , n°. 9/2801.

Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van het Departement van
Justitie en als zoodanig met het beheer der Zaken van de
Roomsch Katholijke Eeredienst , aan den Hoog Eerwaarden
Heer J. ZWIJSEN, Aartsbisschop van Utrecht , enz. , luidende:
De vele en belangrijke diensten , door U, Hoog Eerwaarde
Heer! gedurende EENE HALVE EEUW, in onderscheidene
geestelijke ambtsbetrekkingen , ten nutte van Kerk en Staat
bewezen , worden algemeen erkend en ook door den Koning
hoog gewaardeerd.
Het is daarom dat het aan Zijne Majesteit heeft behaagd,
bij gelegenheid van Uwe GOUDEN JUBELVIERING, aan U
Hoog Eerwaarde een blijk van Hoogstderzelver welwillendheid te geven door U te benoemen tot Groot-Officier der
orde van de Eikenkroon.
Mij is de aangename taak opgedragen, om de versierselen
van dien hoogen rang in gemelde orde, namens den Koning,
aan U Hoog Eerwaarde te doen toekomen; waarom ik Zijner
Majesteits Commissaris in de provincie Noordbrabant heb
verzocht, die versierselen aan U Hoog Eerwaarde ter hand
te stellen en alzoo aan 's Konings welmeenende intentie te
voldoen.
Bij het kwijten van den mij opgedragen last , is het mij
een waar genoegen U Hoog Eerwaarde met de eervolle
onderscheiding, door den Koning aan Uwe verdiensten verleend, geluk te wenschen, en U tevens, op Uw zoo ge-
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denkwaardig feest, mijne hartelijkste felicitatie aan te bieden,
met de betuiging van erkentelijkheid voor al het goede dat
de Maatschappij, in hare hooge belangen, aan Uwe gewigtige
werkzaamheden en ijverige zorgen te danken heeft.
Moge het Gode behagen Uw dierbaar leven, hetwelk
vroeger, in een dreigend gevaar, zoo gelukkig is bewaard
gebleven, nog _ een tal van jaren te verlengen, en U, op
Uwe reeds zoo verdienstvolle loopbaan, nieuwe krachten
te schenken ter voortdurende bevordering van het algemeen
welzijn in Kerk en Staat.
Met genoegen maak ik van deze gelegenheid gebruik U,
Hoog Eerwaarde Heer! de verzekering mijner bijzondere
hoogachting aan te bieden.

Nota.

Het brevet der benoeming van den Hoog Eerwaarden

Heer

J. Zwijsen, tot Groot-Officier der Orde van de Eiken-

kroon, is gedagteekend 22 December 1867.
Reeds bij Koninklijk besluit van den I Oden Mei 1849 ,
n°. 193 , was Mgr.

J. Zwijsen

benoemd geworden tot Kom-

mandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
20 December '1867,

Staatsblad

n°. '134.

Wet, luidende :
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens
artikelen 119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting
jaarlijks moet worden vastgesteld;
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL 1.

Het IVde hoofdstuk B der begrooting van de Staatsuitgaven
voor het dienstjaar 1868, betreffende de Administratie voor
de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst, wordt, behoudens het bepaalde bij ARTIKEL 4 dezer wet, vastgesteld
als volgt :
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lste

AFDEELING.

Kosten van de Administratie.
Artikel 1. Jaarwedden van den Administrateur en de verdere ambtenaren en bedienden . . . . . . f 15,700.00
Artikel 2. Bureau- en lokaalbehoef2,800.00
ten, benevens drukwerk .. . . .
Artikel 3. Reis- en verblijfkosten . Memorie.
f 18,500.00

IIde

AFDEELING.

Roomsch Katholijk kerkgenootschap.
Artikel 4. Kerkelijk bestuur . . f 20,808.00
Artikel 5. Seminaries . . . . 13,400.00
Artikel 6. Onveranderlijke compe21,745.515
tenties . . . . . . . . . . .
Artikel 7. Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars . . . . . . . . . 507,631.725
Artikel 8. Subsidien ten behoeve
van kerkelijke gebouwen en pastorijen 23,600.00
587,185.24

IIIde

AFDEELING.

Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke
Klerezy.
Artikel 9. Kerkelijk bestuur . . f 4,300.00
Artikel 10. Plaatselijk dienstdoende
kerkleeraars . . . . . . . . .
Artikel 11. Subsidien ten behoeve

7,300.00

van kerkelijke gebouwen en pastorijen Memorie.
11,600.00

Transporteren . . f 617,285.24
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Per transport . . f 617,285.24
IVde AFDEELING.

Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Artikel 12. Pensioenen .
. . f 59,057.00
Artikel 13. Wachtgelden . . . .
1,333.50
Artikel 14. Tijdelijke onderstand .
4,800.00
-------- 62,190.50
Vde AFDEELING.

Artikel 15. Onvoorziene uitgaven .

... . 3,000.00
f 682,475.74

en alzoo tot een bedrag van zes honderd twee en tachtig
duizend vier honderd vijf en zeventig gulden, vier en zeventig cents.
ARTIKEL 2.

Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een
der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen
2, 3, 8, 11, 12 en 13, ontoereikend mogt worden bevonden,
kan het ontbrekende bedrag , met inachtneming van het
voorschrift van het 2de lid van artikel 24 der wet van den
5den October 4841 (Staatsblad n°. 40), aangevuld worden
door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven,
in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.
ARTIKEL 3.

De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften,
de voorschreven Administratie betreffende, welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk,
worden op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige
onderwerpen betreffen.
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ARTIKEL 4.

De uitgaven, krachtens deze wet voor het dienstj aar 1868
te doen, zullen niet te boven gaan de helft der sommen in
ARTIKEL I. dezer wet uitgetrokken.

Hiervan is uitgezonderd Artikel 8, waarover tot het geheele bedrag kan worden beschikt.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Nota. De MEMOBIE VAN TOELICHTING , nevens het oorspronkelijk ontwerp der bovenstaande wet gevoegd, luidt als volgt:
De aard en strekking van de in dit hoofdstuk opgenomen
behoeften der Administratie voor de Zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst vindt men op den hiernevens gevoegden
uitgewerkten staat en de vier daartoe behoorende bijlagen
breedvoerig omschreven en toegelicht ; weshalve het niet
noodig schijnt daaromtrent bij deze Memorie in verdere bijzonderheden te treden.
Ten aanzien van het geraamd beloop van deze behoeften
valt te bemerken , dat de meeste posten aan het bedrag,
daarvoor bij het onlangs vastgestelde vierde hoofdstuk B der
Staatsbegrooting voor de dienst van 1867 toegestaan, zijn
gelijk gebleven, en dat slechts een vijftal artikelen voor de
dienst van 1868 verandering heeft moeten ondergaan, ten
gevolge van de daarvoor op den uitgewerkten staat aangevoerde redenen.
De volgende artikelen verkeeren in dat geval:
1 Ste AFDEELING.

Kosten der Administratie.

Artikel 1, hetwelk met eene som van f 550 is verhoogd,
ten einde de bepalingen, vervat in de Koninklijke besluiten
van den 28sten December 1864 (Staatsblad n°. 133) en van
den 2lsten Januarij 1867 (Staatsblad no. 3), zouden kunnen
worden toegepast op de tractementen van die ambtenaren,
welke daartoe nog niet in aanmerking hebben kunnen komen.
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2de AFDEELING.

Roomsch Katholijk Kerkgenootschap.
Artikel 4, waarop eene som van f 18 meer wordt vereischt
tot kwijting der bij Koninklijk besluit van den Ilden October 1833, n o . 89, bepaalde tegemoetkoming in de bureauen administratie-kosten van het hooger kerkelijk bestuur,
voor een 3-tal parochiën, hetwelk sedert het opmaken der
vorige begrooting is erkend geworden.

Artikel 7, hetwelk is verhoogd met eene som van f 2,527.84,
ten einde daaruit te voldoen de, sedert het opmaken der
vorige begrooting gedane regeling der jaarwedden van 4
pastoors en 15 kapellaans, mitsgaders de aanvulling, tot op
het normale bedrag, van 2 pastoors jaarwedden.
Ode AFDEELING.

Pensioenen, wachtgelden en tijdelijke onderstand.
Artikel 12 , hetwelk eene vermindering heeft kunnen ondergaan van f 3,502 , ten gevolge van het meerder versterf dan

accres van de kerkelijke pensioenen,
Artikel 14, waarop eene som van f 130 minder is geraamd,
als gevolg van het overlijden van kerkelijke personen., die
vroeger in het genot van tijdelidken onderstand zijn geweest.
Door de opgenoemde veranderingen is het eindcijfer van
het onderwerpelijke hoofdstuk der Staatsbegrooting, hetwelk
voor de dienst van 1867 eene som f 683,411.90 bedraagt,
tot op f 682,875.74 gedaald en alzoo voor de dienst van
1868 met eene som van f 536.16 verminderd.
Het VOORLOOPIG VERSLAG, onder dagteekening van den
15den October 1867 op het oorspronkelijk ontwerp der bovenstaande wet in de TWEEDE KAMER uitgebragt, luidt als volgt:
Bij de overweging van hoofdstuk IV

B der Staatsbegrooting

voor 1868, tot de Administratie voor de Zaken der Roomsch

Katholijke Eeredienst betrekkelijk, werd in twee der afdeelingen het vraagstuk omtrent het al dan niet wenschelijke
van afzonderlijke Administratien of Departementen van Eeredienst aangeroerd. Daar men echter in de andere afdeelingen
dit vraagstuk en wat daarmede in verband staat meer op-
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zettelijk bij hoofdstuk VII C (Zaken der Hervormde en andere
Eerediensten) dezer begrooting heeft behandeld , is het verkieslijk geacht wat daaromtrent hier gezegd werd naar het
verslag wegens laatstgenoemd hoofdstuk over te brengen (1).

(1) Het Voorloopig Verslag op Hoofdstuk VII C bevat omtrent dit punt de
volgende beschouwingen :
§ 1. Bij de overweging van het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting voor 1868 werden in de meeste afdeelingen
op nieuw vrij breedvoerige beschouwingen over de door de Grondwet bedoelde
scheiding van den Staat en de Kerk medegedeeld. De voorstanders der meer
ruime toepassing van dit beginsel hebben zoowel als zij , die eene meer beperkte opvatting daarvan voorstaan , de uit vroeger gewisselde stukken reeds
bekende gronden hunner meening ontvoud. Vrij algemeen wenschte men echter
thans van de Regering te vernemen , hoe ver die scheiding reeds gevorderd
is en welke maatregelen daartoe genomen of ontworpen zijn. Het schijnt wel
noodig dat zij hieromtrent eenige nadere inlichting verschaft, want bij de
behandeling der hoofdstukken IV B en VII C van de Staatsbegrooting voor
1867 had men bij haar de neiging meehen te bespeuren , om voor 's hands
de scheiding van Staat en Kerk niet verder te voltrekken. De Minister van
Justitie had zich vrij stel li g in dezen zin uitgelaten, en de Minister van
Finantidn had toch ook in minder bepaalde bewoordingen van eene gelijksoortige meening doen blijken. Een nieuw bew ij s daarvoor meenden eenige
leden te kunnen putten uit de mededeeling, dat eene wijziging van het Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866, n°. 10, aan den Raad van State ter
overweging is toegezonden. Met bevreemding had men dit vernomen, nadat
de Minister in de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag der
Commissie van Rapporteurs omtrent hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting
voor 1867 verklaard had , dat het Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866 heeft
moeten dienen om de Regering te ontheffen van de bemoetjingen met zaken
van kerkelijk beheer , welke aan haar bij onderscheidene Koninklijke besluiten
en van het Staatsgezag uitgegane reglementen waren voorbehouden of opgedragen. Zeer verlangend zag men eenige nadere mededeeling omtrent de bedoeling en den inhoud der ontworpen wijziging tegemoet , te meer wijl sommige
leden het betwijfelden , of de Regering wel bevoegd is om op nieuw in deze
zaak tusschen beiden te treden.
Van verschillende zijden werd er op aangedrongen, dat aan den halfslagtigen
toestand der verhouding van Staat en Kerk, door welks bestendiging niemand
wordt tevreden gesteld, een einde mogt komen. Tegenstanders der scheiding
drukten het verlangen uit, dat de vroegere Departementen van Eeredienst
weder mogten worden opgerigt. De zorg voor de toepassing der wetten en
bovenal der 2de alinea van art. 168 der Grondwet zal zoodanige instelling
toch op den duur noodzakelijk maken. Een grooter aantal leden wenschte
echter voort te gaan op den ingeslagen weg en volledige uitvoering te geven
aan het beginsel, dat volgens de mededeeling der Regering tot de uitvaardiging
van het Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866 heeft geleid. Naar hunne
meening behoort er geene andere band tusschen het Staatsgezag en de kerk-
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Naar aanleiding van hetgeen de Minister van Justitie ten
vorigen jare gezegd heeft wegens het Koninklijk besluit van
16 Augustus 1824, Staatsblad n°. 45, ook over het stichten van
nieuwe kerkgebouwen handelende, werd in eene der afdeelingen gevraagd, of eene herziening van dat besluit, in verband
met andere verordeningen , te gemoet kan worden gezien. De
Minister heeft toch wel in 't algemeen de geldigheid van het
besluit beweerd , maar het als verouderd voorgesteld.
Ofschoon reeds bij de overweging der begrooting van het
Departement van Buitenlandsche Zaken naar den tegenwoon•
digen stand der onderhandelingen over de regten van Nederlandsche ingezetenen op beurzenstichtingen, welker zetel van
beheer in Belgie gevestigd is, werd gevraagd, meende men
te dezer gelegenheid nog eens op de hooggaande onregtvaar.
digheid te moeten wijzen, waarmede omtrent die beurzenstichtingen gehandeld is.
Art. 1. Enkele leden konden het, in verband met de door
hen gewenschte opheffing der afzonderlijke Administratien van

genootschappen te bestaan, dan uit de verpligtingen van geldelijken aard
voortspruit, die in art. 168 der Grondwet zijn omschreven en die volgens hen
het best hare oplossing zouden vinden in de jaarlijksche uitkeermg van eene
vaste bijdrage uit de Schatkist aan de verschillende kerkgenootschappen. Men
drong er op aan , dat de Koninklijke besluiten , welke met het beginsel der
scheiding strijden en die thans nog geacht worden van kracht te zijn , met
name dat van 16 Augustus 1824 (S ta a t s b 1 a d no. 45) buiten werking mogten
gesteld worden. Ook verdient de vraag, in hoeverre de kerkelijke gemeenten
ten aanzien van het beheer harer eigendommen onbeperkte autonomie behooren
te bezitten , wel eens ernstige overweging. Eenige leden beantwoordden haar
reeds aanstonds in toestemmenden zin. De voorstanders der maatregelen tot
algeheele scheiding van Staat en Kerk voerden ten slotte als eenen grond te
meer voor hun gevoelen aan, dat de Algemeene Synode der Nederlandsche
Hervormde kerk in hare jongste bijeenkomst getoond heeft zoo zeer van de
noodzakelijkheid dier scheiding te zijn doordrongen , dat zij aan de Algemeene
Synodale Commissie heeft opgedragen om te onderzoeken, welke reglementen,
of veranderingen, hetzij van de Regering uitgegaan, hetzij door haar goedgekeurd, noch kracht van wet hebben of althans worden toegepast, wier opheffing of wijziging, in het belang eener behoorlijk geregelde scheiding van
Kerk en Staat, wordt vereischt; om voorts te overwegen, wat in de tegenwoordige verhouding van Kerk en Staat voor datzelfde doel zou behooren te
vervallen of te worden veranderd; en om eindelijk binnen de grenzen harer
bevoegdheid al datgene te beramen wat dienen kan, om aan de Kerk eene
gewenschte onafhankelijkheid tegenover den Staat te verzekeren. (Handel,
der Algem. Syn. 1867, blade. 83. bijl. B. 132, 133.)
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Eeredienst , niet goedkeus en , dat dit artikel met eene som
van f 550 is verhoogd. Het bleek wel , dat het hier het
meer in overeenstemming brengen geldt van de bezoldiging
der ambtenaren van de Administratie van onderscheiden rang
met de bepalingen wegens het cijfer dier bezoldiging bij Koninklijke besluiten gemaakt; maar bij de vorige begrooting
heeft insgelijks met dat doel verhooging van het artikel plhaats
gevonden.
Art. 7. In twee der afdeelingen toonden enkele leden zich
over de vermeerdering van f 2527 , die de post van jaarwedden voor plaatselijk dienstdoende kerkleeraars ondergaat,
bezwaard, Zij vroegen of er regels voor de erkenning van
nieuwe kerkelijke gemeenten bestaan.
De Memorie van Beantwoording, gedagteekend 12 November 1867, door den Minister van Binnenlandsche Zaken,
als tijdelijk belast met het beheer der Zaken van de Roomsch
Katholijke Eeredienst, onderteekend, luidt als volgt :
§ I. Het vraagstuk, omtrent het al dan niet wenschelijke
van afzonderlijke Administration of Departementen van Eeredienst, werd bij de behandeling van hoofdstuk IV B der
Staatsbegrooting voor 1867 in het breede toegelicht en overwogen. Het wordt thans, naar aanleiding van het Voorloopig
Verslag op hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting voor 1868,
andermaal besproken bij de daartoe betrekkelijke Memorie
van Beantwoording. Uit dien hoofde schijnt dit punt alhier
geene nadere toelichting te vereischen (1).

(1) De Memorie van Beantwoording betreffende Hoofdstuk VII C bevat omtrent dit punt het volgende:
d 1. De ondergeteekende gelooft op de goedkeuring der Volksvertegenwoordiging te mogen rekenen, wanneer hij zich onthoudt van uitvoerige beschouwingen over het beginsel van scheiding van den Staat en de Kerk. Zoodanige
scheiding, als waarbij de Staat zijne bemoeijing met de Kerk bepalen zou tot
de jaarlijksche uitkeering van eene vaste bijdrage uit de schatkist, als afkoopsom aan de onderscheidene kerkgenootschappen, acht hij noch wenschelijk
noch met de bepalingen der Grondwet overeen te brengen. Op zich zelf reeds
is het niet mogelijk een dusgenaamd f i x u m te bepalen, zonder aan het eerste
lid van art. 168 der Grondwet geweld aan te doen en het tweede lid geheel
ter zijde en buiten effect te stellen. Vele posten, als onder meer die der
kinder-, school- en akademie-gelden en de pensioenen, zijn te bewegelijk om
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§ 2. De vraag: Mof eene herziening van het Koninklijk
besluit van 16 Augustus 1824 (Staatsblad n.. 45), in verband
met andere verordeningen, te gemoet kan worden gezien?
wordt bevestigend beantwoord. Uit de daaromtrent, bij de
Memorie van Beantwoording, betreffende hoofdstuk 1V B der
Staatsbegrooting voor 1867, gegeven inlichtingen zal blijken,
dat die herziening, onder anderen, ook hemoeijelijkt wordt
door het gemis in onze wetgeving van bepaalde grondslagen ,
waarop de regten en verpligtingen van de wettig bestaande
zedelijke ligchamen en bestendige instellingen van de doode
hand hehooren te rusten. Daartoe is voorziening in de ontbrekende wettelijke regeling van de universitas return even
nuttig als wenschelijk in liet algemeen belang; maar tijd en
gelegenheid hehooren te worden afgewacht, om dit gewigtig

eerie vaste bijdrage daarvoor te kunnen bepalen. Die bijdrage zou liet eerie
jaar ontoereikend kunnen zijn om aan ieder der belanghebbenden WI te keeren,
waarop hij aanspraak zou hebben en liet andere jaar a'elligt de behoefte aanmerkelijk overschrijden. Daarenboven zou liet niet de verantwoordelijkheid der
betrokken Ministers niet kunnen overeengebragt worden , om eene som van
bijvoorbeeld twaalf tonnen gouds , zonder alle controle en zonder eenig toezigt
op de verdeeling daarvan , aan een collegie van kerkelijk bestuur of beheer
uit te keeren. En voor de Doopsgezinde gemeenten , die in het geheel geen
centraal bestuur hebben , zou toch de vaste bijdrage aan ieder van haar afzonderlijk moeten uitgekeerd worden ; wat , in administrativeu zin , van hetgeen
nu geschiedt niet wezenlijk verschilt. Neen , zullen de voorschriften van art. 168
der Grondwet eerlijk uitgevoerd worden , dan mag de Staat zich niet onttrekken
aan zijne verpligting om met de behoeften der Kerk te raadplegen en om
tevens , op zijne verantwoordelijkheid toe te zien, dat de door hem toegestane
gelden tot hunne ware bestemming komen.
In een anderen zin is de ondergeteekende opregtelijk het beginsel van
scheiding toegedaan , in zoo verre de Staat zich heeft te onthouden van alle
bemoeijing met zaken van zuiver kerkelijken aard. Reeds sedert geruimen tijd
heeft die bemoeijing voor de Protestantsche kerkgenootschappen opgehouden,
zooveel betreft de verkiezing en benoeming van leden der kerkelijke besturen,
de goedkeuring der beroepen predikanten , de stichting van nieuwe gemeenten
en vele andere kerkelijke handelingen, die te voren niet konden geschieden
buiten medewerking van het Staatsgezag. De zelfstandigheid der kerkelijke
besturen en hunne onafhankelijkheid, behoudens de vereischte geldelijke onder.
steuning van den Staat, laat tegenwoordig niet te wenschen overig. Hebben
maar eerst de voorbereidene maatregelen, betreffende het kerkelijk beheer bij
de Rervormde gemeente, hun doel bereikt, en ware slechts de organisatie
van het Israëlitisch kerkgenootschap tot stand gekomen, er zou eene scheiding
van Staat en Kerk in het leven zijn geroepen, die aan de gematigde wenschen
van de voorstanders der scheiding zou kunnen voldoen.
37
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onderwerp bij de wetgevende magt in behandeling te kunnen
brengen. Inmiddels zal het wel geene aanbeveling verdienen
om de nog bestaande verordeningen, welke dat gemis eenigermate aanvullen , nu reeds geheel af te schaffen , al is het dat
zij in sommige opzigten als verouderd zijn te beschouwen
en niet meer in alle deelen toepassing kunnen vinden.
§ 3. Het is te betreuren, dat de onderhandelingen met de
Belgische Regering, betreffende de N ederlandsche beurzenstichtingen , wier zetel van beheer zich daar te lande geven
tigd vindt , nog niet tot zoodanige uitkomst hebben kunnen
geleid worden , als dezerzijds wordt gewenscht, ten einde de
Nederlandsche regten en belangen , waar(p de Belgische wet
van 19 December 1864 inbreuk heeft gemaakt, door eene
afdoende schikking te verzekeren. Uit hetgeen daaromtrent
bij de Memorie van Beantwoording betreffende hoofdstuk III
der Staatsbegrooting voor 1868 (1), wordt medegedeeld, kan

(1) De bedoelde Memorie van Beantwoording bevat omtrent dat punt
hetgeen volgt:
§ 6 a. Sedert de uitvoerige mededeeling, welke in § 5 der Memorie van
Beantwoording van het Voorloopig Verslag, betreffende hoofdstuk III der
Staatsbegrooting voor 1867, is geschied omtrent den toenmaliger stand der
onderhandelingen betrekkelijk de regten van Nederlandsche ingezetenen op
sommige beurzenstichtingen , wier zetel van beheer zich in Belgie vindt gevestigd, heeft deze zaak nog weinig vorderingen gemaakt. liet bekende proces,
hetwelk de Belgische bestuurders der beurzenstichting , waaraan de Schijn•
delsche tienden toebehooren , tegen het Nederlandsche domeinbestuur voeren,
is nog aanhangig. Het begon den 19den Julij 1858, doch ten gevolge van het
aanhoudend dralen en stilzitten der eischende partij, heeft daarin eerst op
den 19den April 1865 , door de arrondissements-regtbank te 's Hertogenbosch,
vonnis kunnen geveld worden , waarbij de eisch werd afgewezen. Tegen dat
vonnis zijn de Belgische bestuurders op den 5den September 1865 , bij liet
provinciaal geregtshof van Noordbrabant, in honger beroep gekomen; maar
ook in die instantie schijnen zij de einduitspraak zooveel mogelijk te willen
vertragen, door de zaak niet dan op de uiterste termijnen voort te zetten.
Daartegen kan dezerzijds geen afdoend middel worden aangewend tot dat de
termijn, bij art. 279 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering bedoeld,
zal zijn verstreken.
Intusschen is de onderhandeling met de Belgische regering voortgezet, om
met opzigt tot de overige Nederlandsche beurzenstichtingen tot eene billijke
schikking te geraken. Het dezerzijdsche voorstel van den 26sten Junij 1866,
om door middel van afkoop voor goed een einde aan de verwikkelingen te
maken en zoodoende de Nederlandsche stichtingen van het Belgische beheer
te bevrijden, door dezerzijds de goederen en fondsen dier stichtingen aan
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blijken, in welken stand die onderhandelingen zich voor het
tegenwoordige bevinden.
§ 4. De som van f 550, welke bij artikel l van het onderwerpelijk hoofdstuk is voorgedragen, tot verbetering der jaarwedden van sommige ambtenaren, heeft de bestemming om
die ambtenaren in het genot te doen geraken van de bezoldiging, waarop de Koninklijke besluiten van 28 December
1864 (Staatsblad n°. 133) en 21 Januarij 1867 (Staatsblad
n°. 3) hun aanspraak geven. Dit kon uit de op de vorige
begrooting toegestane verhooging niet geschieden; eensdeels

Belgie over te laten , tegen uitkeering eener geëvenredigde geldsom , is op
den 19den Februarij 1867 door de Belgische regering onaannemelijk verklaard.
Van die zijde werd eene overeenkomst aangeboden van soortgelijken aard als
welke voorloopig met de Engelsche regering , bij wijze van proefneming,
was aangegaan in betrekking tot de Iersche beurzenstichtingen , wier zetel
van beheer zich ook van ouds in Belgie vindt gevestigd.
De grondslag waarop de Ons aangeboden overeenkomst rust, is echter geen
andere dan de Belgische wet van den 19den December 1864, waarbij de
oudtijds in Belgie gevestigde particuliere beurzenstichtingen (ondanks de daartegen gedane protesten van de binnen- en buitenlaudsche geregtigden) als of
deze stichtingen Belgisch-nationaal eigendom waren , aan de uitsluitende beschikking van het Staatsgezag worden onderworpen. Door het dezerzijds aannemen van dien grondslag zouden de regten, welke Nederland ontleent, zoo
uit de oorspronkelijke stichtings-oirkonden , als uit de sedert 1819-1830 door
het Nederlandsche Staatsgezag, op den voet der Koninklijke besluiten van
den 26sten December 1818 (Staatsblad no. 48) en van den 2den December
1823 (Staatsblad no. 49) vastgestelde herstellings-acten, geheel en al aan
Belgie worden prijs gegeven. Bovendien zouden de Nederlandsche collators,
krachtens die Belgische wet , van het hun wettig toegekend regt , tot het
vergeven der Nederlandsche beurzen moeten worden beroofd: terwijl de Nederlandsche ingezetenen die geregtigd zijn tot het genieten der te hunnen behoeve
gestichte familie- en aan Nederiandsche plaatsen verbonden beurzen, volstrekt
afhankelijk worden van de Belgische autoriteiten , welke ingevolge de voormelde wet met het bestuur, de collatie en de betaling onzer beurzen, bij
Belgische Koninklijke besluiten zijn belast geworden.
De Belgische regering betoont zich bereidwillig, urn het genot onzer beurzen
aan de daartoe geregtigde Nederlandsche kweekelingen minder moeijelijk te
maken, door de collatie en de jaarlijksche betaling, langs diplomatieken weg,
met tusschenkomst van 's Konings gezant te Brussel , te doen bevorderen,
miti dezerzijds in den hierboven bedoelden grondslag worde berust en de'
Nederlandsche Regering alzoo, op den voet der Belgische wet en de ter uitvoering daarvan genomen en te nemen Belgische Koninklijke besluiten, behulpzaam zij in de toepassing daarvan op de Nederlandsche beurziers. Daartoe
wenschen de belanghebbenden dezerzijds niet over te gaan. De regtstoestand
toch, waarin de Nederlandsche beurzenstichtingen, tijdens de vereeniging der
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omdat het bedrag daarvan niet toereikend was, en anderdeels
dewijl laatstgemeld besluit nog moest genomen worden toen
de vorige begrooting in Julij 1866 werd opgemaakt.
§ 5. Daar de gronden, waarop het bezwaar rust, hetwelk
door enkele leden in de verhooging van art. 7 (Jaarwedden
voor plaatselijk dienstdoende geestelijken) gevonden wordt, niet
in het Voorloopig Verslag zijn opgegeven, zoo kan daaromtrent moeijelijk in beoordeeling getreden , of de oplossing
van hun bezwaar beproefd worden. Slechts in het algemeen
valt daarbij op te merken , dat die verhooging op den toelichtenden staat in hare bestanddeelen is uiteengezet, en dat

beide landen zijli gebragt , zou worden vaarwel gezegd , wanneer de Nederlandsche Regering toegaf, dat de staatsregtelijke scheiding, bij tractaat van
19 April 1839 tot stand gekomen , de Nederlandsche beurzenstichtingen, wier
zetel van beheer sedert 11819-1830, uit kracht der bovengemelde besluiten
van 1818 en 1823, in de toenmalige zuidelijke provincien van het Koningrijk
der Nederlanden, w erd gevestigd , tot Belgisch nationaal eigendom zou hebben
gemaakt, waarover het Belgische Staatsgezag naar welgevallen zou mogen
beschikken.
Naar de regtsbeginselen welke de oude beurzenstichtingen steeds hebben
beheerscht, en die hier te lande , ook volgens het arrest van den lloogen
Raad van 29 December 1865, nog beheerschen, staat liet onwrikbaar vast,
dat onze stichtingen, waarvan de zetel s an beheer zich nog in Belgie bevindt,
geene publiekregterhjke, maar privaatregterlijke instellingen zijn; die wel
onder Staatstoezigt staan , doch wier beheerders , collators en provisoren
daarom geenszins openbare ambtenaren zijn , al is het dat zij regten bezitten
en verpligtingen te vervullen hebben, die van Staatswege bepaald en opgelegd
worden. Dat Staatstoezigt strekt alleen tot verzekering zoo van het rigtig beheer
der aan de stichting verbondene goederen, als van liet regelmatig en duurzaam
genot der beurzen door de daartoe , overeenkomstig den wil der stichters,
geroepene belanghebbenden.
Het Staatsgezag bezit dan ook regtens geene bevoegdheid, om het bedoeld
beheer aan zich te trekken , noch ook om het vergeven en genieten der beurzen
met afwijking van de constitutie der stichtingen, naar welgevallen te veranderen.
Van daar dat de Nederlandsche Regering zich niet bij magte beschouwde,
om toe te treden tot de door de Belgische Regering beoogde schikking, tenzij
de Nederlandsche collators, wier pligt liet is de regten der stichtingen, waarbij
zij betrokken zijn, te doen handhaven , in die toetreding wilden berusten. De
vraag, of zij daartoe genegen zijn, is aan lien onderworpen, doch, na gehouden
overleg en rijp beraad, ontkennend beantwoord.
In dezen stand der zaak zal nog nader bij de Belgische Regering op de
erkenning van ons goed regt worden aangedrongen, in de hoop dat de dezerzijdsche pogingen, om dat doel te bevorderen, eenmaal zullen slagen en eene
wederzijdsch bevredigende schikking daarvan het gei olg zal wezen.
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het gezamenlijk bedrag daarvan , ter somme van [2,527, wel
niet aan het verstrekken van te t nime bezoldiging zal kunnen
doen denken , wanneer men er op let, dat die som dienstbaar
behoort te zijn , om aan 21 geestelijken (waaronder slechts
2 in nieuw opgerigte kerkelijke gemeenten), de voor hunne
betrekking bepaalde jaarwedde tot het bedrag van hoogstens

f 400 en minstens f 100 te doen genieten. In antwoord op
de door die leden gedane vraag: of er regels voor de erkenning van nieuwe kerkelijke gemeenten bestaan ? dient, dat
het instellen van nieuwe kerkelijke gemeenten (parochien en

rectoraten) , door het kerkelijk gezag geschiedt, nadat de behoefte daaraan naar eisch i .- gebleken. De alzoo kerkelijk
gevormde instellingen , welke aan burgerlijke regtspersoonlijkheid behoefte hebben , worden vervolgens op den voet van
art. 4 van het Koninklijk besluit van den 16den Augustus

1824. (Staatsblad n°. 45) en het derde lid van art. t der wet
van den 10den September 1853 (Staatsblad n o . 102), door
den Koning erkend , zoo noodig , met toekenning van de
Rijks -jaarwedde, die in den regel voor pastoors in de groote
steden f 600 en voor pastoors in de kleinere steden en ten
platten lande f 400 bedraagt. Deze erkenning en toekenning
worden voorafge gaan door een behoorlijk onderzoek naar de
beweegredenen der instelling of oprigting, ten einde het
blijke, dat de noodzakelijkheid daarvan in het belang der
betrokken bevolking en met het oog op de lokale omstandigheden, buiten twijfel mag worden geacht.
Als een gevolg van den interimairen toestand, waarin de
Administratie verkeerde, werd op den 23sten November 1867,
door de Regering, eene wijziging in het ontwerp van wet
voorgedragen , strekkende om in de behoeften dier Administratie voor het dienstjaar 1868 voorloopig voor zes maanden
te voorzien.
Daarop volgde van de zijde der TWEEDE KAMEB het

voorloopig verslag, gedagteekend 3 December 1867, luidende
als volgt :
Bij de overweging der Nota van Wijziging op het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk IV

B

der Staatsbe-

grooting voor 1868, welke door den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het
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Departement van Justitie , bij brief van 23 November jl. is
ingediend, werd de meening geuit, dat de onder art. 1 tot
een bedrag van 1 550 aangevraagde verhooging van de bezoldiging der ambtenaren bij deze Administratie, niet in deze
credietwet mag behouden blijven. In eene afdeeling werd
eveneens in overweging gegeven, om de op art. 7 uitgetrokken verhooging van 1 2,527.84 voor nieuwe jaarwedden enz.
te doen vervallen, maar in eene andere afdeeling achtte men
zulks, ook in verband tot de inlichtingen , welke daaromtrent
door de Regering in de Memorie van Beantwoording zijn
gegeven, niet wenschelijk, daar het om den aard der uitgave
later welligt moeijelijkheden zoude opleveren.
Dit voorloopiq verslag werd beantwoord bij eene Memorie
van den Oden December 1867, luidende als volgt:
De ondergeteekende , zooveel mogelijk gevolg gevende aan
het verlangen in het voorloopig verslag van den 3den December 1867 geuit, heeft de onder art. 1, tot een bedrag
van f 550, voorgestelde verhooging van de bezoldiging der
ambtenaren bij deze Administratie , uit de (thans voorloopige)
begrooting voor 1868 verwijderd.
Hij kan zich allezins vereenigen met de , in het Voorloopig
Verslag uitgedrukte meening van die leden, welke het niet
wenschelijk achtten , om ook de op art. 7 uitgetrokken verhooging van f 2,52 7.84, voor nieuwe jaarwedden enz. , te
doen vervallen.
Deze verhooging, welke in zekere mate verband houdt
met de vermindering van f 3,502 , op art. 12 (Pensioenen)
aangebragt, moet dienen tot kwijting der jaarwedden, welke
uit krachte van het tweede lid van art. 168 der Grondwet,
door den Koning, aan de dienstdoende titularissen , overeenkomstig de daarvoor bestaande regels, zijn toegekend. Onder
die jaarwedden bevinden zich eenige, welke door kapellaans
moeten genoten worden , als geplaatst bij hoogbejaarde pastoors 7 ten einde deze laatsten hunne pastorele betrekking
zouden kunnen behouden en derhalve de door hen verkregene
aanspraak op pensioen niet behoeven te doen gelden; waardoor de vermindering van art. 12 zoove el hooger klimt dan
anders het geval had kunnen wezen.
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Uit aanmerking van een en ander is het ter vermijding
van moeijelijkheden noodig, dat de verhooging van art. 7,
welke van af 1 Januarij 1868 behoort te werken, behouden
blijve.
De hierbij gevoegde nota bevat de wijzigingen , welke in
het wetsontwerp , betreffende hoofdstuk IV B der Staatsbegrooting voor 1868 , worden vereischt , zoo volgens de vroegere nota van wijziging (gedrukt n o. 146) en de daarbij behoorende toelichting (gedrukt n°. 147) , als naar aanleiding
van de hierboven besproken vermindering van artikel I met
f 550.
In de zitting der TWEEDE KAMER van den Eden December
1867 werd het VIERDE HOOFDSTUK B der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1868, zoo als het voor de eerste zes maanden van dat jaar was ingerigt, in beraadslaging gebragt en
met algemeene stemmen aangenomen , nadat art. 1 van dat
hoofdstuk , op voorstel van een der leden , met f 150 verhoogd, en het amendement door een ander lid voorgesteld,
om die verhooging niet toe te staan, met 36 tegen 31 stemmen, verworpen was.

Het verslag bij de EERSTE KAMER over gemeld hoofdstuk
op den 16den December 1867 uitgebragt, bevatte alleen de
aanmerking van sommige leden: « dat uit de aanneming der
« hoofdstukken IV B en VII C (betreffende de Eerediensten)
« niet afgeleid mag worden, dat de tegenwoordige inrigting
dezer Administratien hunne goedkeuring wegdraagt, of dat
N zij van hun gevoelen omtrent dit punt afstand zouden heb« ben gedaan. o
In de zitting dier Kamer van den 19den December 1867
werd hoofdstuk IV B der Staatsbegrooting zonder beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen.

Het hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting voor 1868 (eerste
zes maanden), betreffende de Administratie voor de Zaken
der Hervormde Eeredienst enz. , werd met algemeene stemmen aangenomen :
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in de zitting der TWEEDE KAMER van den Eden December
1867; en
in de zitting der EERSTE KAMER van den leden December 1867,

De definitive vaststelling der Staatsuitgaven, betreffende de
Roomsch Katholieke Eeredienst voor het dienstjaar 1868, heeft
plaats gehad bij de wet van den 27sten Junij 1868 (Staatsblad n°. 89). Deze uitgaven zijn toen opgenomen in het
Elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor dat jaar.
31 December 1867, n°. 72. Staats-Courant n°. 19 van '1868.
Besluit, waarbij de statuten van de voor 29 jaren aangegane vereeniging tot instandhouding der Christelijke bewaarschool te Schoondijke worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel is de bewaarschool aldaar, door den kerkeraad
der Hervormde gemeente ontworpen en opgerigt, in stand
te houden, ten einde kinderen van twee tot zes jaren, tegen
een matig schoolgeld, te bewaren, vroeg onder Christelijke
leiding te brengen (waarbij het onbelemmerd gebruik der
Heilige Schrift is aangenomen) en te ontwikkelen ter voorbereiding voor de tegenwoordige school van het lager onderwijs.
De vereeniging tracht de noodige gelden te verkrijgen
door vrije giften, rentelooze voorschotten, subsidien, schoolgelden enz.
De overige bepalingen der statuten betreffen: het bestuur,
de leden , de vergadering enz.
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